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D a verden lå i mørke og 
det var stille i byen. Da 
kom du.

Du krøp inn ved siden av oss. Og 
nesten ingen visste det.

Bare de få som turte å tro at Gud 
kunne gjøre noe så annerledes.

Herre, vil du gjøre det samme denne 
julen?

Vil du komme inn i mørket som 
dekker verden i dag?

Ikke det vennlige mørket 
som når natten kommer 
og lar oss få sove og hente 
oss inn igjen, men det 
skremmende mørket som 
gjør at folk slutter å tro
- at krig vil ta slutt
- eller at det vil komme mat
- eller at makthavere og styresett kan 
endres.

Vil du komme inn i det mørket og 
gjøre noe annerledes for å redde ditt 
folk fra død og fortvilelse?

Vil du komme når vår bygd ligger 
stille?

Ikke den vennlige stillheten som når 
kjærester holder hverandres hender, 
eller når barna har sovnet for natten, 
men den skremmende stillheten
- når telefonen ikke har ringt
- eller brevet ikke er kommet

- eller alle ord er oppbrukt.
Vil du komme inn i den stillheten 

og gjøre noe annerledes for å omfavne 
ditt folk?

Vil du komme inn i de mørke kro-
kene og stille stedene i våre liv?

Vi spør ikke om dette fordi vi er tyn-
get av skyld – eller ønsker å bli det.

Men fordi den helheten vi lengter 
etter er avhengig av at vi stiller 

oss like åpne og sårbare over-
for deg som du var overfor 

oss da du kom. 
Du hadde ikke annet 

på deg enn noen enkle 
tøystykker.

Og du betrodde vanlige 
menneskehender å holde deg, 

å holde sin egen Skaper!
Hvis vi åpner våre liv for deg, 

vil du komme inn i dem og gjøre noe 
annerledes?

Da verden lå i mørke og det var stille 
i byen.

Da kom du. Du krøp inn ved siden 
av oss.

Herre, gjør det samme denne julen.
Gjør det samme denne julen!

Guds fred til dere alle!
Hilsen fra Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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lørdag 4. desember: 
«Lys våken» for 11-
åringer i Gjøfjell kirke.  

søndag 5. desember:
«Lys våken»-gudstje-
neste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
«Sprell levende»-barne-
gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11, med utde-
ling av 4-årsbok. 

søndag 12. desember: 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18. 

søndag 19. desember: 
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

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

25. desember.
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

søndag 26. desember
Ingen gudstjeneste. 
 

lørdag 1. januar
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 12. 

torsdag 6. januar
Hellig tre kongers-fei-
ring i Skoklefall kirke 
kl 19.30. 

lørdag 8. januar
Juletrefest i Skoklefall 
kl 15–17.30. 

søndag 9. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kl 18. 

søndag 16. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11, Sprell-
Levende søndagsskole. 

søndag 23. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Onsdag 26. januar
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19. 

søndag 30. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Tårnagent-gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 11. 

Onsdag 2. februar
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighets-
hus kl 17-19.

Dette er på

søndag 6. februar
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Sprell-Levende  
søndagsskole.
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 

Onsdag 9. februar
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17-19. 

søndag 13. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18. 

Onsdag 16. februar
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17-19. 

søndag 20. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 for alle tre 
menighetene. 

Onsdag 23. februar
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17–19. 

søndag 27. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
 
 

Onsdag 2. mars
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17-19.  

søndag 6. mars
Karnevals-gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
 
Onsdag 9. mars
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17-19. 

søndag 13. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Onsdag 16. mars
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighetshus 
kl 17-19.  

søndag 20. mars
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11, 
Sprell-Levende søn-
dagsskole.
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
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oversiKt
For jUla og 

etterjUlsvinteren  
i nesoDD- 
KirKene

bøNNe
samling 

Hver onsdag kl 9–10 
er det bønn for bygda 
vår i Skoklefall kirke

gang

se mer på Nett 
www.nesodden.kirken.no

lørDagsåpen 

KirKe
Lørdagsåpen kirke i 
Skoklefall kl 13–15 



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



– Hvordan kom du på å arrangere 
alternativ jul på Nesodden?
– Det var vel et svar på en ubalanse 
i min egen materialistiske julefeiring 
og en  forståelse av den stadig økende 
ensomhet som preger vårt moderne 
og hektiske samfunn. Mange mennes-
ker opplever ensomhet, og julaften er 
kanskje den dag i året da følelsene er 
sterkest. Julen bør være et lyspunkt i 
en mørk årstid, og mange har behov 
for menneskelig varme i all kommer-
sialiseringen rundt oss.
– Hvor mange ganger har det fore-
gått?
– I år er det femte gangen felles julefei-
ring arrangeres, og denne gang samles 
vi på Ekelund Seniorsenter.
– Kan du si noe om kirkens rolle i et 
sånt arrangement?
– Stort sett ligger vel kirkens rolle i  
hjertene til de deltagende bidragsytere 
og gjester. Det er flott når soknepres-
ten dukker opp på julaften etter at 
«julen er ringt inn».
– Hva skjer denne dagen?
– Julaften blir en trivelig og arbeids-

krevende dag med 
pynting av juletre, 

bord, avhenting av 
gaver, varer og blom-

ster fra våre aldri svikten-
de bidragsytere. Detaljerte 

arbeidsoppgaver skal utføres: 
noen pakker inn gaver, kanskje 

vi får spesielle ting som kan være 
brukes til en juleutlodning, sjåfører 
kontaktes for de som trenger trans-
port, Jim Syvertsen eller egne fami-
liemedlemmer står for tilberedning av 
julemiddagen, ordfører inviteres, kul-
turelle innslag forberedes eventuelle 
velvillige musikere/kunstnere kontak-
tes. Julegløggen med pepperkakene 
er forberedt, julemusikken er klar på 
CD! 
 – Hva er de største utfordringene?
– Invitasjonen og det å få den til å tref-
fe dem den er ment å treffe. Å nå frem 
til personer og familier med behov!
– Og hva er mest positivt?
– Det er flerfoldig: At gjester kommer 
igjen flere julekvelder, at det også er 
gjester som ikke spiser ribbe! Og den 
gode følelse av sosialt fellesskap og 
giverglede.
– Hva driver du med og er opptatt 
av ellers?
– Jeg har i flere år vært opptatt med de 
eldres levevilkår og er for tiden leder 
av Nesodden eldreråd. I den sammen-
heng har jeg startet «Eldrebenken» – et 
forum hvor eldre kan møte politikere 
og kommuneadministrasjon. Det er 

viktig å skape treffpunk-
ter og å gi eldre et talerør 
inn til byråkrater og fol-
kevalgte, og vise-versa. 
I enkelte «sammen-
komster» leser jeg dikt. 
Ellers er jeg et varmt 
medlem av «Svette 
menns Samfunn» 
som møtes fredager 
i kommunens hot-
teste tilbud, badstua, 
i Samfunnshuset. 
Er alltid opptatt av 
menneskers ve og 
vel og rettferdighet 
i samfunnet. Jeg er 

også svært opptatt av 
den dårlige offentlige kommunikasjon 

som tilbys folk på vår halvøy. Skulle tro 
Ruter og fylkes- og rikspolitikere ikke 
forstår at våre over 17.000 innbyggere 
har transportbehov andre steder enn 
inn til Oslo. Nesodden mangler tverr-
forbindelse. Når Ahus blir vårt lokalsy-
kehus, må vi ha transporttilbud. I dag 
må vi skifte mellom buss, båt, trikk og 
tog opptil fem ganger for å komme til 
Ahus. Ja, selv trikken til Rikshospitalet 
fra Aker brygge er fjernet! Det kom-
mer kanskje Helsebuss som stopper 
på Korsegården, og hvordan skal vi 
komme oss dit? Selv på dette området 
er det «The bottom line» som teller mer 
en omsorgen for innbyggerne. Ikke alle 
kan kjøpe seg problemfrie.
– Har du noe forhold til kirken og 
noen kirkelige hjertesaker?
– Jeg har et godt forhold til de kirke-
lige talerør og setter stor pris på den 
takhøyde som kirken på Nesodden 
viste under kirkeasyltiden til Dar. Det 
er medmenneskelighet i praksis.
– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Diktsamlinger, gjerne André Bjerke 
og  Jakob Sande, samt Krimlitteratur. 
For øyeblikket ligger Håkan Nessers 
«Beretningen om herr Roos» her.
– Hva gleder deg akkurat nå?
– Akkurat nå er jeg glad for hver dag 
jeg får, samt at jeg gleder meg til den 
kommende «lysfest».
– Hva ser du helst på TV?
– Det som «tilsynelatende» er nyheter 
også på BBC, samt en god gammel-
dags film, gjerne krim.

Navn: Kjell Thoresen 
Alder: 71 år
Bosted: Svestad
Yrke: Pensjonist og bestefar

Kjell
tHoresen
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i speilet:



Av Helga Marie Abrahamsen, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngDomssiDene

6 7

jentegrUppa  
samles disse fredagene våren 2011:
Fredag 21. januar
Fredag 4. februar
Fredag 11. mars
Fredag 1. april
Fredag 20. mai

Jentegruppa er for alle jenter fra 
7. klasse og oppover. Vi samles i 
Skoklefall menighetshus en fredag i 
måneden fra kl 18.-20.00. Fellesskap 
og det å kose seg er viktig på jen-
tegruppa. Vi lager ofte mat eller en 
annen aktivitet og vi ber og leser i 

Bibelen sammen.  
Lyst å bli med på action tweens eller 

jentegruppa? Eller lyst å bli med som 
leder? Send en e-post til Helga Marie 
på action@nesodden.kirken.no

NOe 
på hjertet? 

Ta kontakt med 
ungdomssidene 

via action@
nesodden 

!

action tweens
samles i Nesodden 
menighetshus en 
fredag i måne-
den kl 18.-21.00. 
Følgende samlin-
ger våren 2011
14. januar
11. februar
18. mars
8.april
13. mai
18.-19. juni
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Har du noen gang tenkt på at du er 
helt unik? At ingen er helt lik deg? 
At ditt fingeravtrykk er det bare du 
som har? Gud har skapt verden og 
han har skapt menneskene. Da han 
hadde skapt verden sa han at det var 
overmåte godt! Gud er fornøyd med 
det han har skapt! Han er fornøyd 
med deg! Og sammen utgjør vi et 
vakkert felleskap. I høst har konfir-

mantene hatt undervisning om Gud 
som skaper. Som en del av under-
visninga satte vi fingeravtrykket vårt 
på treet (se bildet til venstre) som 
et symbol på at vi er unike, vi er en 
del av et felleskap og vi er blader på 
Guds tre.
Bildet øverst viser årets KRIK-konfir-
manter, og gjengen under er årets musikal 
og actionkonfirmanter.

årets KonFirmantKUll



alexanDer rybaK Har Hatt en travel Høst Av Steinar Glimsdal, stglim@online.no

H
an bruker mye tid til å 
tenke gjennom hvordan 
han kan bruke den på en 
god måte.

Det var ikke helt lett å få avtalt et 
intervju med Nesoddens store sønn, 
Alexander Rybak. Men til slutt ble 
det en times prat i Oslo, på en hyg-
gelig sushirestaurant rett ved Rybaks 
leilighet på Aker brygge. Alexander 
er mindre opptatt med avisintervju-
er nå. Medietrykket roet seg kort tid 
etter årets Eurovision Song Contest på 
norsk jord og tilhørende lansering av 
CD-en «No Boundaries». Men aktivi-
teten og prosjektene er mange, og det 
innenfor et sant mangfold av musikk-
genre. Rett etter vårt møte var Harstad 
og en veldedighetskonsert neste stopp 
på reiseruta. Her skulle både Grieg 
og Alexanders siste singel «Europe’s 
Skies» framføres.

– Hva vil du si er ditt musikalske 
prosjekt? Hva representerer Alexander 

Rybak i norsk musikkliv?
Alexander tenker seg om i 
ca tre sekunder:

– Jeg føler musikk-
bransjen har lett for 

å misforstå det jeg 
holder på med. 
Jeg er faktisk 

godt skolert 
musikalsk, og det 

har jeg lyst til å vise 
mitt publikum. Det jeg 
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Nesoddens, Norges og hele 
europas spellemann, alexander 
rybak, sier han nyter forbilde-
statusen han ser ut til å ha 
fått blant barn og unge. 

– jeg nyter å Ha nåDD ForbilDestatUs
holder på med nå er ikke noe jeg bare 
har ramlet inn i. Jeg har tross alt drevet 
med forskjellige former for musikk på 
heltid i rundt ti år allerede.

– Det meldes om litt av en renessanse 
for felespilling ved kommunale musikk-
skoler?

– Jeg synes det er enormt kult at 
antallet felespillende barn er på vei 
oppover. Mange barn og unge følger 
med på det jeg driver med, men jeg 
ser samtidig at mitt publikum består 
av nesten alle aldersgrupper. En gang 
sa jeg i et intervju at jeg hadde fans fra 
null til hundre år, hvorpå en kvinne på 
102 meldte seg og sa at jeg også måtte 
regne med henne!

inn i jazzen
Latter og smil sitter løst hos Alexander 
når han forteller. Den samme latteren 
og det samme åpne smilet som fra en 
scene i Moskva rundsjarmerte Europa 
den berømte maikvelden i fjor.

– Hvor går du rent musikalsk i årene 
framover?

– Jeg skal nok jobbe mer med klas-
sisk musikk etter hvert, men aller først 
ønsker jeg å gå litt dypere inn i jazzen. 
Jeg har faktisk skolering i det også!

Alexander røper noe av sin artiststra-
tegi:

– Det er viktig å ha et eller annet 
ferskt prosjekt en gang i halvåret. Da 
holder du bevisstheten oppe blant 
publikum. De får en påminnelse om 
at du fortsatt finnes og at du har noe å 
bidra med.

– Er det slitsomt alltid å skulle være 
på topp?

– Jeg mener jeg har fått tatt et person-
lig oppgjør med det egosentrisk maset 
etter alltid å skulle være på toppen. Jeg 
har oppdaget at det er ofte mer givende 

og spennende å bruke den nye «makta» 
jeg har fått som stjerne til å dra fram 
andre musikere og andre talenter.

Plutselig får vi et lite avbrudd i inter-
vjuet i det en ung mann kommer bort 
til bordet vårt for å få Rybaks auto-
graf. Alexander er sjenerøsiteten selv 
og dedikerer autografen til mannens 
stedatter. Etter det vi hører er den 
heldige jenta en av Alexander Rybaks 
«aller største fans».

outsider
– Jeg nyter egentlig det å ha nådd et 
slags forbildestatus for barn og unge, 
sier Rybak etter at den lykkelige auto-
grafjeger har takket og gått.

– Jeg var en outsider i kameratflok-
ken, men en outsider som ville noe. Jeg 
satt faktisk ofte for meg selv og øvde 

Denne  
artikkelen er et  

utdrag fra et intervju  
gitt til Blå Kors- 

magasinet 
Rusfri
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– jeg nyter å Ha nåDD ForbilDestatUs
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meg på autografen min! På samme 
måte har jeg gjennom livet prøvd å for-
berede meg på å være forbilde for barn 
og unge. Det handler litt om hvordan 
du snakker med dem, om å bruke van-
lig stemme og ikke dulle med folk. Jeg 
tror det først og fremst gjelder å bruke 
hodet og å være tilstede.

Alexander forteller at hans gode venn 
skuespilleren Dennis Storhøi har lært 
ham mye:

– Dennis har vært mitt forbilde i å 
våge å vise fram sine menneskelige 
sider, understreker han.

Forbildestatus og bruk av alkohol, 
hvilke tanker har han om det? undrer 
vi. Svaret kommer igjen uten lang 
betenkningstid:

– Jeg kan se poenget med å ta bestem-
melsen om å la være å drikke alkohol. 

Jeg ser at det for mange kan være det 
aller beste. Mange ganger velger også 
jeg alkoholfritt istedenfor alkoholhol-
dig, Mozell istedenfor champagne.

– spør «hvorfor»
Alexander regner seg allikevel ikke 
som noe avholdsmenneske, men sier 
han konsekvent velger de alkoholsva-
ke drikkene. 

– Etter som man blir eldre blir man 
mye mer klar over egne grenser på 
dette område. Jeg har tro på å spørre 
«hvorfor» når det gjelder alkoholbruk. 
Og må man si nei, er det viktig å øve 
seg på å si det på en fin og ikke sårende 
måte. Stadig oftere spør jeg: Hva er 
egentlig det store poenget med alko-
holbruk?

Alexander Rybak haster videre til for-

Alexander Rybak: – Jeg skal nok jobbe mer 
med klassisk musikk etter hvert, men aller 
først ønsker jeg å gå litt dypere inn i jazzen. 
Jeg har faktisk skolering i det også!

litt om alexanders jul
Alexander og familien feirer rus-

sisk-ortodoks jul. Den orto-
dokse kalenderen ligger 13 dager 
etter vår slik at deres 24. desember 
faller på vår 6. januar. I tillegg er det 
vanlig å gi gaver også på nyttårsaf-
ten, så det blir tre gaverunder på 
vår unge helt. Førjulstida tilbringer 
han i Norge etter en travel høst med 
mye reising. Nå venter juleturne, tv-
opptreden, familiehygge og – ikke 
minst – familiemusisering. 

Fredag 17. desember blir Alexander 
å se i «Beat for Beat» på NRK1. 
Hans juleshow spilles på Kolbotn 
18. og 19. desember og på Chateau 
Neuf, Oslo 20. og 21. desember.

beredelsene for neste konsert. Han skal 
være solist med Divisjonsmusikken i 
Harstad Kulturhus – og inntektene skal 
gå til brannskadde barn i Etiopia.

– Innimellom spør jeg meg om velde-
dighetskonserter hjelper dem som lider 
eller om de mest hjelper artistene som 
opptrer. Men når det er sagt, noen kon-
serter funker og de funker godt. Jeg 
har lettest for å engasjere meg i forhold 
til det nære. Støttearbeid for barn som 
sliter, engasjerer meg veldig.

Veldedighetskonserten 2. september 
i Harstad Kulturhus hører tydeligvis 
til de som funker. Lokalavisa kunne 
senere melde at konserten og tilhø-
rende aktiviteter brakte inn til sammen 
en million kroner til formålet – godt 
hjulpet av en engasjert spellemann ved 
navn Alexander Rybak fra Nesodden.
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 leve er å være underveis, 
både i bokstavelig og over-
ført betydning. 

Ved Gardermoen er det plassert en 
vakker stjerne som er blitt et kjent 
landemerke. Stjernen som lyser opp 
på vinterhimmelen, skinner både for 
de som er på vei ut og for de som er på 
veien hjem.

I julens fortelling har stjernen over 
Betlehem en viktig plass, og vi synger 
om denne stjernen i flere av våre kjære 
julesanger.

Den store stjernen som var spesielt 
synlig julenatt for mer enn 2000 år 
siden, ble en ledestjerne som viste 
veien til stallen der Frelseren var født. 
Den førte de kloke fra øst til Jesus.

«Da de så stjernen, ble de fylt av 
jublende glede.«

 Matt. �:10

Da de så stjernen
Det er mye som drar i oss. Der er 

sterke krefter som forsøker å lokke oss 
i ulike retninger. Rundt juletider kan 
det være vel verdt å tenke gjennom 
hva vi trekkes mot og hvilke stjerner 
vi vil følge.

I julefortellingen var det ikke stjer-
nen i seg selv som var det viktige, men 
hvem stjernen ledet til. Jesus kom til 
jorden som verdens lys. Han ville gi 
mennesker frelse, håp og nytt liv. 

Jesus som verdens lys er et vakkert 
og meningsfylt bilde inn i julefeirin-
gen.

Julen er en lysfest. Vi tenner også lys 
ved livets ytterpunkter. Når små barn 
bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når 
døden rammer, trøstes og varmes vi 
med levende lys. Når en av våre kjære 
har blitt fulgt til graven, tenner vi lys på 
kirkegården. Disse lysene minner oss 

o m 
h a n 
s o m 
k o m 
som et 
lys til verden o g 
som omslutter oss alle våre 
dager. Han gir oss håp også i mørket.

Vi er stadig underveis gjennom livet, 
noen ganger på vei ut, andre ganger 
på vei hjem. De tre vise fra fremmed 
land ble fylt med jublende glede da 
de så stjernen, for da visste de at de 
hadde funnet frem. Nå er det vi som 
er på vei. Jesus som er verdens lys, er 
til å stole på under vandringen. Det er 
trygt å følge han. Han leder oss så vi 
kommer frem, til den store gleden.

God jul!
Helga Haugland Byfuglien

Biskopens julehilsen
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ta aktiv del i det lokale guds-
tjenesteliv! 

Nesodden og Gjøfjell kirker 
trenger tre–fire klokkere og 
en kirketjenervikar. Vi søker 

etter mennesker, unge eller gamle, 
som har et varmt bankende hjerte for 
kirkens virksomhet. Som klokker eller 
kirketjener deltar du aktivt i guds-
tjenesten som presten og organistens 

medarbeidere. Stillingene vil avlønnes 
på timesbasis og opplæring vil bli gitt.

For klokkere og kirketjenere kreves 
det medlemskap i Den norske kirke.

For ytterligere informasjon om 
stillingene, ta kontakt med kir-
keverge Frank Willy Vindløv 
Larsen, tlf 66 96 58 24 . 
Søknader sendes til kirkevergen 
@nesodden.kirken.no

jeg, klokker –
eller kirketjener?

jobbe i KirKen?

FaKta
• Klokkerens arbeidsoppgaver inklude-

rer å hjelpe til ved dåpen, være tekst-
leser og nattverdmedhjelper.

• Klokkeren tar også opp kollekt og 
teller den etterpå og leser opp kunn-
gjøringene.

• Klokkeren ringer imidlertid ikke i klok-
kene(!), for det gjør kirketjeneren.

• Kirketjeneren heiser flaggene og 
gjør i stand kirken før gudstjenesten: 
henger opp salmenummer, setter fram 
blomster og lys på alteret, gjør i stand 
til nattverd og dåp – og ringer i kir-
keklokkene.

• snømåking kan være aktuelt også.



Kirkemøtet 2010 ble arrangert 
i Tønsberg 14.–20. novem-
ber. Mange viktige saker 

ble behandlet, også saker som vil 
ha direkte innvirkning på den 
lokale kirkens hverdag. 
Høringsuttalelser til ny 
gravferdslov ble ved-
tatt. Ny dåpsliturgi ble 
behandlet og det ble 
trukket viktige konklu-
sjoner i arbeidet med en ny 
gudstjenestereform i Den nor-
ske kirke. Det som likevel vakte 
størst oppsikt var da kirkestatsråd 
Rigmor Åserud fortalte kirkemøtet at 
arbeidet med å skille stat og kirke skal 
akselereres. Allerede i 2012 vil nød-
vendige grunnlovsendringer bli gjort, 
og Åserud kunne fortelle at disse end-
ringene ville tre i kraft så snart de var 
vedtatt.

På kort sikt vil dette antakelig bety at 
ansvaret for utnevninger av biskoper og 
proster blir overført til Kirkemøtet eller 
annet kirkelig organ, slik Den norske 
kirke lenge har ønsket. På lengre sikt 
vil disse endringene føre til endringer 
vi ennå ikke kan overskue. På mange 
måter kan man si at det kirkelige land-
skap skal tegnes på nytt, i lys av de end-
ringer som kommer i forholdet mellom 
stat og kirke. Det foreligger i skrivende 
stund et forslag fra Borg bispedømme 
om å dele Follo prosti i et ytre og et 
indre prosti. I denne forbindelsen vil 
det kanskje være hensiktsmessig å dis-
kutere hvordan kirken lokalt skal ledes. 
Er det hensiktsmessig å ha et fellesråd i 
hver kommune, eller kan man se for seg 
et sterkere kirkelig samarbeid på tvers 

av kommunegrenser. Ett er i hvert fall 
sikkert: Vi står foran spennende år i 
kirken. 

For mange virker det sikkert 
som om det var i går, jeg ten-

ker på kirkevalget i 2009, 
men faktum er at et 
nytt kirkevalg nærmer 
seg med stormskritt. 

Allerede neste høst, altså 
høsten 2011, skal vi atter gå 

til valgurnene og stemme frem 
våre kirkelige tillitsvalgte til menig-

hetsråd og fellesråd. Den forestående 
oppløsningen av forholdet mellom 
kirke og stat vil antakelig stille store 
krav til den kirkelige ledelsen lokalt. 
Det er derfor viktigere enn noen gang 
at våre tillitsvalgte får et klart mandat 
i forhold til å trekke opp utviklingslin-
jene for kirken. Målet må være å skape 
større legitimitet og oppslutning rundt 
Kirken. Vi fikk en hyggelig økning i 
valgdeltakelsen for to år siden, men 
det er fremdeles langt frem til at vi har 
en valgdeltakelse som er så stor som 
vi ønsker. Det må være mulig å høyne 
valgdeltakelsen betraktelig. Derfor må 
vi alle sørge for at venner og familie 
gjøres kjent med at kommunevalget 
neste høst, også er et valg til kirkelige 
tillitsverv. La oss alle håpe og be om 
at mange føler seg kallet til å stille til 
valg, la oss også håpe og be om at de 
forestående organisatoriske og inn-
holdsmessige endringer i Kirken vil gi 
oss alle inspirasjon, motivasjon , håp 
og glede.

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

KirKevergen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet

1� 1�

«la2xH søker stasjoner på 
verdensspeidernettet»

Slik lød det svært ofte da 4. 
Nesodden 17.-18. okt. deltok i 
«Jamboree on the air» i år for 
4. gang. Radioamatører over hele 
verden hadde denne helgen stilt 
seg og sitt utstyr til disposisjon for 
speiderne.

I år deltok 25 speidergutter fra 
4. Nesodden, foruten 8 speider-
piker fra Nesodden 3 NSPF og 
Nesodden 1 KFUK, som for første 
gang fikk være med.

41 stasjoner ble kontaktet, de 
fleste norske, men også fra Sverige, 
Danmark, England, Ungarn, Italia 
og Syd-Afrika.

Gamle minner, tips om mangt 
og meget, facts om speiderarbeidet 
på de enkelte steder ble utvekslet. 
Roverlaget i 4. Nesodden skal nå 
i vinter bygge kanoer, og da dette 
ble fortalt, var det ikke mangel på 
gode råd.

33 piker og gutter gikk vel for-
nøyd hjem etter å ha fått mange 
nye speidervenner både fra inn- og 
utland.

Notis fra Kirkespeilet nr 5/ 
desember 1970

f o r  4 0  å r  s i d e n
K i r K e s p e i l e t



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

salg av 

kranser
barbuketter

gravlys
utenfor Nesodden kirke siste uka før jul

19.–23. desember kl 12–18
Julaften kl 9–16

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

gravservice.no • telefon 986 84 106 

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 i 

maNNsKOret
som øver tirsdager kl 19 

i skoklefall kirke.
velkoMMen!

vi feirer
Hellig-

trekongers-
kveld

i ord og toner
i skoklefall kirke

torsdag 6. jan. kl 19.30



bønneKrUKKen
BE FOR:

- alle som gruer seg til jul

- alle som er hjemløse eller uten  
nær familie

- julekonserter og gudstjenester

- det nye året, at vi må bli flinkere  
til å fordele de ressursene  

Gud har gitt oss

- alt godt som gjøres for å  
skape fred på jorden

29. aUgUst–29. november 2010

sleKt sKal Følge sleKters gang

NesOddeN KirKe
Linnea Midtsian Mathisen
Kofi Leon Tutu Nesheim
Vilde Kjellin
Jenny Kjellin
Jade Viola Bjørnsdatter 

Øyhus
Pernille Rønning
Alex Kristopher Evans
Maren Røer-Nilsen
Mika Astrup Rustøy
Liv Seim Thobro
Madeleine Jakobsen Wold
Marius Bernhard Sørlie 

Amundsen
Konrad Kyed Johnsen
Elvira Karlsen

NesOddeN KirKe
Therese Bøhler Knardahl og 

Jan Lysøe
Thea Heiskel Rødsten og 

Alexander Fjørner
Gaute Voigt-Hanssen og 

Christina Voigt

sKOKleFall KirKe
Åse Karin Foslund og Geir 

Efjestad
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Gudrun Johansen . . . . f: 1920
Hilde Monsine  

Torvund . . . . . . . . . . f: 1956
Kaare Reidar  

Syvertsen . . . . . . . . . f: 1917
Carsten Greger  

Solberg . . . . . . . . . . . f: 1923
Sigfred Oddmund  

Hagenes . . . . . . . . . . f: 1928
Ambjørg Margrethe  

Andersen . . . . . . . . . f: 1924
Edvard Nylenna . . . . . f: 2010
Bjørn Larsen . . . . . . . . f: 1950
Ingar Karlsen . . . . . . . f: 1949
Gunnar Dahlen . . . . . . f: 1921
Marta Myklebust . . . . f: 1922
Odd Venstad . . . . . . . . f: 1932
Signhild Rødli  

Solberg . . . . . . . . . . . f: 1932
Kjell Espen Moen . . . . f: 1957
Irene Paulsen  

Schlytter . . . . . . . . . . f: 1954
Tor Karoliussen. . . . . . f: 1936
Bjørg Marion Moen . . f: 1922
Bjørn Martin  

Kristiansen . . . . . . . . f: 1951
Erik Skylv . . . . . . . . . . f: 1929
Olaf Andreas Holth . . f: 1924
Ann-Mari Meikjær . . . f: 1939
Malki Knutsmoen . . . . f: 1938
Martine Gaaseby. . . . . f: 1999
Solveig Hagberg . . . . . f: 1932
Erna Mehus. . . . . . . . . f: 1911
Rigmor Falck Olsen . . f: 1922

Magnus Alsvik
Nora Kowalewski Rostom

sKOKleFall KirKe
Kristoffer Hjerkinn 

Amundsen
William Johan Kristoffersen
Sondre Johan Nørsterud
Sofia Merete Hegna Tincopa
Izabella Orlich Fagertun
Sigurd Stensby Endresen
Oscar Garbrielsen
Selja Valen
Vetle Kristian Flåtten-Erdvik
Hjalmar Holte

GJøFJell KirKe
Morten Imre Andresen-Ots
Philippa Grenhov Smith
Emma-Sofia Gunnestad 

Frønæs
Leah Marie Berg-Pettersen
Leah Agerup Storsveen



barnespeilstripa tegnet av Martine Gunbjørnsen (14) 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

14 15

snart er Det tiD For ny jUletreFest!
tradisjonen tro inviterer lederne i sprell levende og sundaytweens til fest i januar 2011!  

Alle ønskes velkom-
men til Skoklefall 
menighets juletre-

fest lørdag 8.januar 2011, 
kl.15:00 – 17:30. Vi begyn-
ner i Skoklefall kirke med 
samling og gange rundt jule-
treet, så flytter vi oss over til 
menighetshuset for å så kose 
oss med kaker og kaffe, leker 

og utlodning. Ta med fest-
humør, sangstemme, smile-
bånd, en premie til utlodning 
og penger til å kjøpe lodd 
(inntekt til søndagsskolen.)

Påmelding v/ Ingeborg 
innen torsdag 6. januar: tlf 
66 91 53 55, SMS 90 50 23 
62 eller epost hlidal@broad-
park.no.

•	Er du en av foreldrene til 
en 8-åring? 

•	Eller er du kanskje en av 
besteforeldrene til en 8-
åring?

•	Er du fadder til en 8-
åring?

•	Har du lyst å være sammen 
med mange av menighe-
tens 8-åringer noen timer 
denne helgen?

•	Kunne du tenke deg å 
følge barna opp i kirketår-
net?

•	Eller har du lyst å gå på 
symboljakt i kirken din 
sammen med dem?

Da kan du være Englevakt 
i vår menighet!. 

En Englevakt er en som 
er sammen med og passer 
på barna noen timer denne 
helgen. Tårnagenthelg er et 

englevaKter etterlyses
til tårnagenthelgen 29. og 30. januar 2011!

nasjonalt arrangement som 
tar sikte på å få med 10 000 
8-åringer over hele landet 
for å løse oppdrag og mys-
terier  i kirken sin…..

Ta kontakt med Helga Marie 
Abrahamsen på mob 94 8� 0� 06
eller send en mail til action@
nesodden.kirken.no i all hemme-
lighet… 

Arrangør: 
Skoklefall og 
Nesodden/
Gjøfjell 
menigheter i
samarbeid med
Kirkerådet og 
Søndagskolen



det ble innholdsrike dager da 
biskop Helga var på visitas i 
menighetene våre i oktober. 

Vi som fulgte henne tett gjen-
nom hele programmet, var 
imponert over hvordan hun 

hele tiden fanget opp det som ble sagt 
og klarte å oppsummere i etterkant. 

Biskopen ga uttrykk for at det var 
mange interessante og gode møter, 
hun ble bedre kjent med oss – og vi 
med henne. 

møtte alle fotfolkene
I møtene med stab, menighetsråd og fri-
villige medarbeidere var fokus på alt det 
positive som skjer hos oss, og selvsagt 
også på det som ligger foran, det vi kan 
gjøre bedre. Biskopen både oppmuntret 

innHolDsriKe Dager
bispevisitas 2010                                  Av Anne Marit Tronvik sokneprest@nesodden.kirken.no

og utfordret oss til videre arbeid.
I møte med skolesjefen, rektorer og 

noen lærere opplevde vi en god og 
fruktbar dialog om hvordan skole og 
kirke kan samarbeide med respekt for 
den enkeltes ståsted og egenart.

snakket med kommuneledelsen
Vi hadde en viktig samtale med kom-
muneledelsen med ordfører og råd-
mann i spissen, en samtale med 
utgangspunkt både i det ansvar kom-
munen har for å legge til rette for 
trosutøvelse og i mulighetene for et 
konstruktivt samarbeid til beste for 
innbyggerne på Nesodden.  I denne 
sammenheng var det naturlig å ta opp 
vårt behov for større kontorer, lønn til 
ungdomsarbeider og diakon, vedlike-
hold av kirkene våre og utvidelse av 
kirkegården.
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Biskopen deltok i andakten på 
Nesoddtunet, spiste deilig middag på 
Nesodden menighetshus og hjemme 
hos Nadeem og Shahida Dar. Hun 
fikk også møte våre samarbeidspart-
nere i Pinsekirken, Misjonskirken og 
Den katolske kirken på Nesodden. 

Foredrag og festgudstjeneste
Søndag var det festgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke med mange til stede, og 
visitasen ble avsluttet med kirkekaffe 
i Nesodden menighetshus hvor bisko-
pen holdt sitt visitasforedrag – en opp-
summering av hennes inntrykk og en 
utfordring til vårt videre arbeid. 

Alt i alt en fin uke med mange gode 
møter med ulike mennesker, møter 
vi tror vil ha innflytelse på vår tje-
neste som kirke på Nesodden. Takk til 
biskopen for alt hun bidro med!

Biskop Helga H. Byfuglien sammen med 
sokneprest Svein Hunnestad (øverst) prost 

Knut Lein (midten) og Nadeem og Shahida 
Dar og sokneprest Anne Marit Tronvik.

Tre Helgaer: Biskopen sammen med Helga Bonden Lund og 
Helga Marie Abrahamsen (øverst)pog i møte med ordfører 
Christian Hintze Holm ig kirkeverge Frank Willy Vindløv 

Larsen.

Helga Haugland Byfuglien 
unedre kveldsgudstjeneste i 

Skoklefall. 




