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Fastetid

V  i i er kanskje ikke så vant til å 
snakke om faste i vår kirkes tra-
disjon. Våre katolske søsken har 
mer tradisjon for den slags, og 

våre muslimske landsmenn har gjort ordet 
vanligere i våre media. Vi vet at Jesus fastet 
– og han oppfordret sine disipler til å gjøre 

det. Hva slags faste er det Jesus ønsker av oss og for oss? 
Bibelens faste har to retninger. Den ene har retning mot Gud og handler 

om å søke Guds nærhet og ta oss tid til å fordype oss i Ordet. 
Den andre er like viktig. Den går utover mot våre medmennesker.
Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket 

… og setter de undertrykte fri … at du deler ditt brød med dem som sulter 
og lar hjemløse stakkarer komme i hus … 

Slik skrev Jesaja for 2.700 år siden, og det er ikke mindre aktuelt i dag.
Akkurat nå sitter en redd familie i kirkeasyl hos oss – igjen! De har bodd i 

Norge i sju år, og de minste barna vet snaut nok om noe annet. Jeg forstår 
at vi må ha lover for hvem som kan få oppholdstillatelse og at det ikke all-
tid er like lett å håndheve disse lovene. Men vi har også noen lover som sier 
at det skal tas spesielt hensyn til barna og deres situasjon. Det kan jeg ikke 
se skjer i dette tilfellet. Heldigvis har lokalsamfunnet mange som engasjerer 
seg, som taler deres sak overfor myndighetene og som trår til med praktisk 
hjelp. Det er en rett faste for Herren!

La oss også bruke fastetiden til å be uavlatelig om at myndighetene nå 
reagerer raskt og lar hjemløse stakkarer komme i hus og kjenne seg trygge 
her hos oss.

En annen god fastetradisjon er Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon for 
å hjelpe mennesker i nød. Den kan du lese mer om på side 7. På tross av 
finanskrise har de fleste av oss langt mer enn vi behøver – så ta vel imot 
bøssebærerne siste tirsdag før påske. Dine og mine penger kan være med 
på å sette undertrykte fri og gi brød til dem som sulter.

Med ønske om en god og rett fastetid
 

 Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no 
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dette er på gang
 overSiKt over hva Som SKjer i KirKeNe våre. riv ut oG heNG opp!

søndag 15. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11 – Søndagsskole
PULS-kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18

onsdag 18. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17-19
Onsdagsgruppa på Gjøfjell har 
samling i Gjøfjell menighets-
hus kl 19–21.30

søndag 22. mars
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11 – Søndagsskole

onsdag 25. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19

torsdag 26. mars
Familiekoret øver i Skoklefall 
menighetshus kl 17.30-19

søndag 29. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11 – Søndagsskole
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

onsdag 1. april
Onsdagsgruppa på Gjøfjell har 
samling i Gjøfjell menighets-
hus kl 19-21.30

søndag 5. april
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

torsdag 9. april  
skjærtorsdag
Økumenisk gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 18

Fredag 10. april  
langfredag
Pasjonsgudstjeneste Stabat 
Mater i Nesodden kirke kl 15

søndag 12. april  
1. påskedag
Morgensang i Nesodden kirke 
kl 9 med påskefrokost i  
prestegården etterpå. Ta  
med mat, vi ordner drikke.
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

mandag 13. april  
2. påskedag
Påsken i ord og toner i Gjøfjell 
kirke kl 18

onsdag 15. april
Onsdagsgruppa på Gjøfjell har 
samling i Gjøfjell menighets-
hus k 19-21.30

søndag 19. april
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
PULS-kveldsgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 18 
Familiekoret deltar.

torsdag 23. april
Familiekoret øver i Skoklefall 
menighetshus kl 17.30-19

søndag 26. april
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke  
kl 11 – onsdagsgruppen deltar 
Søndagsskole
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11 – Søndagsskole

onsdag 29. april
Onsdagsgruppa på Gjøfjell har 
samling i Gjøfjell menighets-
hus kl 19–21.30

søndag 3. mai
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11

Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

lørdag 9. mai
Konfirmasjonsgudstjenester i 
Nesodden kirke kl 11 og 13

søndag 10. mai
Konfirmasjonsgudstjenester i 
Gjøfjell kirke kl 11 og 13
Konfirmasjonsgudstjenester i 
Skoklefall kirke kl 10, 11.30 
og 13

søndag 17. mai
Familiegudstjeneste ved 
Gjøfjell kirke kl 11.30
Familiegudstjeneste ved 
Nesodden kirke kl 10

torsdag 21. mai  
kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11

lørdag 23. mai
Konfirmasjonsgudstjenester i 
Skoklefall kirke k 10, 11.30, 
13 og 14.30

søndag 24. mai
Konfirmasjonsgudstjenester i 
Nesodden kirke kl 11 og 13
Søndagsskolen på Skoklefall 
har samling på Nesoddtangen 
gård k 11-12.30
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11 
Søndagsskole

onsdag 27. mai
Sommeravslutning for  
onsdagsgruppa på Gjøfjell

søndag 31. mai
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

mandag 1. juni
Økumenisk gudstjeneste på To 
gård kl 12

søndag 7. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11 
Søndagsskole
Barnegudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

søndag 14. juni
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

søndag 21. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11
PULS-kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18

søndag 28. juni
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

3

DiN
 

vårliG
e 

Kir
Keo

verSiK
t 



aNNoNsER

Mobil: 950 83 001
Mobil: 959 82 988

�

S
e

 v
å

r
e

 n
e

t
t

S
id

e
r

: 
w

w
w

.s
p

ar
-e

ss
et

.n
o

Prøv en annonse i 

Kontakt Ann-Turi Ford
Telefon 66 91 42 62, faks 66 91 43 14 eller 

epost ford@powertech.no

kirke
speilet

Det 100 år  
gamle orgelet i 
Gjøfjell kirke er  

gjeninnviet. 
Fortsatt er det mulig å støtte restaureringen.
Kontonummer 0537.01.��697



Vil du være med 
på vandretur/
pilegrimstur til 
Sarria, Santiago 
de Compostela 
i Spania 21.–28. 
september?

reisearrangør«Away 
from the Crowds» og 
Tore Nærland,

Bike for Peace inviterer. 
Turen vil koste i underkant av 
10.000 kroner. Overnatting 
skjer i 2–3 stjerners hotell. 
Inkludert er frokost og mid- 
 

dag, guide, frakting av 
bagasje fra hotell til hotell, 
transfer, transport fra Madrid 
til Sarria og fra Santiago 
de Compostela til Madrid, 
flyplassen. Fly fra Norge til 
Madrid og tilbake, lunsj og 
tips kommer i tillegg.

Påmelding: Snarest og senest 
15. mars til Bike for Peace 
på telefon 51 48 77 77 eller 
epost tore.naerland@jkn.no 

Se mer informasjon på 
www.bikeforpeace.no

– Du meldte deg til tjeneste på Nesoddtunet etter en etterlys-
ning her i Kirkespeilet. hvordan har den utfordringen vært?
– Utfordringen har vært positiv, og det er alltid en glede og for-
ventning i å delta på andakten.

– hvorfor tok du på deg dette arbeidet?
– For å gjøre andaktsstunden til en enda mer positiv opplevelse 
for beboerne på Tunet og for å gi deltagerne en hjelp i salme-
sangen. 

– tidligere har du vært organist i 
Skoklefall, men er opprinnelig frikirke-

mann. trives du i kirken?
– Ja, jeg trives i kirken, enten det er i «den 

norske» eller i Frikirken (hvor jeg fortsatt 
er medlem).  Og som «hobby»-organist 

trives jeg som en aktiv deltager i høy-
messen, og når salmesangen funge-

rer trives jeg ekstra godt. 

– har du noen kirkelige  
hjertesaker?

– Retreat-bevegelsen ble 
en hjertesak etter at jeg 

deltok på samlinger 
på Tomasgården ved 
Kornsjø, hvor jeg nå 

deltar som frivillig med-
hjelper i dette arbeidet. 

Videre er jeg engasjert i det frivil-
lige arbeidet i Norsk Gideon Bibelmisjon. 

Bibel og bønn er viktig i det kristne arbeidet. 

– hva er din bakgrunn?
– Som elev ved Musikkonservatoriet i mange år både i piano- 

og orgelspill har jeg blitt glad i klassisk musikk og i å delta i 
kirkens musikalske liv.
Som yrkesaktiv har det vært kontorarbeid i bank og eksport-
import agenturer.

– hva driver du med ellers?
– Vedlikehold av hus og hage, og turer i marka med fjellturer 
om sommeren.

– hva ser du på tv?
– Nyheter, naturprogram og klassiske musikkprogram.

– hva har du på nattbordet?
– En andaktsbok til daglig bruk.

– hva gleder du deg til?
– Å være på hytta i Romsdalen og spesielt en tur med Hermon 
Reiser til pasjonsspillene i Oberammergau sommeren 2010. 
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Navn: Tryggve 
Knudsen
alder: 67 år
Bosted: Hellvik
Yrke: pensjonist og  
frilans organist i kirken

I spEILEt:
tryggve 
knudsen



tur til taizé!

 ungdoms-
 sidene

Ved MaRIt E. bERLING 
ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

I sommer skjer det igjen; vi arrangerer ungdomstur til Taize 
i Frankrike. Taize er et slags klosterfellesskap hvor det bor 
brødre fra mange ulike land og kirkesamfunn. Hit kommer 
det unge mennesker fra hele verden på besøk, og det er 
alltid folk her. I begynnelsen av august når vi skal dit, er det 
vanligvis et sted mellom 4-5000 ungdommer samlet der! 
Dette blir tredje gang vi reiser ned med en gruppe ungdom-
mer fra Nesodden, og vi gleder oss veldig. Både fordi vi som 
er ledere digger Taize og synes dette er et bra sted, men ikke 
minst fordi vi har opplevd at de ungdommene vi har hatt 

med oss tidligere også har hatt en fantastisk opplevelse av å 
komme hit. Nå til sommeren har du muligheten! Turen blir 
fra 1.-10.august og vi er tre eller fire ledere som blir med 
fra Nesodden. Det er veldig billig å oppholde seg i Taize, så 
prisen for hele turen vil ikke bli mer enn ca 2500 kr for reise, 
opphold og mat. Følg med på nettsiden www.ungnesodden.
no eller ta kontakt med oss dersom du ønsker mer info om 
denne turen. Velkommen til å delta på en tur som garantert 
vil sette spor!

Klem fra Marit, Hans Erik, Helga Marie og Bjørn Eirik 
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sos Fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på 
fattige menneskers møte med klimaendringene. 

tirSDaG 31. marS
kan du gå med bøsse eller 

kjøre konfirmanter! Ta kontakt 
med Helga Marie eller møt opp på 
menighetshuset der du bor kl. 18. 

vil du ha mer informasjon  
om fasteaksjonen? 

Gå inn på www.kirkensnodhjelp.no/ 
Fasteaksjonen/, send en e-post til 
action@nesodden.kirken.no eller 

ring Helga Marie på tlf 94 83 03 06

Fire ungdom-
mer: Saddi 
(16), Homida 
(22), Jorif (19) 
og Asha (17) 
planter trær på 
en jordhaug, 
eller plint som 
det kalles, i 
Bangladesh. 
Treplantingen 
skal hindre 
jorderosjon. 

Klimaaksjonen «SOS fra sør» tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine 
nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøs-
sebærere fra Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall menigheter gå fra dør til dør og 

samle inn penger til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk 

satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det 
ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss 
ta klimatrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleg-
gelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. 

Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å 
møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant 
annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. 
Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for 
flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer.

I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som 
samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som tri-
ves i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler.

Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av 
verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighets-
spørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og 
har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker.

Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall menigheter 
når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon:  
820 44 088 (175 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493



klart For et kirkelig jordskjelv?
Det handler nå om å ta 

de rette skritt i retning 
av å få løst båndene 

mellom stat og kirke, men 
uten å miste folkekirken.
I 2009 skal det prøves ut 

noe som vil være et atskillig mer 
demokratisk valgsystem enn det 

vi har hatt til nå innen Den norske 
kirke. Tidligere var det slik at den jevne 

mann og kvinne måtte komme seg til 
kirken for å få stemme ved det lokale menig-

hetsrådsvalget. Valgene ble gjerne avviklet i løpet 
av noen timer rett etter en gudstjeneste. Valgene til 

bispedømmeråd og til Kirkemøtet har det jevne kirke-
medlem til nå ikke hatt noen direkte befatning med. Men 

alt dette blir det en forandring på i år.

VaLGdaG 14. sEptEMbER
Valg av menighetsråd og direkte valg av «leke» medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøte skal i 2009 holdes i alle landets 
menigheter på en og samme dag, mandag 14. september. Med 
andre ord skjer valget på samme dag som årets stortingsvalg, og 
valget skal om mulig legges til lokaler i umiddelbar nærhet av 
kommunens vanlige valglokaler. På Nesodden arbeides det for at 
det skal avsettes lokaler til kirkevalget på eller i nærheten av alle 
skolene som fungerer som valglokaler. En har også tatt mål av 
seg til å holde samme «åpningstider» som stortingsvalget. Den 
10. august blir det kunngjort tid og sted for kirkevalgene.

stEMMEREtt VEd fyLtE 15 åR
Det skal være mulig å forhåndsstemme ved årets kirkevalg alle-
rede fra 10. august. Og for første gang har også ungdom stem-
merett. Forutsetningen er at du har fylt 15 år (eller fyller 15 i 
løpet av 2009). Femten år er «den religiøse myndighetsalder» i 
Norge. Det vil imidlertid fortsatt være 18-årsgrense for å sitte i de 
forskjellige rådene.

Det blir i år direkte valg både av menighetsråd og bispedøm-
meråd/Kirkemøte. Kirkens medlemmer får også langt bedre 
mulighet enn tidligere til å påvirke hvem som nomineres til valg 
av bispedømmeråd/Kirkemøte. Valgperioden er på to år denne 
gangen for at menighetsrådsvalget skal skje samtidig med kom-
munevalget fra og med 2011.

støRRE INtEREssE?
Det er Kirkemøtet som har vedtatt de nye reglene, og håpet er 
at dette fører til større interesse for kirkevalgene blant kirkens 

Den norske kirke er 
i gang med et omfat-
tende utprøving av 
en helt ny valgord-
ning for de lokale 
menighetsrådene, 
bispedømme-
rådene og 
Kirkemøtet. 

�

mange medlemmer. Medlemmene skal få bedre mulighet til å 
stille som kandidater, foreslå kandidater og til å delta i valget.

De lokale menighetene er anbefalt å opprette et valgteam 
bestående av menighetsrådets leder, leder i valgstyret og leder 
i nominasjonskomiteen. Dette har begge menighetsrådene på 
Nesodden satt i gang arbeid med, og valglistene skal foreligge 
allerede 15. mai og blir presentert i neste menighetsblad.

meNiGhetSråDSvalGet �009:



klart For et kirkelig jordskjelv?
EN pRøVEoRdNING
De nye valgreglene tar utgangspunkt i forutsetningene i den politiske avtalen 
om staten og Den norske kirke som ble inngått av de politiske partiene på 
Stortinget 10. april i fjor.

Kirkemøtets vedtak innebærer ikke permanent endring av kirkens valgregler, 
men prøveordninger for valget i 2009. Det vil være mulig å foreta endringer 
før valget i 2011 etter en evaluering av 2009-valget. Det er først etter valget i 

av stEINaR GLIMsdaL stglim@online.no

9

2011 at Den norske kirke vil ha tilstrekkelig erfarin-
ger for å utforme framtidige valgordninger for en 
mer selvstendig kirke.

fLERE LEkE MEdLEMMER
Bispedømmerådene vil få 7 leke medlemmer, mot 
i dag fire, ved siden av biskop, en prest og en 
lek kirkelig tilsatt. Bispedømmerådene vil dermed 
få 10-11 medlemmer mot i dag 7-8. Kirkemøtet 
vil bestå av 115 medlemmer mot i dag 86. 
Kirkemøtets vedtak innebærer økt bruk av direk-
tevalg ved at det innføres helt eller delvis direkte 
valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. De nå sittende menighetsrådene blir 
trukket inn i valg av nominasjonskomité og bedt 
om å fremme forslag på kandidater til bispedøm-
meråd og Kirkemøtet tidlig i 2009. I vårt bispe-
dømme, Borg, vil en ta i bruk en kombinasjon av 
direkte og indirekte valg denne gang.

Valglisten til bispedømmeråds-/Kirkemøtevalget 
settes opp alfabetisk slik at det er velgerne og ikke 
nominasjonskomiteen som rangerer kandidatene. 
Valg av menighetsråd skal foregå med listevalg (fler-
tallsvalg eller forholdstallsvalg) som i dag.

INfoRMasjoN
Menighetsrådslederne Gunn Pettersen (Skoklefall) 
og Hanne-Marie Kaarstad (Gjøfjell/Nesodden), 
valgstyreleder Arnhild Fjose (Skoklefall) og sokne-
prest Anne Marit Tronvik (Gjøfjell/Nesodden) var 
samlet i slutten av februar for blant annet å legge 
opp en informasjonsstrategi for årets kirkevalg på 
Nesodden. Og er det ett medium som inngår sen-
tralt i denne strategien så er det bladet du nå holder 
i hendene. Følg med i Kirkespeilet i tiden framover! 

Utfordringen til alle medlemmer av Den norske 
kirke på Nesodden er klar: Tenk etter om du kjenner 
noen eller om du selv ønsker å være aktiv deltaker 
i menighetsrådet i kommende toårsperiode. Nå er 
sjansen der til å melde seg på! Det understrekes at 
alle kirkemedlemmer får tilsendt eget valgkort til 
bruk under kirkevalget 2009.

Fire målbevisste kvinner i arbeid for større demokrati i 
kirken (fra v): Hanne-Marie Kaarstad, Gunn Pettersen, 
Arnhild Fjose og sokneprest Anne Marit Tronvik. 

Foto: Steinar Glimsdal



på DeN KirKeliGe  
KulturfroNteN
en vinter- 
kveld med 
kirke-kunst
«Hvordan kan kirkekunsten møte den 
universelle, åndelige lengsel?» 
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Kunsthistoriker 
Hildegunn Gullåsen.

Detaljer fra  
skulpturen «Planken» 
av Nils Aasland.

Det var Kulturutvalget i 
Nesoddkirkene med støtte fra 
Nesodden kommune som inviterte 

til temakveld med denne overskriften søn-
dag 8. februar. Stedet var Skoklefall kirke. 

Medlem i utvalget, Lasse Næss, kunne 
ønske en forsamling på vel 20 kunst-
interesserte velkommen, det var flere 
aktive kunstnere blant de frammøtte. 
Kunsthistoriker Hildegunn Gullåsen var 
kveldens foredragsholder og presenterte de 
lange historiske linjer innen den bildende 
kirkekunsten. Hun viste til det kjente moti-
vet med Jesus på korset og med Maria og 
Johannes ved foten av korset – og rede-
gjorde for hvordan motivet er blitt brukt 
opp gjennom kirkens historie.

Billedkunstner Nils Aasland presenterte et 
kunsteksperiment: treskulpturen «Planken» 
som for anledningen har stått utstilt i 
kirken rett under prekestolen. Aasland 
fortalte at skulpturen egentlig ikke var 
laget med tanke på utplassering i en kirke. 
Spørsmålet som opptok forsamlingen var 
om «Planken» allikevel kunne fungere som 
kirkekunst. Og videre: Skjer det noe med 
kunst som plasseres i en kirke? Ingen fasit-
svar ble lansert, men mange gode innspill 
og innlegg.

Denne kvelden markerte også kantor 
Torkil Badens siste offisielle opptreden i en 
av Nesoddens kirker. Den ferske pensjonis-
ten ble takket for innsatsen, og kvitterte 
med å spille to vakre orgelstykker som 
avslutning på den innholdsmettede vinter-
kvelden i Skoklefall kirke.

SG



Mine tre år som kantor i Nesodden og Gjøfjell har vært en 
rik tid. Jeg flyttet til Drøbak, og like etterpå  ble det ledig 
stilling på Nesodden. Det ser jeg på som et nytt eksem-

pel i livet mitt på hvordan Gud legger forholdene til rette for noe 
meningsfullt.

Som 65-åring er det naturlig å trappe litt ned, og jeg fortsetter 
med mye annet, blant annet i NRK. Oppgavene ble ganske annerle-
des på Nesodden enn i de foregående 34 år da jeg var kirkemusiker 
i Groruddalen. I Oslos drabantbyer er det flere korps og kor enn 
filharmonikere, og samarbeidet med det lokale kulturliv er viktig. 
Det er få kirkegårder og få begravelser. Og de moderne arbeidskir-
kene er ikke så tiltrekkende for brudepar som middelalderkirken på 
Nesodden. I Groruddalen var det viktig å åpne kirkene mot handle-
sentre og boligblokkene rett utenfor og å invitere til orgelmusikk og 
mange slags gudstjenester.

På Nesodden har jeg gledet meg over samarbeid med filharmo-
nikere, operasangere, billedkunstnere, skuespillere og folkemu-
sikere. Planene har vært utviklet sammen med menighetsrådene 
og Kulturskolen, representert i Kulturutvalget for Nesoddkirkene, 
KINK. Administrasjonen i Nesodden kommune forstår at kirkene 
er sentrale arenaer for kunstutfoldelse i lokalmiljøet. Bevilgningene 
til Nesodden kulturkirke er langt over landsgjennomsnittet og er 
nedfelt i kommunens kulturplan.

Jeg husker med glede Bach-kantater i gudstjenestene, der de 
hører hjemme. Der har vi fått til en helhet av liturgi og profesjo-
nell kunst. Det samme har skjedd i langfredagsgudstjenestene, 
og vi har hatt gudstjenester med poesi i sentrum, ikke minst med 
jubilanten Wergeland. Vi har begynt å planlegge hvordan bil-
ledkunstnerne kan slippes løs i kirkerommet. Det har også vært 
meningsfullt å være med på brylluper og begravelser og å ta del i 
epokegjørende  opplevelser i mange familiers liv.

Jeg takker for et usedvanlig åpent og hyggelig samarbeid med 
kolleger og mange samarbeidspartnere! Det er nå en økende 
bevissthet i Den norske kirke om kunstens viktige rolle, og nesodd-
kirkene er blitt pionerer.  Jeg er veldig glad for en kompetent og 
erfaren etterfølger som må få frihet til å skape ut i fra sine forutset-
ninger.  Jeg ønsker ham og Nesoddmenighetene lykke til!

Torkil Baden

«Takk for meg!» 
sier Torkil Baden.

Baden 
går

KaNTorByTTe

stensrud 
kommer
Vår nye kantor heter Jan-Sverre Stensrud 
(46) og har mer enn musikk å by på.

Han er nemlig også skredder. Men først og fremst gleder 
han seg til å ta fatt på å lede menigheten i sang.

– Det er den egentlige oppgaven til en kantor, å lede 
menigheten gjennom sang, enter det er som kordirigent eller 
organist, opplyser Stensrud. 

Han har vært kantor i Mysen i 20 år, fra 1985 til 2005. De 
siste årene har han arbeidet frilans med forskjellige ting.

– Dette blir litt som å hoppe etter Wirkola, for jeg har stor 
respekt for Torkil Baden, medgir nesoddkirkens nye musikalsk 
leder. Han vil gjerne fortsette det Baden har startet, med aktiv 
bruk av kommunens musikere og for eksempel framføring av 
Bach-kantater – og av Stabat Mater på langfredag. Stensrud 
har også mange egne ideer som han ser fram til å drøfte med 
nesoddkirkenes kulturutvalg. 

– Jeg er allsidig musikalsk og ønsker at det skal komme til 
uttrykk. Jeg vil ikke binde meg til enten klassisk, gospel eller 
salmer. Folks ønsker er viktige for meg, så jeg vil føle meg litt 
fram og være bevisst på at menigheten er mye større enn den 
indre kjerne i kirken. Ting som kor og rockeverksted for ung-
dom håper jeg kan komme etter hvert. 

– Salmekvelder er også noe jeg kan tenke meg å arrangere. 
Jeg er spesielt opptatt av den blinde salmedikteren fra Sverige, 
Lina Sandell, sier Stensrud som først og fremst skal spille i 
Nesodden og Gjøfjell kirker

Annonsen som etterlyste kantor på Nesodden kom han over 
tilfeldig – akkurat da han var klar for noe nytt.

– Jeg har fattet mer og mer interesse for Nesodden etter-
hvert som jeg har lært mer om stedet. Mysen er flott, men 
nå passet det med en ny utfordring. En hyggelig og varm 
velkomst har jeg fått og jeg skal gjøre mitt beste for at vi skal 
trives med hverandre, nesoddkirken og jeg. 

Når de tre månedene med gjensidig prøvetid er unnagjort 
ser Stensrud for seg at han skal flytte hit. Det vil i så fall også 
være et løft for bunadsinteresserte nesoddinger. Jan-Sverre 
Stensrud er nemlig skredder ved siden av musikerkarrieren.

– Det er mest bunader jeg syr nå, men jeg har lagd selskaps-
kjoler også. Det kunne være artig å lage en Follo-drakt, sier 
han imøtekommende.

ATF

Motstående side: Menighetsrådsleder Hanne-Marie Kaarstad og 
sokneprest Anne Marit Tronvik ba for den nye kantoren og hans 
arbeid under innsettingsgudstjenesten søndag 1. mars.

Jan-Sverre Stensrud likte det nyrestaurerte orgelet i Gjøfjell kirke. 
Særlig hvis han får ordnet med den ene sure tonen som trolig 
skyldes noe helt udramatisk.

Begge foto: Ann-Turi Ford

8.februar 
var det 
avskjed 
ved kirke-
kaffen på 
Nesodden. 

Foto: Liv 
Baden
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kIRkEspEILEt foR 20 åR sIdEN

Det Ble BraKSuKSeSS!
Det var mange i salen som fikk behov for å klype 
seg selv i armen både én og to ganger. Var det 
bare en deilig drøm eller var det virkelighet det vi 
opplevde på Samfunnshuset søndag 5. mars?

Nesoddoppsettingen av familiemusicalen 
Det Gode Landet overgikk alles forventninger. 
Korsangen, solistene, dansegruppen, orkesteret, 
scenografien, lyd og lys: Det aller meste stemte. 
Vårt gode gamle samfunnshus ble forvandlet til 
en himmelsal i løpet av tiden de to forestillingene 
varte.

Komponist Sigvald Tveit og tekstforfatter Eyvind 
Skeie hadde sentrale roller denne søndagsetter-
middagen. Tveit tok seg av dirigeringen, mens 
Skeie, som erkeengelen Gabriel, var turleder gjen-
nom himmelriket Det Gode Landet.

Musicalen formidler et bilde av himmelen som 
et fargerikt og festpyntet sted, grønt og frodig. 
Et sted der mangfoldet og gleden og tryggheten 
står i høysetet. Et sted som har plass for alle, ikke 
minst barna. Det Gode Landet – stedet der våre 
drømmer blir sanne. Et sted man har lyst til å 
komme en gang.

Bak musicaloppsettingen ligger mye blod, svette 
og tårer. En hjertens takk til mange ildsjeler som 
sto bak og som holdt ut. Det Gode Landet ble, i 
tillegg til alt annet, et fint vitnesbyrd om hva sam-
arbeid over menighetsgrensene kan føre med seg!

Signaturen «SG» i Kirkespeilet nr 1, mars 1989

1�

KirKeverGeN
fraNK WillY viNDløv larSeN

har orDet
mars måned er over oss. 

Jeg titter ut av vinduet og 
ser at snøen drypper fra 

taket. Etter lange og kalde vinter-
måneder viser endelig termometeret 
plussgrader igjen. Det første varselet 
om at vi går lysere tider i møte. På 
mange måter står vi i en brytningstid, 
hvor vårens varme og lys kjemper 
for å trenge tilbake vinterens snø og 
kulde. Dette kan på mange måter 
fungere som et bilde på den Kirken 
jeg ønsker å være med på å skape her 
på Nesodden. En kirke som i sin dag-
lige gjøren og laden betyr noe for den 
vanlige kvinne og mann. En kirke hvor 
vi sammen fremelsker lys og varme og 
utvikler nestekjærligheten i hver og 
en av oss. Vi må aldri glemme at livet 
er gitt oss som en gave fra Gud. Hva 
hver enkelt velger å bruke livet til, er 
vår gave til Ham.

Det er med en stor grad av ydmyk-
het jeg går til verket som ny kirke-
verge i Nesodden. Jeg føler ydmykhet 
for det kirken har betydd, og fortsatt 
betyr, for mange mennesker her i 
kommunen. Jeg føler også stor grad 
av ydmykhet i forhold til det arbeidet 
som frivillige, prester og andre kirke-
lige tilsatte har lagt ned for kirken her 

på Nesodden. Slik 
jeg vurderer det 

er det kirke-
lige boet i 
god stand, 
og det er 
hyggelig å 
kunne takke 
den forrige 
kirkevergen 

Astrid Holmsen Krogh, for den innsat-
sen hun har nedlagt for menighetene 
på Nesodden. Vi ønsker henne lykke 
til i sitt nye arbeid som kirkeverge i Ski 
kommune. Jeg er stolt og glad for å få 
ta over stafettpinnen, og gleder meg 
til å ta fatt på de oppgavene som ven-
ter meg. Jeg håper på et godt samar-
beid med dere alle.

Ved siden av å være opptatt av de 
daglige gjøremål knyttet til vedlikehold 
av våre kirker og kirkegårder, og alle 
andre små og store ting som berører 
våre menigheter, står vi overfor en 
hendelse dette året som bare kan 
karakteriseres som historisk, nemlig 
kirkevalget i september 2009. Den 
demokratireformen som kirken står 
overfor i forbindelse med dette valget, 
innebærer blant annet reelle valg-
muligheter mellom ulike kandidater. 
Det er også viktig å legge merke til 
at valget skal foregå samtidig med 
stortingsvalget. Et annet spennende 
forhold ved valget til høsten er at 15-
åringene får anledning til å stemme. 
Alt i alt er reformen et forsøk på å 
skape større legitimitet og oppslut-
ning rundt Kirken. Vi har alle sammen 
en oppgave å gjøre i forhold til at 
valgoppslutningen blir betydelig større 
enn den har vært ved tidligere valg. 
På landsbasis har bare om lag tre pro-
sent deltatt i valg til menighetsråd og 
andre kirkelige råd og utvalg. Det må 
være mulig å høyne valgdeltakelsen 
betraktelig. Derfor må vi alle sørge for 
at venner og familie gjøres kjent med 
at valget til høsten også er et valg til 
kirkelige tillitsverv. La oss alle håpe 
og be for at denne valgreformen gir 
Kirken inspirasjon, motivasjon og håp 
til fortsatt å drive vårt samfunnsbyg-
gende arbeid til alles beste.

frank Willy vindløv larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no
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KirKe-
KloKKeN 
Ble feiret 

misjonsforeningen 
«Kirkeklokken» feiret 
50-årsdag i menig-

hetshuset på Skoklefall søndag 
14. desember. Leder, Rose Røthe 
(i bunad på det store bildet) var 
primus motor for en fin feiring. Fra 
Det norske misjonsselskap kom 
misjonær Eli Schei. Hun berømmet 
foreningens trofasthet og uthol-
denhet – noe hun personlig kunne 
borge for i og med at hun i årenes 
løp har besøkt foreningen 27 gan-
ger! Diplom og blomst hadde hun 
også med til damene.

I anledning dagen var et gedi-
gent kakebord stelt i stand. Helen 
Kristiansen, Erna Fallrø, Bodil 
Hammer og Lillian Sørensen hyg-
get seg med samværet (bildet i 
midten til høyre). Misjonsdamene 
i Kirkeklokken er mellom 77 
og 89 år. Solveig Skøien, Helen 
Kristiansen og Lillian Sørensen 
var med å starte «Kirkeklokken» 
(nederst til høyre).

Alle foto: Ann-Turi Ford

Fra venstre: Karin Svendsen, Rose Røthe, Lillian Sørensen, Maria Roksand, Helen Kristiansen Bak Astrid Lie, Betty Albertsen, Alvilde Sveum, Solveig 
Skøien og (delvis skjult) Åse Aamlid.



Gjøfjell KirKe
Filip Conradsen
Kaja Bøhler Kristoffersen
Louise Magdalene Hauge 

Damlien
Malin Mikkelsen Sørensen
Espen Heggelien Nyborg
Lars Heggelien Nyborg
Andreas Brede Faye
Sander Bjørdal
Lucaz Martens Meyer Lunde
Nora Helene Mæhlum-

Johansen
Lucas Nebbenes-Juul
Nicolai Rask-Jensen
Nathalie Rask-Jensen

Tomm Ahlbom. . . . . . f: 1948
Fritjof Hübert . . . . . . . f: 1932
Øystein Johnsen. . . . . f: 1933
Odd Kristian  

Persilengen . . . . . . . f: 1921
Elsa Alise Eliassen. . . . f: 1945
Per Julius Wold . . . . . f: 1925
Dagmar Fjellstad . . . . f: 1920
Karin Hjerthen 

Hansen . . . . . . . . . . f: 1936
Kåre Johannes Schei . f: 1929
Aase Liv Løes . . . . . . . f: 1920
Magne Rommetveit . . f: 1918
Astrid Krange . . . . . . f: 1996
Annie Klokkerud . . . . f: 1940
Ørnulf Freddy Hansen f: 1948
Odin Magnus Øien . . f: 1921
Magda Alvhild Sveum f: 1924
Kjell Audin. . . . . . . . . f: 1926
Linda Nodland  

Sørensen. . . . . . . . . f: 1968
Birgit Marianne  

Tjernshaugen . . . . . f: 1945
Ruth Erna Ruud . . . . . f: 1926
Jan-Erik Svendsen . . . f: 1949
Solveig Waaler  

Hauge . . . . . . . . . . f: 1915
Randi Sundsby . . . . . . f: 1924
Jørgen Johan  

Midtskog . . . . . . . . f: 1921
Rolf Bull Killingmo . . . f: 1935
Jan Lorang Hovind. . . f: 1936
Ann Christophersen. . f: 1958

slekt Følger  
slekters gang …  

Fra desemBer til FeBruar 2008

dødEdøptE

1�

Bønnekrukken

VIEdE

NeSoDDeN KirKe
Alma Margareta Devold
Gabriella Mae Herman
Kira Louise Kempski-Monstad
Agnes Linnea Vik Sætre
Fredrik Krogness Flander
Alfred Holte
Daniel Solberg
Emma Riiser Berge
Jeanine Zikora Bevan
Emmi Oline Ivancevic
Linnea Sofia Kleven
Thea Lai
Aurora Montagudo Mårds
Fredrik Stenvaag Moskvil
Emilie Angelina Nerlandsrem 

Sjølstad
Evelyn Anita Nerlandsrem 

Sjølstad
Trym Døstvedt Wethe
Sander Nyborg Palm
Amund Røer-Nilsen
Julian Christopher Haga Indal
Aase Strøm

SKoKlefall KirKe
Alexander Vidnes Janice
Julian Holte Sneltvedt
Mads Thorup Blikom
Maiken Amalie Winther Gullie
Hanne Alida Fossen Hardersen
Amund Sveen Oksavik
Sofie Lauritsen Torgersen
Konstantin Haug
Philip Krohn Haldorsen

Be for 

– en snarlig og god løsning for familien Dar 

– et godt resultat for fasteaksjonen

– gode valg til høsten 

– dem som skal gifte seg

– dem som er ensomme

– en skadefri påsketrafikk

– påskens gudstjenester

NeSoDDeN KirKe
Bjørn Vidar Strand og Victoria 

Tikhanovskaya



obs! aLLE baRN ER sVæRt  
VELkoMNE MEd bIdRaG tIL 

dENNE sIdEN! tEGNINGER, dIkt, 
GåtER, kRyssoRd osV. kaN  
sENdEs tIL: baRNEspEILEt,  

VEd aNN-tURI foRd, HELLaVEIEN 
66, 1458 fjELLstRaNd

epost: ford@powertech.no
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Barne
speiletkaN dU HjELpE dE tRE VIsE MENN å fINNE 

RaskEstE VEI tIL bEtLEHEMsstjERNa?
6

Krise! De tre vise menn har ennå ikke nådd fram til 
Betlehemsstjerna! Ingen har sendt inn den riktige 
løsningen. Kan du hjelpe? Det begynner nemlig å 
haste litt. Som vanlig kan du vinne en flott bok. Send 
løsningen til adressen over. Lykke til!

Bli 
aGeNt!
Husk Agentklubben som er åpen 
for alle barn mellom fire og ni år 
– også dem som ikke går på den 
vanlige søndagsskolen.
Barna får agentbevis og et eget 
agent-alfabet. Interesserte kan 
sende en e-post til: skoklefall.
sondagsskole@gmail.com 

SøNDaGSSKole for førSKoleBarN  
opp til tredje klasse

Sprell Levende er søndagsskole for barn fra ca. fire til åtte 
år, men også yngre barn (i følge med en voksen) er hjerte-
lig velkommen! For eldre barn, finnes det SundayTweens. 

I Sprell Levende legger vi opp til at barna skal få en 
totalformidling av bibelfortellingene. Vi varierer formidlin-
gen av bibeltekstene og bruker blant annet drama, duk-
keteater, flanellograf, tegneserier og korte DVD-filmer. I 
tillegg bruker vi sang og musikk, lek, samtale, mat, og 
ulike formingsaktiviteter som understreker det vi forteller. 
Barna skal ha det spennende, trivelig og trygt på samlin-
gene.

Sprell levende møtes kl.11 i Skoklefall kirke på 
oppsatte datoer. Kort tid etter gudstjenesten begynner, 
går søndagsskolebarna samlet over til menighetshuset 
mens menigheten synger søndagsskolesangen. Vi hol-
der på med søndagsskoleopplegget i menighetshuset til 
gudstjenesten er ferdig, og barna hentes der.

Ledere er Ingeborg Lidal, Annette Maritvold, Anne Irene 
Nygård. Hvis du lurer på noe omkring søndagsskolen kan 
du sende en e-post til: skoklefall.sondagsskole@gmail.com seNd 

oppgave-
 løsNiNgeN til  
BarNespeilet.
KaNsKje dU  
viNNer eN 

BoK!



D
en kirkelige bakgrunnen for karnevalstradisjonen ble mar-
kert på en tydelig måte i Skolefall kirke fastelavnssøndag 
22. februar. Under den spenstige familiegudstjenesten var 
det rom for herlige latinamerikanske rytmer til salmesangen 

og for kostymer av alle slag hentet rett fra nærmeste karnevalsopp-
tog. Vi fikk oppleve nådehilsenen lest av «Harry Potter» mens både 
«Spiderman» og «Batman» slo kollbøtte nedover midtgangen. Og 
jamen var det ikke også en fullvoksen (men svært så fredsæl) heks å se 
i kirkebenken. På galleriet sto en arabisk prins og videofilmet det hele.

Sokneprest Svein Hunnestad ledet gudstjenesten og talte ut fra 
Kolosserbrevets kapittel 3. Han understreket poengene med et eget 
lite klesstunt: I et øyeblikk var han prest, i neste en skinnkledt rocker 
– men budskapet var det samme: «Kle dere i kjærlighet!»

Hunnestad understreker overfor Kirkespeilet betydningen av fra tid til 
annen å åpne kirkens dører slik det ble gjort denne fastelavnssøndag.

– Vi ønsker alle velkommen til kirke. Det tror jeg vi fikk vist i dag, 
kommenterte han under kirkekaffen, en kirkekaffe med servering av 
deilige fastelavnsboller.

Alle foto: Steinar Glimsdal

kirkekarneval 
i skokleFall

av stEINaR GLIMsdaL stglim@online.no


