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Pinseliljetid 

D  et har vært en fantastisk vår 
med vakre tepper av blåveis og 
hvitveis. Nå lyser det optimistisk 
og livskraftig løvetanngult i alle 

grøftekanter. Hadde de bare holdt seg der, 
og ikke invadert de grønne gressmattene 
i hagene våre! Her i prestegården har det 

stått noen pistrete liljeblad like ved terrassetrappen. De har aldri blomstret 
og avslørt om det er påske eller pinse de var ment å skulle kaste glans over. 
Men i år blomstrer de, helt uventet, og avslører at de tilhører en gammel 
pinseliljeart med en nesten berusende duft.  

Jeg blir rent poetisk og får lyst å sitere den gamle salmedikteren 
Grundtvig, som skrev om solen som stråler i all sin glans, ”nu er det pinselil-
jetid, nu har vi sommer lys og blid.”  

Pinseliljetid – det er tiden for alt som skal spire og gro. 
Pinsedag i år 33 e.Kr. spirte det en ny kirke fram med enorm sprengkraft – 

Jesu Kristi kirke. Hele tre tusen ble døpt og lagt til menigheten den dagen. 
Det ville bydd på visse problemer med så enorme dåpstall her hos oss, men 
det er stort å få døpe seks konfirmanter og fire spedbarn på samme søn-
dag slik det skjedde i vinter. Det forteller at kirken fortsatt er viktig for folk. 
Dåpen gir tilhørighet, den innlemmer i et fellesskap i den verdensvide kirke.

At det er valg til nytt Storting til høsten, er vel ingen i tvil om.
Samme dag er det også et annet viktig valg som finner sted. Da har alle 

som er døpt og har nådd kirkelig myndighetsalder, rett til å være med på 
å velge hvem vi ønsker skal styre kirken vår og menighetene våre de neste 
årene.

Mange har en mening om hva og hvordan kirken skal være. Ved å delta 
i valget til høsten, har du en reell mulighet til å være med på å påvirke 
den videre utviklingen og gjøre kirken mer relevant for mennesker her på 
Nesodden.  

Kirken er i en vekstfase og står foran mange spennende oppgaver som 
handler både om hva slags gudstjenester vi skal ha, om trosopplæring, dia-
koni og musikk.

Når mange engasjerer seg, kan det bli en ny pinseliljetid der Åndens vind 
kan blåse og åpenbare mer av hva Gud hadde tenkt at kirken skulle være.

Ha en herlig sommer, gled deg over alt som spirer og gror og samle kref-
ter til høstens innsats.

Pinsehilsen fra 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 7. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
Barnegudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra  
kl 13–16, v/Historielaget.

søndag 14. juni
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra  
kl 13–16, v/Historielaget.

søndag 21. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
PULS-kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 28. juni
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 5. juli
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 12. juli
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 19. juli
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 26. juli
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

onsdag 29. juli

Olsok-gudstjeneste sammen 
med katolikkene i Nesodden 
kirke kl 18. Etter gudstjenesten 
er alle velkommen til preste-
gårdshagen. Hesteskokasting, 
underholdning, salg av vafler 
og kaffe. Ta gjerne med picnic-
kurv og noe å sitte på.

søndag 2. august
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 9. august
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 16. august
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 23. august
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
PULS-kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke k 18.
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 30. august
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
k 11. 
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11. 
Nesodden kirke er åpen fra kl 
13-16 ved historielaget.

søndag 6. september
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
Gudstjeneste m/konfirmant-
presentasjon i Skoklefall kirke 
kl 11.
Pilegrimsdag. Vandring langs 
kirkeveien fra Gjøfjell sammen 
med historielaget, suppesalg i 
Nesodden menighetshus  
og Pilegrimskonsert i kirken  
tidspunkt kommer.

11.–13. september
Menighetsweekend til 
Nærsnes

søndag 13. september
Gudstjeneste m/konfirmant-
presentasjon i Gjøfjell kirke kl 
11.

mandag 14. september
Valg av menighetsråd og 
bispedømmeråd

søndag 20. september
Gudstjeneste m/konfirmant-
presentasjon i Nesodden kirke 
kl 11.
PULS-kveldsgudstjeneste 
m/konfirmantpresentasjon i 
Skoklefall kirke kl 18.   

søndag 27. september
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11. 
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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

I forrige nummer av Kirkespeilet 
kunne dere lese om Tryggve  
Knudsen som er pianist på  

andaktene på Nesoddtunet.  
Vi ønsker oss sterkt en pianist som  

kan være vikar for Tryggve. 

Spiller du pIaNo 
og kan stille opp 
noen oNSdager 
fra kl. 11.30, og 
har du lyst til å 

glede beboerne 
på TuNeT, 

kan du henvende deg til kontoret  
66 96 58 20 (mellom 12 og 15).



– Først og fremst: hvor kommer det flotte mellomnavnet 
ditt fra?
– Vindløv er egentlig konas navn. Hennes familie er den eneste 
som har dette navnet. Det er av dansk opprinnelse.

– hvordan har det vært å være kirkeverge til nå?
– Det har vært veldig spennende og givende. Jeg har fått sette 
meg inn i mange nye saksområder. Og jeg har hatt gleden av å 
treffe mange fine mennesker. Jeg har ikke hatt det så moro på 
jobben på mange år! Vi har et godt arbeidsmiljø her.

– hvorfor søkte du denne jobben?
– Det har vært en lang «reise», personlig greier. Jeg har hatt lyst 
til å jobbe i kirken i mange år, men tidligere har det ikke passet. 
Så søkte jeg og fikk denne jobben.

– Du pendler fra oslo – hva med å flytte ut til Nesodden?
– Ja jeg kjører bil fra Oppsal. Det tar 45 minutter og jeg unn-
går rushtrafikken begge veier. Inntil videre må vi bli boende på 
Oppsal. Jeg er opprinnelig fra Hønefoss, men har flyttet mye 
rundt.

– har du noen kirkelige hjertesaker?
– Ja, det må være folkelig deltakelse. Dessuten skulle jeg ønske 
at kirka var tydeligere i en del samfunnsspørsmål og tok en rolle 
i samfunnsdebatter. For eksempel slik som i vår da kirken var 
klar i hva den mente om oljeboring. Jeg var ikke nødvendigvis 
enig, men likte at kirken sto for noe tydelig.
Dette gjelder også i moralske og etiske spørsmål. I ei tid hvor 
veldig mange normer og regler er under press og den norske 

kultrarven er i ferd med å bli 
vannet ut trengs kirken som 

et korrektiv. Det den står 
for er for verdifullt til at 

vi skal skusle det bort. 
Det trengs en etisk og 

moralsk rettesnor i 
hverdagsmennes-

kenes liv. Men jeg 
er ingen mørke-

mann, men 
det er viktig 
å snakke om 

de etiske pro-
blemstillingene. Ta 

for eksempel selvbestemt 
abort. 

 
– hva er din bakgrunn?

– Jeg er opprinnelig økonom og handelsskolelæ-
rer. Jeg har vært  rådmann, kommunalsjef og sittet på 
stortinget. I det siste har jeg tatt en mastergrad i offent-
lig administrasjon. 

– hva driver du med ellers?
– Ja det er spørsmålet man stiller seg! Jeg er nok veldig 
tradisjonell. Jeg leser mye og studerer litt – for tiden er det 
teologi. Ellers synes jeg sjakk er spennende og jeg er ihuga 

fan av Magnus Carlsen. Jeg er glad i musikk og teater og er 
ellers relativt stille og rolig.

– hvilke saker ligger på kirkevergens bord for tida?
– Bortsett fra høstens valg, jobber jeg med utvidelse av kirke-
gården på Nesodden. Det er en stor sak hvor vi jobber sammen 
med kommunen. Ellers har kirkesenteret behov for nye lokaler. 
Vi har ikke kontorarbeidsplasser til alle ansatte. Det er faktisk 
kommunen som har ansvar for at vi skal ha gode nok kontorer. 
Ikke alle er klar over at vi egentlig har mer av en kommune-
kirke, enn en statskirke. Kommunestyret bestemmer hvilke ram-
mer vi skal ha. De lokale politikerne er de som i all hovedsak 
drar opp disse rammene. Dessverre er Nesodden blant dem som 
bruker aller minst på kirke.
I tillegg til det har jeg tatt initiativ til et samarbeid om et livs-
synsnøytralt seremonirom i kommunen. En tanke blant annet 
Humanetisk forbund har satt pris på.

– hva ser du på tv?
– Nyheter er viktig for meg. Og aktualitetsprogram. Kona sier at 
jeg er nyhetsnarkoman. Ellers er jeg glad i å se på film.

– hva har du på nattbordet?
– Der ligger en hel stabel med Pondus. Den ligger der hele tida, 
så leser jeg litt her og der i bunken.

– hva gleder du deg til?
– Jeg gleder meg til sommerferien! Da skal jeg nordover sam-
men med kona og besøke Lofoten hvor jeg har jobbet før. Jeg 
skal se gamle venner og fjelltopper igjen.

5

Navn: Frank Willy Vindløv 
Larsen
alder: 43 år
Bosted: Oppsal Oslo
Yrke: Kirkeverge på Nesodden

I spEILEt:
Frank 
willy 
vindløv 
larsen



 Ungdoms-
 sidene

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

�

KoNFirmaNt 
våreN �010?

Dersom du ikke har fått brosjyre i posten eller 
var på informasjonsmøte, kan du gå inn på 

www.ungnesodden.no, 
www.nesodden.kirken.no 

eller ringe kirkesenteret og hente 
nødvendig 

informasjon der. 

taKK!
Takk til Marit, Hans Erik og Ingrid for en flott innsats i ungdomsarbeidet! Dere har gjort en super jobb!! Lykke til videre med 
jobb og studier! Vi håper vi kommer til å se dere mye også i året som kommer! Marit, Hans Erik og Ingrid har delt ungdomsar-
beiderstillingen, men slutter i sommer. Fra høsten av håper vi å få ansatt en ny person i 100 prosent i denne stillingen! 

Kjære KoNFirmaNter �009!

Tusen takk for et flott år, det har vært veldig  
spennende å få lov til å bli kjent med dere. Vi 

håper at dere alle hadde en flott konfirmasjonsdag 
og at vi ser dere igjen på reunionleir og på  

lederkurs til høsten!
Husk at du er elsket av Gud og at du er verdifull!
Stor klem fra alle oss som var konfirmantledere
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Forrige sesongs kreativ-, action- og Krik-konfirmanter.



meNiGhetSråDSvalGet �009:

til meNiGhetSråD For GjøFjell oG NeSoDDeN

�

kandidatene

�. larS eriK 
GraNum 
66 år fra 
Fagerstrand 
Pensjonist, menig-
hetsrådet i Voksen 
menighet før
vil prioritere: 
Fokus på det åndelige, ikke det kropps-
lige, fjerning av det kirken kaller miljø-
profil for å rette fokuset på dette med 
miljø osv, da dette skal være en frukt av 
det vi står for, eller burde stå for.

5. WeNche 
BraamaNN 
57 år fra Jaer
Konsulent i Oslo 
Tingrett
vil prioritere: 
Sosialt samvær for 
eldre i kretsen, iva-
reta menighetshuset
ellers: Er positiv og har alltid vært enga-
sjert i lokale sakerog hatt verv.
Er fremdeles aktiv i foreningsarbeide.
Håper at jeg har noe positivt å tilføre 
menighetsarbeidet.

�. toNe 
KilliNGmo 
47 år fra 
Fagerstrand
Hjelpepleier i 
Nesodden kom-
mune, har sittet i 
Gjøfjell menighets-
råd tidligere
vil prioritere: Flere deltagere på gudstje-
nestene og flere som kan bidra med sang 
og musikk

9. BorGNY 
SolBerG 
77 år fra Fagerstrand
Pensjonist, tidl. 
lektor v/kristen 
Videregående skole 
Trøndelag, medlem 
av Gjøfjell menighets-
råd 2001–2004, tekstleser i Byåsen menig-
het (Hallset kirke) i ca 20 år, varamedlem i 
menighetsråd samme sted i en periode..  
vil prioritere: Samlende tilbud og sam-
menslåing av de tre menighetsrådene, sam-
handling, åpenhet og informasjon.

7. BrYNhilD 
GravDal plaum 
52 år fra Spro
Senterleder i tre-
nings- og velvære-
senter, sykepleier, div. 
verv i menigheten.
vil prioritere: Ungdom. Tensing – sang/
dans/drama, lavterskeltilbud for familier, 
Gjøre gudstjenestene åpnere for kirke-
fremmede. ellers: Hadde stort engasje-
ment da vi bodde i Skoklefall menighet 
da jeg/vi prøvde å starte kor/dans/drama. 

�. GrY SKurDal
48 år fra Torvvik
Selvstendig 
næringsdrivende
For tiden 
hjemmeværende
Vara til Nesodden 
menighetsråd 2005–
2009
vil prioritere: Praktisk gjennomføring 
av menighetsrådets oppgaver, forvalt-
ning av menighetshuset, eldreaktivitet i 
menigheten.

�. evY ruuD 
68 år fra 
Bomannsvik

1. haNNe marie 
KaarStaD
52 år fra Fjellstrand
UD / Kirkens 
Nødhjelp, vært i 
menighetsrådet
vil prioritere: lav 
terskel og stor tak-
høyde med plass til oppriktig undring, 
barn og ungdom, dåpsopplæring, åpen 
kontakt med nærmiljøet, fattigdomspro-
blematikken, vil ha kontakt med kultur-
miljøene.

3. reiDuN SøDem 
66 år fra Fjellstrand 
konsulent/tidligere 
biblioteksjef, vara-
mann Nesodden 
menighetsråd 2005-
2009
vil prioritere Barn 
og ungdom.



10. caroliNe 
johaNNe 
hauGliD-Formo
31 år fra Bjørnemyr
Snart ferdig prest
vil prioritere: 
Barn- og ungdom, 
kultur, religionsdia-
log, rekruttering blant lokalbefolkning, 
sosial- og omsorgsarbeid. Ønsker en kirke 
som er åpen, inkluderende, varm og som 
oppleves som et sted hvor det både er 
godt å være, men som også kan være en 
ressurs for lokalbefolkningen generelt.

Disse kandidatene stiller 
til valg til nye menighets-
råd på Nesodden. Valget 
skal foregå 13. og 14. 
september. Se mer 
informasjon om 
kirkevalget på 
siste- 
siden.

1. eliN DammYr 
52 år fra Bjørnemyr 
Eier av butikken 
SeBraBarn, biblio-
tekar
12 års bakgrunn fra 
menighetsrådet
vil prioritere: å 
oppgradere kirkens inventar og utstyr, 
mer plass, salmer, sang og musikk, gi 
folk tro på at kirken er deres sted.
ellers: Skoklefall menighet har vært min 
menighet siden 16-årsalderen. Her har 
jeg min historie og mitt engasjement. 

�. iNGer 
BjørKaaS theDiN 
51 år fra Oksval 
Pedagog på 
Tangenåsen, 
Rosenhof 
og Ekeberg, 
Menighetsrådet mm.
vil prioritere: Barn, ungdom, ny arbeid-
skirke, grønn menighet, misjon
ellers: alltid hatt tilknytning til kirke og 
frivillige organisasjoner i kirken. Ser store 
utfordringer med den nye trosopplærin-
gen, der kirken nå får et helt nytt ansvar. 

�. hilDe 
BerGerSeN
42 år fra Bjørnemyr 
Nevropsykolog på 
Sunnaas. Kirkevert 
og del av den øku-
meniske bevegelsen 
Korsvei
Blir neppe veldig aktiv i menighetsrådet, 
men kan være vara eller trolig være med 
på de månedlige menighetsrådsmøtene 
de nærmeste to årene.
ellers: Brenner for kvinnesak, naturvern 
og kamp mot undertrykking.

�. turiD øYNa
52 år fra Tangen
Sykepleier, frivillig 
medarbeider innenfor 
flere felt i kirken
vil prioritere:  
diakoniplanen.  
ellers: Jeg synes 
det er viktig å være engasjert i noe i til-
legg til jobb og familie. For eksempel har 
oppgaver innenfor Nesodden Ballettskole 
vært spennende og lærerikt. Ved å enga-
sjere meg får jeg også mye tilbake, både 
sosialt og faglig.

3. marit 
eliSaBeth 
BerliNG
29 år fra Oksval 
Teologistudent, ung-
domsarbeider
vil prioritere:  
Barne- og ungdoms-
arbeidet, PULS-kveldsgudstjeneste, frivil-
lighet – nådegavebasert tjeneste, sosiale 
«happeninger» knyttet til kirkekaffen. 
ellers: Elsker å reise, synge karaoke og 
jobbe med ungdommer! Har et hjerte 
for Bolivia og gatebarna der.

5. Berit luND 
KoKSviK
30 år fra Hellvik 
Diplommarkedsfører, 
prosjektleder, bred 
erfaring fra nærings-
livet, studerer juss, 
frivillig ungdomsarbeider på Nesodden, bak-
grunn fra menighet på Nordmøre, arbeidet 
med idrett og musikk for barn. vil prio-
ritere; barne- og ungdomsarbeid, den 
nye satsningen på trosopplæring og mil-
jøskaping i menigheten. ellers: Aktivitet, 
familie og venner gir meg energi.

�. torill Gjerpe 
haNSeN
52 år fra Bjørnemyr 
Psykiatrisk sykepleier
Ledet av Blå Kors 
Internasjonale 
utvalg, Naturlig 
Menighetsutvikling i tre år, ledet Nuffen. 
vil prioritere: å skape levende felles-
skap og medvirke til at Kirken er et 
møtested mellom Gud og oss og mellom 
mennesker, hvor vi kan være oss selv, 
gi av oss selv og få stadig påfyll til livets 
krukke.

9. aaShilD 
veiDahl
63 år fra Tangen 
Bioingeniør, fysiokje-
miker nå uføretryg-
det, deltatt i frivillig 
arbeid og menighets-
råd vil prioritere: Onsdagsbønn i kirken, 
bønnekrukkens bruk v/kirkelige samlinger, 
kirkens liturgi, støtte og oppmuntre frivilli-
ge medarbeidere. ellers: vil se menneskene 
i menigheten, bygge bro over generasjons-
kløften, PULS-gudstjenester, husgruppe-
tilbudet.

7. arNhilD FjoSe
66 år fra Bjørnemyr
Sosionom, nå pen-
sjonist og deltids-
arbeider innen hel-
sevesen. Skoklefall 
menighetsråd og 
Nesodden kirkelige fellesråd 2008–2009
vil prioritere: demokratisering, kirken 
skal være et godt møtested, vise praktisk 
solidaritet og omsorg, kultur.
Ellers: vil ha levende og åpen folkekirke, 
rettferd og likeverd, engasjere seg i vern 
om Guds gode skaperverk.
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Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer: 
Omsider blir det sommer!

(nr 136 i salmer 1997)

Med dette verset fra den svenske «Sommarpsalm» med 
tekst av Carl David af Wirsèn og melodi av Waldemar 
Åhlèn, kjent fra filmer som «Änglagård» og «Så som i 

Himmelen», vil jeg få ønske alle på Nesodden en god sommer.
Mine tre første måneder på Nesodden har vært travle, men 

meget innholdsrike.
PÅSKEN ble en stor fest i kirkene våre: Skjærtorsdag hadde vi 

økumenisk Gudstjeneste i samarbeid med pinsekirken og misjons-
kirken. Dette ble en flott sang- og musikkgudstjeneste. Svein 
og Bodil Gulbrandsen, fiolin og piano. Tore Guldbrandsen på 
Altsaxofon, Amalie og Svein Kvaksrud, sang og piano. Ellers et lite 
husorkester for anledningen. Langfredag fokuserte vi på Marias 
sorg. Stabat Mater av Pergolesi ble framført av Elisabeth Holmertz, 
sopran og Marilena Zlatanou, alt og undertegnede på orgel. Svein 
Hunnestad, liturg og Christian Sonefeldt, tekstlesning. 2. påskedag 
var det påsken i sang og dikt med sopranen Anne Haga, Anne 
Marit på fløyte og Harald Tronvik på fiolin.

Til HØSTEN planlegger vi en pilegrimsdag som du kan lese 
mer om på neste side. Videre vil det komme en salmekveld og 
en kantategudstjeneste. Vi står foran en spennende tid hvor ny 
salmebok arbeides med og kirkens liturgier skal få et nytt preg. 
Jeg planlegger også et KOrPrOSJEKT i forbindelse med en av 
høstens gudstjenester og salmekvelden.

Vi ønsker dessuten å etablere en STAB MED FOrSANGErE til 
gudstjenestene. Dersom noen ønsker å kunne bidra  med en 
søndag en gang i blant, ta gjerne kontakt med kirkesenteret på 
66 96 58 20 og meld dere interessert.

 Ellers har jeg lyst til å si TAKK til alle som har vært med og 
bidratt til musikalske opplevelser i kirkene. Det er moro og 
komme til et sted og få arbeide sammen med så mange posi-
tive og dyktige mennesker.

Jan-Sverre Stensrud

EN PILEGrIM er en person som forbereder eller foretar en reise 
av åndelige årsaker. Pilegrim kommer av det latinske ordet pere-
grinus, som betyr «fremmed» eller «utenlandsk». Pilegrimsreise 
er kjent fra flere religioner og bruken av begrepet er blitt utvi-
det, slik at en som reiser til et sted som er svært viktig for han 
kan bli kalt pilegrim, selv om det ikke er religion som ligger bak. 
Pilegrimen søker gjerne åndelig renselse eller å komme nær-
mere det guddommelige, men det finnes også mange andre 
grunner til å reise. I middelalderen fikk det også betydningen 
«en person som vandrer fra sted til sted».

Kilde: Wikipedia

Søndag 6. september blir 

pilgrimsdagNoen ord 
fra kantor



spennende dag
på gamle stier

Du kan bli med hele 
dagen, eller bare på 
noe av opplegget.

I en tid med stadig større 
og hurtigere endringer er det 

mange som søker bakover i his-
torien etter de verdiene som har 

formet samfunnet vårt. Interessen for 
gamle pilegrimsveier dukker opp, og mange 

gir seg ut på vandring.

VaNdRING
Her på Nesodden har vi ikke noen pilegrims-

led, men vi har den gamle kirkeveien fra 
Fagerstrand til Nesodden kirke. Den ble ryddet 

av Historielaget i forbindelse med feiringen av 
tusenårsskiftet. For noen få år siden gikk hele 
staben på Kirkesenteret denne gamle stien – i 
pøsende regn. Likevel ga det mersmak. 

Til høsten vil vi invitere dere alle til å bli 
med på en spennende vandring. Vi starter 
i Gjøfjell kirke med en kort tidebønn før 
vi gir oss ut på vandring.  Med oss på 
veien får vi ekspertise fra Historielaget 
som vil fortelle litt om de ulike plassene 
underveis. Det vil også bli noen pile-
grimsstasjoner. Synes du det blir langt 
å gå den drøye milen fra Gjøfjell, vil 
det være mulig å hekte seg på fra 
Fundingrudveien. 

MåLtId
Når vi kommer frem til 

Nesodden menighetshus, kan 
vi få kjøpt suppe laget etter en 
gammel oppskrift, for mat trengs 
etter en lang vandring.

Til slutt får vi lov å puste ut med 
en pilegrimskonsert i Nesodden 
vakre middelalderkirke.

Tidspunkt for vandringsstart 

er ikke fastsatt ennå, men følg med i Amta ukene før – eller 
gå inn på nettsiden vår www.nesodden.kirken.no  

koNsERt
En flott konsert i Nesodden kirke blir avslutning på dagen.
Pilegrimstema er aktuelt. Stadig flere mennesker finner tid til 

ettertanke og fornyet liv gjennom vandringer på pilegrimsveier 
i Norge og Spania. Konsert i Nesodden kirke vil by på sang og 
musikk knyttet til pilegrimstradisjonen. 

Konserten vil bestå av to deler som hver 
er på rundt tre kvarter. I første del vil 

Eva Maria Lye (sang, keltisk harpe), 
Ann Coates, (sang, gitar) og Maria 

Degerfors (fiolin) framføre pile-
grimssang- og musikk fra 

Spania, Irland og Norden. 
I andre del vil richard 

Burgess (sang og gitar) 
og Hans Graasvold 

(gitar) ta opp 
pilegrims-

temaer 
i et litt 
større 

perspek-
tiv. De fram-

fører sanger 
som uttrykte 
håp, tro og 
lengsel – brukt 

av folk på reise 
mot en nytt liv i 

et fremmed land. Både 
richard og Hans har sin musikalske 
bakgrunn i irsk, engelsk og ameri-
kansk folkemusikktradisjon. De vil 
konsentrere seg om pilegrimsmu-
sikk herfra.

Anne Marit Tronvik  
og Jan-Sverre Stensrud:

Søndag 6. septem-
ber inviterer vi til 
en dag i pilegrime-
ns fotspor, med 
vandring, mat 
og konsert.
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kIRkEspEILEt foR 20 åR sIdEN

SliK var Det Før i KirKeN 
på NeSoDDeN

Nesodden og Oppegård var ett pre-
stegjeld inntil 1937. Slik var det helt 
fra tiden før 1358. Det fremgår av 
nedtegnelsen av sokneprest Chr. ruge 
fra 1732. Han skrev da at disse to kir-
ker (Oppegård og Nesodden) og deres 
tilhørende rettigheter har hørt sammen 
som ett selvstendig prestegjeld på det 
fjerde hundreår. Beviset fant han i et 
gammelt og «ikke medfaret» doku-
ment datert 23. mai 1560 nr. 1. Da 
har pastor Niels Olsen og skolemester 
Jacob Jacobsen i Oslo bekreftet at de 
«grangiveligen» har gjennomlest hvilke 
jorder som har tilhørt Oppegård og 
Nesodden kirker, og som er innført i 
røde Bog av biskop Østen under visita-
sjon. Også tilføyer det at år 1399 var 
Østen «med Guds nåde bisp i Oslo».

Soknepresten i dette av Bundefjorden 
adskilte prestegjeld bodde på 
Nesodden. Her var de avhengig av 
båtskyss til og fra Oppegård. rorkaren 
bodde i Kirkevika som antas å være det 
første faste bosted på Nesodden. Den 
siste rorkaren var Ola Mikalsen som 
døde i 1940.

Den siste presten som alene betjente 
embetet på begge sider av fjorden var 
prost N.A. Dahl fra 1914 til sin død i 
1932. I 1926 ble det ansatt hjelpeprest, 
den senere biskop i Sør-Hålogaland, 
H.E. Wisløff.

Signaturen «Å.L.» i  
Kirkespeilet nr 1 - mars 1989

1�

KirKeverGeN
FraNK WillY viNDløv larSeN

har orDet
dEMokRatI I kIRkEN

i skrivende stund er tidsfristen for å 
levere lister til Kirkevalget i 2009 i ferd 
med å gå ut. Her på Nesodden har 

utfordringene knyttet til å fylle listene 
med det tilstrekkelige antall kandidater 
vært stor. Det viser seg også at rekrut-
teringen til verv i menighetsrådene ser 
ut til å bli svært skjev. Nesten bare kvin-
ner stiller seg til disposisjon. Kirken på 
Nesodden har altså vanskeligheter med 
å rekruttere til ledende posisjoner. Særlig 
har vi vanskeligheter med å rekruttere 
unge mennesker og menn. Det ligger 
etter min mening ingen trøst i erkjennel-
sen av at Nesodden er ikke den eneste 
kommunen som sliter med rekrutterin-
gen. Mange menigheter landet rundt 
står overfor akkurat de samme utfor-
dringene. Om man er opptatt av å skape 
levende lokale menigheter må man for-
søke å forstå årsakene til at dette skjer. 
Mange vil antakelig hevde at det vi nå 
opplever i forbindelse med Kirkevalget 
bare er et resultat av det vi ser ellers i 
samfunnet. Det er mange organisasjo-
ner som sliter med å skaffe frivillige, det 
være seg til å sitte i styrer og utvalg, eller 
å delta i frivillig arbeid på annen måte.

Andre vil kanskje hevde at kirken her 
på Nesodden ikke står særlig sterkt blant 
vanlige kvinner og menn og det er dette 
som er årsaken til av vi sliter med å få 
menighetsmedlemmene til å stille til valg. 

Det er en kjensgjerning at 
f. eks Human Etisk for-

bund har godt fotfes-
te i kommunen, men 
det er slik jeg ser 
det, heller ikke noen 
fullgod forklaring på 
de rekrutteringspro-

blemene vi står 
overfor.

Jeg mener likevel at kirkens utfordrin-
ger er annerledes enn for annet frivillig 
arbeid. For kirkens del handler det tross 
alt om forvaltning av eget og andres 
trosliv. Skulle tro at dette var motiver-
ende nok. Når det viser seg at så ikke 
er tilfelle er tiden inne for å gå grundig 
i seg selv, for om mulig å finne svar på 
hvorfor det er slik og ikke minst for å 
finne en vei ut av uføret.

I Borg bispedømmes strategiplan for 
2007-2009 understrekes det at Kirken i 
Borg skal være kjennetegnet av at vi skal 
utøve omsorg for våre medmennesker. I 
tillegg til dette legger strategiplanen opp 
til at den lokale kirken skal være åpen, vi 
skal bygge fellesskap basert på respekt 
for ulikheter. På denne måten skal vi gi 
alle muligheter til deltakelse og tilhørig-
het i kirken. Kanskje det er på dette 
området at vi svikter. Kanskje vi ikke er 
så åpne og inkluderende som vi liker å 
tenke at vi er. Kanskje vi ikke er flinke 
nok til å åpne for deltakelse fra andre 
enn de tradisjonelle kirkegjengerne.

Selv om det har vært store utfordringer 
knyttet til å skaffe kandidater til dette 
valget, er det tross alt noen som har stilt 
seg til rådighet for å tjenestegjøre på 
vegne av oss alle. Gode kandidater er 
det også, en stor takk er vi alle skyldig 
disse. En av de viktigste oppgavene de 
nye menighetsrådene i Skoklefall og 
Nesodden/Gjøfjell blir stilt overfor etter 
valget, er å gå inn i denne problemstil-
lingen med et åpent og fordomsfritt 
sinn. For om mulig å legge forholdene 
bedre til rette for deltakelse fra alle deler 
av menighetene, både unge og gamle, 
kvinner og menn, ved Kirkevalget i 2011. 
Det vi sammen forvalter av holdninger, 
verdier og livssyn er så verdifullt at vi har 
ikke råd til å mislykkes.

Frank Willy vindløv larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no
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Tombstevnet 2009
Stor parkgudstjeneste på tomb søndag 9. august. 
Igjen inviteres det til en opplevelsesrik søndag for både store og 
små på Tomb i råde. Biskop emeritus Odd Bondevik taler under 
parkgudstjenesten, og sanger og musiker Tore Thomassen deltar 
både under gudstjenesten og ettermiddagssamlingen. Kapellan i 
råde menighet, Per Willy Wilhelmsen, er liturg, mens rådes kantor, 
Børge Sandal, er organist. Han har også med seg et lite orkester. 

Tomb feirer sine 70 års som skole i år, og i den forbindelse 
deltar Normisjons generalsekretær rolf Kjøde under stevnets 
ettermiddagssamling hvor det også blir litt bursdagsfeiring, et 
lite misjonsvindu og mye sang ved Tore Thomassen.

Årets seminar har denne gang fokus på friskoler og disse sko-
lenes betydning. Generalsekretær Torgeir Flateby i KFF, Kristne 
Friskolers Forbund, inviterer til en spennende time i skolens gym-
sal mellom kl 15 og 16. ”Med tro og håp på timeplanen  – om 
kristne friskoler i dagens samfunn” er et aktuelt tema for jubi-
lanten Tomb, andre friskoler og ikke minst samfunnet for øvrig.

I pausene kan både store og små delta i en jungelløype i 
parkområdet. 

Det er Tomb, samt organisasjonene i SMM (Samarbeid 
Menighet og Misjon) som er arrangør og som i denne sam-
menheng består av Det norske Misjonsselskap, Normisjon, 
Misjonsalliansen, Den norske Israelsmisjon, Tibetmisjonen, 
Areopagos, råde menighet og Borg bispedømme. 
Organisasjonene er representert med aktiviteter på et lite 
misjonstorg.  Salg av varm mat, rømmegrøt og kioskvarer hører 
med på et hvert Tombstevne.

program tomB-stevnet søndag 9. august

Kl 12.00: Park-gudstjeneste 
 Taler: Biskop emeritus Odd Bondevik
 Sang: Tore Thomassen
 Kantor Børge Sandal m orkester 

Kl 13.15–15.30: Jungelløype – kiosksalg - organisasjonstorg 

Kl 15.00: Seminar v. Torgeir Flateby, gen. sekr. i KFF, Kristne 
Friskolers Forbund – i gymsalen Tema: Med tro og håp på time-
planen – om kristne friskoler i dagens samfunn 

Kl 16.30: Ettermiddagssamling i parken
 Sang: Tore Thomassen
 Andakt: Rolf Kjøde, gen. sekr. i Normisjon 

 Misjonsvindu, bursdagsmarkering – Tomb 70 år

Menighets- 
weekend 2009 

Planleggingen til årets menighetsweekend er godt i gang og 
dette blir høstens høydepunkt for mange av oss. Vi skal til 
Strandheim leirsted på Nærsnes som ligger vakkert til helt 
nede ved Oslofjorden, men utsikt til Nesodden. Vi følger opp 
fjorårets tema «tid» med årets tema som er «STED». «Hvor er 
stedet hvor jeg kan finne hvile» spør bibelen, og det samme 
skal vi reflektere litt rundt. Vi skal også bade, stå på vannski, 
synge sammen, spille fotball og kose oss. På lørdagen er det 
tilbud om malekurs, og det er muligheter for å dra på tur 
til Henrik Sørensen-museet i Holmsbu. Søndag er det ÅPEN 
DAG slik at de fra menighetene på Nesodden som ikke hadde 
muligheten til å være med på hele weekenden, kan komme 
på besøk og feire gudstjeneste og spise middag sammen med 
oss. Det blir et eget opplegg for ActionTweens-gjengen, og 
barna får også sitt eget opplegg lørdag formiddag. 

Nytt av året er at vi leier stedet med kost og losji, så vi slip-
per å lage maten selv. Dette blir med andre ord en helg hvor 
vi har god tid til å være sammen som menighetJ

har du spørsmål kan du sende dem til marit på mail 
arntgfhs@hotmail.com. 
Velkommen til årets menighetsweekend!

Olsok-gudstjeneste 
Onsdag 29. juli holder vi 
Olsok-gudstjeneste i sam-
arbeid med katolikkene på 

Nesodden. Det foregår i 
Nesodden kirke kl 1�. 

Etter gudstjenesten er alle 
velkommen til prestegårds-

hagen hvor det blir hestesko-
kasting, underholdning, salg 

av vafler og kaffe. 
Ta gjerne med picnickurv og 

noe å sitte på.



GjøFjell KirKe
Susanne Agnor
Sarah Alexandra rask Gjervan
Gjermund Aasgaard
Emilie De Bruyn Langeland
William Martinsen

NeSoDDeN KirKe
Martin Teien Halden
Hedda Elise Knudsen
Erik Andre Kvikstad
Julia ravn Myklebust Labrå
Daniel Daae Sæle
Stella Piene Gianotten
Alva Vellamo Selmer
Nora Magnerud Bergersen
Lars-Kristian Valkvæ røstad
Lucas Sundém Solstad

Bjørn romar Karlsen . f: 1929
Olav Mangor  

Samuelsen . . . . . . . f: 1919
Kari Hilda Friis Krogh f: 1922
Helge Odden . . . . . . . f: 1941
Inger Mariann Tangen f: 1970
Inger-Lise Nordvold . . f: 1951
Knut Hagen . . . . . . . . f: 1921
Kari Gjetanger . . . . . . f: 1945
Ingrid Elfrida Botten. . f: 1921
rigmor Sture . . . . . . . f: 1920
Olga Knarvik . . . . . . . f: 1934
Jann Enge . . . . . . . . . f: 1924
Georg Olsen . . . . . . . f: 1929
Liv Marit  

Scheidemann . . . . . f: 1939
Sigrun Haldorsen . . . . f: 1926
Carl Eivind Folke-Olsen f: 1932
Halfdan Olaus  

Skånland . . . . . . . . f: 1914
Aslaug Marie  

Olafsrud . . . . . . . . . f: 1913
Sigvart Sivertsen . . . . f: 1923
John Harry Karlsen. . . f: 1919
Niels Peter Gaarding . f: 1924
Vidar Nordstrøm  

Heggelund . . . . . . . f: 1945
Kjell Gunnar  

Johansen . . . . . . . . f: 1945

slekt Følger  
slekters gang …  

Fra mars til mai 2009

dødEdøptE

1�

bønnekrUkken

VIEdE

Lisa Holen Myrbraaten
Ine Selvén
Martine Svae-Larsen
Viktoria Fatnes
Anna Maria Slang
Sebastian Haldorsen Torp
Linnea Kibenich Kirkaune
Anna Pedersen Løkholm
Emma Kiara Næss-Haugerud

SKoKleFall KirKe
Marcus rønning Kopperud
William Oskar Valstad Myreng
Anna Evelina Karlsson Lind
Cornelius rynning
Jonas raen Jensen
Aila Othilie Grieg
Dina Glitten Syverinsen

NeSoDDeN KirKe
Marianne Braamann Larsen-

Lund og Alexander Larsen-
Lund

Lene Østby og Dag Johansen
Kristin Hunnestad og Svein 

Erik Karlsen

GjøFjell KirKe
Karen Økland og Nils Leonard 

Aas

Be For 

– -sommertrafikken til lands og til vanns

-dem som gruer seg til ferien

-vikarpianist til Nesoddtunet

-høstens stortingsvalg

-valg til menighetsråd og kirkelige organer

-permanent oppholdstillatelse for hele 

familien Dar

-høstens nye konfirmanter



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
speiletfINN fEM fEIL! sER dU fEM tING soM 

ER ULIkE på dE to bILdENE UNdER?
6

VITSEr
Mor: Hvor er karakterboka di? 
Ole: Jeg lånte den bort til Ole. 
Mor: Hvorfor det? 
Ole: Han skulle skremme forel-
drene sine.

Læreren: Hvorfor kommer du så 
sent på skolen? 
Per: Det var så glatt at hver 
gang jeg tok ett skritt fram, 
sklei jeg to tilbake. 

Læreren: Men hvordan 
 kom du hit da? 
Per: Jeg snudde meg og  
gikk baklengs

En svenske kom inn i en bok-
handel og skulle ha en bok. 
Ekspeditøren: Skal det være noe 
lett, eller leser De helst tyngre 
litteratur? 
Svensken: Det er det samme, 
jeg har bil.

Endelig fant de tre vise menn 
fram til Betlehemsstjerna! 
Det var en av våre mest 
trofaste innsendere, Hans-
Kristian Nylenna Stenrud 
fra Fagerstrand som ordnet 
opp. Han fikk hjelp av mor-
mor.

Det måtte en Barnespeilveteran til denne gangen: Hans-Kristian 
Nylenna Stenrud (11) fant veien til stjerna! Dermed får han en 

bok i posten fra Barnespeilet.

seNd 
oppgave-

 løsNiNgeN til  
BarNespeilet.
KaNsKje du  
viNNer eN 

BoK!



hva?
menighetsrådsvalg og  
bispedømmerådsvalg

hvem?
Statskirkemedlemmer fra 15 år 
kan stemme

hvor?
i egne lokaler på de skolene 
hvor stortingsvalget avholdes
De som bor nord for  Alværnveien, hører til i Skoklefall 
menighet, de på sørsiden hører til i Nesodden. Men 
det vil bli mulig å avgi stemmer til begge menighetsrå-
dene på Bjørnemyr skole.

når?
1�. september �009 – samtidig 
med stortingsvalget

din kvikkgUide
til kirkevalget

Den 14. september blir DEN STOrE 
VALGDAGEN – da kan du nemlig 
stemme ved tre valg: stortingsvalget, 
menighetsrådsvalget og bispedøm-
merådsvalget. Takket være demokra-
tiprosessen i Den norske kirke får du 
i høst langt større innflytelse enn tid-
ligere på hvem som skal styre kirken 
i tiden fremover. 
• Du vil få valgkort tilsendt i posten.
• Du kan også forhåndsstemme 

– enten på kirkesenteret eller i for-
bindelse med gudstjenestene.

• Beboere på Nesoddtunet vil få 
anledning til å stemme på syke-
hjemmet.

Flere spennende endringer gir de 3,8 millioner medlemmene i Den norske 
kirke større medbestemmelsesrett. De største forskjellene er følgende:
• Det er økt bruk av direktevalg – velgerne skal kunne stemme direkte på 
kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøtet (kirkens øverste representative 
organ) – disse er hittil valgt av medlemmene i menighetsrådene
• Du kan avgi stemme samtidig med stortingsvalget – kirkevalget skal foregå 
samme dag og nærheten av de offentlige stemmelokalene
• Også 15-, 16-, og 17-åringet har stemmerett, dermed er hele sju årganger 
førstegangsvelgere i år
• Kandidatene velges for to år – dette er et forsøksvalg hvor de valgte sitter i 
kun to år. Nytt valg er allerede i 2011, samtidig med kommune- og fylkesvalg.
• Se mer www.kirken.no eller www.kirkevalget.no


