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Klokkene 
ringer for ...

Ringing med kirkeklokkene har fulgt 
den kristne kirke gjennom tidene. I min 
barndom var det ikke mange av oss som 
hadde armbåndsur, og i en periode kan

     jeg huske at byens kirkeklokker ringte hver dag kl 19 for å for-
telle oss barn at nå var det på tide å komme seg hjem. Der jeg bodde hørte vi også godt 
når de ringte for å kalle Guds folk sammen til gudstjeneste – eller gravferd. Og hvis ikke 
jeg husker feil, ringte de kl 17 hver lørdag for å si fra at nå begynner helgen. Slik ga kirke-
klokkene en god ramme for ukens rytme i hverdag og helg.

Men kirkeklokkene har også vært brukt til å varsle om fare. Det har gitt inspirasjon til 
en stafett som startet 21. november i Longyearbyen. I forbindelse med gudstjenesten 

den dagen, ringte de 12 slag med klokken for å varsle fare for helsetilstanden til jorden vår. 
«Rop fra Arktis» er et varsko om at menneskers livsform i dag skaper dramatisk forverrede 
livsvilkår for oss og våre etterkommere.

Stafetten bringes videre frem mot Klimakonferansen i København i desember. I kirkene 
landet over markeres dette i gudstjenesten 1. søndag i advent.

Da ringes det 12 slag for å gi uttrykk for kirkens uro over hva som er i ferd med å skje 
med skaperverket. Slagene symboliserer at vi befinner oss i 12. time.

Samtidig uttrykker vi håp, gjennom at vi ber til jordens Skaper om at både den enkelte av 
oss og verdens politikerne må våkne og ta ansvar.

Ingen av oss kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.
Det er kanskje den beste julegaven vi kan gi hverandre – og hele verden – denne julen.
I sin julehilsen (se side 13) skriver biskopen om Ham som kom med lys inn i vårt mørke, 

slik at vi kan synge om fred og ha håp om at rettferdighet er mulig. Lyset har alltid stått for 
oss som tegn på håp: det vil bli lysere, det vil bli bedre tider, visst skal våren komme. Og 
håp trenger vi sannelig både små og store.

Mitt ønske for julen er at vi bringer Guds kjærlighet videre ved å åpne hjertene og se litt 
lenger enn til vår egen lille krets, ved å vise omsorg for hele skaperverket og for mennes-
kene som bor på denne lille, sårbare planeten vi kaller vårt hjem.

Med ønske om en velsignet jul i fellesskapets tegn fra Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no 

PS Julegavetips? Se side 14.
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Onsdag 25. november
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

søndag 29. november
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Utdeling av fireårsbok og  
tenning av julegran
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Onsdag 2. desember
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

torsdag 3. desember
Familiekoret «Full Trøkk» øver 
i Skoklefall menighetshus fra 
kl 17–19

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

søndag 20. desember
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11
PULS – kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18

Julaften
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
15 og 16
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 14,15 og 16
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 14,15 og 16
Gudstjeneste på Nesoddtunet 
kl 12

1. juledag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11

1. nyttårsdag 
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 12 NB

søndag 3. januar
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

Onsdag 6. januar
Hellige tre kongers dag i 
Skoklefall kirke kl 19

søndag 10. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

søndag 17. januar
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11
PULS kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18

torsdag 21. januar
Familiekoret «Full Trøkk» øver 
i Skoklefall menighetshus kl 
17–19

søndag 24. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11 – Søndagsskolen starter
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

Onsdag 27. januar
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19, 
Alle er hjertelig velkomne!

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

Onsdag 3. februar
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

torsdag 4. februar
Familiekoret «Full Trøkk» øver 
i Skoklefall meinighetshus kl 
17–19

søndag 7. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11 – Søndagsskole
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

dette er på gang
 overSiKt over hva Som SKjer i KirKeNe våre. riv ut oG heNG opp!
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KirKeliG 

overSiKt

før jul

Onsdag 10. februar
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

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

Onsdag 17. februar
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

torsdag 18. februar
Familiekoret øver i Skoklefall 
menighetshus kl 17–19

søndag 21. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 
11 – Søndagsskole
PULS kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18

Onsdag 24. februar
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

søndag 28. februar
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 13 NB
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

Onsdag 3. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus k 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

torsdag 4. mars
Familiekoret «Full Trøkk» øver 
i Skoklefall menighetshus kl 
17–19

søndag 7. mars
Samtalegudstjeneste for kon-
firmanter i Gjøfjell kirke kl 11
Samtalegudstjeneste for konfir-
manter i Skoklefall kirke kl 11

Onsdag 10. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

søndag 14. mars
Samtalegudstjeneste for kon-
firmanter i Nesodden kirke kl 
11
Gudstjeneste i Skoklefall kirke 
kl 11

Onsdag 17. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

torsdag 18. mars
Familiekoret ”Full Trøkk” øver 
i Skoklefall menighetshus kl 
17–19

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

Onsdag 24. mars
Onsdagsmiddag i Nesodden 
menighetshus k 17–19 
Alle er hjertelig velkomne!

søndag 28. mars  
(palmesøndag)
Gudstjeneste i Nesodden kirke 
kl 11

Vil du være  
med å synge? 

mannskoret
øver tirsdager  
klokka 19 i 

skoklefall kirke

Velkommen!
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Salg av 

kranser
barbuketter

gravlys
utenfor neSodden kirke 

til jul

søndag 13. desember Kl 12–18
søndag 20. desember Kl 12–18
mandag 21. desember Kl 12–18
tirsdag 22. desember Kl 12–18
onsdag 23. desember Kl 12–18
torsdag 24. desember Kl 9–16

Utenom disse dagene selges  
kranser, barbuketter og gravlys  
fra gulbjørnrud sag og høvleri.

  

aNNoNsER

    n o r d r eLindebråte 
 g å r d s d r i f t



– Du er ganske nytilsatt som barne- og ungdomsarbeider 
i menighetene våre, hva er hovedmotivasjonen din for en 
slik jobb? 
– Min hovedmotivasjon er selvfølgelig å gi barn og unge mulig-
heten til å bli bedre kjent med Jesus. Men jeg er også svært 
opptatt av gjøre kirken til et godt, trygt, naturlig og morsomt 
sted å være. Jeg har selv vokst opp i et kristent miljø der det var 
rom for å være meg selv, for selvutvikling både av evner og på 
det åndelige plan. Her traff jeg noen av mine beste venner som 
var med på å gjøre ungdomsårene til en trygg og selvstendig 
periode. Mine foreldre gav meg også full frihet, fordi de visste 
at det var gode mennesker som omgav meg. Denne tryggheten 
vil jeg gi andre muligheten til oppleve.

En annen drøm jeg har for kirkene våre, er at vi kan oppleve 
at vi alle er et stort kirkefelleskap. At vi kan dele på gavene og 
ressursene våre, og at vi sammen kan få til et levende og vok-
sende arbeid for barn, unge og voksne her på Nesodden.

– Kan du si litt konkret om hva jobben din innebærer? 
– Min jobb innebærer for øyeblikket mest konfirmantarbeid, 
men jeg jobber også med å få til et godt samarbeid på barnesi-
den mellom meg som ansatt og frivillige medarbeidere. Jeg vil i 
løpet av 2010 prøve å få i gang tiltak for de som er ferdig med 
konfirmasjonstiden, men også flere aktiviteter for tweens. I til-
legg ser det ut til at det blir babysang i regi av kirken til våren. 
Mine evner ligger i det musikalske, og det kreative, og det 
håper jeg at jeg får mulighet til å bruke i jobben min.

– hva har vært den 
største utfordringen 
så langt?
– Jeg synes det stør-
ste utfordringen er å 
forholde meg til tre 
menigheter. 
Dette er en ny måte 
å tenke og arbeide 
på. 

– og hva har 
vært mest posi-
tivt?
– Det mest posi-
tive har vært de 

nye flotte folka jeg 
har blitt kjent med. 

Men også de gode opplevelsene jeg allerede 
har fått være med på. Som for eksempel menighetsweekend, to 
morsomme konfirmasjonsleirer og en veldig fin Sprell levende 
gudstjeneste. 

– hva har du drevet med før du kom hit, og hva fyller du 
resten av tiden din med nå?
– Jeg tok utdannelsen Bachelor i musikk, menighet og ledelse 
på høgskolen i Staffeldtsgate. Etter det jobbet jeg nesten tre år 
i Bærum, hovedsakelig i Lommedalen menighet, men også litt 
Tanum. På disse tre årene rakk jeg både å være barnekoordi-
nator, kateket og trosopplæringsmedarbeider. I tillegg har jeg 
drevet flere barne-, voksen- , og tensing kor.
På fritiden synger jeg i en gospelgruppe som heter Funky 
Baptized, også prøver jeg å treffe venner og kjæresten min. 
Jobber mye kveld og helg, og må derfor være flink til å priori-
tere mine nærmeste i fritiden.

– hva ser du helst på tv?
– Er lite hjemme, så følger ikke med på så mange ting. Men 
er glad i action og en god romantisk komedie. Ser også gjerne 
drama, og tar lett til tårene, fordi jeg litt for ofte relaterer inn-
holdet til eget liv. Dette til stor underholdning for dem jeg ser 
film med!

– hva ligger på nattbordet ditt?
– Interiørbladene mine, telefonen, bibelen og akkurat nå Jo 
Nesbøs «Panserhjerte».

– hva gleder deg akkurat nå?
– Akkurat nå gleder jeg meg mest over at jeg er nyforlovet, og 
skal gifte meg til sommeren med min fantastiske kjæreste Olaf. 
Og så er det jo snart jul, hjertet hopper over et slag bare jeg 
tenker på det. Jeg er stor fan av tradisjoner, kvalitetstid med 
familien min og gaver. Liker godt å få, men enda bedre å gi 
gaver.  
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Navn: Helga Bonden
alder: 27 år
Bosted: Oslo
Yrke: Barne- og ungdomsarbeider i  
kirkene på Nesodden, og dirigent  
for voksenkoret In Service

I spEILEt:
helga 
bOnden 



 UngdOms-
 sidene

ved HELGa MaRIE abRaHaMsEN
ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no
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bO-hJemme-leir 
Helga 14.–15. november hadde vi ActionTweens bo-hjemme-leir i Nesodden menighetshus. Omtrent 
30 barn og voksne var samla. Bo-hjemme-leir vil si at vi bor hjemme, men har leir på dagen. Vi øvde 
på stykket Ansgar og vikingene, spiste vikingmat, hadde leker og sporløype, andakt og masse sang. 
Søndag kveld var det duket for framvisning av Ansgar og vikingene og vi hadde besøk av selveste Ivar 
Skippervold, som har skrevet stykket. Framvisninga var lagt til Pulsgudstjenesten og foreldre og andre i 
menigheten kom for å se på. Vi hadde en super helg! Takk til alle barn og voksne som bidro!

har du lyst å være med på action tweens? Send en e-post til action@nesodden.kirken.no
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B asarkomiteen kalles de i alt 
ti damene som står bak den 
årlige julemessa i Nesodden 

menighetshus. Knapt halvparten av 
dem gjør selve håndarbeidet, men 

alle bidrar de den store dagen. De fin-
gernemme kvinnene – for her er ingen 

menn – har holdt det gående fra før menig-
hetshuset sto ferdig i 1995/96.

– Komiteen ble startet for å være med å finansi-
ere byggingen, forklarer Ingrid Fjeld som sammen med 

Inger Strand møter Kirkespeilet for å fortelle om tradisjonen 
så mange er glade i.

kREvER tEMMELIG MyE INNsats
I dag, rundt femten år etter at menighetshuset sto ferdig, jobber 
komiteen fortsatt med å få inn penger.

– Nå er det bare denne julemessa vi organiserer, opplyser de.
Messa krever imidlertid temmelig mye innsats. De fire, fem 

bidragsyterne i den harde komitekjernen møtes flere ganger gjen-
nom i året for å planlegge og for sammen å lage ting. Kvinnene 
er mellom 71 og 92 år gamle og holder på hele året gjennom.

– Men mest av alt arbeider vi hver for oss, opplyser Ingrid Fjeld, 
som innrømmer at det for hennes vedkommende blir litt julemes-
serelatert håndarbeid nesten hver kveld.

– Vi starter arbeidet med neste julemesse rett etter nyttår, for-
teller Strand.

stRIkk, bRodERI oG patcHwoRk
I løpet av året blir selbuvotter og andre votter, ullsokker i alle 
størrelser, mønstre og farger, grytekluter i de stiligste utførelser 
(for eksempel nisser), broderte ting, myke strikkete baller, deilige 
skjerf i myk ull med glitter og mye annet lagd i hjemmene.

De prøver å finne på nye ting, men opplever at det er klassi-
kerne som ullsokker og votter som selger aller best. Nytt av året 
denne gang er arbeider i patchwork.

– Ellers har vi vevde ting, forskjellig strikk, engler og dompaper i 
ull med mye mer. Sokkene går med en gang. Noen kjøper ullsok-
kene sine her fast og kommer tidlig, sier Strand – som i likhet 
med Fjeld blant mye annet har strikket rundt 15 sokkepar i år. 

Komiteens eldste, Fru Horgen, leverer hvert år en stor strikket og 
fyllt nisse med tresko og ryggsekk som loddes ut. En av basarens 
flotteste premier er Inger Strands dukkegarderobe. Sokneprest 
Anne Marit Tronvik har bidratt med selv dukken, mens Strand har 
strikket og sydd klær og utstyr – som lekker pyjamas og en rød 
hettejakke – så dukken er rustet for enhver anledning.

– Vi får høre at julemessa vår er hyggelig å besøke. Den er jo 
intim og koselig. Også har vi alltid flotte blomster på bordene 
– gitt av Strand gartneri, forteller Inger Fjeld.

HaNdEL, kaffEkos oG MUsIkk
Dagen før selve messa møtes komitekvinnene for å forberede 
seg. De planlegger og bestemmer prisene – som fortsatt holder 
seg ganske rimelige. Messa foregår alltid lørdag før første søndag 
i advent.

JUletradisJO nen trOfast
et helt år har det 
tatt noen få damer  
å produsere de  
forseggjorte  
tingene du kan 
velge mellom 
på julemes-
sa lør-
dag.

av aNN-tURI foRd ford@powertech.no
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– Tingene som eventuelt blir til overs loddes ut på kirkekaffen 
dagen etter messa.

I tillegg til alt håndarbeidet byr julemessa i Nesodden menig-
hetshus på kafeteria, lynlotteri med kransekakepremie, basarbord 
med fruktkurv, dataspill, fotball, julenisse, duk, patchwork, kos-
metikk og blomster – og en krok med loppesalg.

– Også spiller Jaer skoles musikkorps og Christian Sonefeldt 
bidrar med opplesing, legger Fjeld og Strand til.

Etter jul har damene de siste årene blitt invitert til flott lunsj i 
prestegården som lønn for strevet.

– Det har vært veldig koselig, synes de.

RaUst oG vIktIG tILskUdd
De opplever heldigvis ikke ennå at de blir færre.

– Noen faller fra, men det kommer også nye til, sier Ingrid Fjeld.
Men de skulle gjerne hatt kontakt med flere håndarbeidspro-

dusenter.
– Vi tar et år av gangen og vet jo ikke hvor lenge vi orker å holde 

på. Vi hadde egentlig tenkt å legge ned etter i fjor, men vi fikk ikke 
lov, smiler hun. De ble overtalt av menighetsrådet til å fortsette. 

– Det er mye jobb, men det er da koselig også! understreker 
hun. I fjor brakte messa inn over 20.000 kroner og representerer 
dermed et viktig bidrag til forsamlingshusets vedlikehold. 

Pengene overlates i sin helhet til huskomiteen.
– Før var vi nøye med å skille ut disse pengene, men nå lar vi 

styret bestemme. I fjor gikk bidraget vårt blant annet til gardiner, 
opplyser Fjeld og Strand.

JUletradisJO nen trOfast

Glad i håndarbeid og sosial hygge?

La tingene du hekler, strikker, syr eller 
lager på annet vis bli viktige bidrag til 

menighetshusets vedlikehold!

Kontakt Basarkomiten ved Ingrid Fjeld 472 86 989

Venstre motsatt side: En av basarens gjeveste premier dukke med klær 
– lagd av Inger Strand.

Høyre motsatt side: To av fem viktige kvinner hva angår å holde i gang 
en kjær tradisjonen: (f.v.) Inger Strand og Ingrid Fjeld.

Denne side, høyre: Noen av kvalitetsproduktene.
(Alle foto: Ann-Turi Ford)
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Julen nærmer seg med stormskritt og julesangene tas fram 
igjen på samme måte som vi tar fram julepynten vår. Mimrer 
og får gode stemninger og minner.

Kirkene har flere forskjellige julekonserter å by på.

Jeg vil nevne spesielt «Salmer i advent» i Gjøfjell kirke søndag 
29. november klokka 20.

Per Solberg har vært primus motor for dette arrangenmen-
tet i flere år. Jeg har fått gleden av å samarbeide med Per om 
dette arrangementet. Jeg er virkelig imponert over hans salme-
kunnskaper, noe jeg drar stor lærdom av. Vi har valgt et knippe 
advents- og julesanger, som vi synes er viktig lever videre, og 
som er gode å synge. Både eldre og nye jule- og adventssanger. 
I tillegg til mye allsang, har vi også i år med kor og trompet. På 
trompet har vi med oss Camilla Simensen

Nytt av året, er at det har vokst fram to kor i Nesoddkirkene 
denne høsten. En korgruppe på Gjøfjell som øver iherdig til 
«Salmer i advent». Koret håper å utvide litt etter nyttår og 
spennende prosjekter står for tur. Så absolutt verd et besøk i 
Gjøfjell kirke 1. søndag i advent.

Nesoddens nye mannskor startet en uke tidligere og har også 
sin aller første opptreden søndag 29. november ved julegran-
tenningen på Varden. Koret skal også samarbeide med en grup-
pe fra Nesodden Sangkor som kaller seg «Kor på randen» om 
en julekonsert i Skoklefall kirke søndag 20. desember klokka 
19.30.Dette blir en litt hjemmekoselig konsert, med julesanger 
med begge korene, allsang, spill og til og med litt dans.

De forskjellige arrangementene er beregnet for hele 
Nesodden, ikke bare de lokale kirkene. Flere har også leid kir-

Noen ord 
fra kantor

kene for konserter. Advents- og 
julegudstjenestene bærer også preg 
av forventning og glede på samme 
måte som sangene.

Englene sang den først 
for markens hyrder.
Skjønt fra sjel til sjel det lød 
fred over jorden,
menneske fryd deg,
oss er en evig frelser født.

Jeg ønsker alle en jul med  
glede og ettertanke.

Hilsen kantor 
Jan-Sverre Stensrud



søndag 29. november kl 20 i gjøfjell kirke

Vi samles for å synge nye og gamle julesanger sammen

 søndag 6. desember i gjøfjell kirke:

konsert: «Med pauker og trompeter» nesodden og frogn  
kammerkor, fjellstrand/Myklerud skolekorps, fremad janitsjar

Onsdag 9. desember i skoklefall kirke:

konsert med kulturskolen (strykerne) kl 18.30

lørdag 12. desember i skoklefall kirke: 

konsert med Helene Bøksle kl 15 (?)  
arrangør: kulturavdelingen i nesodden kommune v/ torill thorsbye

 søndag 13. desember i gjøfjell kirke:

konsert med nesodden Sangkor kl 19.00

torsdag 17. desember i skoklefall kirke og  
lørdag 19. desember i gjøfjell kirke: 

Coro Misto fremfører Händels «Messias» kl 19.00 

søndag 20. desember kl 19.30 i skoklefall kirke

førjulskonsert for hele familien. Bli med å SYnge julen inn 
sammen med kor På randen, nesodden mannskor, hallingdansende 

barn fra nesodden danselag og noen gammeldansende voksne. 
afrikanske trommer, idun Bugge Mariussen på fele, organist er  

jan-Sverre Stensrud. kari Mariussen leder det hele.  
Hjertelig velkommen!

M
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usikk i kirkene våre 
i adventstiden



KirKespeilet
Nr 4/1969 Nr. 5 – 19

kIRkEspEILEt foR 40 åR sIdEN

høstens konfirmanter
I Gjøfjell kapell søndag 5. oktober ble 
disse konfirmert:
Asta Andresen, Solveig Andresen, 
Anna Marie Heim Pedersen, Vibeke 
Koppang, Irene Larsen, Ingunn 
Mathisen, Kirsten Lise Mathisen, Kari 
Nilsen, Gunn Toril Ødegård, Knut Oluf 
Juberg, Svein Lundby, Svend Erik Olsen, 
Dag Pettersen, Dag Tjernshaugen, 
Bertil Johansen.

17 unge skal konfirmeres i Nesodden 
kirke søndag 7. desember:
Brit Dahle, Barbro Dalen, Anne-Berit 
Fjeld, Marianne Grøstad, Ida Beate 
Hannerød, May Britt Hansen, Åse 
Hasvold, Mette Kjærstad, Trine Moen 
Svendsen, Eivind Hokholt, Trond 
Einar Larsen, Pål Lenschow Mathisen, 
Arvid Olsen, Jan Olaf Skybak, Ivar 
Wergeland, Helge Ommedal, Åge 
Skaar.

Fra Kirkespeilet nr 3/november 1969

De nye menighetsråd for 
perioden 1�70-73:
I Nesodden menighet: (valgt 16/11-
1969) Martin Urianstad, Inger Johanne 
Løes, Olaf Løvbugten, Olav Nylænden, 
Ingeborg Johnsen, Wenche Mathisen. 
Varamenn: Thorleif Holst, Margit 
Urianstad, Arne Tjernshaugen, Hedvig 
Bjerke, Inger Anny Larsen

I Gjøfjell menighet: (valgt 16/11-
1969) Hilda Petersen, Torun Smith, 
Aud Wetlesen, Odd Einerkjær, Johan 
Welten, Asbjørn Haaker. Varamenn: 
Arne Eriksen, Torun Jøranli, Mari 
Paulsen, Lilly Melgaard, Sølvi 
Samuelsen

I Skoklefall menighet: (valgt 23/11-
1969) Hans Levinsen, Ivar Lie, Gunnar 
Glimsdal, Aashild Veidahl, Palma 
Levinsen, Inger Frøberg. Varamenn: 
Reidar Lie, Helen Kristiansen, Eva 
Veidahl, Svein Erik Gjølstad, Dagfrid 
Solum

Fra Kirkespeilet nr 4/desember 1969

1�

KirKeverGeN
fraNK WillY viNDløv larSeN

har orDet
Den lokale kirken på Nesodden, 

og alle andre steder i landet, er 
avhengig av kommunale bevilg-

ninger til sin drift. Ennå har vi en statskirke 
i Norge, men når det kommer til økono-
miske bevilgninger, er vi i all hovedsak 
avhengig av en velvillig innstilling fra våre 
folkevalgte i kommunestyret. 

Her på Nesodden er det dessverre slik at 
lokale politikere gjennom år har nedprio-
ritert kirken. Dette gir seg utslag i at de 
kommunale bevilgningene til kirkens drift 
på Nesodden, er betydelig lavere enn hos 
de andre kommunene i Follo-regionen. 
Faktum er at dersom vi skal opp på det 
som er gjennomsnittsnivået for kommu-
nene i Follo, målt per statskirkemedlem, 
må bevilgningene til kirken på Nesodden 
økes med 2 millioner kroner.

Allerede i 2002, da biskop Ole Christian 
Kvarme gjennomførte sin bispevisitas her 
ute, ble det fra hans side slått fast at de 
kommunale bevilgningene til kirken på 
Nesodden var svært knappe. Det ble kon-
statert at man burde stille midler til dispo-
sisjon for kirken, slik at man fikk opprettet 
både en diakonstilling og en egen stilling 
for barne- og ungdomsarbeider.

Syv år er gått, og i 2010 vil Nesodden 
igjen bli gjort til gjenstand for en bispevi-
sitas. Det store spørsmålet er hvorvidt de 

økonomiske rammebetingelsene har 
endret seg siden sist 

gang vi fikk besøk 
fra biskopen. I skri-
vende stund er 
kommunestyret i 
Nesodden i ferd 
med å legge siste 
hånd på neste års 

budsjett. Kirken på 
Nesodden har 

enda en 

gang lagt inn forslag både om at det opp-
rettes en diakonstilling, og at det bevilges 
midler til en barne- og ungdomsarbeider-
stilling, tiltak vi vet vil gagne store deler 
av Nesoddens befolkning. Enda en gang 
lever vi i håpet om at kommunens politi-
kere skal se med velvillighet på de behov 
kirken presenterer. Kirken på Nesodden 
ønsker å være en positiv bidragsyter til 
samfunnsutviklingen på Nesodden, men 
da er vi som alle andre avhengig av at det 
stilles økonomiske midler til disposisjon for 
vår drift. La oss alle håpe og be om, at når 
Nesodden kommunes budsjett for 2010 
vedtas i desember, så har kommunens 
politikere hørt på de innspill de har fått i 
fra kirken. Det ville vært hyggelig å pre-
sentere for biskop Byfuglien at utviklingen 
her på Nesodden har snudd, og at vi ved å 
legge stein på stein, er i ferd med å bygge 
menighetene her ute. 

Denne høsten har vi gitt Skoklefall kirke 
en høyst tiltrengt ansiktsløftning. Kirken 
er tjæret etter alle kunstens regler. Vinder 
og dører er beiset og malt. Kirken fremstår 
igjen som det praktbygget det er. I løpet 
av høsten opplevde vi dessverre også at 
villfarne sjeler knuste ruter i kirken vår. 
Mange mennesker, også mennesker som 
vanligvis ikke går i kirken, reagerte med 
sorg på dette hærverket. 

Menighetens reaksjon på denne hen-
delsen var at de den første søndagen etter 
hærverket, gjennomførte en gudstjeneste 
med fokus på forsoning og tilgivelse. 
Menigheten gikk i forbønn for de som 
hadde begått disse tankeløse handlinger. 
På denne måten snudde menigheten den 
vonde hendelsen til noe godt og bære-
kraftig. Jeg er sterk i troen på at det er 
slike forsonende handlinger som gjør ver-
den til et bedre sted å være!

 

frank Willy vindløv larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 
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j U L E a N d a k t

H va er det 
mennesker 
innerst inne 

søker? Mon tro om det ikke 
er å bli elsket. Uten vilkår.  For 
den jeg er og ikke for det 
jeg får til. Vår lengsel er etter 
kjærlighet som holder og 
bærer og kommer oss i møte 
forfra. Og som aldri vender 
seg bort.

Denne kjærligheten 
kom til oss første 
julenatt da 
engelen pro-
klamerte:

Se, jeg 
forkyn-
ner dere 
en stor 
glede, 
en glede 
for hele 
folket.

I dag 
er det født 
dere en Frelser.

Kjærligheten viser 
sitt ansikt den første julenatt.

I strimen fra stjernen jule-
natt skjer underet. Broen ble 
til mellom himmel og jord.

Det sanne lys var i ferd med 
å komme til verden. 

Gud er kjærlighet. Han er 
ikke tilbaketrukket og fjern 
og venter på at vi skal finne 
han. Han lot ikke tiden bare 
gå, men han kom selv inn i 
verden. 

Fra kosmos, fra å være 
usynlig, trer Gud mennesker 
helt nær. Inn i verdens mørke 
– ned til menneskers kaos 
– kom han for å skape fred og 
bringe lys. 

Lyset skinner ennå.

Han oppsøker og kom-
mer oss i møte for å gi oss 
det vi ønsker oss aller mest: 
Kjærlighet som holder og 
som bærer og som møter oss 
forfra.

Jesus bringer lys i mørket og 
varme i kulden.

I ham kommer Gud nær, slik 
verden var den gang, og slik 
verden er nå:

Skaperverket er truet og 
har feber.

Mennesker 
sulter.

Det er 
ufred og 
uforson-
lighet på 
jorden. 

Håp 
avløses 
av fortvi-
lelse. 

Likevel 
synger vi om 

fred på jorden. 
For vi kan ikke 

la være å tro at fred 
og rettferdighet er mulig. 

Vi kjemper for en bedre ver-
den.

Gud ble som en av oss for å 
bære sammen med oss og fri 
oss fra mørket.  

Evighetens Gud kom som et 
barn som heter Jesus - Herren 
frelser. Han kommer oss i 
møte for å vinne våre hjerter. 
Med kjærlighet som gir oss 
glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid!

Helga Haugland Byfuglien
Biskop i Borg

H

ammelDaGS 
juletrefeSt

Lørdag 9. januar 2010
klokka 15–17.30,  

i Skoklefall kirke og menighetshus
Alle er hjertelige velkomne!

Hilsen
Sprell Levende og SundayTweens

(Skoklefall søndagsskole)

Påmeldingsfrist: torsdag 7. jan 2010
v/ Ingeborg: tlf. 66 91 53 55, SMS 90 50 

23 62, eller
e-post: hlidal@broadpark.no

G

ammelDaGS 
julemeSSe

Lørdag 28. november kl 10–14 
i Nesodden menighetshus

 
Jaer skolekorps spiller og det 
blir opplesning ved Christian 

Sonefeldt

G



NeSoDDeN KirKe
Filippa Savannah Hodnungseth
Sebastian Orerød-Togba
Henny Laurin Hylbak
Oliver Høger Imbsen
Sarah Mæhle Moengen
Alexander Egeberg
Emma Mittet Hageler

SKoKlefall KirKe
Martin Lie Breen
Vetle Leander Heide
Isak Oalann Romundstad
Emma Renate Brøndbo Rød

Alf Kåre Rotvik. . . . . . f: 1928
Erik Storm Arnesen . . f: 1922
Arne Thorbjørn  

Snekkenes . . . . . . . f: 1939
Gullborg Josefine  

Sandsland. . . . . . . . f: 1915
Hans Trygve Nilsen. . . f: 1925
Jonn Kristian  

Petersen . . . . . . . . . f: 1924
Kjellaug Amanda  

Saude . . . . . . . . . . . f: 1930

slekt fØlger  
slekters gang …  

fra 1. OktOber til 15. nOvember 2009

dødEdøptE

1�

bØnnekrUkken
Be for 

– Nadeem Dar og familien hans

– Klimakonferansen i København

– fred og forsoning mellom mennesker

– alle som gruer seg til jul

– trygg juletrafikk

– Konserter og gudstjenester  

i juletiden

en julehilsen fra ressursgruppen for for-
bruk og rettferd i borg bispedømme

En hvit eller grønn jul – det er spørsmålet! Ja takk, sier vi, 
bare man med «grønn jul» ikke mener at snøen uteblir på 
grunn av menneskeskapte klimaendringer.

«Rapportene om jordens tilstand er stadig mer alvorlige», 
uttalte Den norske kirkes bispemøtet 2. oktober 2007. «… nå 
ser vi klart at også naturen har sine tålegrenser. Vi må åpne 
øynene for økosystemenes sammenheng. Det er en indre for-
bindelse mellom vår grådige livsstil, negativ klimautvikling og 
økende fattigdom i verden. Vi høster det vi sår.»

En hvit eller grønn jul? Ja takk, begge deler – for om man 
ønsker seg snø fra Guds himmel i tider som kommer og henrul-
ler, krever det en grønnere livsstil fra alle som feirer jul på Guds 
jord i dag.

Kirkens Nødhjelp tilbyr også i år gaver som forandrer verden. 
Til «den som har alt», kan du i år gi alt fra en geit til en møk-
kaovn. Man slipper å beholde geita selv, men man får en hyg-
gelig julehilsen fra deg med beskjed om at gaven i år blir gitt til 
noen som virkelig trenger den. På den samme nettbutikken til 

Kirkens Nødhjelp kan du også handle håndfaste gaver som lar 
seg pakke inn, slik som et rettferdig handlet handlenett.

Og når du er ute på julehandel, husk å støtte rettferdig handel 
ved å velge f.eks Fairtrademerkede produkter fra Max Havelaar. 
Velg helst økologiske produkter produsert i nærmiljøet.

Eller hva med å lage dine egne julegaver? For eksempel kan 
du bake, sylte, tegne eller strikke. Eller gi en opplevelse i julega-
ve: En middag ute på byen med din kjære, et gavekort på hus-
rydding til mamma og pappa, eller et tilbud om gratis barnevakt 
til noen nybakte foreldre? Det er gaver som forbruker mindre av 
jordens ressurser, og som gjør oss rikere på det vi ikke kan leve 
foruten. De viktigste gavene i livet lar seg sjelden pakke inn!

La det være vår julegave til hverandre i år: En grønnere livsstil 
og en mer rettferdig verden. La oss rydde vei for Herren under 
juletreet med grønne bærekraftige julegaver som forkynner 
handling, håp og framtid, og en mer rettferdig fordeling av klo-
dens ressurser. 

Med ønske om en hvit og grønn jul, og et bærekraftig nytt år
Ressursgruppen for forbruk og rettferd i Borg bispedømme

v/leder Erland Grøtberg

En hvit eller grønn jul – det er spørsmålet!
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barnespeiletsøndagsskole

bokpremie
høstferie

nesodden

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

15

barne
speiletHva ER dEttE? sEtt saMMEN bItENE på RIktIG  

MåtE, fINN Ut Hva dEt bLIR oG sENd oss svaREt
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Ludwig Bruun var den eneste som løste oppgaven fra 
forrige blad! Under ser du ordene vi var ute etter og som 
Ludwig altså fant. Nå håper vi flere av dere barn greier å 
knekke nøtta vi har lagd til dere denne gangen. 

Ludwig Bruun (9) vant bokpremien en gang til! 

seNd 
oppgave-

 løsNiNgeN til  
barNespeilet.
stor sjaNse  
for å viNNe 

bok!

Igjen har ni år 
gamle Ludwig 
Bruun fra 
Varden har 
sendt oss et 
dikt! Det setter 
vi veldig stor 
pris på!

HØST
Høsten er regn
Og søledammer
og fine farger

j

Foto: Privat



Østråt trenger din 
hObby Og lidenskap

mange 
små 

boliger lig-
ger i ring 
rundt det 

store tunet 
og det stase-

lige hovedhuset, 
et stort verksted 

og et treningshus. En 
koselig kombinert spise-

sal/TV-stue i hovedhuset er 
en viktig møteplass og treffsted 

på Østråt. Virksomhetsleder Vigdis 
Fredriksen forteller at de fleste av 

aktivitetene foregår i grupper, men er 
individuelt tilrettelagt for den enkelte ut i 

fra deres behov og forutsetninger.
– Noen av aktivitetene er obligatoriske, 

og det er møteplikt på alle møter. Vi ønsker 
gjennom dette å ansvarliggjøre den enkelte, 
samtidig som de får mulighet til å øve seg 
på å holde avtaler. Brukermedvirkning er et 
viktig prinsipp, forteller Vigdis.

vaRIERtE aktIvItEtER
– En viktig del av rehabiliteringen er fysisk 
aktivitet. Vi kan derfor tilby fellestrening to 
ganger i uka. I tillegg har vi en fast aktivitets-
dag i uka. Hensikten er å gjøre noe sosialt og 
hyggelig i sammen som kan gi nye og positive 
opplevelser. Disse aktivitetene er frivillige, men 

vi forsøker å motivere så mange som mulig til 
å delta, forteller virksomhetsleder Vigdis.

UtvIdEdE tILbUd
Gruppeleder for verkstedet på Østråt, Claus 
Erichsen, tar opp tråden:

– Vi arbeider med et vidt spekter av for-
skjellige aktiviteter i verkstedet. De mest 
populære aktivitetene er organisert i grupper 
som møtes til faste tider gjennom uken. Av 
disse er Musikkgruppa, Håndarbeidsgruppa 
og Villmarksgruppa mest aktive. Vi har et 
bredt tilbud til beboere som omfatter blant 
annet: tresløyd, modellering, sying, strikking, 
maling, tegning, fotografering, videoredige-
ring og data.

Claus forteller at det nå er i gang arbeid 
for å utvide tilbudet til også å omfatte 
keramikkverksted med ovn og dreieskive, 
musikkverksted med komplett instrument-
pakke for rockeband, figurforming i plast 
(PolyClay, Fimo, Cernit) og tur-, natur- og 
villmarkserfaringer.

tRENGER fRIvILLIGE kURsHoLdERE
Vigdis og Claus er veldig interesserte i å 
høre fra folk som kan tenke seg å komme 
til Østråt og holde praktiske eller teoretiske 
kurs/workshops – her er det meste av inter-
esse! På Østråt kan du ta i bruk din hobby 
eller yrke på en ny og spennende måte.

Her er ønskelista med det til Østråt-folkene 

gjerne høre mer om: Håndarbeide (strik-
keteknikker, søm, hekling, lappeteppe-
teknikk osv), keramikk (både modellering 
og brenning), knivmaking (både smie og 
trearbeide), kartlesing, navigering, orien-
tering, musikk (gjerne spesifikke instru-
menter), sang (kor, solo, noter osv), jakt, 
dyrespor, fauna, fiske og seiling

tRENGER dIN LIdENskap!
Claus Erichsen understreker at på Østråt 
er de ute etter hva som helst som noen er 
lidenskapelig interessert i:

– Hvis du har noe spennende du kan mye 
om – eller bare har en god og inspirerende 
historie du ønsker å dele med oss, kan vi 
sammen prøve å finne ut om vi kan få til et 
samarbeid om et «kurs». Har du bodd tre 
år i jungelen og sett snodige dyr? Husker du 
den gangen telefonen kom til Norge eller 
hvordan man lagde sko eller tobakk under 
krigen? Kanskje akkurat din historie inspire-
rer en av oss til å lære mer, gjøre mer eller 
bare underholder og gleder oss.

– Vi har lokaler og ønsker å fylle dem med 
inspirasjon og motivasjon. Vi kan sammen 
legge opp til alt fra halvtimes «foredrag» til 
dagsturer, sier Vigdis Fredriksen til slutt. 

Hun og Claus kan til daglig nås på telefon 
66 96 57 00 eller pr e-post: vigdis@bks.no 
og claus@bks.no.

det er et hyggelig 
og aktivt lite sam-
funn du møter når 
du besøker blå 
kors rehabili-
teringssen-
ter østråt i 
bomansvik.

av stEINaR GLIMsdaL

Blå Kors rehabiliteringssenter østråt

• et tilbud for menn og kvinner mellom 
30 og 60 år som sliter med rus

• har driftsavtale med Oslo kommune
• 23 plasser og sju eksterne leiligheter
• gir botrening, sosial trening, nettverks-

bygging, ruskontroll og hjelp til økono-
mistyring.

• oppholdstiden er fra seks måneder til 
tre år med oppfølging etter utflytting

• personalgruppen består av sosionomer, 
vernepleier, barnevernpedagoger, psy-
kiatrisk sykepleier og verneassistenter/
miljøarbeidere.Bilder fra en av sommerens aktivitetsdager i regi av Østråt. (Foto: Beboere på Østråt)


