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De siste ukene har oppgavene 
nærmest stått i kø og alle har 
mast om å få komme først 

i køen. En ikke ukjent opplevelse, 
skulle jeg tro. Mange av oss har det 
slik til tider. Når tempoet blir stort er 
det lett å få åndenød. Og det er bra. 
For det er nettopp det jeg trenger 
– å kjenne behov for mer av Ånden. 
Knytte meg til den kilden som 
kan blåse nytt liv inn i min and-
pustne hverdag, så jeg kan 
trekke pusten og kjenne 
at jeg lever. 

Noen ganger når jeg kjø-
per en teknisk duppeditt 
står det rechargeable på batte-
riet. Det kjennes alltid trygt. For 
hvis batteriet er tomt sent en lør-
dagskveld når alt er stengt her ute på 
bygda, vet jeg at det bare er å koble det 
til en strømkilde, så fylles det på nytt. 

Slik er det også med meg. Når jeg 
er i ferd med å gå tom, kan jeg koble 

meg til Kraftkilden. Ikke en hvilke 
som helst kraftkilde, den må være 
tilpasset meg slik at jeg får det jeg 
trenger. Jeg må koble meg til der jeg 
hører hjemme, hos Gud, han som har 
skapt meg og vet hva som må til. Han 
som kjenner den rette spenningen og 
strømstyrken. 

Fastetiden er en slik tid der vi inn-
bys til å koble oss til Gud for å 

bli ladet opp, fylt opp på nytt. 
Sette av tid til stillhet og 

ettertanke, ta tid til å lese 
Guds ord, tid til å be. 
Ikke for å bli sittende 
der og granske vårt eget 

indre, men for å bli fylt av 
Guds nærvær. Da kan vi være 

Jesu kropp i en verden som både 
lider av Åndenød og kjærlighetsnød. 
Velkommen til Pusterom i fastetiden.

Vennlig hilsen Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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Pusterom
lEDEr

PUStErom.I.nESoDDEn.KIrKE
Frem til påske er det kveldsbønn med sanger fra Taizé 
i Nesodden kirke hver onsdag kl 19. Kirken er åpen 
for bønn og stillhet en halvtime før kveldsbønnen.
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tirsdag 18. mai
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

lørdag 22. mai  
Pinseaften
Konfirmasjoner i 
Skoklefall kirke

søndag 23. mai 
1..pinsedag
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13.00

mandag 24. mai  
2..pinsedag
Økumenisk frilufts-
gudstjeneste på To 
Gård kl 12.00

tirsdag 25. mai
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

søndag 30. mai
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00

søndag 6. juni
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00

søndag 13. juni
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00

søndag 20. juni
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.00
PULS kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18

tirsdag 2. mars
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 
19.00

onsdag 3. mars
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 19.00 med rom 
for stillhet og bønn. 
Åpen kirke fra kl 18.30 
Gitarist og retreatleder 
Ulla Käll holder en 
konsert i tilknytning til 
bønnen og etterpå for-
teller hun fra Taizé 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighets-
hus k 17–19. Alle er 
hjertelig velkommen!

søndag 7. mars
Samtalegudstjeneste for 
konfirmanter i Gjøfjell 
kirke kl 11.00
Samtalegudstjeneste 
for konfirmanter i 
Skoklefall kirke kl 11.00

tirsdag 9. mars
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

onsdag 10. mars
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 19.00 med rom 
for stillhet og bønn. 
Åpen kirke fra kl 18.30
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighets-
hus kl 17–19 Alle er 
hjertelig velkommen!

søndag 14. mars
Samtalegudstjeneste 
for konfirmanter i 

Nesodden kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

onsdag 17. mars
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 19.00 med rom 
for stillhet og bønn. 
Åpen kirke fra kl 18.30. 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighets-
hus kl 17–19. Alle er 
hjertelig velkommen!

søndag 21. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
PULS kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18

tirsdag 23. mars
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19

onsdag 24. mars
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 19.00 med rom 
for stillhet og bønn. 
Åpen kirke fra kl 18.30. 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighets-
hus kl 17.00–19.00 Alle 
er hjertelig velkommen!

søndag 28. mars  
Palmesøndag
Gudstjeneste for 
alle menighetene i 
Nesodden kirke kl 11

torsdag 1. april  
Skjærtorsdag
Økumenisk gudstje-
neste med nattverd i 
Gjøfjell kirke kl 18.00. 
Kveldsmat på menig-
hetshuset etterpå.

gang
DEttE.Er.På

Fredag 2. april  
langfredag
Stabat Mater i 
Nesodden kirke kl 
15.00

søndag 4. april  
1..påskedag
Morgensang i Nesodden 
kirke kl 9 med etterføl-
gende frokost. Ta med 
brød og pålegg til felles 
bord. Kaffe, te, juice 
serveres.
Høytidsgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
11.00

mandag 5. april  
2..påskedag
Aftensang: Påsken i ord 
og toner i Gjøfjell kirke 
kl 19.00

tirsdag 6. april
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles påskelunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

onsdag 7. april
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus 
kl 17–19. Alle er hjerte-
lig velkommen!

søndag 11. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00

tirsdag 13. april
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke l 19.00

onsdag 14. april
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus 
kl 17.00–19.00 Alle er 
hjertelig velkommen!

søndag 18. april
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.00
PULS – kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.00

tirsdag 20. april
Babysang i Skoklefall 

kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

søndag 25. april
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00
Jazzmesse i Gjøfjell 
kirke kl 18.00

tirsdag 27. april
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–13.00 
for babyer i alderen 3–5 
mnd. Felles lunsj!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

søndag 2. mai
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.00

tirsdag 4. mai
Babysang i Skoklefall 
kirke fra kl 11.00–
13.00 for babyer i 
alderen 3–5 mnd. 
Sommeravslutning!
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 19.00

lørdag 8. mai
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke

søndag 9. mai
Konfirmasjoner i 
Gjøfjell kirke
Konfirmasjoner i 
Skoklefall kirke

tirsdag 11. mai
Mannskoret øver i 
Skoklefall kirke kl 
19.00

torsdag 13. mai  
Kristi.himmelfartsdag
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke

søndag 16. mai
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00

mandag 17. mai
Utegudstjeneste ved 
Nesodden kirke kl 
10.00
Utegudstjeneste ved 
Gjøfjell kirke kl 11.30
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Prøv.En.annonSE.I.KIrKESPEIlEt!
1/8-side koster 650 kroner
1/4-side koster 1250 kroner

Rimeligere årsavtaler

annonSEr

Støtt.UngDomSarBEIDEt
Kirken lanserer nå flere produkter som selges til inntekt for ungdomsarbeidet på Nesodden: 

Enkeltstående tegninger av kirkene i A4-størrelse koster 200 kroner og tilsvarende tegninger i A5-for-
mat koster 150 kroner. Postkort selges for 25 kroner hver. En kunstmappe med tre tegninger (A4) og 
tre kort koster 700 kroner. Et praktisk, grønt handlenett med liten Action-logo koster 50 kroner. En 

Action-t-skjorte i størrelsene S, M, L og XL koster 100 kroner.
Du kan laste ned et bestillingsskjema for produktene på www.nesodden.kirken.no/artikkel/article/8890,  

kontakte Nesodden kirkesenter pr post eller epost (se info side �) eller ringe 66 96 58 �4. 
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Se våre 
nettSider: 

Se våre nettSider: 
www.spar-esset.no

transport • betonG

torstein bakmand

leverer alt i  
grus- og sandprodukter,  

ferdigbetong og  
vedlikehold på velveier

tosletta.21
1453.Bjørnemyr

telefon:.66.91.28.53.
mobil:.950.83.001

spar-esset mat
grytErEttEr
KolDtBorD

SnIttEr
KaKEr

mIDDag
telefon.64.93.92.77.•.telefaks.64.93.92.37

Vi 
hjelper 

deg med 
maten

når 
kvalitet 
teller

Ta kontakt på 
telefon 66 91 85 18 eller 
epost ford@powertech.no



– Du har vendt tilbake til kirkeor-
ganisasjonen etter å ha vært ute en 
stund. Hvordan går det?
– Jeg har sittet i menighetsrådet flere 
ganger, og synes det er den beste 
måten å være oppdatert på hva som 
skjer i menigheten. Der ligger infor-
masjonsflyten. Nå er vi bare kvinner i 
Skoklefall menighetsråd, og det ser ut 
til å være en kreativ gjeng. Tror dette 
blir en flott periode.

– Kan du si litt konkret om hva 

det innebærer å 
være leder av felles-

rådet?
– Fellesrådet steller med 

saker som har med kirke-
bygg, kirkegård og personal-

saker å gjøre. Vi må også legge 
til rette for konfirmantarbeidet. 

Jeg leder møtene og passer på 
at alle får sagt sitt, og  jeg har nær 

dialog med kirkevergen. Det er jo han 
som sitter med den daglige driften.

– Hva ser du på som de største utfor-
dringene?
– Hvordan få pengene til å strekke til. 
Vi har fått litt bedre muligheter i år, 
med blant annet penger til nye stoler 
i Skoklefall kirke. Men kirken har 
aldri stått høyt på den politiske agen-
daen på Nesodden, så vi mangler både 
lokaliteter og ansatte. Jeg har siden 
midten av 70-åra ønsket meg, og tidvis 
jobbet med, å få en større kirke med 

både kontorer, lokaler til 
ungdommen, menighetssal 
etc.

– Og hva er mest posi-
tivt?
– Kirken på Nesodden 
driver masse flott barne- 
og ungdomsarbeid. Vi 
har prester med gå på 
humør og vilje til insats. 
Gudstjenestene er det en 
glede å være tilstede på.

– Hva driver du 
med og er opptatt av 
ellers?

– Jeg driver SeBraBarn bar-
neklær på Flaskebekk senter sammen 
med datteren min Solveig. Det er 
veldig moro, og tar veldig mye tid. 
Jeg har et barnebarn på tre år som 
lyser opp tilværelsen. Og jeg synger i 
Nesodden Frogn kammerkor.

– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?
– Jeg heier fortsatt på statskirken, 
kanskje det er konservativt. Man vet 
hva man har. Men den saken er nok 
tapt, og jeg ser ikke altfor mørkt på 
alternativet heller. Dessuten er jeg  
kanskje i overkant interessert i salmer, 
jeg har flere hyllemeter litteratur om 
salmediktere.

– Hva ser du helst på TV?
– Bokprogrammer, reiseprogrammer 
eller en god film. Grand Prix er også 
veldig moro, jeg har kjøpt billetter til 
finalen i Telenor Arena sammen med 
sønnen min.

Navn: Elin Dammyr
Alder: 5� år
Bosted: Bjørnemyr
Yrke: Egentlig bibliotekar, men driver nå 
barneklesbutikken SeBraBarn på Flaskebekk. 
Leder for kirkelige fellesråd på Nesodden

ElIn
Dammyr
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I.SPEIlEt:

Skoklefall
Onsdag 24. mars kl 18.30 i menighets-
huset. Etter menighetsmøtet blir det 
deilig suppe med godt brød, kaker og 
kaffe, underholdning, sang og tid til 
hyggelig samvær.
Påmelding innen ��. mars til kirkesen-
teret, tlf 66 96 58 �0 (kl 1�–15) eller til  
skoklefall.menighet@gmail.com

årsmøter med medarbeiderFest For meniGhetene
nesodden.og.gjøfjell
Torsdag 25. mars kl 18 i Nesodden 
menighetshus. Vi spiser tapas sammen 
og får besøk av Anne Kristin og Svein 
Aasmundtveit som presenterer sanger fra 
den keltiske tradisjonen, Sanger fra vest.
Påmelding innen ��. mars til kirkesenteret, 
tlf 66 96 58 �0 (kl 1�–15) eller til Line på: 
gravregister@nesodden.kirke.no

Saker.som.ønskes.tatt.opp.på..
årsmøtene.må.være.innsendt.14..

dager.før.det.aktuelle.møtet.
nesodden/gjøFjell meldes til line 
på: gravregister@nesodden.kirke.no

skokleFAll meldes til  
skoklefall.menighet@gmail.com



Av Helga Bonden, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

Stor.
vårmESSE

På.SKoKlEFall
5..maI!

UngDomSSIDEnE

6 �

KonFIrmantEnES.vårmESSE
10. februar satte Kreativ-konfirman-
tene i gang produksjonen til vårmes-
sen de skal ha 5. mai. 
Vårmessen blir avsluttning av kon-
firmantåret, og pengene skal gå til 
fadderbarnet vi støtter i Bolivia.
Fokuset på messen skal være gjen-
bruk. Vi lager lykter og pennholdere 

av gamle syltetøyglass, vi lager vårt 
eget godteri, vi lager kunst av gamle 
blader og fotografier, og nye kort av 
gamle kort. 
Det skal hekles små morsomme 
figurer av restegarn, og i tillegg er 
en gjeng i gang med å sy om gamle 
klær. Her blir genserermer til skjørt, 
en gammel singlet får en «freshere 
look» og ungdomsarbeiderens gamle 

tunika skal bli et ballongskjørt.
Vårmessen skal gå av stabelen ons-
dag 5. mai, i og utenfor Skoklefall 
kirke. Så kom og få med deg man-
nekengoppvisningen, kjøp kort til 
alle bryllup, bursdager og konfir-
mansjoner du skal i denne somme-
ren. Konfirmantene skal selv stå for 
salget av artiklene. 



KIrKEnS.nøDHjElPS.FaStEaKSjon.2010

6 �

Motstående side: De to kreative designspi-
rene Tonje og Mathilde.
Øverst denne side og nedover: Pia i dyp kon-
sentrasjon. Hun er litt av en kortmaker.
Flittige hender klipper så fort de kan før 
sukkeret stivner.
Martine og Martine lager kort.
Konfirmantenes vårmesseverksted.

Foto: Helga Bonden

tirsdag 23. mars, fra klokka 
18, går konfirmanter, unge 
og voksne fra nesoddens tre 
menigheter med bøsse. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
2010 setter søkelyset på fat-
tige mennesker i møte med 

flom, tørke og ekstremvær. 
En høstnatt i 2007 ble familien 

Tran i Vietnam vekket av at vannet 
bare steg og steg inne i huset deres. 
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa 
Tran Viet Dung og deres fem barn 
måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og 
hast. 

– Vannet kom så fort, og jeg ble 
veldig redd, forteller den eldste dat-
teren Trinh. Faren i familien tenkte 
bare på én ting: Å redde barna sine. 
Han kom seg ut i vannmassene og 
førte familien i sikkerhet, ut av huset 
og til et høyereliggende område. 
Familien Tran overlevde, men hjem-
met deres ble ødelagt og de mistet 
mange av sine eiendeler og opplevde 
en vanskelig tid. 

Som én av mange familier i nær-

området har familien Tran fått støtte 
av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt 
og flomsikkert hus i mur og betong. 
I stuen er det en hems i taket. Her 
kan familien lagre matvarer, og når 
vannet stiger på ny, er veien til trygg-
het kort. 

De fleste forskere er i dag enige om 
at økning av kraftig nedbør er tegn 
på global oppvarming, forårsaket av 
menneskelige klimagassutslipp.

Konsekvensene av klimaendrin-
ger har ført miljø- og klimaspørsmål 
høyt opp på den politiske agendaen i 
Vietnam. Regjeringen betegner selv 
landet som et av de mest sårbare når 
det gjelder klimaendringer. Familien 
Tran må trolig forberede seg på flere 
og hyppigere flommer i fremtiden.

– Vi trenger folk til å gå med bøs-
ser, kjøre bøssebærere og hjelpe til 
på aksjonsdagen, sier Helga Marie 
Abrahamsen. Hun ber interesserte 
kan ta kontakt på telefon 66 96 58 26 
eller action@nesodden.kirken.no

Ta godt imot bøssebærerne når 
de banker på din dør! Du kan også 
støtte aksjonen gjennom givertele-
fon: 820 44 088 (200 kroner) eller 
via kontonummer 1594 22 87493.

Fattige.i.møte.med.ekstremvær

FaStEaKSjonEn.2010

•.Pengene.fra.årets.fasteaksjon.går.blant.
annet.til.å.gjøre.fattige.og.sårbare.bedre.
rustet.til.å.møte.mer.ekstremt.vær..

•.I.flomutsatte.områder.i.vietnam.innebæ-
rer.at.familier.kan.få.støtte.til.å.bygge.
flomsikre.hus..I.Kenya.støtter.Kirkens.

nødhjelp.blant.annet.prosjekter.som.
samler.og.lagrer.regnvann.

•.I.forbindelse.med.fasteaksjon.og.faste.
arrangeres.fastegudstjenester.7..mars.
i.Skoklefall.og.gjøfjell.og.14..mars.i..
nesodden

Tran Thi Thun Kim (5)



For et par års tid siden kjøpte 
nesoddkirken inn endel lito-
grafiske trykk lagd av den 
opprinnelige telemarkingen 

Ørnulf Vøllestad. Saken ble liggende 
en stund, men nå har kirkeverge Frank 
Willy Vindløv Larsen tatt tak i kunst-
verkene.

Det dreier seg om tre tegninger av 
hver av Nesoddens tre kirker, trykt opp 
i et opplag på 150.

 – Vi selger kunstmapper med et 
eksemplar av hvert bilde med litt infor-
masjon ved siden av. Vi har satt en gan-
ske sympatisk pris, nemlig 700 kroner, 
forteller Vindløv Larsen.

Det er også mulig å kjøpe postkort og 
enkeltbilder. Trykkene kan bare kjøpes 
direkte fra kirkesenteret.

– Det er mulig å bestille på telefon, 
nett eller epost og få mappen tilsendt 
med postoppkrav, opplyser han.

Ved siden av de fargerike kirkebildene 
kan du også støtte ungdomsarbeidet ved 
å kjøpe Action-handlenett og Action-t-
skjorter til støtte for ungdomsarbeidet. 

«Vi i kirken vil bidra til å skape trygge 
og positive miljø for barn og ungdom 
som bor på Nesodden. Gjennom å lønne 
blant annet en barne- og ungdomsarbei-
der ønsker vi å være tilstede i oppvekst-
miljøet som tydelige og trygge voksen-
personer, med nok av tid og overskudd 
til å kunne se hver enkelt og bli kjent 
med dem.» heter det i en salgsbrosjyre 
kirkesenteret nå har utarbeidet. Der 
understrekes det at ungdomstiden er 
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innkjøp av litografier fra en  
drøbak-kunstners hånd er den 
nye måten å støtte menig-
hetenes ungdomsarbeid på. 

vED
å.KjøPE.KUnSt-.

maPPE,.HanDlEnEtt..
EllEr.t-SKjortE.Kan.DU..

StøttE.KIrKEnS..
UngDomS-.

arBEID..

Kunstmapper.støtter.ungdomsarbeidet
lItograFISKE.tryKK.av.KIrKEnE Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.no

«SÅ viktig! Det er i tenårene man tar 
mange av de store valgene og finner 
ut hvem man selv er. Vi ønsker å være 
tilstede i denne viktige fasen av livet og 
gi mulighet til å snakke om tvil og tro, 
lengsel og søken etter noe mer enn det 
materielle, og samtaler rundt de store 
spørsmålene her i livet.»

Bildet: Kirkeverge Frank Willy Vindløv  
Larsen og kirkesenterets Helga Marie 
Anbrahamsen har mange gode tilbud.
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Kunstmapper.støtter.ungdomsarbeidet
lItograFISKE.tryKK.av.KIrKEnE Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.no

HvorDan.KjøPE?
Du.kan.laste.ned.et.bestillingsskjema.på.
www.nesodden.kirken.no/artikkel/.
article/8890
Eller.du.kan.kontakte.nesodden..
kirkesenter.pr.post:.Kirkevergen,.
Kapellveien.3,.1450.nesoddtangen
Eller.send.en.epost:..
kirkevergen@nesodden.kirken.no
og.så.kan.du.ringe.66.96.58.24

Hva.KoStEr.SaKEnE?
De.enkelte.KIrKEtEgnIngEnE.i.a4-
størrelse.koster.200.kroner..

trykkene.i.a5-format.koster.150.kroner,.
mens.kortene.selges.for.25.kroner.hver.

KUnStmaPPE.med.tre.tegninger.(a4).og.
tre.kort.koster.700.kroner

Praktisk,.grønt.HanDlEnEtt.med.liten.
action-logo.koster.50.kroner

action-t-SKjortE.i.størrelsene.S,.m,.l.og.
Xlkoster.100.kroner



marias.sorg

Langfredag klokka 15 blir det 
pasjonsgudstjeneste i Nesodden 
kirke med Stabat Mater av 

Giovanni Battista Pergolesi.
I mars 1736 døde Giovanni Battista 

Pergolesi av tuberkulose, bare 26 
år gammel. Tidligere det året hadde 
han overlatt alle sine eiendeler til 
sin tante Cecilia og tatt inn på et 
Fransiskanerkloster. Han visste at 
han ikke hadde lenge igjen. To 
av de verkene han skrev i sine 
siste uker var Stabat Mater 
og Salve Regina, påske-
musikk som beskriver 
Maria i sorg over sin 
tapte sønn.

Den overjordisk vakre 
musikken, og det at kompo-
nisten skrev den på sitt dødsleie, 
skapte et nytt fenomen i barokkens 
musikkliv:

Pergolesi, som ikke hadde vært noen 
spesielt stor figur tidligere, ble raskt 
et internasjonalt navn. Hans opera 

La Serva Padrona ble oppført i hele 
24 produksjoner, og Stabat Mater ble 
det mest trykte enkeltverket på hele 
1700-tallet.

Stabat Mater er en katolsk hymne 
fra 1200-tallet, skrevet på latin i Italia. 
Tittelen kommer fra åpningsordene 
Stabat mater dolorosa («Stod der 
moren, fylt av smerte»), og teksten 
skildrer Marias lidelser ved sønnens 
korsfestelse. Teksten ble tidligere til-
skrevet Jacopone da Todi, men i dag 

regnes Bonaventura som den mest 
sannsynlige forfatteren.

Verket består av 12 satser 
fordelt på arier og duet-

ter. Orginalt skrevet 
med strykekvartett 
og orgel. Vi gjør en 

versjon med kun orgel. 
Lidelseshistorien flettes inn 

i dette.
Vi er stolte av å kunne ha med 

oss Olga Papalexio som vil danse oss 
inn i langfredagsstemningen.

kantor Jan-Sverre Stensrud

KUltUr.I.KIrKEn

vil du være 
med å synge? 

mannskoret
øver tirsdager 
klokka 19 i 

skoklefall kirke.
velkommen!
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noEn.KantorD.... kulturløft for familien dar 
i skoklefallsalen
Lørdag 6. mars fra klokka 16–22 
blir det musikk, mat og utstilling i 
Skoklefallsalen på Steinerskolen.

PÅ SCENEN:
Varde, Aria, Matteo Gazzolo, 
Kai Irgens med fler, Anne Lande 
& Per Husby, Ann-Turi Ford & 
Gjermund Kolltveit, Benjamin Godø, 
Huldrestreng med Franciska Borgen 
og Maria Degerfors, Trio Kolate, 
Gipsy Celebration, Malin Pettersen, 
Hildegun Riise. 
I tillegg varsles overraskelser.

PAKISTANSK KAFE
Shaida Dar er kjøkkensjef og kafeen 
holder åpent hele kvelden. Nadeem 
Dar vil være tilstede via internett. 
Programleder: Petter Moen.

GALLERI DAR:
Terje Risberg, Eva Berland, Wenche 
Øyen, Else Frisch, Marianne Selsjord, 
Unni Svabo, Christian Montarou, 
Brita Skybak, Stein Jarle Nilsen
Auksjonarius: Nicolay Lange Nilsen



KIrKEmUSIKK
kulturmønstring for familien dar lørdag 6. mars
fra klokka 16–22 i Skoklefallsalen på Steinerskolen blir det musikk, kunst og mat.

Fastekveld med bach-kantate onsdag 10. mars
Klokka 19 i Nesodden kirke framføres Johann Sebastian Bachs kantate nr. 159 
«Sehet wir geh’n hinauf gen Jerusalem» (Se vi går opp til Jerusalem). Medvirkende 
«Nesodden kirkes barokkensemble»: Niels Aschehoug (1. fiolin), Maren Elle (2. 
fiolin), Kathrine Skaug (bratsj), Anne Stine Dahl (cello), Ruth Solveig Steinsland 
(obo), Marilena Slatanou (alt), Jan-Sverre Stensrud (tenor) og Tor Kessel (bass)

pasjonsgudstjeneste med stabat mater langfredag 2. april 
i Nesodden kirke kl 15.00. Pergolesis (bildet) verk blir framfør av  Hanne Mari 
Ørbæk (sopran), Marilena Slatanou (mezzosopran), Jan-Sverre Stensrud (orgel), 
Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen (liturg), Christian Sonefeldt (leser lidelseshistorien) 
og Olga Papalexiou (dans).

Jazzmesse søndag 25. april 
klokka 18 i Gjøfjell kirke med blant andre Kammerkoret Nesodden/Frogn (bildet)

0vErSIKt.ovEr.vårEnS.KonSErtEr.og.Fastesamlinger og ny 
kantate i nesodden kirke

Onsdagene fram til påske 
er det fastesamlinger 
med stillhet og bønn i 

Nesodden kirke fra klokka 19.
Onsdag 10. mars (denne kon-

serten er flyttet, skulle opprin-
nelig vært askeonsdag) kan du 
i tillegg høre Johann Sebastian 
Bachs kantate nr. 159 som har 
navnet: Sehet wir geh’n hinauf 
gen Jerusalem (Se vi går opp til 
Jerusalem).

Det er en relativt kort, men 
meget vakker kantate, som ble 
skrevet nettopp til fastetiden. 
Tekstene er hentet fra 1. kor-
interbrev 1–13 og Lukas 18, 
31–43.

Bach (bildet under) skrev 
denne i sin tid i Leipzig. Den 
ble framført her første gang 29. 
februar i 1729.
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CrUSaDErS.–.hva.er.det?
Holder vi gudstjeneste for hver-
andre og glemmer dem som er 
utenfor? Spørsmålet blir ikke 
stilt bare av meg, men av tusener 
av ungdom – og voksne landet 
over. Men det er ofte i en annen 
form: Vil vi ikke videre?

Olaf Hillestad ga støtet til pro-
duksjonen av 20. århundre sal-
mer. Man fikk nye melodier til 
gamle tekster, og det ble laget 
nye tekster. Så kom Sing-Out 
[et amerikansk ungdomskor] 
med sin konsert i Njårdhallen i 
Oslo. Idéen slo ned i flere sam-
tidig, og Crossing ble startet 
[i Asker]. Dette skjedde i mai 
1968. Omtrent på samme tid et 
år senere fikk jeg tak i Crossing’s 
nyutkomne LP, en plate med 12 
gripende og engasjerende salmer. 
Men vi nøyde oss ikke med å 
høre. Vi ville være med å synge 
og spille selv. Og med hjelp fra 
kallskapellan Sakariassen, også 
formann i ungdomsrådet, Gunnar 
Glimsdal, nå vår administrative 
leder og Erik Sørensen, vår musi-
kalske leder, fikk vi startet en 
gruppe her på Nesodden. Det 
ble holdt generalforsamling, og 
det endelige navn på gruppen ble 
Crusaders – korsfarere.

[…]
Vi har ca. 30 medlemmer, 

derav mange som aldri har vært 
på et lagsmøte; hvem som helst 
kan være med i Crusaders. Vi 
har også vårt eget styre. Styret ut 
1970 består av Vera Hansen, for-
mann, og Rolf Veidahl, Steinar 
Glimsdal, Kirsten Alheim og 
Christian Frøstrup, styremed-
lemmer. Vi er alle enige om det 
samme: Vi vil videre!
Dag Kjetil Sørensen i Kirkespeilet nr 

1/mars 19�0

I forrige nummer av Kirkespeilet skrev 
jeg om de økonomiske utfordringer 
kirken på Nesodden sto overfor. Jeg 

understreket det ansvaret kommune-
styret har for å gi den lokale kirken 
de nødvendige midler den tren-
ger. Økonomiske ressurser 
kirken trenger for å ved-
likeholde bygg og anlegg, 
samt å drifte kirken for 
øvrig på en forsvarlig og til-
fredsstillende måte. Over år har 
kirken på Nesodden opplevd at 
kommunestyret har vært svært til-
bakeholdne med hensyn til de kirkelige 
bevilgninger. Det er derfor jeg med glede 
kan konstantere, at for budsjettåret 2010 
har vi kanskje sett en liten, men viktig 
kursendring hos kommunens politikere. 

Kommunestyrer land og strand rundt 
har en krevende oppgave i forhold til å 
sette sammen budsjetter for kommunens 
drift. Det samme gjelder vårt lokale 
kommunestyre. I den pressede økono-
miske situasjon kommunen er oppe i, 
fant flertallet i kommunestyret økono-
misk rom for å gi kirken økte bevilgnin-
ger. I inneværende års budsjett ligger 
det nå midler til å øke kantorstillingen 
fra 60 til 100 prosent. Vi fikk videre 
bevilget 200 000 kroner til innkjøp av 
nye stoler til Skoklefall kirke. I tillegg 
til dette fikk vi også en liten sum penger 
til nødvendige datainvesteringer. Min 
opplevelse er at kommunestyret strakk 
seg langt. Vi skal alle sammen være 
takknemlige for den økningen vi fikk i 
våre budsjetter. 

Mange var involvert i arbeidet med å 
få dette til. La meg med dette få benytte 
anledningen til å rette en stor takk til 
alle, som på en eller annen måte, bidro til 
at dette skjedde. For kirkens del handler 
det nå om å vise oss tilliten verdig. Med 
dette mener jeg at vi må forvalte de 
tildelte midler på en måte som kommer 

kirke, menighet og hele lokal befolkning 
på Nesodden til del.

Selv om vi fikk gjennomslag for vik-
tige ønsker ved denne budsjettbe-

handlingen, må vi ikke lene oss 
tilbake og hvile på laurbærene. 

Det var flere forslag, gode 
forslag, vi ikke fikk gjen-
nomslag for. Allerede nå 
vil jeg signalisere at dette 

er oppgaver vi sammen må 
jobbe for i forhold til kom-

mende års budsjetter. De utfor-
dringene jeg vil peke på i denne 

omgang knytter seg til finansieringen 
av barne- og ungdomsarbeiderstillingen 
vår, behovet for nye kontorlokaler for 
kirkesenteret, samt behovet for diako-
nale tjenester i kommunen.

For å ta det siste først. Kirken på 
Nesodden foreslo overfor Nesodden 
kommune at det skulle opprettes en 
diakonstilling ved Nesoddtunet. Dette 
var et forslag vi vet mange av kommu-
nens politikere hadde stor sans for. Vi 
kommer til å fremme dette på nytt til 
neste år med håp om at politikerne kan 
finne plass til det i neste års budsjett. 
Behovet for nye kontorlokaler begynner 
å bli prekært. Dagens lokaler er små og 
uhensiktsmessige i forhold til driften. 
Prestenes kontorer er for eksempel dår-
lig egnet til å ta i mot gjester til sorgs-
amtaler, dåpsamtaler og så videre. Det 
er viktig at kommunen anerkjenner sitt 
ansvar også når det gjelder de kontorar-
beidsplassene som stilles til rådighet for 
kirkens ansatte. Uten kommunens enga-
sjement i denne saken vil vi ikke finne en 
løsning. Til slutt vil jeg peke på de utfor-
dringer vi har med hensyn til å finansiere 
barne- og ungdomsarbeiderstillingen. 
Menighetsrådene har tatt på seg denne 
oppgaven, og den er ikke liten. De totale

Fortsetter på neste side

KIrKEvErgEn
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet

1� 1�

For.40.år.SIDEr
KIrKESPEIlEt



gravSErvICE
En GravpakkE koster 380 kroner og inkulderer krans 
etter årstid og gravlys lagt på grav. Du vil motta bilde av 
den pyntete graven samen med regningen. Du kan også 
få et mms-bilde. Etter seks uker vil vi fjerne gravpynten 
– slik kirken krever. vi tilbyr også beplantning vår og høst, 
oppmaling av skriften på gravstøtten og annen type pynt 
(blomsterbukett) til jubileer. vi leverer også blomsterkran-
ser med bånd til begravelser.

Fyll ut, kryss av for dine ønsker, klipp ut og send til oss:

Gravfelt: .............................. Gravnummer: ...............................

Navn på grav: ...........................................................................

allehelgen:  ...................... Bursdag (dato): ...............................

Oppmaling av sten ..............................Jul: ...............................

vårplaning .............................høstplanting ...............................

Regningsadresse:
Navn: ........................................................................................

adresse: ...................................................................................

postnummer og -sted: ..............................................................

Telefon: ............................................Mobil: ...............................

vi vil ringe deg opp og forsikre oss om at vi er enige om 
alt og for å høre om du vil motta en mms etter pynting.

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

Der skal barn og foreldre møtes til trivelig 
samvær og sang. Kurset er åpent for babyer 
på mellom tre og fem måneder. Hver samling 

avsluttes med en felles lunsj. Helga og Elise ønsker alle 
slags sangere hjertelig velkommne. 

– Om stemmen din er dyp og brumlete, om du synger 
høyt og skarpt, om du er utdannet sanger, eller om du 
kun synger på en tone – for ditt barn er din stemme den 
vakreste, understreker Helga Bonden. 

– Du vil møte kjente og kjære sanger og regler, men 
også noen nye sangleker og morsomme aktiviteter. 

Det foregår i Skoklefall kirke mellom klokka 11 og 13 
hver tirsdag fra og med 2. mars, koster 300 kroner og det 
er plass til 12 babyer med voksenfølge.

– Det er bare å ringe oss på 66 96 58 20 (kl 12–15) 
eller sende en epost med navn og barnets alder til 
ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no.

– Håper vi ser deg og din baby, sier Helga Bonden.

tirsdag 2. mars og syv 
tirsdager fremover blir det 
babysang i skoklefall kirke. 

annonSE

1� 1�

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 84 106 

!

Fortsettelse fra forrige side

kostnader, det vil si lønn og andre sosiale kostnader, beløper 
seg til over 400 000 kroner for denne stillingen. Vi må alle be 
og håpe at givertjenesten klarer å samle inn de nødvendige 
midler. Det gjøres mye godt barne- og ungdomsarbeid i 
menighetene i Nesodden. Det ville være synd å måte redu-
sere på dette fordi vi ikke har midler til å betale lønn.

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

BaBySang

la.la.la.la



Knut William  
Simonsen ...................f: 1924

Arvid Kåre Bredesen ...f: 1920
Ellen Margareth  

Stensrud ....................f: 1913
Arne Olav Fredriksen ..f: 1934
Tore Martin Hægh ......f: 1929
Berit Dalen ...................f: 1936
Karl Thorolf  

Nordhagen ................f: 1916
Tor Kristian  

Heibreen ....................f: 1931
Inger Lise Fondevik .....f: 1948
Olav Rotnes ..................f: 1945
Elina Hetlevik ..............f: 1926
Eli Øen Haftun ............f: 1950
Erik Lind ......................f: 1941
Hans Petter Heuer .......f: 1930

BønnEKrUKKEn
BE OM 

– at fastetiden må hjelpe  
oss til å søke Gud og bli  

fylt av Ånden

– at mennesker må få lære  
å kjenne Jesus

– fortsatt innsats for de  
nødlidende på Haiti

– at Gud må gi mot  
og kraft til dem som  
forfølges for sin tro

– at vi må bli flinkere til å 
møte alle mennesker  

med respekt

................16..novEmBEr.2009–15..FEBrUar.2010

SlEKt.SKal.FølgE.SlEKtErS.gang

nesodden kirke
Oline Hardersen
Vår Rødsten Klemetrud
Thea Benedicte Jørgensen 

Ommen
Lily Bråten
Helen Wahl Smith
Kristoffer Ingjær Handal
Emil Aleksander Hjelle Haug
Oscar Thuesen Omholt
Matheo Rødsten Fjørner
Elias Strand Grønvold
Asta Margrethe Krøvel

skokleFall kirke
Milla Skatland Hiller
Jakob Embrik Kyrkjebø 

Deila
Nicolay Evensgaard
Mia Tokle Brobakke
Sebastian Graff Combs
Kamilla Nordli Johannessen
Thea Lundblad
Julie Svartdal

GJøFJell kirke
Lone Alexandra Bakmand 

Evenstad
Emma Sofie Strand-Hansen
Stian Larsson
Theo Ammerud
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allE.Barn.Er.vElKomnE.mED.BIDrag!.SEnD.tEgnIngEr,.DIKt,.gåtEr,.KrySSorD.og.annEt.tIl.
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

alEXanDEr.vant!
Alexander Nygård (8) 
fra Tangen (bildet) hadde 
satt sammen maleriet av 
Jesus-barnet og krybben 
fra bitene vi hadde i siste 
utgave av Barnespeilet.

Ikke nok med det, han 
har sendt oss to tegninger 
– den ene med samme 
motiv! Du ser bildene her 
til venstre. Alexander får 
en fin bok fra Barnespeilet. 
Gratulerer!

gåtEr
1. Når står en mann til 
opp over ørene i gjeld?
2. Hva er det som lukter 
når melken svir seg?
3. Hvorfor flyr fuglene 
sørover?

løSnIng.På.ForrIgE.oPPgavE
6

SEnD..
oPPgavE-.

løSnIngEn.tIl..
BarnESPEIlEt.og.DU..

Har.Stor.SjanSE..
For.å.vInnE.

En.BoK!

BarnESPEIlEt
Han.HEtEr.gUllIvEr,.mEn.hVa.Er.Han?

6

4. Hvordan holder hanen 
seg så velstelt?
5. Hvorfor kler vi jenteba-
byer i rosa og guttebabyer 
i blått? (Snu for svarene)

vItS!
Det var en bilist som kjørte 
over ei bru og ble stop-
pet av en politimann som 
sa: «Gratulerer du er bilist 
nummer 1000 som kjører 
over brua og har vunnet 
1000 kroner!»

«Jippi!» utbryter bilis-
ten. «Nå har jeg råd til å ta 
førerkort!»

Kona som satt ved siden 
av skjønte at mannen hadde 
forsnakket seg og sa: «Ikke 
hør på ham, konstabel, han 
er full!» Da hadde beste-
mor som satt i baksetet 

oppdaget at de var stoppet 
av politiet, og hun sa: «Det 
var det jeg visste! Vi ville 
ikke komme langt med en 
stjålet bil!»

14 15

SnU.For.Svar.På.gåtEnE

1. Når han ikke har betalt for 
hatten sin. �. Nesa! 
 �. Fordi det blir for langt å gå. 
4. Den har jo kam. 5. Fordi de 
ikke kan kle på seg selv



N
esten hundre mennesker 
deltok og de var kledd ut 
som alt fra sommerfugler til 
sjørøvere og Harry Potter, 

prinsesser, sjørøvere og arabiske prinser.
– Ønsket om karnevalsgudstjeneste 

springer ut av et ønske om at kirken også 
kan være et møtested for mennesker som 

den andre karnevalsguds- 
tjenesten i skoklefall kirke ble 
jammen en suksess den også.

KarnEval.I.KIrKEn
FaStElavngUDStjEnEStE Av Svein Hunnestad

ikke frekventerer kirkene så ofte, forkla-
rer sokneprest Svein Hunnestad som har 
tatt med seg ideen fra Drøbak, og har 
utviklet den videre her. 

Mange var involvert denne faste-
lavnssøndagen: Elisabeth Wehmer og 
Marianne Lebesby pynte både kirke og 
menighetshus. Kirketjener Trond stilte 
som veldig tøff glamrocker, Anne Irene 
Nygård leste tekster og sønnene hennes, 
Jakob og Aleksander, var med presten 
som liturger på flere ledd. Barne- og ung-
domnsarbeider Helga Bonden holdt en 
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FaStElavn.
•.opprinnelig.kvelden.før.fasten
•.også.knyttet.til.eldgamle.

hedenske.fruktbarhetsskikker.
•.en.av.skikkene.er.fastelavns-

ris.–.opprinnelig.ble.brukt.på.
unge,.barnløse.hustruer

KarnEval
•.karneval.betyr.«farvel.til.

kjøtt».og.var.opprinnelig.en.
fest.som.ble.holdt.siste.uka.
før.faste,.for.i.fastetiden.
skulle.man.ikke.spise.kjøtt

Kilde: Store norske leksikon

inspirerende preken om å kle på seg og 
om å kle av seg, være den en er.

Bandet, bestående av gitaristene Said 
Dibaj og Willy Nordmo, bassist Steinar 
Hunnestad, saksofonist Tore Gulbrandsen 
og Mats Monstad på håndtrommer spilte 
sambarytmer.  Marianne Lebesby, Mari 
Moen, Petter Moen og Dag Kjetil Øyna 
utgjorde gruppen med forsangere.

Hunnestad forsikrer at det blir karne-
valsgudstjeneste også neste år. Da går 
staffetpinnen videre til barne- og ung-
domsseksjonen. 


