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Som et uttrykk for vår tids ånde-
lige lengsel har det vært en 
økende interesse for pilegrim-

stradisjonene fra middelalderen de 
senere årene. De gamle veiene til de 
store pilegrimsmålene er rustet opp 
igjen, bl.a. til Santiago de Compostella 
– og til Nidaros.

Jeg har prøvd meg litt som pile-
grim tidligere: gått fire dager i 
en gruppe over Dovre og juk-
set litt som pilegrimsturist i 
Spania. 

I år bestemte jeg meg 
for å satse for alvor og 
starte på den lange veien 
mot Nidaros. Foreløpig har 
jeg ikke kommet lenger enn til 
Hamar, målet er klart – men det 
nås ikke dette året.

Når man går der og trasker time 
etter time, blir det veldig mye kropp 
– ikke minst ømme føtter og slitne bein 
– og kroppen sier tydelig fra om behov 
for mat og drikke. 

Målet med vandringen er noe mer 
enn den fysiske forflytningen, jeg 
ønsker å utforske mer både av hvem 
jeg er og hvem Gud er. Jeg ønsker å 

komme nærmere meg selv og nærmere 
Gud.

Hvor mye slit og motgang tåler jeg? 
Hva betyr troen for meg?
Og hvem er egentlig Gud – er han en 

jeg kan stole på? Går han virkelig med 
meg og sørger for meg?

Når en går alene på ukjent og ikke 
alltid like godt merket vei, når regnet 

pøser ned i timevis, når kreftene 
egentlig er slutt seks km før 

overnattingsstedet og når 
det er altfor langt mellom 
hver gang det er mulig 
å kjøpe mat, da blir min 
tillit til Gud satt på prøve. 

Og han sviktet ikke, men 
viste vei i ødemarken, ga ly i en 

åpen container, ga mot og krefter 
til å fortsette og sørget for næring 

både for kropp og sjel.
Med fornyet og styrket tillit til Gud 

fortsetter jeg vandringen sammen med 
ham – på veien og i livet – og gleder 
meg til å se mer av hans gjerninger i 
hverdagen her på Nesodden. 

Vandringshilsen fra Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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søndag 12. september
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11. 
Ingen gudstjeneste i 
Skoklefall kirke.

onsdag 15. september
Onsdagsåpent på 
Gjøfjell menighetshus

søndag 19. september
Konfirmantpresentasjon 
i Gjøfjell kirke kl 11.
Konfirmantpresentasjon 
i Skoklefall kirke kl 11.

tirsdag 21. september
Barnegospel i Gjøfjell 

søndag 26. september
Konfirmantpresentasjon 
i Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11. Søndagsskole

onsdag 29. september
Onsdagsåpent på 
Gjøfjell menighetshus

søndag 3. oktober 
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

Folketonemesse i Gjøfjell 
kirke kl 18.

onsdag 6. oktober 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

søndag 10. oktober 
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kl 18

tirsdag 12. oktober
Babysang i Skoklefall 

onsdag 13. oktober 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

søndag 17. oktober 
Visitasgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11.
Søndagsskole i gymsalen 
på Tangenåsen kl 11 

tirsdag 19. oktober
Babysang i Skoklefall 
Barnegospel i Gjøfjell 

onsdag 20. oktober
Onsdagsåpent på 
Gjøfjell menighetshus

Dette eR PÅ
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

søndag 24. oktober 
Felles gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

tirsdag 26. oktober
Babysang i Skoklefall 

onsdag 27. oktober 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus
Filmkveld i Gjøfjell kl 19

søndag 31. oktober
Bots- og bededags- 
gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11
Dåpsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13

tirsdag 2. november
Babysang i Skoklefall 
Barnegospel i Gjøfjell 

onsdag 3. november 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

søndag 6. november
Minnegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 16. 

søndag 7. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11. Søndagsskole

tirsdag 9. november
Babysang i Skoklefall 

onsdag 10. november
Onsdagsåpent på Gjøfjell 
menighetshus

Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

søndag 14. november 
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kl 18

tirsdag 16. november
Babysang i Skoklefall 
Barnegospel i Gjøfjell 

onsdag 17. november 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

lørdag 20. november 
Julemesse i Gjøfjell

søndag 21. november 
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11

tirsdag 23. november
Babysang i Skoklefall 

onsdag 24. november
Onsdagsåpent på Gjøfjell 
menighetshus
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

lørdag 27. november
Basar i Nesodden menig-
hetshus

søndag 28. november
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Utdeling av 4-årsbok og 
tenning av julegran. Jaer 
skolekorps spiller.

�

Visitas-
gUDStjeneSte 

i Gjøfjell kirke  
17. oktober kl 11 

Biskop Helga 
Haugland 

Byfuglien, prost 
Knut Lein, menig-
hetenes egne pre-

ster, kantor og 
kor og ledere for 
Menighetsråd og 

Fellesråd  
Kirkekaffe med biskopens 
visitasforedrag i Nesodden 

menighetshus etterpå.

Gudstjeneste i Skoklefall 
kl 11.
Søndagsskole i gymsalen 
på Tangenåsen kl 11 
Sanger i advent i Gjøfjell 
kirke kl 20

tirsdag 30. november
Babysang i Skoklefall 
Barnegospel i Gjøfjell 

onsdag 1. desember 
Onsdagsmiddag i 
Nesodden menighetshus

lørdag 4. desember
«Lys våken» for 11-årin-
ger i Gjøfjell kirke

søndag 5. desember
«Lys våken»-gudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11.
«Sprell levende»-barne-
gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11 med utdeling 
av 4-årsbok

minne-
gUDStjeneSte
i Nesodden kirke 

lørdag 6. 11. kl 16. 

Vi minnes de som 
er jordfestet i våre 
menigheter og ten-

ner lys for håp.

Nesodden Frogn 
kammerkor synger

Har du med gravlys kan 
du få tent dette i kirken 

etter gudstjenesten.

jule-
meSSeR 

BASAR i Gjøfjell 
menighetshus

Lørdag 21. novem-
ber kl 11–16

BASAR i Nesodden 
menighetshus

Lørdag 27. novem-
ber kl 10–14. Jaer 
skolekorps spiller.

sanGer 
I aDvent 

28. november i 
Gjøfjell kirke kl 20

Vi samles første 
søndag i advent 

for å synge nye og 
gamle julesanger 

sammen.

gang

onsdaGsmiddaG i 
nesodden menighetshus 
kl 17–19 starter 6. 
oktober. Menigheten 
ønsker velkommen til 
god og rimelig mid-
dag, kaffe og vaffel 
og hyggelig selskap. 

onsdaGsåpent på  
Gjøfjell menighetshus 
Kl 19–21.30 samles 
vi til kveldsmat, sang, 
bibelundervisning og 
samtale. 
Kontakt: Maalfrid og 
Nils Ivar Bovim,  
mobil 473 38 639film-

KvelD
i Gjøfjell menig-

hetshus onsdag 27. 
oktober kl 19

Vi viser filmen  
Så som i himmelen. 

Kaffe og samtale 
rundt bordene.



PRøv en annonSe I KIRKeSPeIlet!
1/8-side koster 650 kroner
1/4-side koster 1250 kroner

Rimeligere årsavtaler
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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. 

4 5

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
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SnItteR
KaKeR
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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 tar del i kirkens ungdomsar-
beid, hvordan er det?
– Jeg har vært ansatt i en 20 prosent 
stilling, der jeg først og fremst har hatt 
ansvar for Action Tweens. Å få være 
med å jobbe i kirka har vært utrolig 
meningsfult. Det har vært så gøy å få 
bli kjent med mange herlige unger, og 
utrolig inspirerende å se engasjemen-
tet til de frivilige lederne. Jeg syns 
A-T har blitt et skikkelig bra tilbud, 
og tror og håper at det er et godt sted 
for barna å være. I tillegg har jeg også 
fått lov til å være med å starte opp en 
jentegruppe som jeg har veldig tro på. 
Jeg er takknemlig for at jeg har blitt 
kjent med så mange flotte jenter med 
spennende tanker.
– Kan du si litt konkret om med 
ActionTweens og Bridgebuilders? 
–  ActionTweens er en barneklubb for 
de som går i 4.–7. klasse. Vi møtes en 
fredag i måneden fra kl.18–21 for å 
kose oss skikkelig. Det er mange leker, 
undervisning og andakt, baking og god 
mat, og ofte lager vi noe kreativt til å 

med hjem. De som 
begynner å bli litt for 

gamle kan være med 
som hjelpeledere.

Bridgebuilders er et 
freds- og forsoningspro-

sjekt drevet av Frikirken 
og Return2Sender, som er 

Israelsmisjonens ungdomsorgani-
sasjon. Ti israelere, ti palestinere og ti 
nordmenn møttes for å bygge relasjo-
ner på tvers av konfliten og etnisitet. 
Vi møttes først ti dager i august 2009 
i Norge, blant annet på Nesodden. Vi 
fikk undervisning og hadde teambyg-
ging. I påsken 2010 møttes vi igjen i 
ti dager i ørkenen i Jordan. Å få se 
at hjerter ble forandret og at hat ble 
erstattet med kjærlighet var utrolig 
sterkt. Jeg vet at dette kan skape ring-
virkninger som når venner og famile 
til dem som var med, og at stadig flere 
forstår at fienden også er mennesker. 
Det er noe av det største jeg har fått 
være med på som kristen.
 – Hva ser du på som de største 
utfordringene i ungdomsarbeidet?
– Etter konfirmanttid og lederkurs er 
det ikke noe ordentlig ungdomsmiljø i 
kirka som man kan ta del i, og det gjør 
at det blir vanskelig å holde på ung-
dommene. Det syns jeg er trist! 
– Og hva er mest positivt? 
– Jeg syns det er veldig positivt at de 
tilbudene som finnes er så skikkelige. 
Det er dessuten tilbud til de fleste 
aldersgrupper opp til konfirmantalder, 

så det er veldig positivt. 
Ellers har jeg kjempetro 
på ledertreningen som 
fjorårskonfirmantene ta 
del i. 
– Hva driver du med 
og er opptatt av 
ellers? 
– Jeg er student, så 
det blir jo mye lesing. 
Ellers er jeg opptatt 
av at vi som kristne 
må bry oss om dem 
rundt oss, og virke-
lig møte nøden vi 
ser både i verden 
og i Norge. Jeg er 

jo så heldig! Jeg har 
fått lov til å være engasjert i fengsels- 

og rusarbeid i Oslo, og har erfart at 
mitt lille bidrag var av betydning. 
– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?
– Jeg syns nesten det er vanskelig å 
velge ut noe. Men jeg brenner for at 
kirka skal bli et levende felleskap, der 
folk ikke bare kommer for å høre pre-
sten tale, men deler liv med hverandre 
og står sammen. 
– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Jeg har to skuffer, en med penn og 
notatblokk hvis jeg får noen lure tan-
ker på kvelden, og i den andre har jeg 
Bibel og en bok. «Leve langsomheten» 
holder jeg på med nå. Og så har jeg litt 
sånn pynteting på toppen, et bilde, en 
lampe og noen kubbelys.
– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Jeg pleier å glede meg til mye, men 
akkurat nå har jeg egentlig ikke noe 
spesielt. Men jeg har mye å glede meg 
over!
– Hva ser du helst på TV? 
– Jeg har faktisk akkurat flyttet inn 
i ny leilighet hvor vi ikke skal ha TV, 
så det blir nok ikke så mye av det i 
år. Jeg har alltid prøvd å få med meg 
nyheter da, for å holde meg oppda-
tert på hva som skjer i verden. Og 
ellers er jeg glad i å se på ting som får 
meg til å le eller gjør meg glad, som 
«Ekstrem oppussing», «Friends» eller 
«Dansefeber».

Navn: Sunniva Roaldseth 
Alder: �9 år
Bosted: Alværn
Yrke: Pastor

SUnnIva 
RoalDSetH
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I SPeIlet:



Av Helga Bonden, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngDomSSIDene

6 �

PUlS
Tema for PULS høs-
ten 2010 er: Gud er 
med! Puls starter kl 
18.00 og det er kafé 
etterpå. 

PULS-datoer: 

10. oKtoBeR 2010
14. novemBeR 2010
12. DeSemBeR 2010
9. janUaR 2011

13. feBRUaR 2011
13. maRS 2011
10. aPRIl 2011
8. maI 2011

Interessert  
i LeDerKUrS?

Kontakt Helga Marie  
action@nesodden. 

kirken.no eller  
948 30 306
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elga B
onden

actIontweenS
ActionTweens er for alle barn i 
alderen 9-13 år. 
Vi samles ca en gang hver måned. 
På samlingene lærer vi om Gud, 
vi har formingsaktiviteter, leker, 
vi synger sammen, og vi vil gjøre 
noe sammen for at verden skal bli 
mer rettferdig, renere og et bedre 
sted å bo for alle. 
Når vi står sammen kan vi gjøre 
en forskjell!
Vi samles på Nesodden menig-
hetshus fra kl 18.00-21.00. 

ActionTweens-datoer:

15. oKtoBeR 2010
12. novemBeR 2010
10. DeSemBeR 2010
14. janUaR 2011
11. feBRUaR 2011
18. maRS 2011
8. aPRIl 2011
13. maI 2011
18.–19. jUnI oveRnattIngStUR  
(påmelding innen 6. juni).



O
mtrent 42 millioner men-
nesker er i dag på flukt 
på grunn av krig og kon-
flikt. Halvparten er barn 

og ungdom. Pengene fra årets aksjon 
skal gå til hjelp og beskyttelse for men-
nesker på flukt. 

Et menneske på flukt trenger de mest 
elementære ting for å overleve. Mat, 
vann, et sted å sove. Men det er også 
viktig å bidra med annen type hjelp. 
Skolegang til barna, juridisk hjelp og 
at noen taler deres sak; i hjemlandet og 
internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør 
alle disse tingene.

Flyktninghjelpen driver flyktning-
leirer med flere tusen mennesker. De 
deler ut telt og setter opp midlertidige 
hus. De gir skolegang til 100.000 barn. 
De deler ut mat, vann og såkorn til 
millioner av mennesker hvert år. De 
hjelper hjemvendte flyktninger å få 
tilbake hus, eiendom og arbeid. 

8 9

årets tV-aksjon skal gå til å 
hjelpe dem som har alle odds 
mot seg. 

tv-aksjonen  
nRK flyktninghjelpen  

24. oktober

PÅ flUKt fRa KRIg
ÅRetS tv-aKSjon gÅR tIl flyKtnIngHjelPen 

nødhjelp i en ny virkelighet
Menneskene Flyktninghjelpen hjelper 
befinner seg i noen av verdens farligste 
områder, som Afghanistan, Somalia 
og DR Kongo. De trenger hjelp og 
beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå 
frem med hjelpen er svært utfordren-
de. Flyktninghjelpen har blitt eksper-
ter på å få hjelpen fram der få andre 

kommer til med nødhjelp. De opererer 
som en nøytral aktør og deres mål er å 
hjelpe sivilbefolkningen. 

De fleste av Flyktninghjelpens 
2600 medarbeidere er lokalt ansatte. 
Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt 
20 land i Afrika, Asia, Amerika og 
Europa. Alle prosjektene styres direkte 
fra et lite og effektivt hovedkontor i Oslo. 
Flyktninghjelpen samarbeider nært med 
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PÅ flUKt fRa KRIg
ÅRetS tv-aKSjon gÅR tIl flyKtnIngHjelPen 

Foto: N
R

C

faKta
• flyktinghjelpen er en norsk, uavhen-

gig, humanitær organisasjon 

• gir hjelp, beskyttelse og varige løsnin-
ger til mennesker på flukt

• tv-aksjonen har vært gjennomført 
hver eneste høst siden 1974

• aksjonen er verdens største innsam-
lingsaksjon målt i innsamlede midler 
per hode og antall deltakere. 

• 7000 frivillige jobber landet over med 
organiseringen av innsamlingen i sin 
kommune

• målet er at 100.000 bøssebærer skal 
besøke husstander i norge i løpet av 
to timer 

Kilde: flyktinghjelpen og nRK

Over: 
Flyktningene venter på mat 
og vann i en endeløs kø i 
Pakistan. 

Under: 
Vinteren kan bli kald og hard 
for denne afghanske gutten.

FN og andre organisasjoner, både ute 
i verden og i Norge. Utenfor Norge 
er Flyktninghjelpen kjent som NRC 
(Norwegian Refugee Council). 

verdens største dugnad
TV-aksjonen har vært gjennomført 
hver eneste høst siden 1974 og er blitt 
en institusjon og en tradisjon i Norge. 

Aksjonen er verdens største innsam-
lingsaksjon målt i innsamlede midler 
per hode og antall deltakere. Hvert år 
jobber 7000 frivillige landet over med 
organiseringen av innsamlingen i sin 
kommune. Målet er at 100.000 bøsse-
bærer skal besøke husstander i Norge 
i løpet av to timer denne søndagen i 
oktober. 

Foto: R
euters/A

drees Latif
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babysang og småbarnssang 
for alle, i skoklefall kirke

Tirsdag 12. oktober setter vi i 
gang med babysang igjen. Da 
skal vi samles, små og stor til 

åtte koselige samlinger. Men denne 
gangen utvider vi tilbudet, og deler 
gruppa i to. Babysang for barn mellom 
to–fem måneder, og småbarnssang for 
de fra fem måneder og opp til ett år. 
Babysangen starter kl 11 og småbarn-
sangen starter kl 13. I pausen mellom 

disse to gruppene arrangeres en fel-
les småbarnslunsj for alle sammen i 
menighetssalen kl 12. Det kreves ingen 
ferdigheter for å delta på babysang og 
småbarnssang, her er det sangglede og 
trivsel som er hovedfokuset. Barnet 
trenger ikke være døpt for å delta.

Påmelding til babysang og små-
barnsang sendes Helga Bonden Lund. 
Send inn ditt navn, navn og alder på 
babyen, hvilken gruppe dere skal delta 
i, e-post og telefonnummer. Vi tar imot 
påmeldinger frem til kursstart. Prisen 

Hensikten med en visitas er 
todelt: Biskopen skal bli 
kjent med menighetene, med 

medarbeiderne og arbeidet vårt, og 
samtidig både utfordre og oppmuntre 
oss i det videre arbeidet. Biskopen 
skal visitere hver menighet omtrent 
hvert sjuende år. Sist det var visitas 
på Nesodden var i 2002 da biskop Ole 
Chr. Kvarme var her (nederste bilde).

Vi har lagt opp et allsidig program for 
biskop Helga (bildet øverst). Hun skal 
være med på andakt på Nesoddtunet 

i midten av oktober kommer 
biskop i borg, helga haugland 
byfuglien på visitas til menig-
hetene her på nesodden.

nytt bispebesøk
BISPevISItaS 12.-17. oKtoBeR Av Anne Marit Tronvik , 

og ha lunsjmøte med ledelsen der, 
besøke babysang i Skoklefall kirke 
og onsdagsmiddagen på Nesodden. 
Det er også viktig å få møte medlem-
mene i menighetsrådene for Gjøfjell/
Nesodden og Skoklefall, både for å bli 
informert om hvordan rådene tenker 
rundt sitt arbeid for å nære og styrke 
det åndelige livet i menighetene, og for 
å inspirere til videre innsats og nytenk-
ning. 

Tilsvarende blir det også en samling 
med Kirkelig fellesråd, som har ansvar 
for drift og vedlikehold av kirkene og 
er arbeidsgiver for alle ansatte utenom 
prestene.

Selv om kirken har navn av å være 
en statskirke, er det i praksis kom-
munen som står for mesteparten av 
de økonomiske bevilgningene til drift, 

mer babysang
enDa StøRRe tIlBUD tIl De mInSte Av Helga Bonden Lund, ung domsarbeider@nesodden.kirken.no
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«jeg har en drøm» sa martin 
luther king jr. for mange 
år siden, og ved å fortelle 
om denne drømmen til andre 
spredde han et engasjement 
og flere kunne dele den 
samme drømmen! 

Vi har en drøm! Vi som kirke 
på Nesodden ønsker å være 
med og bidra til at barn- og 

unge på Nesodden skal ha trygge 
og gode miljøer å ferdes i, vi ønsker 
å bidra med gode holdninger og 
verdier, vi ønsker å være med og gi 
videre et håp og en tro som betyr 
noe for oss. 

Etter åtte år som ungdomsarbeider 
på Nesodden lærte jeg flere ting:
• At mange flere ungdommer enn 

jeg kunne forestille meg er opptatt 
av å stille de store spørsmålene: 
Hvem er jeg? Hva er meningen 
med livet? Finnes det en gud? 
Og jeg som trodde at ungdommer 
bare var opptatt av Facebook, fot-
ball og mote!

• At vi som kirke er med og gjør en 
viktig jobb med å bygge identitet 
og tilhørighet. Vi er med og gir 
videre de verdiene som hele vår 

kultur er bygget opp på, og som 
jeg tror at fortsatt i dag er gode 
verdier! Vi kan være med og gi 
unge mennesker røtter og vinger!

• At mange barn og unge på 
Nesodden savner voksenkontakt. 
På et sted hvor mange foreldre 
jobber lange dager i byen, er det 
viktig med trygge og positive vok-
senpersoner som har tid og som 
er tilstede der hvor ungdommene 
er. Vi som jobbet med ungdoms-
arbeid i kirken brukte faktisk en 
del tid på bare å henge med ung-
dommene
Vi ønsker å utgjøre en forskjell for 

barn og unge på Nesodden, men vi 
kan ikke klare det alene. Det koster 
penger å ha noen ansatt i denne 
viktige stillingen og i dag dekkes 
dette kun av innsamlede midler. Nå 
ønsker vi å gjøre en innsats for å 
styrke denne faste givertjenesten.

Et tankeeksperiment: Dersom 200 
personer gir 200 kr i måneden så er 
vi der! 

Noen kan gi mer, noen mindre. 
Det viktige er at vi kan klare det 
sammen, dersom mange er med og 
bidrar. Bli med og del drømmen! 

Ønsker du å bli fast giver til 
dette viktige arbeidet? Ta kontakt 
med undertegnede på 970 93 508 
eller arntgfhs@hotmail.com 

BISPevISItaS 12.-17. oKtoBeR Av Anne Marit Tronvik , 

200 x 200
gIveRtjeneSte Av Marit E. Berling

er 350 kroner som inkluderer sam-
lingene og lunsjen.
Ungdomsarbeider@nesodden.kir-
ken.no eller sms: 90767823 

derfor skal biskopen også ha møte 
med kommuneledelsen med råd-
mann og ordfører i spissen. Rundt 
bordet blir det samtale rundt felles 
ansvar og muligheter.

I tillegg skal hun ha medarbei-
dersamtaler og møte med alle i 
staben på kirkesenteret.

Det hele munner ut i en høyti-
delig visitasgudstjeneste i Gjøfjell 
kirke søndag 17. oktober kl 11 hvor 
biskopen skal preke. Etter gudstje-
nesten drar vi i flokk og følge til 
Nesodden menighetshus. Der blir 
det kirkekaffe «med opprykk» og 
biskopen skal holde sitt visitasfore-
drag som er en oppsummering av 
hennes inntrykk av menighetene 
og deres arbeid, samt noen tan-
ker om hvor veien kan gå for oss 
videre.

Vi er i full gang med å forberede 
visitasen og gleder oss til å få ha 
biskop Helga hos oss disse dagene.

enDa StøRRe tIlBUD tIl De mInSte Av Helga Bonden Lund, ung domsarbeider@nesodden.kirken.no

Disse tirsdagene samles vi:

12. oKtoBeR
19. oKtoBeR
26. oKtoBeR
2. novemBeR
9. novemBeR

16. novemBeR
23. novemBeR
30. novemBeR



D en norske kirke på Nesodden 
har om lag 12000 medlem-
mer, i tillegg til dette fin-

nes det Misjonskirke, pinsevenner, 
holister, katolikker, musli-
mer, humanetikere, kanskje 
også jøder og buddhister. 
Livssynsmangfoldet er 
stort, og dette fordrer 
at kommunen etablerer 
en gjennomtenkt livssyns-
politikk. Den forestående 
revidering av kommuneplanens 
langsiktige del er etter min mening 
det riktige tidspunkt for en slik debatt. 
Den europeiske menneskerettighets-
konvensjonen sier i artikkel 9 om tro 
og livssyn at: Enhver har rett til tankefri-
het, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; 
denne rett omfatter frihet til å skifte sin 

religion eller overbevisning, og frihet til 
enten alene eller sammen med andre og såvel 
offentlig som privat å gi uttrykk for sin 

religion eller overbevisning, ved tilbedelse, 
undervisning, praksis og etterlevelse.

Gjennom «praksis og etter-
levelse» står det. Hvordan 

legges det til rette for 
praksis og etterlevelse 
på de områdene hvor 

Nesodden kommune har 
ansvar? For eksempel på 

Nesoddtunet. Blir forholdene 
lagt til rette for at beboerne får leve 

ut sin tro slik Menneskerettighetene 
krever at de gjør? Nå vet jeg at ledel-
sen på Nesoddtunet er seg bevisst 
denne siden ved menneskelivet, men 
jeg mener like fullt at de føringer som 
Menneskerettighetskonvensjonen leg-

KIRKeveRgen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet

1� 1�

ger, krever at lokalpolitikerne har et 
bevisst forhold også til området tro og 
livssyn.

Kommunelovens § 20-1 krever at: 
Kommunene skal utføre en løpende kom-
muneplanlegging med sikte på å samordne 
den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og 
kulturelle utvikling innenfor sine områder. 
Kommunens planarbeid skal altså ikke 
bare dreie seg om harde fakta som 
økonomi og arealdisponeringer. Også 
mykere verdier som sosial, estetisk og 
kulturell utvikling skal tillegges vekt. 
Jeg mener at «tro og livssyn» hører 
naturlig hjemme i forhold til disse 
myke verdiene som det også skal plan-
legges for. 

Kirke/stat-forliket, som ble inn-
gått mellom de politiske partiene på 
Stortinget i 2008, legger opp til at 
kommunene fortsatt skal ha det øko-
nomiske ansvar for Den norske kirke 
og andre tros- og livssynssamfunn. På 
samme måte som de har i dag. Med 
dette som bakteppe, mener jeg at det 
er helt naturlig at kommunen, i sin 
kommuneplan har klare formuleringer 
om hvordan man fra kommunen sin 
side ser for seg at man skal legge for-

«Biafra-tragedien»
hører vi ikke mer om. Men lignende 
tragedier har vi fremdeles – og hjelp 
trenges. Borg bispedømme har ned-
satt en komité: 
«For verdens nød».

Vi har allerede hørt fra denne komi-
té, hvor de i rundskriv minner om 
naturkatastrofene i Peru og Romania 
– og nå sist de krigsrammede i Jordan 
– der trenges hjelp – og det øyeblik-
kelig! 

aksjon ansvar
Skoklefall og Nesodden menigheter 
har deltatt i denne aksjonen, som er 
ment å vekke det enkelte menighets-
medlem til ansvar for sin menighet og 

sine medmennesker.
Det viktigste ledd i aksjonen har 

vært husmøtene – en urgammel form 
for fellesskap. Nye mennesker er blitt 
invitert til å delta og har helt uformelt 
kunnet drøfte vårt menighetsarbeid. 
Vi vet at viktige ting er gjennomtenkt 
og positive ting foreslått – og nå er 
det bare å håpe at menighetsrådene 
tar opp den hansken som er kastet 
– slik at deltagerne i Aksjon Ansvar 
virkelig får en følelse av medansvar 
og tilhørighet.

Høstens første  
speidergudstjeneste
var i Skoklefall kapell 11. oktober 
v/kallskapellan Sakariassen. Kapellet 
var fullt besatt av pike- og guttespei-
dere fra hele Nesodden. Gudstjenesten 
fikk en vakker åpning vad at flaggbæ-
rerne marsjerte inn under Preludiet. 
Senere deltok speidere m/speiderlov, 

tekstlesning og meise/ulve/speider-
bønn.

Etter gudstjenesten var det samling 
på speidersletta. Her ble det delt ut 
gavebrev til de speiderne som hadde 
gjort den største innsatsen under 
sepesalget til «Redd Barna»:
Nr 1 Jan Harald Kjærre, 
4. Nesodden NSF
Nr 2 Ole Petter Solheim, 
1. Nesodden NSF
Nr 3 Marianne Ville Haugen,
Nesodden 3 NSPF.

Samtidig ble det delt ut premier i 
felleskonkurransen for speidere på 
Nesodden:
Nr 1 Elg, 4. Nesodden NSF (fikk et 
napp i vandreplakett oppsatt av Hans 
Horgen)
Nr 2 Bever, Nesodden 1 NSPF
Nr 3 Bever, 4. Nesodden NSF.

Notiser fra Kirkespeilet nr 4/nov. 19�0
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g r a v s e r v i c e

salg av 

kranser
barbuketter

gravlys
utenfor Nesodden kirke til Allehelgen

lørdag 6. november kl 12–20
søndag 7. november kl 12–20

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

gravservice.no • telefon 986 84 106 

holdene til rette for at kommunens innbyg-
gere skal kunne leve ut sitt livssyn.

Selv om vi på mange måter kan si at vi 
lever i et stadig mer sekulært samfunn, det 
vil si at tro og livssyn i stadig sterkere grad 
trekkes ut av den offentlig sfæren, er tro og 
livssyn noe av det viktigste som definerer oss 
som mennesker. Norge står overfor store og 
spennende utfordringer i årene som kom-
mer, for eksempel i forhold til å møte krav og 
forventinger på dette området fra mennesker 
som har en annen kulturell bakgrunn enn 
nordmenn flest. Vi vil etter hvert måtte klare 
å håndtere helt nye forventinger til viktige 
livsriter som fødsel, vigsel og død. Kirke/
stat-forliket legger blant annet opp til en 
lovfesting av et kommunalt ansvar for at det 
finnes livssynsnøytrale seremonirom til bruk 
ved gravferd og ved ekteskapsinngåelse. Jeg 
vil på det sterkeste oppfordre Nesodden 
kommunes politikere til å ta denne sam-
funnsutviklingen på alvor. Det gjør man 
etter min mening best ved å vedta konkrete 
formuleringer knyttet til tro og livssyn i kom-
muneplanens langsiktige del. 

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

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

vil du være  
med å synge? 

mannskoret
øver tirsdager klokka 19 

i skoklefall kirke.
velkoMMen!



23. maI–29. aUgUSt 2010

SleKt SKal følge SleKteRS gang

nesodden kirke
Even Følstad Dale
Pontus Edvin Listrøm
Eirik Jensen Ødegård  

(i Øyestad gamle kirke)
Aksel Jensen Ødegård  

(i Øyestad gamle kirke)
Mathias Tjølsen
Oskar Bøhlerengen Hjertstedt
Jonathan Mohn Sinclaire
Elise Sofie Mølstad Vik
Martin Schønningsen Bakken
Elisabeth Hokholt
Mathias Theodor Lie Pickl
Noah Grorud Jensen
Elise Sandvik
Kristina Ovidia Stensønes 

Olsen
Alexander Garder Solberg
Araminta Eleanor Maud 

Wessel Tallis
Elias Solbjørg Bertelsen
Lauritz Bolstad (i Hoff kirke)
Victor Bolstad (i Hoff kirke)
Jonas Amundsen Hansen
Amalie Gravråk Hjort-Larsen
Frida Emilie Hovland 

Wernersen
Tiril Rygg Østby

skoklefall kirke
Lone Moløkken Greaker  

(i Sandbu kapell, Vågå)
Kaja Moløkken Greaker  

(i Sandbu kapell, Vågå)
Jonathan Halvorsen

nesodden kirke
Kathrine Fredriksen og 

Anders Fyen Fredriksen
Benedicte Wahl Smith og 

Herman Smith
Hanne Garder Kjelsrud og 

Bjørn Rune Kjelsrud
Eva Nesheim og  

Per Erik Bøhlerengen
Kate Miriam Eiding og  

Roald Haarr
Viva Cathrine Rykken og 

Jonas Heimdal
Solveig Skaland og  

Mads Dahl Gjefsen
Suchada Charoenram og 

Morten Fylling
Sonja Silvana Lubiana og 

Andreas Capjon
Andra Sandvik og  

Kristian Marki
Camilla Astrup Rønning og 

Mats Odin Rustøy
Hilda Charlotte Løes Hokholt 

og Arne Kristian Lind
Eline Marie Solgård Andresen 

og Terje Tjeldnes
Janne Maj Back og  

Sveinung Tornås
Grethe Øyna og  

Zoran Milivojevic
Elisabeth Thenau og  

Knut André Sole
Linn Marie Dejgaard og  

John Lewis Solberg
Nina Heggen og  

Jens Rudolf Mejlænder
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Arvid Katle . . . . . . . . . . . .f.1929
Johan Julius Ilstad . . . . .f.1920
Edmund Harald  

Finstad. . . . . . . . . . . . . .f.1936
Ingeborg Mathinsen . . . .f.1926
Svein Tore Nilsen . . . . . .f.1937
Borghild Elise Moen . . . .f.1956
Mary Helene Jamholt. . .f.1922
Edel Inger Iversen. . . . . .f.1924
Nanny Ervik. . . . . . . . . . .f.1935
Asbjørg Petra Myrholt . .f.1932
Marry Johanne Soma. . .f.1924
John Gude  

Thorbjørnsen . . . . . . . .f.1917
Edel Mary Ytreberg . . . .f.1922
Ivar Jonassen. . . . . . . . . .f.1947
Olav Sophus Lorvik . . . .f.1929
Ruth Adele Johansen . . .f.1919
Henny Høiås . . . . . . . . . .f.1924
Randi Dorthea Moe . . . .f.1923
Ellen Heiberg Røer  

Ellefsen . . . . . . . . . . . . .f.1942
Elly Matsen . . . . . . . . . . .f.1912

BønneKRUKKen

Maria Løes og  
Harald Askeland

Nora Szentivanyi og  
Per Nordanger

Marie Strand Skånland og 
Nils Egil Langeland

skoklefall kirke
Irene Marie Wickmann 

Pretorius-Nilsen og Geirr 
Juul Nilsen

Oliver Jåtog-Rød
Frida Jåtog-Rød
Omar Alexander Latif 

Svindland
Mathilde Braathen
Erling Emil Rode
Hernik Austad Vestby
Karoline Mosberg-Stangeby
William Johan Lindberg  

(i Mo kirke)
Mila Solvik
Augusta Bjørnstad Kvaksrud 

(i Hoff kirke)
Julian Stabell Haug
Alva Sjøkvist Krohn
Ida Stokken Uppheim

Gjøfjell kirke
Johannes Tex Hoelstad 

Monsen (i Holmen kirke)
Anton Digerud Waagsaas
Mie Victoria Haugen 

Jacobsen
Andreas Sørbråten Lundby
Bianca Schernell

BE FOR

- alle som er rammet  
av flomkatastrofer

- gruvearbeiderne i Chile
- misjonsprosjektet vårt, 

Bridgebuilders
- givertjenesten for 
å lønne ungdoms-

arbeideren
- barnearbeidet i  

menighetene
- konfirmantene

- dåpsbarna 



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

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

SenD  
oSS en oPPgave 

Som vI Kan BRUKe I 
BaRneSPeIlet, og DU  

Kan vInne 
en BoK!

BaRneSPeIlet
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enDelIg BaRnegoSPel PÅ neSoDDen!
klart for masse sanghygge for barn fra fem år og oppover

Tirsdag 7.september 
starter Nesodden 
barnegospel opp. 

Alle sangglade barn fra 5 
år og oppover er hjertelig 
velkommen.

Vi øver i Gjøfjell kirke 
tirsdager fra klokka 17.30 
til 18.30.

Håper vi ses! sier Helga. 

Øvelsesdager denne høsten:

7. SePtemBeR: oPPStaRt
21. SePtemBeR: øvelSe 
5. oKtoBeR: HøStfeRIe!
19. oKtoBeR: øvelSe
2. novemBeR: øvelSe
16. novemBeR: øvelSe
30. novemBeR: jUleavSlUtnIng

28. november  og 5. desem-
ber synger vi på gudstjenes-
te med fireårsbokutdeling 
i Nesodden og Skoklefall 
kirke.
Ta kontakt med:
Helga Bonden Lund, barne- og 
ungdomsarbeider (ungdomsar-
beider@nesodden.kirken.no tlf: 
90 �6 �8 ��)

Nytt i år for søn-
dagsskolen på 
Skoklefall er at 

barna får lov til å bruke 
gymsalen på Tangenåsen til 
samlingene. 

SundayTweens og Sprell 
Levende bytter på å møtes 
i menighetshuset og på 
Tangenåsen. Både Sprell 
levende og Sunday Tweens 
startet 22. august og skal 
møtes følgende dager: 5. 12. 
og 26. september, 17. okto-
ber, 7. og 28 november og 5. 
desember

Alle barn er velkomne på 
søndagsskolen. Her regnes 
alle barn som møter opp 
som medlemmer.

Hold deg oppdatert ved å 
sende en epost til skoklefall.
sondagsskole@gmail.com!

SønDagSSKolen – nÅ ogSÅ meD gym
sprell levende og sundaytweens er i gang

Søndagsskolebarna følger 
Jesus rundt i rommet. Sofie er 
utkledd som Jesus, og Annette 

forklarer hvordan disiplene skal 
følge etter Jesus. Når Jesus sier 
"Følg meg!", tar den første dis-

ippelen hendene på skuldrene til 
Jesus som leder veien. 



– pilegrimsvandring er både en 
fysisk forflytning, der man får 
testet ut sine egne grenser, og 
en åndelig vandring med tid til 
refleksjon og ettertanke over 
de store spørsmål i livet. 

-Vandringen er en måte å 
komme nærmere Gud 
og meg selv på, sier 
sokneprest Anne Marit 

Tronvik som hadde akkurat dette som 
tema i sin pilegrimsgudstjeneste.

vandring med gud
Vandringen ble arrangert for andre 
gang i år. I fjor gikk følget fra Gjøfjell 
til Nesodden og i år «hjem igjen».
– Å være pilegrim, å være underveis, 
gir troen ben å gå på, sier sokneprest 

gIR tRoen BeIn Å gÅ PÅ
PIlegRImSDagen PÅ neSoDDen 2010

Anne Marit Tronvik. Hun sier at livet 
også kan ses på som en vandring – fra 
vugge til grav – sammen med Gud.  
Tronvik understreker at pilegrimsvand-
ringen på Nesodden ikke hadde vært 
mulig uten at Tor Tjernshaugen og Leif 
Bjerve fra Historielaget hadde ryddet 
traseen også i år.

Keltisk naturnærhet
I år var vandringen preget av keltisk 
kristentro med deres syn på hvordan 
vi som mennesker er nært knyttet 
sammen med naturen. Det var flere 
stans underveis der bibelske tanker 
om livet ble knyttet til ulike trær, til 
stein og vann. 

– Vi stanset blant annet ved en rogn 
som kelterne knytter til det hellige. Den 
er et symbol på åndelig hjelp og kan 
lære oss å søke den åndelige næring vi 
trenger for å vokse i tro og tillit til Gud. 

16
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Turen startet i godvær og endte i øs 
pøs, men humøret var upåklagelig, og 
mange fikk også med seg noe av all den 
fine soppen høsten har å by på.

Vel fremme ved Gjøfjell ble det ser-
vert nydelig suppe som Karin Alm 
hadde laget, inspirert av oppskrift fra 
middelalderen. 

– Mange var så våte at de måtte sitte 
på plastposer for ikke å ødelegge sto-
lene! sier Tronvik.

tradisjonsmusikk
Dagen ble avsluttet med en vakker kon-
sert i Gjøfjell kirke der sangeren Halvor 
Håkanes formidlet folketoner og stev 
med pilegrimsmotiv. Natasja Rybak led-
saget forsamlingen i fellessang og duoen 
«Lov og evangelium» ved Harald og 
Anne Marit Tronvik spilte noen av Egil 
Storbekkens melodiøse toner på fiolin 
og tussefløyte. 


