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For noen dager siden fikk jeg en 
skikkelig Opptur. I postkassen 
min lå nok en utgave av det 

fargerike bladet fra Pinsekirken. Å 
lese det gjør meg varm om hjertet. De 
skriver om mennesker som er positive 
og står på for andre – i idrettslag og på 
søppelberg. Det er med på å spre glede 
og optimisme i en virkelighet hvor 
nyhetene i stor grad preges av vold og 
drap, krangel og fiendskap. Det gir 
håp om at det nytter å gjøre det gode 
– og inspirasjon til å stille opp selv.

Jeg tror ikke jeg hadde orket alle de 
vonde, plagsomme inntrykkene hvis 
jeg ikke også hadde gladnyhetene. 
Og det glade lyser enda mer på 
en mørk bakgrunn.

Kanskje må vi også selv 
oppleve noen nedturer 
for å sette ordentlig pris 
på oppturene.

Det er ikke alltid like lett 
å komme seg opp igjen ved 
egen hjelp. Noen ganger må det 
profesjonell hjelp til, andre ganger er 
venner og familie den beste støtten.

Heldigvis kjenner jeg også en som 
var villig til å gjøre en helt eksistensiell 
nedtur for oss. 

En som var villig til å gi avkall på 
alle de godene han hadde hjemme hos 
sin Far. 

En som var villig til å stige ned til 
en verden hvor han ble mobbet og 
forfulgt. Og som til og med frivillig 
ga avkall på sitt eget liv for å gi alle 
mennesker mulighet for en skikkelig 
opptur. Gi oss mulighet til å bli løftet 
opp og plassert der vi rettelig hører 
hjemme: i Guds gode farsfavn omgitt 
av hans kjærlighet. 

Uten troen på ham som kan fri meg 
fra alt det som tynger og holder meg 
nede, hadde jeg ikke hatt mulighet til 

å oppleve den største og viktigste 
av alle oppturer. 

Fastetiden gir oss en 
mulighet til å legge bort 
noe av det vi gir tid og 
oppmerksomhet til van-
lig, for å søke ham som 

vil gi oss den hjelpen vi 
trenger for å oppleve en slik 

opptur.
Med ønske om en god og menings-

fylt faste – med opptur –  fra

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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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 (12–15)  
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 Bjerkreim-Bentzen  

tlf 975 24 873

Ungdomsarbeider  
Helga Bonden Lund tlf 980 10 232

Leder ActionTweens  
Kristin Øygard tlf 995 42 113

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  
Hilde Bergersen tlf 926 12 701

neSTe KIrKeSPeIleT
Stoff og innlegg til Kirkespeilet nr. 
2/2011 kan sendes innen 10. mai 
2011 på epost ford@powertech.no

eller i posten til ann-Turi Ford, 
Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand

Opptur – og nedtur
leDer

�

jomfru maria
for øyne, ører og hjerte 

i Gjøfjell kirke søndag 27.mars kl 19.30.
Konsert med Nesodden Frogn Kammerkor, dir. 
Gunnar Bjerknes Haugen, gruppa Ford Folk og 

skuespiller Liv Landmark. 
Utstilling av Maria-bilder i kirken er åpen en 

halvtime før og etter konserten.
Billett kr 100/50 ved inngangen. 

Arr: Gjøfjell og Nesodden menighetsråd.



onsdag 16. mars
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighets-
hus kl 17-19.

søndag 20. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

tirsdag 22. mars
Familiemiddag og 
Barnegospel i Gjøfjell 
kirke fra kl. 16.30

onsdag 23. mars
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighets-
hus kl 17-19. 

søndag 27. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
«Maria-kveld» i Gjøfjell 
kirke kl 19.30  
(se omtale side 13).

onsdag 30. mars
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighets-
hus kl 17-19. 

søndag 3. april
Samtalegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Samtalegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

tirsdag 5. april
Familiemiddag og 
Barnegospel i Gjøfjell 
kirke fra kl. 16.30

onsdag 6. april
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.
Onsdagsmiddag på 
Nesodden menighets-
hus kl 17-19. 

Fredag 8. april
Felleskirkelig bønne- 
og lovsangskveld i 
Pinsekirken kl 19 (se 
omtale side 12).

søndag 10. april
Samtalegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Samtalegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.

tirsdag 12. april
Fasteaksjon til inntekt 
for Kirkens Nødhjelp

onsdag 13. april
Årsmøte for Nesodden 
og Gjøfjell menigheter 
(se omtale 13).

søndag 17. april 
– palmesøndag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

torsdag 21. april 
– skjærtorsdag
Nattverdsgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 18 i  
samarbeid med Misjons- 
kirken og Pinsekirken 
på Nesodden.

Fredag 22. april 
– langfredag
«Jesu dødstime» i 
Nesodden kirke kl 15 
med Natasja og Igor 
Rybak.  
(Se omtale på side 13.) 

søndag 24. april  
– Første påskedag
Ottesang i Nesodden 
kirke kl 9, med påfølgen-
de frokost i Skoklefall 
menighetshus.
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

gang
DeTTe er PÅ

mandag 25. april – andre 
påskedag
«Påsken i ord og toner» 
i Skoklefall kirke kl 
19.30 (Omtale side 13.)

onsdag 27. april
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.

søndag 1. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

tirsdag 3. mai
Familiemiddag og 
Barnegospel i Gjøfjell 
kirke fra kl. 16.30

søndag 8. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS – kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.

søndag 15. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

17. mai
Gudstjeneste på kirke-
bakken ved Nesodden 
kirke kl 10.
Gudstjeneste på kir-
kebakken ved Gjøfjell 
kirke kl 11.30.

lørdag 21. mai
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke kl 11, 
12.30 og 14.

søndag 22. mai
Konfirmasjoner i 
Gjøfjell kirke kl 11 og 
13.
Konfirmasjoner i 
Skoklefall kirke kl 11 
og 13.

onsdag 25. mai
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19.

lørdag 28. mai
Konfirmasjoner i 
Skoklefall kirke kl 11 
og 13.

søndag 29. mai
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke kl 11, 
12.30 og 14.
Aftensang i Skoklefall 
kirke kl 18.

JesU dødstime
Pasjonsgudstjeneste i Nesodden kirke  

langfredag 22.04. kl 15
Musikk ved Igor  og Natasja Rybak på vio-
lin og piano/orgel, skuespiller Liv Landmark 

og sokneprest Anne Marit Tronvik.

tirsdag 31. mai
Familiemiddag og 
Barnegospel i Gjøfjell 
kirke fra kl. 16.30

torsdag 2. juni – kristi him-
melfartsdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

søndag 5. juni
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 18.

søndag 12. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

�

DIn  
OverSIKT  

Over Hva SOM  
SKjer I KIrKene  

vÅre. rIv UT  
Og Heng  

OPP!

bønne
SaMlIng 

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

se mer på nett 
www.nesodden.kirken.no

lørDagSÅPen 

kirke
Lørdagsåpen kirke i 
Skoklefall kl 13–15 

FelleskirkeliG GUdstJeneste
i Gjøfjell kirke skjærtorsdag kl 18.

Pastor Knut Moholt i Misjonskirken taler. 
Ellers deltar ungdomspastor i Pinsekirken, 

Daniel Hop-Hansen, sokneprest Anne Marit 
Tronvik og lokale sang- og musikkrefter. 

Vi fortsetter fellesskapet med kveldsmat på 
menighetshuset etterpå.

nyhetsbrev
Ønsker du info om det som skjer i menig-

hetene våre på din epost hver uke, send din 
adresse til nyhetsbrevet@nesodden.kirken.no



Prøv en annOnSe 
I KIrKeSPeIleT!
1/8-side koster 650 kroner
1/4-side koster 1250 kroner

Rimeligere årsavtaler

annOnSer

STøTT UngDOMSarBeIDeT
Følgende selges til inntekt for ungdomsarbeidet på Nesodden: • 

Tegninger av kirkene i A4-størrelse koster 200 kroner og tilsvarende 
tegninger i A5-format koster 150 kroner. • Postkort til 25 kroner. • 

Kunstmappe med tre tegninger (A4) og tre kort for 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 2) eller ringe 66 96 58 24. 
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Se våre 
nettSider: 

Se våre nettSider: 
www.spar-esset.no

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

g r a v s e r v i c e

vi vasker, retter 
opp, bolter oG 
restaUrerer  
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
www.gravservice.no • www.lindebråte.no

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti



– Sist vi traff deg i denne spalten var 
du 26 år og nyansatt prosjektleder 
for Action, trosopplæringsprosjektet 
i Nesodden. Nå skal du slutte, hvor-
for det?
– Jeg har fått meg ny jobb og som en 
konsekvens av det, har jeg skjønt, må 
jeg slutte i den jeg har nå. Vanskelig 
med to jobber på en gang. Omtrent 
annenhver dag innser jeg at jeg må 
slutte og det gjør meg litt trist, men nå 
venter nye utfordringer.

– Hva skal du begynne med nå?
– Jeg skal begynne som kateket i 
Tonsen menighet i Oslo.

– For fem år siden oppga du «folks 
eierforhold til kirken og det at den 
bør være et sted for menigheten, 
ikke bare for de ansatte» som dine 
kirkelige hjertesaker. Gjelder det 
fortsatt?
– Dette er ting jeg fortsatt synes er 
viktig. En helhetlig trosopplæring er 
nok en annen hjertesak jeg har fått 
mens jeg har jobbet på Nesodden.  

– Hvordan 
har disse årene 

vært?
– Når jeg driver og ryd-

der opp etter disse åra 
kommer det opp veldig 

mange gode minner. Det har 
til tider vært svette og tårer, 

men stort sett har det vært gle-
der! Jeg syns jeg har hatt gode år 

på Nesodden! 

– Hva har vært best og hva har vært 
ikke så bra?
– Det beste har vært alle de hyggelige 
menneskene jeg har fått lov til å bli 
kjent med, mine gode kollegaer og det 
at jeg har fått lov til å være med å utvi-
kle ActionTweens. Det som ikke har 
vært så bra er at det har vært en del 
utskifting av ansatte. Jeg har savna litt 
mer kontinuitet.

– Hvordan er ditt forhold til 
Nesodden i dag? Og hvordan blir 
det framover?
– Jeg tror Nesodden alltid kommer til 
å ha en spesiell plass i mitt hjerte! Det 
var min første ordentlige jobb! Jeg 
har blitt veldig glad i stedet og men-
neskene her!  

– Sist hørte vi at du er vokst opp 
på Sørlandet og i Kviteseid i Vest- 
Telemark , at du hadde vært utveks-
lingsstudent i New Zealand, hadde 
jobbet med barne- og ungdomsarbeid 
i fire lutherske menigheter i Ecuador 

i fem måneder og at du 
har bodd i Hong Kong. 
Noe du kan legge til 
etter fem nesoddår?
– Nesodden er jo vel så 
eksotisk som alle disse 
stedene. Nesodden 
kommer nå inn under 
hva jeg har gjort i livet 
mitt så langt! Det var 
på Nesodden jeg lærte 
å bli kateket! Så takk 
for at dere ville lære 

meg opp!

– Hva gjør du på fritiden?
– Da liker jeg å være sammen med 
vennene og familien min.  

– Hva ser du helst på tv?
– Jeg ser på tv når jeg kjeder meg, så 
da ser jeg på det som er. Nyhetene og 
Nytt på nytt er det eneste jeg må få 
med meg. 

– Hva ligger på nattbordet ditt nå?
– Jeg har for tiden ikke noe nattbord.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Leiligheten min på Kalbakken, som 
jeg har kjøpt. At jeg har snille venner 
og familie som har hjulpet meg å pusse 
den opp.

Navn: Helga Marie Abrahamsen
Alder: �0 år
Bosted: Kalbakken, Oslo
Yrke: Avtroppende kateket på Nesodden

Helga MarIe 
aBraHaMSen
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I SPeIleT:



KOnFIrManTMUSIKal
Dette er virke-

lig barne- og 
ungdomsar-
beidets stor-

satsning denne våren. 
30 konfirmanter driver i 
disse dager og produse-
rer sin egen musikal. De 
samler inn penger, skriver 
manus, synger, danser og 
spiller teater. Og det hele 
ender i to oppsetninger på 
MS Innvik den 15. mai, 

så hold av den søndagen. 
Konfirmantene har selv 
valgt ut 12 kjente og kan-
skje noen ukjente sanger 
som skal brukes i forestil-
lingen. Dramagruppa er 
godt i gang med musika-
lens tema og innhold. Slik 
det ser ut nå blir det en 
morsom forestilling med 
godt budskap. PR-grup-
pa jobber med markeds-
føring og pengestøtte til 

forestillingen. Ta kontakt 
med Helga Bonden Lund 
dersom din arbeidsplass 
eller firma kunne tenke 
seg å kjøpe annonseplass i 
forestillingens program. 

Målet med dette prosjek-
tet er å etablere et ung-
domskor på Nesodden. Så 
da gjenstår det å se om de 
unge blir engasjert nok til å 
ville fortsette til høsten. Det 
må vi be om og håpe på. 

– og mye annet
Det er som dere ser mye 
som skjer i kirkene våre for 
barn og ungdom. Andre 
aktiviteter som kan nevnes 
er ActionTweens, utdeling 
av 4-årsboka, søndags-
skole, jentegruppe, allsidig 
konfirmantarbeid, «Lys 
våken», «Tårnagentene», 
skole/kirke-samarbeid og 
leirer. Den beste måten å 

Av Helga Bonden, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngDOMSSIDene

� �

2011 kommer til å bli et supert år, det kjenner jeg i hele meg, ja 
det bobler faktisk litt i hjertet bare av å skrive om det. vi trap-
per stadig opp barnearbeidet, og det samme med konfirmantar-
beidet. som dere vil lese under er det mye på trappene denne 
våren, så vær gjerne med å legge barne- og ungdomsarbeidet i 
Guds hender.  Guds fred!

Hilsen barne- og ungdomsarbeider´n



INFO
Hvor: MS Innvik,  
Svestad brygge
Tid: 15. mai (klokkeslett 
blir annonsert senere)
Annonse eller gave til prosjektet: 
ring Helga 907 67 823
Antall: 300 sitteplasser
Forhåndsbilletter:  
Kirkesenteret

KOnFIrManTMUSIKal BÅDe DøPTe Og IKKe DøPTe er velKOMne TIl Å DelTa

� �

Babysang er for alle babyer fra 
to måneder og opp til ett år. 
Her synger vi enkle barne-

sanger, regler og rim. Vi danser, ler, 
koser og svetter litt. På babysang er 
kirkerommet spedbarnets rom, der 
alt skjer på barnas premisser. Etter 
sangen i kirkerommet spiser vi deilig 
lunsj på menighetshuset. 

Gruppa er allerede i gang med å 
fylles selv om det ennå er gjort liten 
markedsføring, og det er bra. Det 
betyr at babysangtilbudet vårt har 

begynt å etablere seg blant folk. 
Det er 18 plasser på vårens gruppe. 
Grunnen til dette er at det skal bli en 
positiv opplevelse for alle, både våre 
fantastiske medhjelpere som lager 
lunsj, de små og mødrene og fedrene 
som kommer. 

Menighetshuset på Skoklefall er 
ikke så stort, så da vi i høst var over 
20 babyer og foresatte pluss lunsj-
lagere og barne- og ungdomsarbei-
deren, ja da ble det både trangt og 
livlig. 

Mer sang, lunsj og babyhygge
torsdag 3. mars startet babysangen opp igjen. 

BaBySang

Hvor: Skoklefall kirke/menighetshus 
Tid: kl 12–14 Oppstart 3. mars og hver 
torsdag frem til påskeferien
Påmelding: kontakt Helga B. lund. 
Tlf: 90 76 78 23 eller 

e-post: ungdomsarbeider@nesodden.
kirken.no
Plasser: 18 babyer, påmelding helt frem til 
gruppa er full. 
Pris: 350 kr

nå både barna og foreldrene på 
er at de blir kjent med engasjerte 
voksne og unge, og får møte leven-
de og personlig tro. I alle disse akti-
vitetene trenger vi flere frivillige 
medarbeidere og folk som kan ta 
kontakt med andre i sitt nærmiljø. 
Vil du være med som medhjel-
per, leder, underviser, pianist, 
andaktsholder eller bare i en idé-
gruppe? Ta gjerne kontakt med 
meg for en uforpliktende samtale. 



FUlgTe aSylSøKerDraMaeT I OSlO DOMKIrKe PÅ nærT HOlD: Av Steinar Glimsdal, stglim@online.no

i løpet av en særs kald febru-
aruke var en kirkeasylsak 
med 50 etiopiere i hovedrollen 
blant toppnyhetene i medie-
norge. nesodding og vikarp-
rest Caroline Johanne hauglid-
Formo i oslo domkirkemenighet 
sto midt oppe i dramaet.

Mandag 7. februar søkte 50 
etiopiere, både voksne og 
barn, kirkeasyl i Oslo dom-

kirke. De hadde alle fått avslag på sine 
asylsøknader, og i kirken innledet flere 
av dem en sultestreik i protest mot 
myndighetenes behandling av deres 
søknader. Domkirken menighet la til 
rette så godt det var mulig for 
oppholdet i den vin- terkalde 
kirken. I løpet a v 
den påfølgen- d e 
uken arbei-
det dess-
u t e n 

� �

– vI STO veD Kjernen av vÅr KrISTne TrO
menigheten og Oslo biskop iherdig for 
å få til en ny dialog mellom asylanter 
og norske myndigheter. Meningene var 
mange rundt dramaet som utspant seg 
i ærverdige Oslo domkirke. FrPs for-
mann Siv Jensen gikk offentlig ut og 
anmodet politiet om å rydde domkirken 
da hun så etiopiernes kirkeopphold 
som et misbruk av kirkerommet.

vingårdssøndag
Midt oppe i alt dette havnet altså 
vikarprest i Oslo domkirke Caroline 
Johanne Hauglid-Formo (33). Hun 
hadde blant annet ansvar for guds-
tjenesten på vingårdssøndagen 13. 
februar. Med etiopiske asylanter som 
tilhørere sammen med resten av menig-
heten talte hun over dagens tekst fra 
Matteus-evangeliets 20. kapittel, den 
forunderlige historien om arbeiderne i 
vingården som fikk utbetalt like mye 
i daglønn uansett hvor mange timer 
de hadde arbeidet. Vikarpresten talte 
om den guddommelige nåde og rettfer-
dighet som noe grunnleggende annet 

enn den rettferdighet som til vanlig 
praktiseres av jordiske domstoler 

og myndigheter.
Hauglid-Formo så evan-
gelieteksten som en 

Guds påminnelse om 
å huske på vår 

menneskelig-
het, at sam-
funnsstruk-

turer i seg selv 
ikke regulerer 

nestekjærlighet og 
medmenneskelighet.

– Velger vi å kaste etio-
pierne ut av kirka, kaster vi 

også ut oss selv, og vi mister ikke 
bare vår kirke, men også hele vårt 

trosgrunnlag, sa hun fra prekestolen i 

nyoppussede Oslo domkirke.
Biskopens og menighetens bestre-

belser på å få til en dialog med norske 
myndigheter lykkes til slutt. Etter en 
uke i kirken flyttet samtlige kirkeasy-
lanter frivillig og på fredelig vis til et 
statlig asylmottak på Torshov i Oslo.

– Sterk opplevelse
Caroline Hauglid-Formo bor sammen 
med mann og barn på Bjørnemyr. 
Det har de gjort de siste tre årene. 
Caroline har dessuten vært medlem av 
Skoklefall menighetsråd siden høsten 
2009. Utdannet prest ble hun rett før 
jul 2009, og vikarprest i Oslo domkir-
kemenighet ett år senere.

Vi møter Caroline Hauglid-Formo på 
menighetskontoret som ligger rett ved 
Karl Johans gate to og en halv uke etter 
den mediefokuserte kirkeasylsaken.

– Det var en sterk opplevelse å høre 
de mange historiene som asylantene 
kunne fortelle, sier Hauglid-Formo. 
– Etiopierne var ved et pennestrøk 
plutselig blitt helt rettsløse i det nor-
ske samfunn. Utenfor kirka hadde de 
ingenting. Kirkeasylet og sultestreiken 
var deres siste desperate forsøk på å 
bli hørt.

Lettelsen var stor da det ved flere gode 
krefters samspill lykkes å få bevegelse 
i etiopiernes sak. Caroline Hauglid-
Formo har fått en anledning til å fun-
dere rundt fenomenet kirkeasyl. Vi spør 
hva hun ser som den dypereliggende 
begrunnelsen for kirkeasylordningen.

– Kirkeasylordningen er en eldgam-
mel praksis og ordning i den jødisk-
kristne tradisjon, begynner hun. 

– I middelalderen fantes helt spe-
sifikke regler for hvordan kirkeasyl 
skulle praktiseres. Både den gang og nå 
i dag begrunner vi kirkeasyl med at kir-
kerommet er et hellig rom, og ordnin-

Biskopen 
om kirkeasyl:

Kirkeasyl er ingen 
institusjon, men oppstår når 

mennesker i nød søker tilflukt i 
kirkerommet eller annet kirkelig lokale.

 Det er menighetsrådet som forvalter kirkerommet
 og som må gjøre vedtak om at mennesker kan få være 

der i en fortvilt situasjon. Det er et stort ansvar, og det er 
å vise nestekjærlighet. Å gi medmennesker rom når de ikke ser

andre utveier, er uttrykk for kirkens omsorg og har tradisjon tilbake 
til de første kristne. Kirkeasyl er aldri noen løsning. Det er svært 

krevende for dem som bor i kirkerom, og det er også svært 
krevende for dem som følger opp daglig, og tar ansvar 

over lang tid og med stor uvisshet. Myndighet 
og kompetanse til å avgjøre asylsaker ligger 

hos statlige myndigheter, og det forholder 
kirken seg til. Men ventetid 

på avklaring er en stor 
belastning, for alle 

de berørte.



gen med kirkeasyl bidrar til å bevare 
denne helligheten. Kirkerommet skal 
gi beskyttelse, fred og ro, og samfun-
nets maktinstanser har gjennom alle år 
respektert dette. Hva om vi heller snur 
det på hodet og spør hva vi står igjen 
med dersom vi fjernet muligheten for 
kirkeasyl? For meg blir det slik at vi 
her står ved kjernen av vår kristne tro. 
Det handler om å svare på spørsmålet 
”Hvem er Gud?” Vi kan også spørre: 
Finnes det noe menneske som har rett 
til å vise bort den som søker Gud og 
kirkens beskyttelse?

Caroline Hauglid-Formo viser til 
asylordninger som nevnes allerede i 2. 
Mosebok, og en parallell forståelse av 
tempelet og alteret i den gamle pakts tid 
som en frisone.

Med evangeliet som kompass
– Men hvordan skal en verne seg mot 

misbruk av kirkeasylet?
– Biskop Ole Christian Kvarme har 

sagt at det går en grense ved bruken av 
kirken som åsted for politiske demon-
strasjoner. Personlig finner jeg mitt 
kompass i denne saken i evangeliene. 
Her peker alltid Gud på det enkelte 
menneske og det som er til det beste for 
det enkelte menneske. Og dersom dette 
er vår ledetråd og vårt dreiepunkt, 
så vil jeg si det er svært vanskelig å 
unngå å implisere resten av samfunnet, 
inkludert det politiske. Religiøse ver-
dier henger på mange vis sammen med 
det politiske. Kirken handler og virker 
i verden og det vi gjør vil nødvendigvis 

FUlgTe aSylSøKerDraMaeT I OSlO DOMKIrKe PÅ nærT HOlD: Av Steinar Glimsdal, stglim@online.no

� �

– vI STO veD Kjernen av vÅr KrISTne TrO

– i mors FanG
i menighetshuset ved 
nesodden kirke har nadeem 
dar igjen søkt tilflukt. 
I denne omgang har den tidligere 
offiseren i den pakistanske hæren sit-
tet i kirkeasyl siden januar. Dette er 
Dars tredje runde som kirkeasylant. 
Alt i alt har han bodd i et lite kontor 
på menighetshuset i snart to år.

– Selv om det er vanskelig å bo 
for seg selv i menighetshuset, gir det 
trygghet for meg og familien min, 
sier han.

– En virkelig god trygghetsfølelse, 
som å sitte i mors fang.
Bakgrunnen for at Nadeem Dar 
søker slik tilflukt er at han frykter 
forfølgelse og dødsstraff for blasfemi i 
Pakistan. Han er nemlig Ahmadiyya-
muslim og de regnes ikke som rett-
troende muslimer. Han har dessuten 
ledet kamper mot muslimske funda-
mentalister og terrorister. 

Av Ann-Turi Ford

Caroline Johanne Hauglid-Formo (��) er vikarprest i  
Oslo domkirke. Hun trives svært godt med å ha sin hjemlige  
base på Bjørnemyr på Nesodden.(Foto: Steinar Glimsdal)

bli oppfattet som en kommentar, og 
til tider også som et korrektiv, til den 
rådende politikken.

– Hva er den viktigste lærdommen 
fra kirkeasylsaken i Oslo domkirke?

– At noe av det viktigste kirken gjor-
de i denne saken var å se asylsøkernes 
lidelser og føle med dem i deres kamp. 
Selv om ikke dette løste deres proble-
mer var det like fullt noe av det aller 
viktigste som ble gjort. Vi ser at men-
nesker kan gå gjennom ild og vann når 
en kjenner at noen går sammen med en, 
avslutter Caroline Hauglid-Formo.



UTSTIllIng Og KOnSerT              Av Anne Marit Tronvik
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MenIgHeTen SKal 
SITTe BeDre
det har kommet nye stoler i skoklefall kirke.

Farvel TIl jærSTOlene           Av Svein Hunnestad

Jærstolene med sine stråflettede seter 
er en saga blott. Nå kan menigheten 
sitte på polstret brunt skinn 

Det hele startet med at det ble bevil-
get penger til nye stoler fra kommune-
styret i fjor. Etter det er det blitt gjort 
et stort og omfattende arbeid med å 
finne de nye stolene, som nå er på 
plass, og for første gang ble brukt på 
karnevalgudstjenesten søndag 6. mars.

Menighetsrådet satte ned en komi-
te bestående av: Elin Dammyr, Alf 
Reidar Felberg og kirkeverge Frank 
Willy Vindløv Larsen. De har sett på 
mange stoler, innhentet anbud fra flere 

levandører, innhentet råd fra bisko-
pens ekspertise på området. 

Det å anskaffe nye stoler er blitt 
en stor og omfattende prosess! 
Stolkomiteen har gjort sine valg ut fra 
følgende kriterier: Stolene skulle være 
gode å sitte på, gli inn i det eksisteren-
de miljøet og ha en holdbarhet på femti 
år. Vi som har prøvesittet de nye stole-
ne og sett dem i sitt rette element må si 
komiteen har lykkes bra! Menigheten 
takker dere for arbeidet dere har lagt 
ned, gratulerer med resultatet. Vi opp-
fordrer deg til å komme på gudstje-
neste og teste stolene selv.

MarIa-KvelD I gjøFjell
Jomfru maria – Gudsmoderen 
– hvem var hun egentlig?
Det spørsmålet har vært stilt mange 
ganger de siste 2000 år – og svarene har 
vært ulike. Vi har imidlertid ikke tenkt 
å gi oss i kast med vitenskapelige utred-
ninger, men invitere til en kveld med 
undring for hjertet og sanseopplevelser 
for øyne og ører.

Det er naturlig å bruke Maria bud-
skapsdag til en slik kveld hvor mange 
gode krefter på Nesodden vil bidra til 
å løfte frem Maria, Jesu mor, gjennom 
musikk, ord og billedkunst.

Sang og musikk er det Nesodden 
Frogn Kammerkor, dirigert av Gunnar 
Bjerknes Haugen, og gruppa Ford 
Folk som står for. Vi får høre gamle 
folketoner og klassiske verk, samt en 

Ford Folk: (f.v.) Gjermund Kolltveit, Bjørn 
Ann-Turi Ford og Jan Helge Henriksen. 

Ivar Henriksen, Lars Svanberg Jakobsen, 
(Foto: Kirsten Randers-Pehrson)

Nesodden Frogn Kammerkor under ledelse av Gunnar Bjerknes Haugen



nesodden oG GJøFJell: 
årsmøte og fest for alle i menighetene på nesodden 
menighetshus onsdag 13. april fra kl 18
en av ten sing-bevegelsens pionerer, sindre eide, kommer og vil lære oss 
nye sanger og salmer fra den verdensvide kirken.
Menighetsrådet inviterer alle i menigheten – ikke minst alle frivillige medarbei-
dere – til helaften onsdag 13. april. Sett av datoen i kalenderen allerede nå! Dette 
blir en kveld du ikke ønsker å gå glipp av!

Vi starter litt rolig kl 18 med årsmøte som varer til kl 19. Har du tanker om 
hvordan vi bør satse videre i menighetene fremover, får du mulighet til å legge 
dine synspunkter frem på årsmøtet. Det er også mulig å stille spørsmål til menig-
hetsrådet på bakgrunn av årsmeldingen eller andre forhold knyttet til menighe-
ten. Dessuten orienterer vi litt om kirkevalget til høsten.

Etter årsmøtet er det tid for fest. For å feire alle frivillige medarbeidere, for å 
feire fellesskapet i menighetene vår og for å gi oss litt «kvalitetstid» sammen i en 
hektisk hverdag. Det blir god - kanskje litt eksotisk ?-  mat, allsang, noen  nye 
impulser utenfra og  noe som utfordrer til nye tanker og refleksjoner. Sindre 
Eide og hans kone Estrid Hessellund kommer og vil lære oss nye sanger og bøn-
ner fra sangheftet Syng Håp. Hensikten med Syng Håp-heftet er å gi hjelp til 
å ta materiale fra det verdensvide kirkefellesskapet i bruk på møter, konserter, 
gudstjenester og annet. Sindre Eide og Estrid Hessellund har blant annet bodd 
og jobbet i Eritrea, og har vært sentrale i arbeidet med å samle og utgi dette 
spennende materialet. Begge er dessuten salmediktere, i tillegg til at de for tiden 
jobber i Kirkerådet sentralt.

Både årsmøte og menighetsfesten foregår på Nesodden menighetshus, like ved 
Nesodden kirke. Alle er velkommen til årsmøte og/eller menighetsfesten – enten 
du er ny i menighetssammenheng, men nysgjerrig på hva som foregår der, eller 
du er  frivillig medarbeider, fast kirkegjenger, deltar på onsdagsmiddag eller 
onsdagsgruppe, er konfirmantforelder, har døpt barnet ditt i kirken eller deltar 
på andre aktiviteter i menigheten. 

Påmelding  til Line Solvik på Kirkesenteret , telefon 66 96 58 28 , e-post:  
gravregister@nesodden.kirken.no, slik at vi  kan beregne hvor mye mat og 
drikke som skal til.

UTSTIllIng Og KOnSerT              Av Anne Marit Tronvik
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ÅrSMøTeTID

MarIa-KvelD I gjøFjell
sang om Marias englebesøk som Per 
Solberg på Fagerstrand har arrangert 
for blandet kor. Selvsagt skal vi også 
synge sammen noen av de vakre Maria-
sangene fra salmeboken.

Lærer Marit Aars Eide vil fortelle 
legenden om Marias fødsel og skuespil-
ler Liv Landmark leser dikt og bibel-
ske tekster innimellom de musikalske 
innslagene.

Kirken vil også romme en liten 
kunstutstilling som blir lagt til rette 
av kunstner Ingelill Mitchell og Marit 
Aars Eide.  Der kan du meditere både 
over ikoner og mer moderne bildende 
uttrykk. Verkene blir i hovedsak lånt 
fra private eiere her på Nesodden.

PS! Har du et eller flere Maria-bil-
der å låne oss, kan du ta kontakt med 
Anne Marit Tronvik på 920 51 089!

Ford Folk: (f.v.) Gjermund Kolltveit, Bjørn 
Ann-Turi Ford og Jan Helge Henriksen. 

Ivar Henriksen, Lars Svanberg Jakobsen, 
(Foto: Kirsten Randers-Pehrson)

Nesodden Frogn Kammerkor under ledelse av Gunnar Bjerknes Haugen

det planlegges en ny

kUltUrmønstrinG 
For Familien dar  
lørdag 26. mars i nesodden kirke kl 17

(følg med i Amta)



jaer og Berger 
misjonsforening
Foreningen ble stiftet i 1883, 
etter besøk av Skrefsrud og fru 
Børresen. Den er Nesoddens eld-
ste, fremdeles eksisterende mis-
jonsforening.
Medlemmenes antall er nå ca. 
12 – i alder fra 40 til 85 år. 
Styreformann er fru Liv Smith, 
nestformann fru Alette Pedersen 
og kasserer fru Lilla Nylænden.
Møtene holdes privat, ofte i 
Prestegården, den siste mandag 
i måneden, som regel 10 ganger i 
året. Der deltar ofte en misjonær, 
eller sognepresten er med.
Israelskveld
Onsdag 27. januar var det 
Israelkveld i Gjøfjell. Ikke noe 
land i verden er så i brennpunk-
tet som Israel. Stadig blir vi min-
net om at her står vi overfor et 
under – noe som tanken ikke kan 
fatte.
Misjonsprest Andr. Andreassen 
har bodd i Israel i mange år 
som prest ved Israelsmisjonens 
lutherske menighet i Tel-Aviv. 
Her hjemme har han reist meget 
omkring og fortalt om dette 
underets land. På Israelskvelden 
i Gjøfjell m.hus fikk vi også se 
den vakre og nye fargelydfilmen: 
«Se til Israel». Filmen er tatt 
opp der nede av filmfotograf Jan 
Wikborg (kjent for bl. a. «Over 
alle Hav»).
Israel bør angå oss alle!
Notiser i Kirkespeilet nr 1/april 1��1

Gulvet er slipt og nye sto-
ler er på plass i Skoklefall 
kirke. Mange mennesker 
i menigheten har vært 

delaktige i arbeidet med denne 
anskaffelsen. Nå er stolene på 
plass og resultatet er etter 
min mening blitt veldig 
bra. Vi har fått stoler 
som kler kirkerommet til 
fulle. La oss håpe at dette 
er en investering som menig-
heten i Skoklefall vil ha glede av 
i mange år fremover.

I desembernummeret av Kirkespeilet 
fortalte jeg om at det foreligger et for-
slag fra Borg bispedømmeråd om dele 
Follo prosti i to. Nesodden kirkelige 
fellesråd har i sin høringsuttalelse gitt 
uttrykk for at man primært ikke ønsker 
en deling av prostiet. Fellesrådet peker 
heller på muligheten for å øke prostens 
ressurs til ledelse. Slik situasjonen er i 
dag har prosten 50 prosent stillingsres-
surs til denne ledelsesfunksjonen, resten 
av stillingen skal fylles med arbeidsopp-
gaver som menighetsprest. Videre har 
fellesrådet gitt klart og tydelig uttrykk 
for at dersom man likevel velger å dele 
prostiet, er det ikke akseptabelt at ett 
prostesete blir plassert i Ås og ett i Ski. 
Nesodden kirkelige fellesråd vil, ved en 
eventuell deling av prostiet, at det ene 
prostesetet blir plassert i Frogn. Dette 
vil gi kirken på Nesodden en sterkere 
tilknytning til prosten i det daglige, noe 
fellesrådet mener vil være en styrke 
både for kirkens drift og utvikling.

Nesodden kirkelige fellesråds regn-
skap for 2010 er i ferd med å avsluttes. 
I skrivende stund ser det ut som om 
regnskapet vil bli gjort opp med et 
underskudd på om lag 44 000 kroner. 
Summen er ikke stor, og det kan der-

for kanskje virke som om dette ikke er 
noen stor sak. Som kirkeverge mener 
jeg likevel at det er grunn til å rope et 

varsko. Min opplevelse er at driften 
i kirkene her på Nesodden er 

skrudd ned til et minimum. 
Slitasjen er stor både på 

frivillige og stab. Det er 
rett at penger ikke er 
alt, men de rammene vi 

årlig blir tildelt til drift er 
så knappe at det er vanske-

lig å bygge menighet og drive 
menighetsarbeid på Nesodden. 

Situasjonen som landets «fattigste» 
kirkekommune har satt sine spor, og 
som jeg allerede har nevnt, slitasjen 
på frivillige og ansatte er merkbar. 
Jeg legger vekt på dette fordi vi er 
inne i et valgår. Et kommunevalg som 
også vil være viktig for kirkens drift. 
Derfor ber jeg, på vegne av den lokale 
kirken, om hjelp til å påvirke de poli-
tiske myndigheter i retning av en mer 
kirkevennlig politikk i kommunen. 
Min erfaring som kirkeverge peker i 
retning av at det er mulig å få gjen-
nomslag overfor kommunen når vi ber 
om penger til bygg og anlegg. Langt 
vanskeligere er det å få gehør for økte 
bevilgninger til drift. Tiden er nå inne 
for at kirken lokalt får et ordentlig 
oppsving i sine bevilgninger til drift. 
Det burde være nok å nevne at vi i en 
kommune med snart 18 000 innbygge-
re ikke har diakon. Vi får heller ingen 
midler av kommunen til å avlønning 
av barne- og ungdomsarbeider og det 
er ikke bevilget egne midler til daglig 
drift av menighetene. Konsekvensene 
av dette er at det menighetsbyggende 
arbeidet vi alle er opptatt av å få til blir 
skadelidende.  

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

KIrKevergen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet

1� 1�

FOr 40 År SIDer
KIrKeSPeIleT



FelleSKIrKelIg
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PÅSKen I KIrKene
skJÆrtorsdaG
er dagen for fellesskap, og her på 
Nesodden har vi en god tradi-
sjon for å møtes til felleskirkelig 
gudstjeneste i Gjøfjell kirke om 
kvelden. Lokale sang- og musikk-
refter vil være med på å sette sitt 
preg på kvelden der tradisjoner fra 
våre ulike sammenhenger flettes 
sammen og tydeliggjør vårt krist-
ne fellesskap. I år er det pastor 
i Misjonskirken, Knut Moholdt 
som er taler, ungdomspastor i 
Pinsekirka, Daniel Hop-Hansen, 
skal lede gudstjenesten og sokne-
prest i Dnk, Anne Marit Tronvik, 
leder nattverdfeiringen.
Dette er en fin mulighet for å bli 
bedre kjent med hverandre, så 
hjertelig velkommen til gudstje-
neste kl 18 – og til kveldsmat på 
menighetshuset etterpå!

lanGFredaG
er en dag for stillhet og etter-
tanke. Bibeltekstene denne dagen 
som forteller hele Jesu lidelses-
historie, er så innholdsmettet at 
vi i år har valgt å la dem led-
sages av ren instrumentalmu-
sikk. Lidelseshistorien som er 
fra Lukasevangeliet i år, blir lest 
av skuespiller Liv Landmark. 
Nesoddenmusikerne Igor og 
Natasja Rybak spiller stykker 
fra sitt klassiske repertoar og lar 

musikken bidra til å understreke 
dybdene i tekstene. Tradisjonen 
tro samles vi i kirken kl 15, i Jesu 
dødstime.  Gratis adgang.

1. påskedaG
ottesang i Nesodden kirke kl 9 
Ikke lenge etter soloppgang samles 
vi til Ottesang, en enkel morgen-
gudstjeneste på ca en halvtime, for 
å feire Jesu oppstandelse. Prest er 
Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen.
høytidsgudstjeneste kl 11 i 
Skoklefall kirke. Det er årets 
store festgudstjeneste med dåp 
og nattverd. Prest er Bjørn Eirik 
Bjerkreim-Bentzen.  
påskefrokost i Skoklefall 
menighetshus fra kl 9.45. Det er 
ingen påmelding, derfor ber vi om 
at deltakerne selv tar med seg brød 
og pålegg til felles bord. Kaffe, te, 
juice og smør blir servert.

2. påskedaG
påsken i ord og toner i Skoklefall 
kirke kl 19.30 Enten du vært bort-
reist i påsken eller har vært hjem-
me får du en ypperlig mulighet til 
å oppsummere påskens innhold. 
Vi vandrer sammen med disiplene 
som var på vei til Emmaus, lytter 
til påskefortellingen i bibeltekster 
og dikt og synger gamle og nyere 
påskesalmer.

FelleSKIrKelIge Bønne- 
Og lOvSangSKvelDer
høsten 2010 har vi hatt et bønnefellesskap 
i et privat hjem hver fredag med deltakende 
fra ulike menigheter.
Vi har opplevd stor velsignelse i dette, og fått mange 
bønnesvar. Fellesskapet har virket til inspirasjon og 
fornyelse, der flere har opplevd å bli styrket i sin tro og 
samfunn med Kristus. En person har også blitt kristen 
på et av møtene, og vi opplever slik at Herren virker 
iblant oss. Ut fra dette fellesskapet har det kommet en 
drøm om at kristne på Nesodden kan samles til felles 
bønn og tilbedelse også på offentlige møter i kirkene på 
Nesodden. Vi tror dette vil gi spesiell velsignelse.
 Tanken er å samles én fredag hver måned til en kveld 
preget av lovsang og bønn. Ved å rullere mellom de 
ulike menighetene tror vi flere vil komme, da terskelen 
er lavere når et møte finner sted i et lokale man er vant 
til å gå til. Noe av visjonen for samlingene er hentet fra 
Romerne 12:4-5 «For slik som vi har mange lemmer på 
ett legeme, men uten at alle lemmene har samme funk-
sjon, slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus, 
og hver enkelt er vi hverandres lemmer.» 
For øyeblikket er initiativtakere til dette Jean Clement 
Diambilay Kanku og Finn Salvesen, begge tilknyttet 
Nesodden Pinsekirke. Det er ønskelig at flere er med på 
å arrangere dette, og til å komme med innspill til form 
og innhold for møtene!
neste samling er i pinsekirken fredag 8. april kl 19. 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon

konFirmantene 
rinGer på hos deG om 
kvelden 12. april

Over én milliard mennesker 
lever i ekstrem fattigdom. 
Urettferdighet tar mennes-
keliv hver dag. I år setter 
Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon fokus på økonomisk 
rettferdighet. Sammen kan 
vi kjempe for en fremtid uten 
fattigdom.  Det er menighe-
ter landet rundt som står 

for gjennomføringen av 
fasteaksjonen. Pengene som 
samles inn går til Kirkens 
Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Støtt aksjonen 
direkte ved å bruke kon-
tonummer 1594.22.87493, 
ringe givertelefon 820 44 
088 (200 kroner) eller sende 
en sms <KN100> til 2090 
(100 kroner)

Vi trenger flere bøsse-
bærere og andre som kan 
hjelpe til fra kl 18. Ta kon-
takt med kirkesenteret på 
telefon 66 96 58 20 dersom 
du vil være med.



Erna Mehus. . . . . . . . . f: 1911
Grethe Ragna  

Furulund . . . . . . . . . f: 1947
Rigmor Falck Olsen . . f: 1922
Anne Lise Johansen . . f: 1927
Bjørn Bjørge Jensen. . f: 1925
Laila Kristin Hestnes . f: 1959
Brith Elisabeth  

Mathisen. . . . . . . . . . f: 1952
Gudrun Lundgren. . . . f: 1919
Reidun Olsson. . . . . . . f: 1924
Robby Valentin  

Kjeldsbøl . . . . . . . . . f: 1922
Thorbjørn Ingolf  

Norum . . . . . . . . . . . f: 1924
Ingvald Haram . . . . . . f: 1912
Ellen Mew Bye . . . . . . f: 1928
Guro Espelie . . . . . . . . f: 1915
Torill Ripel . . . . . . . . . f: 1946
Kjell Johansen . . . . . . f: 1936
Gerd Kristiansen. . . . . f: 1919
Bjørn Herman  

Fjellberg . . . . . . . . . . f: 1956
Kristian Krange. . . . . . f: 1926
Ingrid Bakke . . . . . . . . f: 1924
Ruth Kristine Skybak . f: 1928
Anne Lise Etting . . . . . f: 1947
Anbjørg Cecilie Bugten f: 1915
Borghild Haugan . . . . f: 1916
Asbjørn Edvin Haaker . f: 1933
Marit Andersen. . . . . . f: 1925

BønneKrUKKen
BE OM 

– at fastetiden må hjelpe  
oss til å se mer av Gud og  

våre medmennesker

– at vi må bli flinkere til å 
møte alle mennesker  

med respekt

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

– en rask og god løsning  
for Nadeem og familien

– fortsatt godt  
felleskirkelig  

samarbeid

                20. nOveMBer 2010–28. FeBrUar 2011

SleKT SKal Følge SleKTerS gang

nesodden kirke
Marie Lind
Christian Andreas Larsen 

Pedersen
Iben Garder Bjørnstad
Louise Engebretsen
Eline Amalie Rønning Indrebø
Suna Persson
Anna Maryon Eide
Kim Hermansen
Sebastian Kopperud
Trym Carstens Ingeberg
Adam Kronstad
Markus Austheim Ohme
Aksel Piene Gianotten
Matilda Henny Husby Moore
Kristian Piene Wesche

skokleFall kirke
Kajsa Glimsdal Sørensen
Victoria Framås
Jesper Moskvil Antonsen
Maria Renate Nilsen
Kristian Wilkens Norderhaug
Tora Johanne Sveen Oksavik
Emilie Leervaag  

Røberg-Nilsen
Jonatan Sandelin Vidsjå
Linnea Amalie Sommerstad 

Henriksen

GJøFJell kirke
Marly Ingvaldsen 

Engebretsen
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Sett av første helg i september!
menighets-
weekend

Helgen 2.–4. september drar vi til Sjøglimt ved 
Ørje (nær svenskegrensa). Det blir morsomme akti-

viteter både for barn, tenåringer og voksne, spen-
nende utflukter og flott fellesskap. Mer informasjon 
kommer i neste nr av kirkespeilet og info vil også bli 
lagt ut på Fellesrådets hjemmeside. Sett av helgen i 

kalenderen allerede nå. 



KrySSOrD send løsningen til Barnespeilet (adresse over). 
Kanskje du vinner en fin bok!

alle Barn er velKOMne MeD BIDrag! SenD TegnInger, DIKT, gÅTer, KrySSOrD Og anneT TIl 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien ��, 1�5� Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

SenD  
OPPgave- 

løSnIngen TIl  
BarneSPeIleT Og DU  

Har STOr SjanSe  
FOr Å vInne 

en BOK!

BarneSPeIleT

1� 15

TegneSerIeSTrIPe tegnet av Martine Gunbjørnsen (14) fra Nordstrand på Nesodden.

Nesodden barnegos-
pel er i gang. Ennå 
er det bare en liten 

gjeng med, hold dere fast, 
gutter som deltar i koret. 
Det må være første gang 
i historien at et barnekor 
bare har gutter. Men det er 
en fin liten gjeng. Selvsagt 
er det plass til flere, og jeg 
håper ryktet om Nesodden 
barnegospel spres til alle 
sangglade barn. I tillegg er 
tirsdagstilbudet i Gjøfjell 
menighet utvidet. Før bar-
negospeløvelsen er det nå 
familiemiddag for store og 
små, enten du har barn i 
koret eller ikke. På disse 
middagene håper jeg virke-
lig at vi kan fylle opp menig-
hetshuset. Å dele et måltid 
sammen er både sosialt og 
hyggelig. 

Barnegospel og 
familiemiddag
Hvor: Gjøfjell kirke og 
menighetshus
Tid: 8.mars, 22.mars, 5.april, 
3.mai, 31.mai (middag 16.30–
17.30, gospel 17.30–18.30)
Hvem: Middagen er for alle. 
Voksne og barn, søsken, 
besteforeldre, naboer og 
venner. Koret er for alle 
barn fra 5 år og oppover. 
Pris: 40 kr per. pers, familie-
pris: 150 kr. 

BarnegOSPel!
1 2 3 4 5

6

7 1 1

8 9 1 10 11

12 

vannrett
1 Høytid som nærmer seg nå
6 Smaker godt om sommeren
7 To like
8 Glane
10 Engelsk stortingsmedlem 

(spør en voksen)
12 Alene

loddrett
1Høytid nærmere  

sommeren
2 Høydedrag
3 De er lange og du kan 

snart legge dem bort
4 Påskelesestoff
5 To like
9 Alene
11 To like

Skulle vi ikke 
vært «fire på rad»

Ja ...  
da var vi her da ...



I Skoklefall kirke møtte det opp 
rundt 25 tårnagenter som fikk 
hver sitt agentpass og tårnagent-

bøff. Etter litt lek gikk de løs på 
første oppdrag der de skulle plassere 
bilder av symboler i kirken på rett 
plass. Etter hvert lå det fem bilder ved 
døpefonten, på prekestolen, ved to 
forskjellige bilder, alterduken og ved 
lysestakene. Agentene fikk vite hva 
symbolene betyr. 

På gudstjenesten dagen etterpå var 
det mange som husket både hva sym-
bolene het, hvorfor de var der og 
hvilke fortellinger i Bibelen de kunne 
minne om.

helgen 29.–30. januar var det 
tårnagenthelg i mange kirker 
over hele landet. 

agenTer I KIrKeTÅrneT
FaSTelavngUDSTjeneSTe Av Inger Bjørkaas Thedin

Oppdrag to var det mest spen-
nende. Hva står på kirkeklokkene 
i klokketårnet? Alle kirkeklokkene 
i Norge har en inskripsjon. De er 
laget på Norges eneste kirkeklokke-
fabrikk, Olsen Nauen Klokkestøperi 
i Tønsberg. Tårnagentene fikk gå i 
grupper opp i kirketårnet for å kjenne 
på klokkene. 

Lyden av klokkene er så kraftig at 
det ikke gikk an å ringe i dem mens 
agentene var der oppe. Før gudstje-
nesten dagen etter var det flere agen-
ter som fikk være med kirketjener 
Tobiassen opp i tårnet for å ringe og 
da med øreklokker på. 

De fant ut at kirkeklokkene hadde 
disse inskripsjonene: «Jeg ringer til 
helg. Jeg ringer til fred. Jeg kaller deg 
inn i Guds kjærlighet.»

Dette var en uoppdaget sannhet som 

1�

A
v Inger B

jørkaas T
hedin

få visste om. Tårnagentene tok opp-
draget. 

Felles for alle tårnagenter er tårna-
gentsangen, en sang med rap og fen-
gende rytmer. Så klart startet den 
med kirkeklokker. Sangen ble innøvd 
på lørdagen og sunget på gudstjenes-
ten dagen etter. De to tårnagentene, 
som også er søndagsskolejenter, Sofie 
Desiré Maritvold og Ylva Bjørkaas 
Thedin (bildet) var med og rapet. 

Tårnagentenes siste oppdrag ble 
utført på slutten av gudstjenesten. De 
delte ut bibelvers på papirblomster 
som foldet seg ut når de ble lagt i vann. 
Foreldre, slekt og venner møtte opp på 
sammen med tårnagentene for å delta i 
gudstjenestefellesskapet. 

Takk til hjelpsomme englevakter 
som stilte opp.


