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Til deg

«Dette bladet er til deg
(...)
- som ikke synes du har bruk for Kirkens lære
- som er aktivt med i menighetens arbeid
(...)
- som holder din tro for deg selv
- som vil dele din overbevisning med andre
(...)
- som synes du greier deg godt alene
- som har funnet at Gud er en realitet

Vi som bor på Nesodden (...) er slett ingen ensartet og enig flokk. 
Forskjellig oppdragelse, ulik legning og forskjellig innstilling til livet setter 
sitt preg på oss og får oss til å opptre som vi gjør.»

Slik skrev redaksjonen da Kirkespeilet så dagens lys for 40 år siden. 
Dagens redaksjon kunne skrevet det samme. Og i likhet med dem, synes 
heller ikke vi at det er lett å lage et blad som alle liker. Men vi håper at alle 
kan finne noe som interesserer. 

Nå har vi nettopp avviklet et historisk kirkevalg med langt større åpenhet 
og langt større deltakelse enn ved noe tidligere valg. Noe av det vi gleder 
oss over er nettopp hvor mangeartet velgergruppen er. Kirken vår skal være 
en åpen og inkluderende folkekirke med plass til ulike meninger og ulik livs-
stil. Derfor er det gledelig at så mange ønsket å si sin mening ved valget. 
Samtidig skal vi som kirke være bevisst på vår egenart. Vi er ikke en interes-
seforening, men et levende trosfellesskap som ikke har Staten, men Jesus 
som Herre. Og Jesus viste ingen fra seg – men han utfordret til etterfølgel-
se. I dag er den utfordringen vår – som kirke og som enkeltmennesker.

Vennlig hilsen Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no 
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søndag 4. oktober
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.00 
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11.00
Søndagsskole i Gjøfjell menig-
hetshus kl 11.00

søndag 11. oktober
Familiegudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00 med utdeling 
av 4-årsbok. Søndagsskolen 
deltar. 
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11. Familiekoret deltar. 
Søndagsskole.

søndag 18. oktober
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
PULS Kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.

søndag 25. oktober
Kveldsgudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 18 – med mye sang 
Søndagsskole kl 11.
Bots- og bededagsgudstjenes-
te i Skoklefall kirke kl 11. 
Søndagsskole

lørdag 31. oktober
Minnegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 16. 
Nesodden Frogn kammerkor 
deltar.

søndag 1. november
Allehelgensgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Sprell levende gudstjeneste i 
Skoklefall kl 11, utdeling av 
4-års bok

søndag 8. november
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11. Søndagsskole
Lekmannsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.  
Søndagsskole

søndag 15. november
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
PULS Kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.

søndag 22. november 
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11. 
Søndagsskole
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11. 
Søndagsskole

søndag 29. november
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. Med 
utdeling av 4-årsbok og ten-
ning av julegran. Jaer skole-
korps spiller.
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 med 
utdeling av 4-års bok

søndag 6. desember
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11. 
Søndagsskole, våkenatt for 
11-åringer
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11. 
Søndagsskole

søndag 13. desember
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11.
Gudstjeneste i Skoklefall kirke  
kl 11.

 
 

Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus 

kl 17–19 starter etter høstfe-
rien, 7. oktober. Menigheten 
ønsker velkommen til god og 
rimelig middag, kaffe og vaf-
fel og hyggelig selskap.

dette er på gaNg
 overSiKt over hva Som SKjer i KirKeNe våre. riv ut oG heNG opp!
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KirKe-

høSteN

Familiekoret i skoklefall 

som har fått navnet FULL TRØKK – feirer 5-årsjubileum i år! 
Full Trøkk har plass til flere medlemmer. Vi ønsker faste og 
nye medlemmer velkommen på korøvelse torsdag 24. sep-
tember (og annenhver uke framover) kl 17.30 i Skoklefall 
menighetshus. Koret samles først til en enkel middag og en 
kort andakt, og etterpå er det sangøvelse. 
For mer informasjon ta kontakt med styreleder og pianist 
Svein Fredwall på so-fredw@online.no. Velkommen!

Onsdagsgruppen på gjøfjell menighetshus 

Åpent hus fra kl 17–19 med pizza og pølser, biljard og 
andre spill – samt leksehjelp og tegnebord for barna.
Kl 19 samles vi til kveldsmat, fellessang, bibelundervisning 
og samtale for de voksne.
Kontaktperson: Maalfrid og Nils Ivar Bovim 66 91 95 36

sanger i advent

Vi samles kl 20 i Gjøfjell kirke første søndag i advent for å 
synge nye og gamle julesanger sammen.

Basar i gjøfjell menighetshus

Lørdag 21. november kl 11–16

Basar i Nesodden menighetshus

Lørdag 28. november kl 10–14. Jaer skolekorps spiller og 
det blir opplesning ved Christian Sonefeldt.



Mobil: 950 83 001
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Vil du være med å synge? 

m a n n s k o r
Tirsdag 20. oktober klokka 19 startes et kor for menn. Ta kontakt med kirkesenteret!

�

Salg av 

kranser
barbuketter

gravlys
utenfor neSodden kirke til 

allehelgeN

lørdag 31.oktober kl 12–18
søndag 1. november kl 12–20

 

Lindebråte 
gårdsdrift

aNNoNsER



– hvordan har det vært å være kantor til nå?
– Det har vært en meget spennende tid, arbeidssomt, og med 

mange forskjellige aktiviteter, og ikke minst et fantastisk arbeidsmiljø. 
Tror også jeg med hånden på hjertet kan si at jeg gleder meg til å 
dra på jobb, det i seg selv er en flott gave. Jeg føler meg godt mott-
att og får arbeide med det jeg er god til. Jeg synes samarbeidet med 
prestene og de andre kirkelig ansatte her er unikt.

– har det blitt til at du flyttet ut til Nesodden? 
– Jeg har ikke flyttet til Nesodden enda, men håper å kunne flyt-

te før vinteren tar til. Det er jo flott at visninger er på søndager, og 
jeg kan få med meg et par visninger etter gudstjenesten. Jeg har 
litt vanskelig for å bestemme meg om jeg ønsker å bo landlig i en 
liten enebolig, eller litt mer sentralt i leilighet. Det går tungt med 
hussalg i Indre Østfold for tiden, men snakket med en potensiell 
kjøper i går. Så det er spennende tider

– har du noen kirkelige hjertesaker?
– Gudstjenesten! Den er kirkens plattform og kirkens samlings-

punkt for folket. Jeg er opptatt av at gudstjenesten ikke skal være 
en forstilling hvor bare prest og kantor står i fokus. Men at alle 
som kommer kan føle de er med sammen med oss om å lage 
gudstjenesten. Vi som kirkens ansatte bør legge til rette for dette.

Jeg nevnte i sist menighetsblad at jeg ønsker meg en «stab» 
med forsangere. Vi har nå fått noen som ønsker å være med på 
dette, og hadde blant annet gudstjeneste i Skoklefall for noen uker 
siden med fire forsangere som bidro til et løft i kirkesangen. Jeg 
sier kirkesangen, fordi vi også hadde med en del sanger som ikke 
går inn i kategorien salmer samtidig som vi fulgte alterboken.

Inntrykket mitt etterpå, var at dette likte alle. Jeg ønsker meg 
mange flere som kan være med som forsangere, så de som er 

glade i å synge kan ta kon-
takt med kirkesenteret og 
bli med på en spennende 
gudstjenesteutvikling. Jeg 
har nok ikke kapasitet til å 
få til dette på alle gudstje-
nestene enda, både fordi 
vi ikke kan legge beslag 
på de samme forsan-
gerne hver søndag, og 
fordi jeg bare har en 60 
prosent stilling. Det job-
bes nå for å utvide til 
en 100 prosent stilling, 
og det håper jeg både 
for min del og for 

menigheten, da kan jeg 
bidra til mer variasjon i gudstjenestene. Jeg tror 

på en blanding av gammelt og nytt i gudstjenesten. Kirken skal og 
må være åpen for alle.

– har du merket deg noe på Nesodden?
– Masse! Først og fremst opplever jeg så mange positive men-

nesker uansett hvor jeg kommer. Nesodden er et flott, vakkert 
sted. Her er liksom et Norge i miniatyr. Hav, kyst, både landlig og 
med litt bypreg, skoger, åser, fjellskrenter, småvann og så videre. 
Jeg var så heldig å ha ferie den uka det var så varmt og fint i over-
gangen juni–juli. Da benyttet jeg anledningen til å bli litt kjent med 
bademulighetene og svabergene rundt her.

Og kanskje den største opplevelsen var gruven på Spro. For et 
fantastisk sted. Har veldig lyst til å få til en konsert der inne.

– hvilke konserter kan vi glede oss til framover?
–  Det har rett og slett ikke vært tid til å planlegge så mye konser-

ter ennå, dessverre. Men salmekvelden som jeg har snakket om tidli-
gere, regner jeg med at vi skal få til nå på høsten uten at vi har dato-
en klar enda. 1. søndag i advent (29. november) blir det «Salmer i 
advent» i Gjøfjell. Ellers må nok dette komme litt etterhvert. MEN 
det blir noen flotte konserter i kirkene likevel, men ikke med kirken 
som arrangør. Kan nevne at Coro Misto og Marilena Slatanou setter 
opp G.F. Handels «Messias» 17. desember i Skoklefall og 19. desem-
ber i Gjøfjell. Nesodden Sangkor har konsert i Gjøfjell 20. desember. 
Det blir også en julekonsert med tradisjonelle julesalmer kombinert 
med julemelodier fra folkemusikktradisjonen. 

– Blir det noe kor etterhvert?
– Ja, det gjør det. Tirsdag 20. oktober klokka 19 går startskud-

det, og et mannskor blir til. Min spesialitet er korarbeid. Jeg har 
arbeidet med alle typer kor siden jeg var 22 år og har hovedfag i 
kordireksjon fra Musikkhøgskolen i Oslo. Har sunget i kor siden jeg 
var liten. Grunnene til mannskor er flere. Det er ikke et mannskor 
her fra før. Dessuten har menigheten et rikt tilbud til barn, unge, 
forsåvidt også eldre og kvinner. Men lite for menn. Jeg tenker at 
gutter/menn i 30-, 40- og 50-åra kan trenge noe å være med på, 
selv om det ikke er noen aldersgrense. Jeg tenker meg en kombi-
nasjon av tradisjonelt mannskor og det å prøve nye utradisjonelle 
veier. Håper også at en del som ikke nødvendigvis føler at sangen

Intervjuet fortsetter på neste side.
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Navn: Jan Sverre Stensrud
alder: 47 år
Bosted: Mysen i Østfold
Yrke: Kantor på Nesodden

I spEILEt:
jaN 
sverre 
steNsrud



 uNgdOms-
 sideNe
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Fortsettelse fra forrige side.
er dem nærmest, kanskje spiller diverse instrumenter som kan 
være med å bidra til et nytt mannstilbud på Nesodden.

– hvilke saker ligger på kantorens bord for tida?
– I samarbeid med menighetsrådet Gjøfjell-Nesodden er jeg 

akkurat ferdig med en høringsuttalelse angående ny salmebok. 
Per Solberg har med sine store kunnskaper vært med som 
en viktig medspiller på dette. Vi har lagt ned et ganske stort 
stykke arbeid her som er sendt til Kirkerådet. Ellers blir det nå 
å overbevise kommunen at vi sårt trenger mer kirkemusiker-
kapasitet. Det er i år en ganske stor økning i gravferder, det er 
mange vielser, og et stort antall gudstjenester som skal dekkes 
opp med en 60 prosent stilling.

– vi leste i den lille presentasjonen her i Kirkespeilet at 
du syr bunader. har du fått tid til det etter at du startet 
her? Blir det noen Follo-drakt?

– Ja det stemmer at jeg syr bunader og andre typer klær. Jeg 
har ikke hatt noe tid til å sy noe særlig etter at jeg begynte her, 
men har fått tid til å overdra systua på Mysen til noen andre, 
slik at jeg nå kun har jobben her pluss et kor på Mysen å kon-
sentrere meg om. Vi får forresten besøk av Mysen mannskor 
på gudstjenesten i Gjøfjell 20. desember.

Jeg har vært med på et nitidig rekonstruksjonsarbeid av 
plaggdeler hvor resultatet ble dame- og mannsbunad fra 
Mysen og Eidsberg, hvor jeg etterpå ble leverandør for disse. 
Min bakgrunn og interesse for dette arbeidet har nok gått i arv. 
Min farmor lagde i 1935 det som ble Hedemarksbunaden. Min 
datter har arvet hennes prøvemodell. Om det er ønskelig med 
en Follodrakt, kunne sikkert dette bli et like interessant arbeid 
som det jeg har vært med på tidligere. Men dere har jo en vel-
dig flott Follobunad da.

– hva driver du med ellers?
– Jeg har ikke noen spesielle fritidsaktiviteter. Siden jeg job-

ber mye med mennesker, synes jeg det er godt og være litt 
alene når jeg har fri. Da kjører jeg meg gjerne en tur og finner 
meg en plass hvor jeg synes det er fint, enten det blir i skog 
eller ved sjø. Finne en plass, sitte og nyte stillheten og naturens 
lyder. Da finner jeg som oftest en nydelig ro og hvile

– hva ser du på tv?
– TV har jeg i grunnen mest for å se en film i ny og ned. «Så 

som i himmelen» for eksempel. Synes den er flott. Den har så 
mange gode innfallsvinkler om hvordan kirken bør framstå. Ser 
ellers lite på tv, synes det er så mye trist og elendig at jeg blir nes-
ten deprimert. Men jeg bruker mye radio. Liker det bedre jeg.

– hva har du på nattbordet?
– En lampe og en vekkerklokke
– hva gleder du deg til?
– Jeg gleder meg veldig til desember. Liker godt både advents-

tiden og julen. Julesangene står mitt hjerte nær, og har gjort det 
så lenge jeg kan huske. Desember er vel kirkens desidert trav-
leste tid, men den gir meg mye. Julen i år blir nok veldig spesiell 
siden jeg sannsynligvis har flyttet hit til Nesodden, og da blir det 
noen dager med mine foreldre, min datter og svigersønn. Gleder 
meg veldig til å vise dem ny bopel og Nesodden.

Sommeren er over 
og et nytt semes-
ter er i gang! 
Sommeren i ung-
domsarbeidet har 
blant annet inne-
holdt en tur til 
Taizé. Vi var ni fra 
Nesodden som dro 
nedover med buss. 
Vi hadde en fantas-
tisk uke med mye 
tid til å fokusere på 
Gud og til å være 
sosiale! 

Høstsemesteret er 
godt i gang og vi har 
allerede hatt presen-
tasjonsgudstjeneste-
ne. I år har vi omtrent 
90 påmeldte konfir-
manter. Og vi gleder 
oss til å bli bedre 
kjent med dem.

Helga Bonden er 
ansatt som barne- 
og ungdomsarbeider 
etter Marit Berling. 
Helga skal blant 
annet jobbe med 
kreativkonfirman-
tene og med Puls. Vi 
får nok også glede 
av Helga i barnear-
beidet!     
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ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no
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over til venstre og 
videre med klokka:

Martine og Rebecca. 
 
Den gamle  
landsbykirken

Nattverdgudstjeneste 
med den engelske 

erkebiskopen av 
Canteburry. Inne i 
kirka i Taizé.

Gjengen fra 
Nesodden pluss 
fire tyske venner 
og vår svenske 
venn Rebecca. Fra 
Nesodden: Hans Erik, 

Marit, Helga Marie, 
Mina, Martine, Kim 
Tomas, Emil, Fredrik 
og Jon. 
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med noen mindre opp-
hold har Kirkespeilet 
dukket opp i alle nes-

oddingers postkasser siden juni 1969. 
For å finne ut mer om oppstarten tok vi 

kontakt med Anne-Marie «Lill» Gahre Falkenberg 
(76). Lill (den gang og nå bare kjent under sitt kjælenavn) 

var bladets første redaktør og en nøkkelperson i de første årene.

For det var slik at menighetsrådene for Nesodden, Skoklefall 
og Gjøfjell i 1966 nedsatte en komité med oppdrag å utrede 
behov og muligheter for å få til et menighetsblad for prestegjel-
det. Komiteen møttes første gang i september året etter – og 
allerede på dette første møte ble Lill Falkenberg nevnt som en 
kandidat til å ta seg av det redaksjonelle. Med sin journalistfag-
lige bakgrunn fra Morgenposten og Norsk Ukeblad var Lill, født 
og oppvokst i Oslo, et funn for det krevende prosjekt menighe-

slik BegyNte kirkespeilet
I år feirer bladet 
du holder i hånden 
40-årsjubileum.

av stEINaR GLIMsdaL stglim@online.no



Roger Gundersen og Margit Urianstad i komiteen det første 
året. Eriksen fikk kasserervervet, mens Skånland hadde ansvar 
for bladets teologiske og kirkelige stoff. Komiteen ønsket en 
utgivelsesfrekvens på minst 6 nummer i året, mens det senere i 
instruksen, vedtatt av menighetsrådene i februar 1969, står at 
bladet «søkes utgitt» hele 10 ganger pr. kalenderår. Dit skulle 
en nok aldri nå. 

Artikkelen fortsetter på neste side.

�

tene hadde satt seg fore. Den unge familien Falkenberg flyttet 
til Tangen og Kløverveien i 1964. 

10 UtGIvELsER I åREt?
Utredningskomité ble etter hvert avløst av en finansieringsko-
mité, en redaksjonskomité og en annonsekomité. Det første 
redaksjonsmøte ble holdt i desember 1968. Lill hadde med seg 
Arne Eriksen, Halfdan Skånland, Odd Einerkjær, Øivind Løes, 

slik BegyNte kirkespeilet

Glimt fra 1��� – iii

«På denne bakgrunn er det en ny biskop i et nytt 
bispedømme hilser et nytt menighetsblad. Bladet 
vil være et kontaktledd, ikke mellom hjemmene 
og kirken – det enkelte hjem er jo, rett forstått, 
ikke annet enn cellene som kirken er bygget opp 
av – men mellom helheten og dens enkelte deler. 
Kirken henvender seg til sine tropper, ikke fordi 
de er fremmede som det skal hukes fatt i, men 
fordi de hører med og fordi det er livsnødvendig å 
mobilisere dem til ansvar og innsats. Det er med 
glede og stor frimodighet menighetsbladet ban-
ker på Deres dør.»

Biskop Per Lønning i Kirkepeilet nr 1

Lill Gahre Falkenberg viser fram de første fire numrene av 
Kirkespeilet. (Foto: Steinar Glimsdal)

Glimt fra 1��� – i

Døpte i spalten «Slekters gang» i Kirkespeilet nr 1 
var Dag Nyseter, Tom Pedersen,  
Morten Armand Engebretsen, Lars Rese Pedersen, 
Hilde Schäpers, Ronny Osbakk, Kirsti Hansen, 
Elisabeth Foss.

Glimt fra 1��� – ii

Prestene på Nesodden var sokneprest Johan Smith 
og kallskapellan Omar Sakariassen.

Glimt fra 1��� – iv

Det var i utgangspunktet hele 10 navneforslag 
som ble vurdert:
«Kirkespeilet», «Utsyn», «Menighetsbladet», 
«Fra Varde og Tårn», «Baunebrand», «Vardeild», 
«Budstikken», «Klokkene Kaller», «Kirkenytt», 
«Treklang». 

En stund var det faktisk «Utsyn» og «Treklang» 
det sto mellom!



på deN KirKeliGe KulturFroNteN
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NOeN glimt Fra pilegrimsdageN

Fortsettelse fra forrige side.

Formatet som ble valgt var det beskjedne A5-formatet, 
tidens hendige og typiske menighetsbladformat. For å nå 
alle Nesoddens husstander med et gratiseksemplar hver 
måtte bladet i 1969 trykkes i 3.000 eksemplarer.

Rett før utgivelse av det aller første nummeret landet 
man på det velklingende navnet «Kirkespeilet», inspirert 
av middelalderverket «Kongespeilet». På forsiden av det 
aller første nummeret signaliserte redaksjonen sin åpne 
linje: Kirkespeilet skal være et blad for alle, både for den 
som holder avstand til kirken og for den ivrigste kirke-
gjenger (se hele forsideteksten i spalten «Kirkespeilet for 
40 år siden» på side 12). Med på laget var også tegneren 
Odd Hvistendahl med sine vignettegninger som ga bladet 
et særpreg fra første stund. Allerede i nummer 1/69 var 
spaltene «Slekters gang» og «Klokkene kaller» på plass, 
to spalter alle menighetsblad med respekt for seg selv 
er utstyrt med. Lill Falkenberg kan ikke huske annet enn 
at mottakelsen av det første bladet var jevnt over godt. 
Et lite unntak var en kritisk tilbakemelding på at bladet 
hadde med en opplysning om at en var begynt å arran-
gere katolske messer i Nesodden samfunnshus.

– Dette var stoff jeg syntes vi godt kunne ha med i vårt 
menighetsblad, men den gang var det delte meninger. 
Det er hyggelig at det økumeniske klimaet på Nesodden i 
dag er mye bedre, smiler Lill.

aRbEIdskREvENdE
Med mye iver og engasjement maktet den ferske redak-
sjonen å gi ut hele fire nummer i løpet av siste halvår 
1969. Blad ble produsert i juni, september, november 
og desember. De tre første numre var på 12 sider hver, 
mens julenummeret var på 16. Året etter ble det utgitt 
fem nummer, alle på 16 sider. Den gode inngangen av 
støtteannonser gjorde det mulig. I 1971, det siste året Lill 
Falkenberg var redaktør, ble det også utgitt fem numre. 
Familieforøkelse og jobben i Norsk Ukeblad gjorde det 
vanskelig for henne å fortsette med det arbeidskrevende 
vervet som frivillig redaktør.

Lill Falkenberg har siden vært aktivt med i annen form 
for menighetsarbeid, speiderarbeid og lokalpolitikken på 
Nesodden. Hun har fulgt godt med på Kirkespeilets mer 
og mindre regelmessige liv siden 1971. Hun synes dagens 
versjon har et «proft» preg, og vil bare våge seg frampå 
med følgende råd:

– Fortsett med stoff som også andre utenfor den 
«engere» krets har interesse av. Og om to år ønsker jeg 
meg bedre informasjon om kirkevalget, hva de enkelte 
kandidater står for – og korrekte opplysninger om 
valgsted inkludert sted for forhåndstemming, avslutter Lill 
Falkenberg.

3

1

2
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I alt 27 pilegrimer startet søndag 6. september 
vandringen med tidebønn i Gjøfjell kirke. Responsen 
fra de deltagende var god og arrangørene vil gjerne 
gjøre dette til en årlig tradisjon. 

1: Ved Kirkeleet ved Gjøfjell møttes folk fra Gjøfjell i gamle 
dager og gikk sammen herfra og opp til kirken.
2: Leif Bjerve fra historielaget overtok guidingen etter Tor 
Tjernshaugen. På dette punktet plukket følget opp steiner 
som skulle representere den enkeltes byrder og bekymringer. 
senere fikk de legge dem av ved korset.
3: En lang rekke med pilgrimsvandrere
4: I likhet med israelsfolket i ørkenen fant vi også «manna» 
(Honni-Korn) på vandringen.
5: Gammeldags betasuppe med byggryn smakte godt både 
for slitne pilegrimer og de som kom for mat og konsert.
6: Siri Kverndokk, Ann Coates, Hans Grosvold, Richard 
Burgess, Kirsten Wingaard Grønn og Maria Degersfors spilte 
for en nesten fullsatt kirke.

4

5

6

Foto 1–4: Steinar 
Glimsdal
Øvrige: Anne Marit 
Tronvik

for å skape 
sorg sammen med glede

og glede i sorgen

sang de 
om at han var
et annet sted

som om 
det han egentlig var
gjennom årene
ikke var forandret

fordi han fortsatt var

det ene
i det andre
og alltid
dette ene

som lengtet 
etter himmelen

og skyenes segl
over den

og mens de sang
betraktet han kisten
og så for seg

hvorledes de forsiktig 
måtte ha lagt ham 
ned i den

som om han var
et spedbarn

etterpå trillet de ham 
mellom de gamle gravene

og han tenkte på mødrene

alle mødre
og sin egen mor

og mennene
som fortsatt var igjen 

de for ham
velkjente menn

og at han nå var 
en av dem
 
som måtte 
plassere seg ensom 
mellom gravsteiner

og han betraktet
hvorledes gravene var stelt

og tenkte at de døde
var frø i jorden

før han så
hvordan det han så
kom til hvile

og at himmelen
bøyde seg over dem

da de la den døde 
ned i graven
   

Per Slinde

vEd EN bEGRavELsE



KirKespeilet
Nr 1/1969 Nr. 5 – 19

kIRkEspEILEt foR 40 åR sIdEN

til deG

Dette er bladet er til deg
- til deg som tar imot det med undring 

og skepsis …
- til deg som har ventet på at det skulle 

komme …
- til deg som ikke synes du har bruk for 

Kirkens lære …
- til deg som er aktivt med i menighe-

tens arbeid …
- til deg som sist var i kirken da du ble 

konfirmert …
- til deg som går til gudstjeneste så 

ofte du kan …
- til deg som holder din tro for deg selv 

…
- til deg som vil dele din overbevisning 

med andre …
- til deg som søker etter en mening 

med livet …
- til deg som synes du greier deg godt 

alene …
- til deg som har funnet at Gud er en 

realitet …
Vi som bor på Nesodden, som er inn-
skrevet i den norske kirke og oppdratt i 
den kristne tro – vi er slett ingen ensar-
tet og enig flokk. Forskjellig oppdragel-
se, ulik legning og forskjellig innstilling 
til livet setter sitt preg på oss og får oss 
til å opptre som vi gjør.
Det er ikke lett å lage et menighets-
blad som akkurat DU ville ha det. 
KIRKESPEILET er ment å være for oss 
alle – og vi håper det vil være det. Kan 
det få oss til å føle litt mere at vi hører 
hjemme i et fellesskap, er i hvert fall én 
av bladets hensikter oppnådd.
Vi håper ingen tar det ille opp at vi sier 
du. Det er nå engang slik på Nesodden 
at vi blir så lett kjent med hverandre 
og sier fort du. Den tonen vil vi gjerne 
holde i KIRKESPEILET også.

Redaksjonell tekst på førstesiden  
til Kirkespeilets aller første nummer  

(nr 1/juni 1969)

1�

KirKeverGeN
FraNK WillY viNdløv larSeN

har ordet
da var kirkevalget 2009 over. Nye 

flotte menighetsråd er valgt og 
tiden er kommet til å gjøre seg 

noen refleksjoner omkring det vi har vært 
igjennom i den forbindelse. Men la meg 
aller først få lov til å komme med en takk 
til alle dere som deltok som frivillige i for-
bindelse med gjennomføringen av valget. 
Uten deres innsats hadde valget ikke latt 
seg gjennomføre. Jeg synes det også er 
på plass å sende en takknemlig tanke 
til de 799 nesoddingene som stemte i 
menighetsrådsvalget. At valgdeltakelsen 
ble såpass høy, vitner etter min mening 
om at det er langt flere som er opptatt av 
kirkens ve og vel, enn de vi vanligvis ser 
i kirken på en søndag. En refleksjon man 
kan gjøre seg er at dersom alle disse sam-
tidig bestemte seg for å gå i gudstjeneste 
en søndag, ville vi faktisk ha hatt proble-
mer med å få plass til alle. At så mange 
deltok må være, og er, en stor inspirasjon 
for oss som har Kirken som arbeidsplass. 

Valgdeltakelsen i kirkevalget på 
Nesodden endte på 8,45 prosent. Et tall 
som i seg selv ikke ser veldig høyt ut, 
særlig ikke viss man sammenlikner med 
valgdeltakelsen til kommune- og stor-
tingsvalg. Men når denne valgdeltakelsen 
ses opp i mot den valgdeltakelsen man 
har hatt ved tidligere kirkevalg, ser vi at 

vi har hatt minst en tredobling i delta-
kelse. Det må vi være 

ordentlig fornøyd 
med. Jeg tror også 
at potensialet for 
enda større, ja fak-
tisk mye større del-
takelse er til stede. 
Undersøkelser i 

forkant av valget 
tydet nemlig 

på at 

man kunne komme til å få en valgdelta-
kelse opp i mot 20–25 prosent Potensialet 
er altså der.

Skal valgdeltakelsen øke og demokra-
tiseringsprosessen i kirken fortsette med 
uforminsket kraft, må kirken sentralt gjen-
nomgå årets kirkevalg med et kritisk blikk. 
Mye gikk riktig bra, men det er heller ikke 
tvil om at det er stort rom for forbedring.

Det første forbedringsområdet jeg vil 
henlede oppmerksomheten mot er selve 
valgordningen. Mange opplevde at valg-
ordningen var altfor komplisert. At man 
har en ordning for menighetsrådsvalget 
og en annen for bispedømmerådet, 
gjorde valget unødvendig komplisert og 
uoversiktlig. Kirkerådet må derfor sørge 
for at vi ved neste korsvei har like valgord-
ninger til de to valgene.

Fra land og strand rundt kommer det nå 
meldinger om at man ikke var forberedt 
på det merarbeidet som kirkevalget førte 
til for kirkens administrativt ansatte. Dette 
gjelder også i høyeste grad for kirkesente-
ret på Nesodden. Merarbeidet, blant annet 
i forbindelse med forhåndsstemmingen, 
la et betydelig press på de kontoransatte. 
Vi må finne andre ordninger for forhånds-
stemming frem til neste valg.

Mange mennesker kom innom kirke-
senteret for å forhåndsstemme. Svært 
mange av disse ga uttrykk for at de visste 
for lite om kandidatene til menighetsrå-
dene. De visste også altfor lite om hva de 
enkelte kandidatene sto for kirkepolitisk. 
Dette er en utfordring jeg håper og ber 
om at de nye menighetsrådene tar på 
alvor. Skal valgdeltakelsen øke, noe jeg 
tror vi alle håper på, må kandidatene 
fremstå tydeligere overfor velgerne. 

Alt i alt, må vi kunne si at valget ble gjen-
nomført på en tilfredsstillende måte. Men 
mye kan forbedres, og det arbeidet må 
starte nå. Det er bare to år til neste gang.

Frank Willy vindløv larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 
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BursdagsFest FOr 
søNdagsskOleN! 
Det ble en jubelhelg på tusenfryd og i 
kongeparken da over 16.000 barn og 
foreldre feiret søndagsskolens 120-årsju-
bileum nylig.  

På Tusenfryd var det lørdag 5. september rundt 6.500 som 
feiret Søndagsskolen, og dagen etter omtrent 2.500.  
Søndagsskolen fra Gjøfjell var med lørdag, mens de 

rundt 90 påmeldte fra Skoklefall søndagsskole dro søndag. På 
Amfiscenen var det flere opptredener i anledning søndagssko-
lens bursdag, blant annet bibeldrama, barneartist Lisa Børud 
som har solgt nærmere 100.000 plater, jentegruppa SEVEN og 
mini-konsert med Oslo Soul Children. Alle så ut til å kose seg!  
Her er noen glimt fra feiringen på søndag.

Anne Irene Nygård

det var utfordrende med alt det nye i forbindelse med 
valget – både for velgerne og for dem som adminis-
trerte. Samtidig var det veldig hyggelig å ha kirkevalg 

samtidig med stortingsvalget. Mange var positive og interes-
serte og valgdeltakelsen økte sterkt sammenliknet med tidli-
gere år. Ikke alle steder var valglokalet like godt merket og til-
rettelagt, men dette skal gjøres bedre ved neste valg om to år. 
Fra da av foregår kirkevalget samtidig med kommunevalget.
• I Nesodden menighet stemte 200 av 1.685 stemmeberet-

tigede, en valgdeltakelse på 11,9 prosent. 
• I Gjøfjell menighet stemte 145 av 1.795 stemmeberetti-

gede, en valgdeltakelse på 8,1 prosent. 
• I Skoklefall menighet stemte 454 av 5.965 stemmeberet-

tigede, en valgdeltakelse på 7,6 prosent. 
• I Nesodden sett under ett var valgdeltakelsen på 8,5 pro-

sent, i alt stemte 799 av 9.445 stemmeberettigede.

Vi ønsker at enda flere barn skal få oppleve søndagsskolen 
og slike store kristne arrangementer i tiden som kommer. 
Vi tror det gjør noe med barna når de med egne øyne 
ser at de er en av flere tusen søndagsskolebarn, og ikke 
minst når barna er med på lokale søndagsskolesamlinger 
som vi har regelmessig på Gjøfjell og i Skoklefall menig-
het. Ønsker du å gi en gave til Skoklefall søndagsskole, kan 
du betale inn på kontonummer: 1603.23.88888. Gaver til 
Gjøfjell søndagsskole kan betales inn på kontonummer: 
0540.88.37407. Enhver pengegave blir høyt verdsatt, og 
brukes til innkjøp av undervisningsmateriell, formingsmate-
riell, bladet BARNAS, og overraskelser til barna i blant.

Foto: A
nne Irene N

ygård

Nye medlemmer i 
Skoklefall menighetsråd:

Marit Elisabeth Berling
Turid Øyna
Elin Dammyr
Hilde Bergersen
Berit Koksvik
Caroline Johanne Hauglid-
Formo

Varamedlemmer:
Inger Bjørkaas Thedin
Aashild Veidahl
Torill Gjerpe Hansen
Malin Stensønes
Arnhild Fjose

Nye medlemmer i 
Gjøfjell og Nesodden 
menighetsråd:

Tone Killingmo
Brynhild Gravdal Plaum
Hanne Marie Kaarstad
Gry Skurdal
Wenche Braamann
Lars Erik Granum
Reidun Sødem
Borgny Solberg
 
Varamedlem:
Evy Ruud



GjøFjell KirKe
Nathalie Marie Karlsen
Mari Wenner Engelsen
Anna Kasin Storsul
Aleksandra Zukauskaite-

Solemdal
Leonora Christina Floer
Nanna Mardoff Godeng
Synne Ahlstrøm Gundersen
Sofie Maria Werner

NeSoddeN KirKe
Emma Marie Huslænd
Angelika Andresen Kristiansen
Kasper Alexander Strålberg
Svanhild Ingeborg Munkebye-

Sætre
Aksel Johan Nordby
Sara Feiring Fötschl
Leo Kasander Bjørndal Nystedt
Amine Richvoldsen Randem
Naïri Johanna Keucheyan
Vilde Sæves Wiig
Lina Rostad Hesthamar

Jan Christian  
Hautau . . . . . . . . . . f: 1940

Evelyn Syvertsen . . . . f: 1925
Knut Arne Finstad . . . f: 1919
Synøve Andersen . . . . f: 1921
Hanna Kristine Moss . f: 1916
Paul Skydsrud . . . . . . f: 1927
Odd Asbjørn  

Kristiansen . . . . . . . f: 1924
Harry Nymark . . . . . . f: 1943
Kirsthi Brynhildsen . . . f: 1909
Bergljot Synnøve  

Rognstad . . . . . . . . f:1926
Hildur Cellucci . . . . . . f: 1934
Kjell Martinsen. . . . . . f: 1943
Jan Hansen . . . . . . . . f: 1930
Arne Fjellberg . . . . . . f: 1937
Johannes  

Johannessen . . . . . . f: 1927
Ingerid Blakstad . . . . . f: 1941
Harald Dokken. . . . . . f: 1927
Aagot Bjørnlund . . . . f: 1960
Rachel Salvesen . . . . . f: 1912
Henning Falkenberg. . f: 1924

slekt Følger  
slekters gaNg …  

Fra juNi til august 2009

dødEdøptE

1�

BøNNekrukkeN

vIEdE

Lykke Klevås Rye
Julian Emilio Skancke

SKoKleFall KirKe
Freja Viken Krog
Patrick Nathaniel Prøven 

Somerling

Lucas Solberg Granlund
Gustav Ulrik Kopperud
Gloria-Evita Schjelderup
Nicklas Leander Martinsen
Sam Stigssønn Antonsen 

Frenningsmoen
Julie Pernille Bogen
Lycy Smith
Tristan Gundersen Grøtberg
May Myhrvold
Jonathan Slenes Bjørnstad
Christoffer Engelstad 

Falkenberg
Nicolai Hurlen Lundin
Jesper Skurdal

Be For 

– de nye konfirmantene 

– søndagsskolene, familiekoret, 
Sundaytweens og actiontweens

– de nyvalgte menighetsrådene

– de nye stortingsrepresentantene

– bibel- og samtalegruppene

– familien dar

NeSoddeN KirKe
Vanja Svendsen og  

Espen Østby
Janne Christine Keller og  

Ben-Christian Ersfjord
Mariann Lange og  

Asbjørn Kasin Hønsvall
Silje Kleppe og  

Trond Arne Warberg
Kari-Anne Høybråten og  

Rune Andreas Småland
Pia Anna Carina Bogstad og 

Roy-Morten Bogstad
Lene Beate Dypvik-Lindholm 

og Tom Jørgen Gundersen-
Lindholm

Katrine Hautau og Martin Moen
Nina Hanssen og  

Henno Grennes
Siw Elisabeth Sørbråten og 

Marius Lundby
Claire Elizabeth Dennington og 

Erik-Alexander Fallo Huslænd
Runa Verde Gravensteen og 

Einar Wigen
Nicole Jolie Papa og  

Lars Ødegaard
Guri Cecilile Haldrup Langnæs 

og Baard Peder Hellebostad
Karin Glimsdal og Hans Martin 

Sørensen
Karoline Sofie Teien og Ståle 

Halden
Vilgunn Krange og Henning 

Kronstad
Liv Anmarkrud og Gunnar Bøgh-

Olsen
Vibeke Høimyr og Kim Van Der 

Linden

GjøFjell KirKe
Guri Cecilie Haldrup Langnæs 

og Baard Peder Hellebostad



bpenesIleart
(Stikkord: ser du på nå)

Daonsøskgsnle(Stikkord: feires på side 13)

bpmIreoke

(Stikkord: kan du vinne her)

htIferøse(Stikkord: skolefri)

DensoDne
(Stikkord: her bor vi)

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
speiletHva bLIR tULLEoRdENE UNdER dERsoM dU stokkER oM 

bokstavENE? fåR dU tRE av fEM REttE ER dU MEd I 
tREkNINGEN!
6

Ludwig Bruun har vært avbildet i Barnespeilet før, da sto-
resøsteren hans vant. Denne gange er det han selv som 
har vunnet bokpremie. Han fant alle fem forskjellene på 
de to bildene som du ser løsningen på under. 

Ludwig Bruun (9) ble trukket ut som vinner av forrige oppgave. 
Og han har sendt oss et flott dikt! Her står han foran en kaktus

seNd 
oppgave-

 løsNiNgeN til  
barNespeilet.
kaNskje dU  
viNNer eN 

bok!

Ni år gamle 
Ludwig Bruun 
fra Varden har 
sendt oss et 
dikt også! Slikt 
blir Barnespeil-
redaksjonen 
veldig glad for! 
Tusen takk!

Sommer
Sommer
Sol og
varme
det er
det er
det jeg
liker best.

Z

Foto: Privat



meNighets-
weekeNd 2009

i år var alle tre menig-
hetene på Nesodden 
representert med til 

sammen 69 påmeldte 
og fire dagsbesøkende. Vi 

var en stor gjeng på tvers av 
generasjoner, med både barne-

familier, par og single, Tweens og 
eldre som tilbrakte helgen sammen.  

Temaet i år var STED, med undertema, 
«Hvor er stedet jeg kan hvile?» Kapellan Bjørn Eirik 

Bjerkreim-Bentzen var med oss hele helgen og hadde en 
inspirerende bibeltime for voksne rundt temaet på lørdag. 

Søndagsskolelederne fra Skoklefall og Gjøfjell holdt bibeltime 
for barna med utgangspunktet i stedet «Guds hus», og var godt 
hjulpet av Bjørn Eirik og ActionTweens-leder Sunniva Roaldseth. 
Menighetenes nye barne- og ungdomsarbeider Helga Bonden 
var med og bidro med sang og musikk under flere av samlingene 
samt holdt prekenen under gudstjenesten på søndag.

Fellesskapet var tatt godt vare på hele helgen gjennom allsang 

fredagskveld, kveldsandakt, fotball- og volleyballkamper, hygge-
lige måltider, kulturutflukt til Henrik Sørensen-museet i Holmsbu 
med omvisning, festkveld med diverse kreative innslag, bading, 
morgenbønn, bønnevandring, godterikoldtbord og flere mellom-
måltider med gode, medbrakte kaker. I tillegg var det egne sam-
linger/aktiviteter for Tweens-gjengen (4.–7.klassinger) inkludert 
bålkos og «capture the flag»-lek. 

Skoklefall menighets familiekor ble startet på menighetsweek-
end i 2004 og markerte femårsjubileet sitt ved å opptre under 
lørdagens festkveld. Den aller første sangen koret fremførte i 
2004, «Alle kan dele», var høydepunktet blant mange flotte san-
ger. Familiekoret medvirket også under gudstjenesten på søndag i 
utvidet form med flere gjestemedlemmer i rekkene.

En stor takk til hver enkelt deltaker som bidro til en koselig 
weekend i fellesskapet og troen! Og en stor takk til komiteen 
som planla en flott weekend: Finn Østmo, Hilde Bergersen, Lars 
Thedin, Kai Heggelund, og leirleder Marit Berling. Følg med på 
kirkens hjemmeside for dato/tema for Menighetsweekend 2010: 
www.nesodden.kirken.no

menighetsweekend 
2009 gikk av stabelen 
11.–13. september på 
strandheim leirsted 
ved nærsnes, rett 
vest over fjorden 
fra nesodden. 

av aNNE IRENE NyGåRd

Tiden er inne 
for enda en 
fotballkamp, 
og barna deles 
i lag

Skoklefalls 
utvidete fami-
liekor med-
virker under 
søndagens 
gudstjeneste

Fint vær og 
godt fellesskap 
på Strandheim

Moro på fot-
ballbanen


