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I  vår moderne verden der vi omgis 
av allslags nyvinninger innen tek-
nologien, er det lett å tenke at vi 

har kontroll på det meste. På mobilen 
kan vi følge med på e-postkassen og 
på nyheter, vi har stadig bedre sikker-
hetsutstyr innen alle områder, vi har 
teknologi som kan sende folk langveis 
ut i verdensrommet og mye annet som 
går langt over min forstand. 

Likevel er vi utrolig sårbare, 
det har de siste månedene 
vist til fulle.

Flere steder i verden er 
rammet av jordskjelv som 
har lagt hele byer i grus 
og tatt mange menneskeliv. 
Vulkanutbrudd har delvis lam-
met flytrafikken og gitt oss et nytt 
begrep: å være askefast. Den enorme 
oljekatastrofen i Mexicogolfen har for-
årsaket store miljøskader. Med all vår 
teknologi er det lite vi kan stille opp 
med når naturkreftene raser som verst.

Slik har vi stadig blitt minnet på 
hvor små vi mennesker er i den store 
sammenheng – på tross av alle våre 
framskritt og all vår dyktighet.

Noen hver kan føle seg hjelpeløs 
– og kanskje frykte for verre ulykker.

Da er det godt, midt oppi all usikker-
het, å vite at det er noe som står fast, at 
det er en vi kan stole fullt og fast på. I 

Det gamle testamente blir Herren 
flere steder beskrevet som en 

klippe som alltid står fast, «a 
rock» som aldri kan rok-
kes, en borg vi kan søke 
trygghet i.

«Jeg vil aldri svikte 
deg og aldri forlate deg» sier 

Herren. Det kan gi trygghet 
når verden rundt oss rokkes.

En god og trygg sommer ønskes  
dere alle fra Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no

KIrKe
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redAksjonssekretær Ann-turi Ford
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KIrKegUIDe
Åpningstid Mandag–fredag 9–15 
Telefontid Mandag–fredag 12–15

Adresse  
Kapellveien 3, 1450 Nesoddtangen  

tlf  66 96 58 20 faks 66 96 11 25 
kirkesenteret@nesodden.kirken.no 

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

Kirkeverge  
Frank Willy Vindløv Larsen, tlf 930 63 637 

kirkevergen@nesodden.kirken.no 

Sekretærer Line Solvik og Frøydis Øien

Sokneprest i Nesodden/Gjøfjell  
Anne Marit Tronvik tlf 920 51 089 

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan  
Bjørn Eirik Bentzen tlf 975 24 873

Ungdomsarbeider  
Helga Bonden tlf 980 10 232

Prosjektleder ACTION  
Helga Marie Abrahamsen tlf 948 30 306

Leder ActionTweens  
Sunniva Roaldseth tlf 452 24 892

Kantor  
Jan-Sverre Stensrud, tlf 416 50 565

KIrKene
Kirketjener Petter Tønder tlf 918 85 676

Leder i Gjøfjell/Nesodden menighetsråd 
Hanne-Marie Kaarstad tlf 951 33 227

Leder i Skoklefall menighetsråd  
Turid Øyna tlf 976 83 416

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Elin Dammyr tlf 66 91 30 59

neSte KIrKeSPeIlet
Stoff og innlegg til Kirkespeilet nr. 

3/2010 kan sendes innen 10. august 
2010 på epost ford@powertech.no

eller i posten til ann-turi Ford, 
hellaveien 66, 1458 Fjellstrand

når verden rokkes
leDer

åPen KIrKe I SoMMer
nesodden kirke er åpen for omvisning søndager kl 13–16 fra 13. juni til 29. august. 

denne siste søndagen er det også pilegrimsdag – i år fra nesodden til Gjøfjell.
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Søndag 30. mai
Gudstjeneste med natt-
verd  i Gjøfjell kirke kl 
11.00
Gudstjeneste med natt-
verd i Skoklefall kirke 
kl 11.00

Søndag 6. juni
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00
Sprell Levende-gudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 11.00

Søndag 13. juni
Gudstjeneste (svensk 
folketonemesse) med 
dåp i Skoklefall kirke kl 
11. Coro Mosto deltar
Gudstjeneste med dåp 
i Gjøfjell kirke kl 11. 
Speiderne deltar.

Søndag 20. juni
Gudstjeneste med dåp 

og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00
PULS – kveldsguds-
tjeneste med nattverd i 
Skoklefall kirke kl 18

Søndag 27. juni
Gudstjeneste med natt-
verd i Gjøfjell kirke kl 
11.00

Søndag 4. juli
Gudstjeneste med natt-
verd i Skoklefall kirke 
kl 11.00

Søndag 11. juli
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00

Søndag 18. juli
Gudstjeneste med natt-
verd i Skoklefall kirke 
kl 11.00

gang
Dette er På

Søndag 25. juli
Gudstjeneste med natt-
verd i Gjøfjell kirke kl 
11.00

torsdag 29. juli
Olsokgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
18 sammen med Den 
katolske menighet på 
Nesodden. Etter guds-
tjenesten samles vi til 
hesteskokasting, under-
holdning og vaffelsalg i 
prestegårdshagen.

Søndag 1. august
Gudstjeneste med natt-
verd i Skoklefall kirke 
kl 11.00

Søndag 8. august
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00
 

Søndag 15. august
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Gjøfjell 
kirke kl 11.00

Søndag 22. august
Gudstjeneste med dåp 
i Skoklefall kirke kl 
11.00 Søndagsskolestart
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00

Søndag 29. august 
Gudstjeneste med natt-
verd i Skoklefall kirke 
kl 11.00
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00
Etter gudstjenesten går 
vi pilegrimsleden mot 
Gjøfjell kirke – se egen 
omtale. 

Søndag 5. september
Gudstjeneste med dåp 
i Skoklefall kirke kl 
11.00 Søndagsskole
Høsttakkefest i Gjøfjell 
kirke kl 11.00 med 
utdeling av Kirkebok til 
alle fireåringer.

Søndag 12. september
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Nesodden 
kirke kl 11.00
PULS – kveldsguds-
tjeneste med nattverd i 
Skoklefall kirke kl 18

�

DIn  
overSIKt  

over hva SoM  
SKjer I KIrKene  

våre. rIv Ut  
og heng  

oPP!

nattverD

FølGende SøndaGer er det nattverd i neSoddkirkene
 30. mai, 6. juni, 20. juni, 27. juni, 4. juli, 11. juli, 18. juli, 25. juli, 1. august,  

8. august, 15. august, 22. august, 29. august og 12. september



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 er ganske nytilsatt som pastor 
for Misjonskirken på Nesodden, hva 
er hovedmotivasjonen din for en slik 
jobb?  
– Opprinnelig ville jeg bli lærer, men 
jeg jobbet i en kirke i Bergen ved 
siden av studiene og det ga mersmak, 
så da ble det pastor istedenfor. Så er 
de to yrkene like hverandre på mange 
måter også da. Jeg liker å jobbe med 
mennesker, og det er motiverende å se 
personer vokse med Gud og inn i tje-
neste. Det er heller ikke noe A4-yrke, 
men utrolig spennende og lærerikt.

– Kan du si litt konkret om hva job-
ben din innebærer?
– Det handler i bunn og grunn om å 
få tjene mennesker med det jeg har, 
og legge til rette for at de skal bli 
bedre kjent med Gud og det kristne 
budskapet. 

Egentlig en flott jobb hvor jeg får 
jobbe med å være meg selv på mange 
måter, men selvsagt med sine utfor-
dringer.

Gud er jo relevant for alle mennes-

ker, 
og å få være med 

og bygge et menig-
hetsfellesskap som er 

åpent, inkluderende og 
aktuelt for alle mennesker 

er ihvertfall utrolig spen-
nende!

– Og hva har vært mest positivt i ditt 
møte med Nesodden så langt?
– Siden vi ikke var så kjent her før vi 
kom, så har jeg og min kone Lena hatt 
et veldig positivt møte med naturen her. 
Nesodden er jo en perle, og allikevel 
så nær Oslo, det er supert! Det virker 
også som om folket på Nesodden job-
ber mye for trivsel og miljø her i bygda, 
og det imponerer så langt!
 
– Hva har du drevet med før du kom 
hit, og hva fyller du resten av tiden 
din med?
– Jeg har jobbet sju–åtte år som ung-
domspastor/studentpastor i misjons-
kirken i Bergen sentrum, og har med 
meg mange gode opplevelser der-
fra. Jeg spilte også endel fotball for 
den fremadstormende klubben Digg 
Fotball i Bergen, men det har ikke 
blitt så mye sportslige aktiviteter på 
Nesodden foreløpig. Satser på at det 
kommer etterhvert! Ellers er jeg glad i 
en god film, et godt brettspill med ven-
ner, eller andre sosiale krumspring! 
 
– Hva er din kristne hjertesak?

– Oi. Det må være å se 
mennesker vokse og for-
vandles av Guds kjær-
lighet, for ingenting er 
jo større enn det! Ellers 
har jeg også alltid hatt 
sansen for samarbeid 
på tvers av menigheter. 
Jeg tror vi mennesker 
er skapt til fellesskap, 
og har man ikke fun-
net et fellesskap eller 
en menighet man 
trives i, så har man 
kanskje ikke funnet 
den rette ennå, men 
menighet er fantas-

tisk når ting fungerer 
som det skal! Så jeg brenner vel i 

bunn og grunn for menigheten også 
må jeg vel si.
 
– Hva ser du helst på TV?
Jeg ser ikke mye på TV, men i så fall 
er det spenning/krim eller en god fot-
ballkamp som er det kjekkeste. 
«24» er vel den serien jeg har fulgt 
over flest sesonger, ellers ser jeg heller 
en god film, for det kan man jo gjøre 
når det passer en, istedenfor å binde 
seg til TV-en til bestemte tider. 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– For tiden ligger bøkene: «Prest 
– for dem som ikke går i kirken» 
av Johannes Amritzer og «Lede i 
Hundre» ved Aril Svartdahl der. Og 
et kryssordhefte faktisk.
 
– Hva gleder deg akkurat nå?
– At sol og varme inntar vårt land! 
Sommeren er desidert min årstid nr. 1, 
og den er som regel verd å vente på!

Navn: Knut Moholt
Alder: �9 år
Bosted: Alværn
Yrke: Pastor

KnUt
Moholt
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Av Helga Bonden, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngDoMSSIDene

6 �

Konfirmant- 
året 2009–2010 er  

over og vi takker alle  
konfirmanter, ledere og  

menighetene for 
 et flott år!  



6 �

Gruppebildene under:  
Konfirmantgruppene Krik og Kreativ

Spalten til høyre ovenfra og ned: 
Samarbeidsøvelse med duplobygging, 

Pinsefortellingen, Slush og Leah, Sigrid 
Johanne, Ingvild og Hilde Marie

SlUSh
Lørdag 8. mai var det SLUSH-
kurs i Skoklefall menighetshus.
SLUSH er hjelpelederkurset som 
er tilpasset SPRELL LEVENDE! 
SLUSH står for SPRELL 
LEVENDE Unge Søndagsskole-
Hjelpere. Men kanskje mest av alt 
står SLUSH for farger, glede og 
et spennende møte med søndags-
skolen. Ragnhild Knotten kom fra 
Søndagskoleforbundet og hadde 
kurset. Fire jenter var med på 
kurset. Til høsten skal disse ha 
praksis i søndagsskolen. 

KonFIrMant 2011?
Informasjonsmøte 15. juni 2010 
kl 19.00 i Skoklefall kirke. 
Påmeldingsfrist 22. juni 2010.
Informasjon og påmeldingsskjema 
på www.nesodden.kirken.no

I år har vi hatt til sammen  
95 konfirmanter. 

A
lle foto: H

elga B
onden

ny jentegrUPPe
Det er starta opp jentegruppe for 
7. og 8. klasse. Vi har hatt to fre-
dagssamlinger, skal ha en til før 
sommerferien og flere til høsten. 
Vil du bli med, er det bare å sende 
en e-post til action@nesodden. 
kirken.no så kan du få tilsendt 
informasjon om samlingene. 



D
en 10–12. september drar 
vi på felles menighetshelg 
til Degernes misjonssen-
ter i Østfold. Degernes 

ligger vakkert til like ved en innsjø, 
og det blir en aktiv helg for dem som 
ønsker det – vi kan padle, bade, leke, 
spille volleyball og fotball eller rusle en 
tur i skogen like ved senteret. 

et koldtbord av godteri
Dessuten skal vi  spise god mat 
sammen (til alle barn som lurer: Ja, 
det blir godterikoldtbord i år også!), 
vi skal ha eget opplegg for barna, 
storsamlinger for alle generasjoner, 
bibeltimer/kveldstanker for voksne, og 
et godt felleskap med andre kristne på 
Nesodden. Blir det fint vær, kan det 
godt være at vi samles rundt grillen 

8 9

kunne du tenke deg å spise god 
mat, padle, bade, leke, spille 
volleyball, fotball, rusle en tur i 
skogen, oppleve fellesskap, her-
regårdsbesøk, og andre aktivite-
ter for alle?

MenIghetShelg 
Degernes misjonssenter
fra 10. til 12. september
tema: tid, sted, person

Info: helga Bonden 
90767823

Klar For MenIghetShelg?
Moro For hele FaMIlIen På DegerneS I øStFolD Av Hanne-Marie Kaarstad

på kvelden. Det er masse tumleplass, 
både ute og inne, så det ligger godt 
tilrette for en hyggelig helg både for 
dem som liker litt «action» og de som 
vil sitte for seg selv å mediterere litt i 
Guds frie natur. 

Kulturopplevelse for voksne
I fjor viste det seg å være en stor 
suksess å ha eget programtilbud til de 
som er i klassen «godt voksne», og i 
år følger vi opp med egen tur til Rød 
Gård for de som ønsker en kulturell 
opplevelse. Rød Gård er en flott og 
godt bevart herregård med vakkert 
hageanlegg og vi vil få egen omvis-
ning  for gruppen. Er det noen som 
ikke har egen bil, blir det ordnet med 
samkjøring.

Dessuten er det flotte turområder 
rundt Degernes, og det blir tilbud også 
for dem som liker å gå litt lange turer 
– i alle fall hvis været holder.

For alle tre menigheter
Tradisjonelt har menighetshelgen hatt 
sin basis i Skoklefall menighet, men de 
siste årene har Nesodden og Gjøfjell 
menigheter også blitt invitert – og i fjor 
var det første gang med deltakere fra 
alle menighetene. I år håper vi på enda 
flere deltakere fra Nesodden og Gjøfjell 
– i tillegg til Skoklefall-folket. Vi tror at 
menighetshelgen er et flott tilbud som 
mange ville like å delta på, dersom man 
tar skrittet og melder seg på !

Ønsker du å melde deg på – eller få 
flere opplysninger om menighetshel-
gen, kan du kontakte Helga Bonden 
ved kirkesenteret (tlf 907 67 823, 
epost: ungdomsarbeider@nesodden.
kirken.no). Meld deg på så raskt som 
mulig, og helst før sommeren, så plan-
leggingskomiteens jobb blir enklere.
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Klar For MenIghetShelg?
Moro For hele FaMIlIen På DegerneS I øStFolD Av Hanne-Marie Kaarstad

1. når helgen kom-
mer liker jeg …
A) … å være helt for meg 
selv, lukke døra, dra for 
gardinene, og håpe på at 
jeg ikke treffer noen før 
jeg skal tilbake på jobb 
på mandag. l
B) … å slappe av, ikke 
ha så mye på program-
met, men være sammen 
med venner og hyggelige 
folk. l
C) … å få så mye som 
mulig ut at fridagene. 
Jeg treffer gjerne gode 
venner og helst finner 
jeg på noe sprell med 
barn/barnebarn/nevøer 
eller nieser. Og avslutter 
det hele med en gudstje-
nesten på søndag.  l
D) … å leke med andre 
barn hele dagen, spise god 
mat og være sent oppe. l

2. når unger hyler, 
leker og ler tenker 
jeg … 
A) … fy for et bråk. Jeg 
blir bare sur og irritert. l
B) … så koselig, men 
er også glad det ikke er 
mine. l
C) … ååå, dette er det 
perfekte for oss. Masse 
folk, barn og lek er gøy 
både for ungene våre og 
for oss. l
D) … håper jeg også 
kan være med!! l

3. Ser jeg et program 
med masse aktivite-
ter blir jeg…

A) … motløs og synes 
det virker slitsomt. l
B) … Syns jeg det virker 
spennende, men håper 
det er valgfritt hva man 
må delta på. l
C) … blir jeg inspirert 
og håper jeg rekker å 
bli med på så mye som 
mulig. l
D) … glad og har lyst til 
å være med på alt. l

4. 10 – 12. sep-
tember skal jeg …
A) … ingen verdens 
ting. Og har tenkt å la 
det forbli sånn. l
B) … ikke noe spesielt, 
men ser på kalenderen at 
jeg er ledig. l
C) … Se om jeg kan 
finne på noe med mange 
andre kirkegjengere.  l
D) … på tur med hele 
familien min, håper jeg. l
........................................

Flest A: 
Dette er nok ikke noe for 
deg. Hold deg hjemme. Eller 
kanskje du skulle lest «flest 
B»? Kanskje dette ikke er 
så dumt likevel?

Flest B: 
10.–1�. september blir 
det igjen menighetshelg. I 
år går turen til Degernes 
misjonssenter i Østfold som 
ligger i vakre omgivelser 
med stor uteplass, bade-
vann og fine turmulighe-
ter. Det vil bli lagt opp et 
variert program for både 
barn, tweens og voksne. 
Aktivitetene er valgfrie, og 
du kan selv velge hvilket 

tempo du vil holde denne 
helgen. Det blir også i år 
en utflukt, denne gangen til 
Rød herregård. Her blir det 
omvisning og god mat. I til-
legg er det fine turområder 
rundt leirstedet hvis dette 
heller skulle friste. 
Andre aktuelle turmu-
ligheter vi kan nevne er: 
«Norges første boplass», 
eller: «Østfolds nest høyeste 
topp», «hjemmefrontmu-
seum» eller «nordeuropas 
eneste bemanna brann-
vakttårn»  Mulighetene er 
mange. Så velkommen på 
leir, og velkommen til et 
godt felleskap med andre 
kristne på Nesodden.

Flest C: 
Hurra, kom deg på menig-
hetshelg. Dette tror jeg du 
og hele din familie vil like. 
10–1� september blir det 
menighetshelg på Degernes 
misjonssenter. Her vil det 
bli et variert program for 
alle aldersgrupper. Opplegg 
for barna, storsamlin-
ger for alle generasjoner, 
bibeltimer/kveldstanker for 
voksne, utflukt til Rød her-
regård, lek, bading, kano-
padling, god mat og et godt 
felleskap med andre kristne 
på Nesodden.

Flest D: 
10–1� september blir det 
igjen menighetshelg. Denne 
helgen skal vi lære mer om 
Jesus, leke, spise god mat, 
bade, padle  kano og være 
sammen med andre barn 
og voksne fra Nesodden. 
Det vil selvfølgelig bli eget 
opplegg for barn og tweens. 
Håper du har lyst til å være 
med.

noe For Deg? ta PerSonlIghetSteSten I Dag!
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litt mindre kulturaktivitet 

Det er svært synd at vi nå må 
kutte på den kulturelle akti-
viteten i kirken på grunn av 

lite penger.
Vi har fått gjennomført en del av 

arrangementene som er planlagt og 
søkt om støtte til. Vi har dess-
verre fått bare halvparten så 
mye økonomisk hjelp til 
kultur i år i forhold til 
tidligere år. Og det 
betyr at allerede nå 
er potten brukt opp. De 
arrangementene som kom-
mer nå, må være selvbæren-
de, og vi har ikke noen mulighet 

til å leie inn eksterne krefter.
Og særlig synes jeg dette er trist når 

kulturtilbudet over en del år er blitt 
ganske så bra. Nesodden har store 
potensialer både når det gjelder utø-
vere og publikum – «en ekte kultur-

kommune».
Vi ønsker fortsatt å ha et bredt 
kulturtilbud både i forbindel-

se med gudstjenestene og i 
andre sammenhenger. 

Dersom du ønsker å 
bidra i givertjenesten, 

enten engangsbeløp 
eller noe mer fast, kan du 

ta kontakt med kirkesenteret.

Hilsen kantor Jan-Sverre Stensrud

KUltUr I KIrKen
Se kirkenS Skatter 
13. juni–29. august 

Det blir også denne somme-
ren omvisning i Nesodden 

kirke i regi av Nesodden his-
torielag. Den foregår søndager 
mellom kl 13 og 16. Da blir det 
anledning til å se og lære mer om 
de forskjellige kunstverkene i 
kirken – som altertavla på bildet 
under. Denne siste søndagen er 
det også pilegrimsdag – i år fra 
Nesodden til Gjøfjell.

vil du være med å synge? 

mannSkoret
øver tirsdager klokka 19 i skoklefall kirke.

velkoMMen!
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noen KantorD    

kultur i neSoddkirkene
har som mål å bringe kulturinnslag inn i kirkene i forbindelse 

med andre arrangementer. det kan være musikk, sang, diktle-
sing og fortellinger, små skuespill, dans og visning av billedkunst.
vil du støtte kulturarbeidet i nesoddkirkene kan 

du bruke kontonummer: 1201.28.30457



1. juni klokka 18.30: allSanGkveld på neSoddtunet
Allsangkveld på «Tunet» med Nesodden Mannskor. Kjente og kjære vår- og sommersanger. Alle velkomne!

13. juni klokka 11: SvenSk FolketonemeSSe

Gudstjenesten i Skoklefall kirke denne dagen er en svensk folketonemesse med koret Coro Misto. Dette nesoddkoret 
ble dannet etter initiativ av sangeren og dirigenten Marilena Zlatanou i 1997. De har holdt svært mange konserter 

og gitt ut en cd. Repertoaret har variert fra Hildegard von Bingen, Cavalieri, Monteverdi, Bruckner og Verdi  til Bach-
kantater og klassiske verk av Mozart. Korets navn betyr ganske enkelt «blanda kor».

29. juli klokka 18: olSok 
Også i år skal vi minnes Hellig Olavs fall på Stiklestad 29. juli 1030. Vi feirer Olsokdagen sammen med våre katolske 
søsken med gudstjeneste i Nesodden kirke. Etterpå blir det samling i prestegårdshagen for store og små. Ta med noe å 
sitte på og ta gjerne med picnic-kurv. Vi selger kaffe, te og saft og deilige nystekte vafler. Det blir ringspill for de minste 
og hesteskokasting med vandrehesten Sleipner som premie. Arne Rasmussen har vunnet to år på rad, så vi er spente på om 
noen blir ham rangen stridig i år.  Skulle det regne, flytter vi bort på menighetshuset. Både til fastboende og sommergjester 
er hjertelig velkomne til gudstjeneste i Nesodden kirke torsdag 29. juli kl 18.

29. august: pileGrimSdaG 
I fjor arrangert vi pilegrimsdag for første gang – og det ga mersmak. Da startet vi med en kort bønn i Gjøfjell kirke og 
gikk hele Kirkeveien til Nesodden hvor vi avsluttet med konsert. I år skal vi «gå hjem igjen». det betyr at vi starter med 
gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11. Når vi har fått litt fysisk påfyll på kirkekaffen, vandrer vi mot Gjøfjell med noen 
innlagte stasjoner underveis – vi skal bruke god tid på vandringen som er ca 12 km lang.  Det blir også mulighet til å 
hekte seg på et sted langs Fundingrudveien. Vel fremme ved Gjøfjell blir det suppemiddag å få kjøpe på menighetshuset, 
før vi avslutter med en pilegrimskonsert i kirken. Der deltar Nesodden mannskor dirigert av kantor Jan-Sverre Stensrud, 
Halvor Håkanes og flere. Alle detaljer er ikke i boks ennå, men sett av dagen nå og følg med på hjemmesiden vår www. 
Nesodden.kirken.no – og i Amta når dagen nærmer seg.

0verSIKt over SoMMerenS henDelSer
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Peter Nicolai Arbo (18�1-189�): «Olav den Helliges død»



K irken på Nesodden lever i en 
spennende tid. Mye godt arbeid 
blir gjort av både frivillige og 

ansatte. Kikker man på den våren 
og vinteren vi har bak oss, er 
det lett å se at menighetslivet 
blomstrer. Av ting jeg har 
lyst til å trekke frem er 
arrangementene i forbin-
delse med faste og påske. 
Mange opplevde de stille 
onsdagsstundene i Nesodden 
kirke, i forbindelse med fasten, 
som gode og meningsfulle. I påsken 
arrangerte vi Stabat Mater og kantate-
gudstjeneste, gode tilbakemeldinger har 
vi fått på begge arrangement. Et annet 
tiltak som er i gang satt denne våren er 
babysang. For de av dere som kanskje 
ikke vet hva dette er så er babysang 
samlingspunkt for småbarnsforeldre der 
de kommer til kirken og synger med 
barna sine. Ti foreldre har denne våren 
hatt Skoklefall kirke som samlingspunkt, 
frivillige i menigheten har hjulpet til med 
å lage mat, og på denne måten har vi 
klart å skape et nytt treffpunkt mellom 
kirken på Nesodden og dens innbyg-
gere. Et treffpunkt som jeg personlig har 
store forhåpninger til.

Kirken i Norge står midt oppe i en 
utfordrende, men spennende og mor-

som trosopplæringsreform. Som kjent 
driver ikke norsk skole lenger drive med 
trosopplæring. Ansvaret for denne vik-

tige delen av barns og unges oppvekst 
er nå i sin helhet tillagt kirken 

lokalt. Dette betyr at kirken på 
Nesodden må bestemme seg 

for hvordan man ønsker 
å drive trosopplæring 
rettet mot barn og unge 

i aldersspennet null til atten 
år. I dette reformarbeidet spil-

ler menighetsrådene en sentral 
og avgjørende rolle. Her er det på 

sin plass å sitere hva kirkelovens § 
9 sier om menighetsrådets oppgaver: 
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres 
for å vekke og nære det kristelige liv i 
soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig 
forkynt, syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og unge 
samlet om gode formål og legemlig og 
åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet 
har ansvar for at kirkelig undervisning, 
kirkemusikk og diakoni innarbeides og 
utvikles i soknet». En vellykket gjennom-
føring av trosopplæringen på Nesodden 
er avhengig av at menighetsrådene gir 
klare og tydelige tilbakemeldinger på 
hvordan de ønsker at trosopplæringen 
på Nesodden skal gjennomføres. I dette 

KIrKevergen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet
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arbeidet vil staben på kirkesenteret bistå 
med alt vi har av kunnskap og kompe-
tanse. Slik jeg ser det vil en godt gjen-
nomarbeidet lokal trosopplæringsplan, 
som menighetsrådene føler er deres eie, 
være et svært godt redskap for utvikling 
av hele kirken på Nesodden, både på 
kort og lang sikt.

Kirkelig fellesråd arbeider kontinu-
erlig for å bedre rammevilkårene for 
kirken på Nesodden. Den viktigste sam-
arbeidspartneren i så måte er Nesodden 
kommune. Flere viktige og tunge opp-
gaver ligger foran oss. Blant disse vil 
jeg denne gangen sette fokus på kir-
kegårdsutvidelse. Gravferdsloven kre-
ver at norske kommuner til enhver tid 
har tilgjengelige graver for tre prosent 
av kommunens innbyggere. Nesodden 
kommune er i vekst og behovet for 
nye gravarealer er påtrengende. Det 
er Nesodden kommune som skal stå 
for finansieringen av nødvendige kir-
kegårdsutvidelser. Det er nå igangsatt 
planlegging av en utvidelse av kirkegår-
den ved Nesodden kirke. Det er bare et 
spørsmål om tid før man også må se på 
en utvidelse av kirkegården på Gjøfjell. 
Disse kirkegårdsutvidelsene vil inne-
bære betydelige økonomiske utlegg for 
kommunen. I denne forbindelsen er det 
riktig å understreke at en kirkegård ikke 
bare skal fungere som et sted for sorg. 
Den skal også være et sted for reflek-
sjon, meditasjon og forsoning. Skal disse 
behovene møtes på en god måte, må det 
bevilges tilstrekkelig med midler slik at 
man får etablert den «hellige haven» som 
en kirkegård skal være.

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

Artikkelen starter på side 16

flodhest og mange andre spennende 
dyr og fått vært med på evangelisering 
på landsbygda i Kamerun, jeg har fått 
reist og sett enda mer av Afrika. Dette 
har satt spor og gitt mersmak. 

Mange sier at jeg har gjort en god 
gjerning dette året. At det er så bra det 
jeg har gjort og at de er så heldige siden 
jeg gir et år av livet mitt til dem. Og ja, 

jeg har gitt mye av meg selv og er blitt 
utfordret. Men allikevel ser jeg på meg 
selv som den heldige. For det jeg har gitt 
av meg selv er ingenting i forhold til det 
jeg har fått tilbake og det jeg har lært. 
Og for meg er det nesten en selvfølge å 
skulle dra og «hjelpe». Vi har det så utro-
lig godt her i Norge. Og ikke minst har 
vi kjempemange ressurser og muligheter 
til å gjøre noe for dem som kanskje ikke 
har det fullt så godt! 

For meg er det noe av dette det å være 
kristen handler om: Å vise Guds kjærlig-
het til mennesker. Og det tror jeg man 
kan gjøre gjennom handlinger. På denne 
måten kan du hjelpe folk i livene deres 
samtidig som du er et vitne for Guds 
himmelrike! 

Det er dette jeg tror er riktig å gjøre, 
og i tillegg er det dette Jesus har bedt oss 
om å gjøre i misjonsbefalingen i Matteus 
28:18–20.



200 år gammel messehagel 
Den eldste messehagel på Nesodden (ca. 
200 år) er reparert av Kunstindustrimuseet. 
Den har fått ny fløyel i den opprinnelige 
farge. Kunstindustrimuseet har hatt kon-
takt med Riksantikvaren som har rettledet 
så det er blitt korrekt gjort.

Konfirmantfest i Samfunnshuset
Torsdag 30. april hadde konfirmantene 
i Skoklefall overhøring. Umiddelbart 
etter dro konfirmantene med foreldre til 
Samfunnshuset, hvor Ungdomsforeningen 
og Laget arrangerte fest. Storsalen var 
pyntet koselig med småbord og levende 
lys. Forventningene var store, og ingen 
av de ca. 160 fremmøtte skulle bli skuffet. 
Gerd Karin Struksnes ledet festen ypper-
lig. Formannen i menighetsrådet – Hans 
Levinsen – ønsket velkommen.

Crusaders hadde sin debut, og bidro med 
varierte og innholdsrike sanger med klare 
vitnesbyrd om hvem og hva de tror på. 
Populære ble de, etter applausen og bifal-
let å dømme. Crusaders lover alt godt for 
fremtiden, men medlemstallet er for lite, 
bare ca. 30. Om noen ungdommer skulle ha 
lyst til å bli med i gruppen, blir de tatt imot 
med glede.

Kallskapellan Sakariassen holdt andakt. 
Ellers var det variert underholdning – sket-
sjer og konkurranser. All ros og takk skal 
de husmødre ha som hadde bakt og gitt 
kaker og boller. Det var rikelig mat til tross 
for de «glupsultne» ungdommene.

Sanggruppen CrUSaDerS
holdt kakelotteri fredag 22. og lørdag 23. 
mai i Tangen Centrum. Netto kom det inn 
vel kr. 600,00!

Vi vil gjennom Kirkespeilet gjerne takke 
alle som tok lodd og dem som ga kake til 
lotteriet. En spesiell takk til den anonyme 
giver som kom med en 50 kroners seddel til 
vårt arbeide. Hjertelig takk! Styret.

Notiser fra Kirkespeilet nr �/juni 19�0

annonSe
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g r a v s e r v i c e

vi vaSker oG 
maler opp 
SkriFten på 

GravStøtter
    n o r d r eLindebråte 

g å r d s d r i f t
Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 84 106 

f o r  4 0  å r  s i d e n
K I r K e S P e I l e t

Prøv en annonSe 
I KIrKeSPeIlet!
1/8-side koster 650 kroner
1/4-side koster 1250 kroner

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



Berit Granerud . . . . . . . f.1928
Erna Christine Eikå . . . f.1914
Kirsten Synnøve  

Ødegaard . . . . . . . . . . f.1930
Roald Henry Helgesen f.1929
Karl Jens Bjerklund . . . f.1920
Gro Lyngaas . . . . . . . . . f.1921
Solveig Haugan. . . . . . . f.1945
Karl Harry Johansen . . f.1939
Leif Arvid Åmli . . . . . . . f.1931
Kate Karlsen . . . . . . . . . f.1932
Marit Rosenlund . . . . . . f.1920

BønneKrUKKen

16. FeBrUar–22. MaI 2010

SleKt SKal Følge SleKterS gang

neSodden kirke
Celia Anna Macculloch 

Schaathun
Timian Xavier Haug-Larsen
Lukas Kristiansen
Teodor Kvikstad
Thea Emilie Skårnes Løes
Isak Dyrmose Sølberg
Ida Larsen-Lund
Magne Håvard Gran Omsland
Sine Christiane Bugten 

Karlsrud
Storm Jin Rye Davidsen
Bernhard Grenness

SkokleFall kirke
Hanna Bjerkreim-Bentzen
Maiken Vidnes Toverud
Jonathan Vidnes Toverud
Josefine Kjær Jørgensen
Jenny L’Orsa Torvund
Mathias Reglund Jøssang
Maja Valen-Mathisen
Madelene Bondoux
Isaac Michael Harries

GjøFjell kirke
Betina Hermansen
Sebastian Grønstad
Henrik Nodland
Tobias Svensvik Kristiansen

Døpt i andre kirker
Tuva Sagen Uthuslien i 

Vålerengen kirke
Lone og Kaja Moløkken i 

Sandbu kapell

neSodden kirke
Marianne M Schaathun og 

Asbjørn Schaathun
Linda Bugten og Thomas 

Persson
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Bønn For 
neSoDDen

Jesus knytter sterke 
løfter til bønn – særlig 
til det flere blir enige om 
å be om. Derfor møtes 
vi til bønn i Skoklefall 
kirke hver onsdag mor-
gen kl 9-10. 
Vi bruker en bønnefol-
der der vi ber for det 
kristne fellesskapet, for 
familier, barn, unge og 
enslige, for politikerne, 
de ansatte i kommunen 
og for forbruk, miljø og 
rettferd.
Du er velkommen til å 
be sammen med oss! 

Willy Andresen . . . . . . . f.1936
Thore Melwin  

Nordvold . . . . . . . . . . f.1924
Merrild Julius  

Mikaelsen. . . . . . . . . . f.1925
Liv Randi Søderlind . . . f.1913
Marie Dalbye . . . . . . . . f.1919
Svein Schartum. . . . . . . f.1964
Jan Gullie . . . . . . . . . . . f.1961
Teje Hines . . . . . . . . . . . f.1952
Aase Thorsby . . . . . . . . f.1916
Heidi Hokholt . . . . . . . . f.1956
Magnhild Carlsson  

Jordal . . . . . . . . . . . . . f.1937
Odd Reidar Lyngaas . . f.1918
Tore Svingen . . . . . . . . . f.1945
Thorn Hilding Thorén . f.1923

 BE FOR 

- alle som fortsatt lider pga  
jordskjelv, kriger og sultkatastrofer

- sommerens mange leirer og stevner,  
at de må samle mange mennesker  
og ha en klar Jesus-forkynnelse
- menighetsweekenden, at den  

må bli til ny inspirasjon  
for menighetene våre

- en trygg sommertrafikk  
på veiene

- gudstjenester og andre  
arrangementer



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

vitser!
To skandinaver diskuterte 
sine lands vitenskap:
– Vi kommer snart til å 
sende en astronaut til sola, 
opplyste svensken.
– Da vil han jo smelte før 
han kommer fram, inn-
vendte nordmannen.
– Vi er jo ikke dumme, vi 
sender ham selvsagt om 
natta!

Læreren spør:
– Hvilke tre ord brukes 
oftest her i klasserommet?
– Jeg vet ikke, svarer lille 
Roy.
– Helt korrekt!

I dyrebutikken:
– Unnskyld, men selger 
dere fluer.
– Nei!
– Det var da pussig, dere 
har jo så mange i vinduet!

SenD  
oSS en oPPgave 

SoM vI Kan BrUKe I 
BarneSPeIlet, og DU  

Kan vInne 
en BoK!

BarneSPeIlet
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KrIStUSKranS og gleDeSPerle
Skoklefall søndagsskole avsluttet våren med Sprell levende-samling 

De hadde en ekstra 
høytidelig mar-
kering av semes-

terslutt med utdeling av 
Kristuskranser og Perle-
diplomer i kirken 25. april. 
Der fikk de vist noe av det de 
har lært om Kristuskransen 
i år. Og om gledesperlen. 
Barna var med på perlejakt 
og perlequiz før de gikk inn 

i kirken hvor nesten tretti 
barn fikk perlediplomet sitt. 
Etter gudstjenesten var det 
«kirkekaffefest» for alle. 

SundayTweens-barna laget 
ferdig kranser til dagen, og 
snakket om hva de hadde 
lært om Kristuskransen. 
Før utdeling i kirken stilte 
barna fra Sprell Levende og 
SundayTweens seg opp og 

sang Perlesangen og medita-
sjonssangen «Du er evig». 

– Det var en glede å gi 
denne gaven til barna for vi 
tror at Kristuskransen kan 
bli til velsignelse for hele 
familien. Det er flott å kunne 
undres, snakke, synge og be 
sammen rundt perlene, synes 
Søndagsskolelærer Anne 
Irene Nygård

Foto: K
åre N

ygård
SKoKleFall SønDagSSKole
Det blir søndagsskole 22. 
august, 5. september og 
12.september (menighets-
weekenden) og selvsagt flere 
dager. Disse er klare etter 
planleggingsmøtet 5.juni. 
Følg med på nesodden. 
kirken.no. Vil du være opp-
datert om Sprell Levende 
og SundayTweens kan du 
sende en epost til skokle-
fall.sondagsskole@gmail.
com.

tegneSerIeStrIPe tegnet av Martine Gunbjørnsen (13) fra Nordstrand på Nesodden.



vakre, smilende barn kommer 
løpende mot deg. tennene står 
i skarp kontrast til den mørke 
huden. Gleden er konstant. de 
legger armene rundt livet ditt og 
gir deg den største klemmen du 
har fått på kjempelenge!
 

IDUnnS tID I KaMerUn
MISjonSreISe Av Idunn Roaldseth

Det er dette jeg har levd 
med, i seks måneder som 
student ved connect-linjen 
på Hald Internasjonale 

Senter i Mandal. 
I den forbindelse har jeg det siste 

halve året vært i Kamerun hvor jeg 
har samarbeidet med kirken i Kamerun 
(EELC) og Det norske Misjonsselskap 
(NMS) i forskjellige prosjekter disse 
driver sammen. To dager i uken jobbet 
jeg på en husmorsskole med engelsk og 
dataundervisning, og en dag i uka på 
et barnehjem med barnehage. I tillegg 
jobbet jeg på kirkekontoret og assisterte 
kirkepresidenten der.

Det er fra barnehjemmet at de første 
setningene er hentet. Barna der var rett 
og slett kjempeherlige! Og jobben på 
barnehjemmet var utrolig givende. Det 
de trengte mest av alt var folk som ga 
dem kjærlighet, folk som satte av tid til 
dem og folk de kunne se opp til. Allikevel 
har jeg aldri møtt barn som har så mye 
kjærlighet å gi – og som er så herlige!
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KaMerUn 
• afrikansk republikk i guinea-bukta 
• Pygméene har vært bosatt her lengst 
• oppdaget i 1492 av europere (portugi-

sere), som senere startet slavehandel
• Kolonisert i 1870-årene
• Kristne misjonærer etablerte seg der i 

slutten av 1800-tallet og spiller fortsatt 
en stor rolle i mange kameruneres liv.

Kilde: Store norske leksikon

Å skulle leve i et annet land, alene 
hjemmefra for første gang er ikke bare 
lett. Når du er omgitt av mennesker som 
tenker annerledes enn deg og som snak-
ker et annet språk (i dette tilfellet fransk), 
er det gitt at det vil oppstå misforståelser. 
Men selv om jeg har møtt på hindringer 
på veien er det ikke noe av det jeg vil 
huske på! Jeg vil huske gleden, gjest-
friheten, omsorgen, Gudsfokuset og det 
inkluderende miljøet!

Det er de gode minnene som vil bli 
husket og som vil sitte igjen. Og alt det 
andre, det vil jeg dra erfaring fra! For 
selvfølgelig har jeg lært utrolig mye:  om 
meg selv, om livet og verden, om misjon, 
bistand og menigheter i andre land, og 
sist, men ikke minst har jeg lært mye om 
troen min! 

I tillegg har jeg opplevd mye annet på 
disse månedene. Jeg har vært på safari, 
sittet på taket av bilen og hatt vind i håret 
mens jeg har sett løver, bøfler, neshorn,

Fortsetter på side 1�

Noen glimt fra Idunn 
Roaldseths halvår i Kamerun.


