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Hører du at vinden blåser? 
Ser du fra ditt trygge sted at den bøyer blomster ned,  
at gresset bølger, blader skjelver, støv fra bakken virvles opp?

Kan vi våge å la Ånden bøye oss og la oss skjelve 
når vi ser hva vi har gjort med det liv vi fikk i dåpen?
Kan vi våge å la Ånden virvle opp alt gammelt støv 
som har lagt seg over livet som er stivnet i det gamle?
Se, det nye livet lever – like ved oss! Kan vi våge 
å gå ut og stå i blåsten, kjenne Ånden ruske i oss, 
tanken klarne, blodet bruse, hjertet vårt bli tent på nytt 
av den kjærlighetens flamme Gud vil gi oss ved sin Ånd?

I sitt ord har Herren lovet rikelig å gi sin Ånd.
Gi oss livsmot, tro og håp, så frimodig vi kan vitne 
om hans kjærlighet og makt med vårt liv og våre ord.

Takk, du Åndens gode giver, takk for alt du gir ved ham: 
liv og trøst, oppmuntring, tro, 
nådegaver som skal bygge opp din menighet på jord.
Lær oss til å ta imot alt det du vil gi ved Ånden. 
Hjelp oss åpne våre hjerter, gjøre denne bønn til vår:
Hellig Ånd, ta bolig i meg slik at Jesus lever der. 
Rens mitt hjerte for all frykt, fyll meg med din kjærlighet.
Tenn meg så mitt hjerte brenner! 
Bruk meg så hvordan du vil.
Amen.

Med ønske om en livgivende sommer 
– og vel møtt til høstens spennende Alpha-kurs!

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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gang
Dette er på
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søndag 12. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Mandag 13. juni
Felleskirkelig gudstje-
neste på To gård kl 12 
Sammen med Pinse- 
kirken, Misjonskirken 
og Den katolske kirken 
på Nesodden.

søndag 19. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i Skokefall 
kirke kl 11.

søndag 26. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

søndag 3. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 10. juli
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

søndag 17. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 24. juli
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11

Fredag 29. juli
Olsok-gudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
18.30 i samarbeid med 
Den katolske kirke. 
Etter gudstjenesten ta 
med nistepakke bort i 
prestegårdshagen

søndag 31. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 7. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

søndag 14. august
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 21. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 28. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 4. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Menighetsweekend på 
Sjøglimt leirsted – for 
alle menighetene på 
Nesodden!

søndag 11. september
Gudstjeneste med kon-
firmantpresentasjon i 
Gjøfjell kirke kl 11.
PULS-kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.

søndag 18. september
Gudstjeneste med kon-
firmantpresentasjon i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste med kon-
firmantpresentasjon i 
Skoklefall kirke kl 11.

piNseFest på 
OscarsbOrG Fest-

NiNG 13. juNi Kl 12
Den norske kirke i Follo ønsker for 

sjette gang velkommen til pinsefeiring på 
Oscarsborg festning ved Drøbak 2. pinsedag. 
Sammen med staben ved festningen ønsker 
vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag 

for små og store. Årets gjest er forkynner og 
trubaduren Tore Thomassen som vil delta på 
gudstjenesten I år ønsker vi å gjøre gudstje-

nesten og dagen enda mer familievennlig enn 
foregående år – dette preger også program-
met. Oscarsborg er et flott område å utfor-
ske også for barna, med sin historie og med 
god plass for alle. Vi samles til gudstjeneste i 
borggården med barnekor, musikere, og med 
flott akustikk. Etter gudstjenesten blir det tid 
til å spise, være sammen og delta i ulike akti-
viteter. I år blir det med et friskt fellskor med 

barn og unge fra hele Follo. Misjonærene 
Maria og Matthew Aadland Monger kommer 
også. De er utsendt av Det norske misjonssel-
skap til Mali i Vest- Afrika for å arbeide med 
menighetsbyggende arbeid og bibeloversettel-
se. Kollekten vil gå til deres prosjekt. Kl 13.45 
blir det en minikonsert med Tore Thomassen 

i Kongelunden. Det går an å kjøpe mat på 
Oscarsborg eller ta med selv. Griller blir satt 
opp. Torpedobatteriet er åpent før gudstje-

nesten kl 10–11.30. Kl 13 og14 er det omvis-
ning på Museet. For barn mellom 4 og 10 år 

blir det tunnelsafari kl 14 og 15.
Praktiske opplysninger: Ferge til Oscarsborg går 

fra Sjøtorget i Drøbak, kl. 09.00, 10.00 og 11.00, og 
fra Sundbrygga kl. 08.50, 09.50, 10.50 og 11.�0. Ca 
5–10 min. gange fra Sundbrygga finnes det gratis 
parkeringsplasser. I sentrum er det parkering mot 
avgift.  Ved Sundbrygga blir det også billettselgere 
og der får man rabattert billetter dersom man har 

kontanter. Kr 50 pr voksen og kr �5 pr barn.

Din  
oversiKt  

over Hva som  
sKjer i KirKene  

våre. riv Ut  
og Heng  

opp!

uteGudstjeNeste på tO Gård 2. piNsedaG 13. juNi Kl 12
Det blir felleskirkelig gudstjeneste på To gård sammen med Pinsekirken, Misjonskirken og Den katolske kirken på 

Nesodden. Taler er Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen. Det blir salg av vafler og kaffe før og etter gudstjenesten.
Velkommen



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



– Du var involvert i den nylige kon-
firmantmusikalen. Hvordan var det?
– Det var veldig givende! Det er alltid 
gøy å jobbe med konfirmanter selv 
om jeg må innrømme at det var mye 
arbeid og slitsomt til tider. Men det 
var det verdt! Resultatet ble jo kjem-
pebra! Jeg er imponert og stolt av det 
konfirmantene klarte å få til!

– Og hva er mest positivt?
– Denne musikalen ble laget av konfir-
mantene selv. Jeg har fått mange til-

b a k e -
meldinger på at 

de synes det var gøy! 
De tok utfordringen på 

strak arm, samarbeidet 
godt og leverte et bra resul-

tat! Konfirmantene var «med 
på alt» og jeg tror ikke de vil 

glemme øvelsen da de ble instru-
ert til å gå utenfor og skrike så 

høyt de bare kunne!

– Hva driver du med og er opptatt 
av ellers?
– Musikk er en stor del av livet mitt 
selvom jeg ikke har fått drevet så mye 
med det i det siste. Studiene tar opp 
mye tid. Har studert psykologi i ett år, 
søker medisin til høsten. Jeg jobber 
deltid som funksjonsassistent for en 
dame i kirkerådet og i blant som sekre-
tær på Heer Legekontor. Familien min 
betyr også veldig mye for meg.

– Har du noe forhold til 
kirken og noen kirke-
lige hjertesaker?
– Jeg har vært invol-
vert i kirken på forskjel-
lige plan: søndagsskole, 
konfirmantopplegg, og 
som klokker. Jeg syns 
det er viktig at kir-
ken inkluderer alle og 
prøver å møte men-
nesker der de er. 
 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Jeg har faktisk ikke noe nattbord, 
men på stolen ved siden av sengen 
ligger gårsdagens klær, mobilen og en 
bok av Cecilia Samartin. 

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Det er mye som gleder meg, men 
akkurat nå er vel den største gleden 
at jeg etter måneders intens lesing er 
ferdig med eksamen. Nå kan jeg ende-
lig senke skuldrene, slappe av og nyte 
sommeren. 

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg ser sjeldent på tv, men Grey’s 
Anatomy har lenge vært en favoritt, 
eller House. Om morgenen før jeg rus-
ler opp til universitetet summer gjerne 
nyhetskanalen i bakgrunnen slik at jeg 
får med meg litt av det som skjer ute 
i verden.

Navn: Margrethe Bjerknes
Alder: �0 år
Bosted: Oslo i folkeregisteret, Nesodden i  
hjertet (Er mye hjemme hos opphavet)
Yrke: Student

margretHe 
bjerKnes
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i speilet:

GjøFjell MeNiGhetshus
leies ut til barnedåp, minnesamvær og lignende.

Henvendelse til Hege Hildre, mobiltelefon 926 51 643



Av Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen  

UngDomssiDene

� �

sammen for en rettferdig
verden
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gikk 
av stabelen 12. april og ble en stor 
suksess. 120 konfirmanter deltok som 
bøssebærere og mange foreldre kjørte 
ungdommene rundt i regnværet. På 
menighetshusene ventet deilige kaker 
på de våte bøssebærerne etter innsat-
sen. I Gjøfjell menighetshus var stem-
ningen stor da opptellingen viste at 
fjorårets rekord ble slått. Vi samlet inn 
40 prosent mer enn året før og resul-
tatet for Nesodden ble på over 86.000 
kroner. Grete Anmarkrud deltok i 
tellekorpset og forteller til menighets-
bladets utsendte «Dette var gøy! Jeg 
har kjempelyst til å være med igjen 
neste år.»

Du kan 
lese mer om hva 

pengene går til og  
hva din menighet 

samlet inn på 
www.nca.no

Over: To blide konfirmanter

Til venstre: Ivrige medarbeidere fra Gjøfjell 
menighet.



livlige leirer
«Gjennom døden til livet» var tema da 
140 ungdommer og voksne dro på kon-
firmantweekend til Slora leirsted uten-
for Ski i begynnelsen av mai. Barne- og 
ungdomsarbeider Helga Bonden Lund 
forteller: «Vi ønsker å utforske hvordan 
påskefortellingene kan hjelpe oss til å 
tolke og mestre livet. Derfor legger vi 
vekt på å oppleve og ikke bare høre om. 

På en påskevandring fredag kveld sma-
ker vi brødet Jesus delte med disiplene, 
kjenner lukten og varmen fra bålet hvor 
Peter fornektet og hører piskeslagene. 
Gjennom et rollespill på lørdag etter-
forsker vi ryktet om Jesu oppstandelse, 
avhører øyenvitnene (spilt av ledere på 
leiren) og lar hver og en gjøre seg opp 
en mening om hva som hendte.» 

Marit Elisabeth Berling og Anne 
Marit Tronvik delte noen erfaringer 

med en lydhør ungdomsgjeng rundt 
det å miste en vi er glad i.

Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen for-
talte om kirkens gravferdsrituale og 
sorgarbeid og sier «Jeg tror det er vik-
tig å snakke om hvor alvorlig livet kan 
være, men samtidig nærme seg tema-
ene på en leken måte. For meg er et av 
høydepunktene Åpen scene på lørdag 
kveld hvor alle kan by på livlig og livs-
bejaende underholdning og latter.»

� �



teaterHappening om borD på ms innviK Av Marit Elisabeth Berling, action@nesodden.kirken.no

8 9

Den store KonFirmantmUsiKalen



teaterHappening om borD på ms innviK Av Marit Elisabeth Berling, action@nesodden.kirken.no

det er søndag kveld på tea-
terbåten innvik. jeg ankom-
mer litt hesblesende etter en 
travel helg.

Jeg er ikke helt klar for musikal, 
men er man vikar som leder for 
trosopplæringen på Nesodden, 

ja, da stiller man opp! Jeg har vel mine 
tanker om nivået på denne musikalen. 
Hvor bra kan det bli når en gjeng fjor-
tiser selv skal skrive et manus og sy 
det sammen med noen kjente popsan-
ger til en slags «musikal» ...?!

En time senere: Jeg står på scenen 
og har en hilsen til musikalgjengen, og 
trekker tilbake ALT jeg har tenkt om 
nivå og profesjonalitet … Dette ble 
en STOR opplevelse for oss som var 
der. Med et proft band, en entusiastisk 
dramainstruktør og en smellgravid 
barne- og ungdomsarbeider med seg 
på scenen lager konfirmantene et skik-
kelig show for oss som er så privile-
gerte at vi sitter i salen denne kvelden. 
Musikalen handler om en gjeng med 
dansere og et kristent kor som «kon-
kurrerer» om å overta Vardenbakken 
99. Etter en del konfrontasjoner, 
ispedd et lite kjærlighetsdrama, ender 
det i ekte Hollywood stil med at de 
bestemmer seg for å bli venner og dele 
lokalet! Ingenting er som en skikkelig 
happy-ending! Og ingenting er som en 
hjemmelaget konfirmantmusikal som 
sitter som et skudd! 

Jeg er fan – og gleder meg allerede 
til neste år.

8 9

Den store KonFirmantmUsiKalen «
Det ender i 

ekte Hollywood-stil med  
at de bestemmer seg  

for å bli venner

Dansegruppa (t.v), det kristne ungdomskoret 
(over og ellers ses glimt fra forestillingen. 
Nederst til høyre: Helga Bonden Lund med 
blomsterhilsen. 
Alle foto: Anne Marit Tronvik
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bli meD på sUperHelg i september – For Hele Familien
ny menigHetsHelg           Av Hanne- Marie Kaarstad

slå til og meld deg på menig-
hetshelgen i regi av de tre 
menighetene på Nesodden! 

Første helgen i september drar vi 
til Sjøglimt, et hyggelig leirsted 
som ligger i Ørje i Østfold. Flott 

sted, med mye tumleplass for både små 
og store!  Det blir en helg fylt med hyg-
gelige opplevelser, positivt miljø, vakker 
natur, varierte aktiviteter og rekreasjon 
i en salig blanding – og mat både for 
kropp og sjel! Også i år «spesialsyr» vi 
egne opplegg for barn, for tenåringen 
og for voksne – men har også en god 
del fellesprogram. Den enkelte kan selv 
velge hva han/hun har mest lyst til å bli 
med på. Det blir blant annet tur til slu-
sene i Ørje, picnic med stekte bananer, 
bading for de som har lyst, sporlek med 
quiz, bibeltime for de voksne, masse 
sang, samtale og fellesskap – og vi skal 
lage gudstjeneste sammen på søndag. 
Og – noe alle barn som har deltatt på 
tidligere menighetshelger gleder seg til: 
Godterikoldtbord på lørdag. 

Arrangementskomiteen har nettopp 
vært på befaring på Sjøglimt, og kan 
melde om topp forhold for både små 
og store! For barn og tenåringer er det 
verd å merke seg at det er både fotball-, 
basket- og volleyballbane, egen kla-
trevegg, tråbiler og huskestativ. Blir 
det litt regn, er det masse plass til 
innendørsaktiviteter som bordtennis, 
fotballspill og brettspill – og kanskje 
er det også nytt biljardbord på plass 
innen vi kommer. Er det fint vær, kan 
de voksne hygge seg i solen med en 
kopp kaffe, bli med på ballspill –eller 
rusle seg en tur ned til innsjøen som 
ligger ti minutter gange fra Sjøglimt. 

ved grensa
Siden vi befinner oss like ved svenske-
grensa, har vi like godt valgt temaet 

«Ved grensa» for årets menighetshelg. 
Vi skal reflektere litt rundt egne gren-
ser, grenser mellom mennesker, gren-
sesetting overfor barn – hvor bevisste 
er vi på grensene våre? Temaet vil tas 
opp på ulike måter gjennom hele helgen 
og vil også være i fokus under voksen-
samlingene fredag og lørdag.  På lør-
dagens samling kommer presten Runo 
Lilleåsen og deler noen tanker med oss. 
Han er nå redaktør i Diakonova og har 
vært menighetsprest i over 20 år –og er 
bosatt i området vi besøker. 

De voksne vil også kunne få et spen-
nende innblikk i livet ved slusene i 
Ørje. Vi får egen omviser som tar oss 
med rundt i det hyggelige sluseområ-
det og slusemuseet like ved Ørje sen-
trum, og vil fortelle om slusetrafikken 
i tidligere tider. Noen vil kanskje også 
benytte seg av muligheten til en kopp 
kaffe på en av de koselige kafeene i 
nærheten? Også barna vil få mulighet 
til å oppleve slusene, men med en «kor-
tere» omvisningsversjon litt senere på 
formiddagen. Er det fint vær, spiser 
vi picnic-lunsj på badeodden like i 
nærheten – og kanskje noen tar seg en 
dukkert også ?

litt om det praktiske:  
Vi begynner fredag med kveldssuppe i 
19-tiden. Turen til Ørje fra Nesodden 
tar omtrent 1,5 time med bil. Hvis du 
ikke har transport, men ønsker å delta, 
kan du melde fra om dette ved påmel-
ding. Så ordner vi med plass. Siste frist 
for å melde seg på er 23. august, men vi 
vil gjerne at folk melder seg på så snart 
som mulig. Det gjør vår planlegging 
enklere. Marit Berling/Kirkesenteret 
kan gi mer informasjon, hvis du har 
spørsmål knyttet til menighetshelgen.  
Alle som melder seg på, vil få tilsendt 
mer praktisk informasjon –f.eks om 
hva du skal ta med- når tidspunktet for 
menighetshelgen nærmer seg.

priser 
Barn 0–2 år gratis og 3–12 år 450 kr
Ungdom (13–17 år): 550 kr
Voksen over 18 år: 700 kr
Familiepris (uansett antall voksne og 
barn): max. 2300 kr.

Prisen dekker to overnattinger, mål-
tider (men alle tar med tørrmat til eget 
forbruk til frokost/kvelds), og bruk/
vask av alle fellesrom.

Hvis du ikke har anledning til å delta 
hele helgen, er du likevel velkommen 
til å bli med, og prisen vil reduseres 
etter hvor lenge du deltar.

Hvem kan delta ?
Alle! Kirken på Nesodden er en åpen 
folkekirke, og vi i arrangementskomi-
teen ønsker å få med så mange som 
mulig. Derfor oppfordrer vi nettopp 
deg til å melde deg på. Kanskje har 
du barn som deltar på noen av aktivi-
tetene i menigheten? Eller du har lyst 
til å bli kjent med noen nye, hygge-
lige mennesker? Kanskje har du /dere 
har flyttet til Nesodden og ønsker å 
få komme i kontakt med menigheten 
din? Eller kanskje har du døpt barna 
dine og ønsker å få litt hjelp til tros-
opplæringen av barna?  I så fall er 
menighetshelgen midt i blinken. Vi vet 
også om besteforeldre som har inviter-
te med barnebarna på menighetshel-
gen, og som her vært kjempefornøyd 
med opplegget. Men vi vil understreke 
at menighetshelgen ikke kun er for de 
som har barn. Derfor har vi også lagt 
opp eget «voksenprogram». 

Er du usikker på om du kjenner 
noen andre? Ikke la det hindre deg i 
å bli med. Vi vil legge til rette for at 
alle skal føle seg inkludert og velkom-
men. Bli med, og bidra til et fargerikt 
felleskap!



treDje gang
sett av søndag 28. august, da blir 
det pilegrimsdag på Nesodden 
igjen.

For tredje gang inviterer vi til pile-
grimsdag her på Nesodden hvor 
vi skal gå den gamle kirkeveien fra 

Gjøfjell til Nesodden kirke.  
• Kl 11.00 er det pilegrimsgudstjeneste 

i Gjøfjell kirke med påfølgende kirke-
kaffe

• Kl 12.45 starter vi vandringen fra kir-
ken. Vi stanser opp noen steder under-
veis for refleksjon og ettertanke. 

• Kl 17.30 serveres det pilegrimssuppe på 
Nesodden  menighetshus for kr 50.

• Kl 18.30 samles vi til pilegrimskonsert 
i Nesodden kirke. Billett kr 100/50 ved 
inngangen.
Stien er ca 12–13 km lang. Ta med niste 

og drikke til vandringen. Du kan selvsagt 
velge å delta bare på deler av opplegget!

For dem som ikke ønsker å gå hele 
veien, er det mulig å bli med fra krysset 
Midtveien/Fundingrudveien. Hold deg 
oppdatert på når vi passerer ved å ringe/
sende sms til Anne Marit på 9205 1089. 

Vi er behjelpelig med å transporte-
re sjåfører tilbake til Nesodden etter 
konserten. NB! Det kan være vått og 
sølete langs stien, så sørg for godt fot-
tøy! Mer info finner du etter hvert på   
www.nesodden.kirken.no       

Vi ønsker pilegrimer av alle slag hjerte-
lig velkommen til vandringen!

Arr: Nesodden og Gjøfjell menigheter 
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bli meD på sUperHelg i september – For Hele Familien
ny menigHetsHelg           Av Hanne- Marie Kaarstad ny pilegrimsDag

oppskriften på en vellykket menighetsweekend:
• en komité som er gira – og det har vi! (bildet)
• relevant og spennende forkynnelse og godt fellesskap (det får vi!)
• et flott sted vi kan være, med god mat og mye kake (det får vi!)
• innsjø, kule aktiviteter, sommer og fint vær (det siste ber vi om!) 
•deltakere som vil ha en flott helg … Her kommer dere inn i bildet!

Vi skal besøke slusene i Ørje og få omvisning på slusemuseet ... og ha 
godteri-koldtbord

Årets arrangementskomite ønsker velkommen til menighetshelg på 
Sjøglimt leirsted 2.–4. september.

I fjor reiste 30 glade mennes-
ker fra Nesoddens tre menig-
heter på menighetsweekend til 
Degernes misjonssenter. Dette 
var en helg fylt med et godt 
kristent felleskap, latter, moro, 
god mat, og nye bekjentska-
per. I år gjentar vi suksessen 
og håper enda flere vil være 
med. Vi reiser til Sjøglimt i 
Ørje, og temaet for menighets-
helgen er: «Ved grensa». 

bli med – meld deg på !
Send e-post før 23. august til  
action@nesodden.kirken.no  
eller ring Marit Berling/
Kirkesenteret – 970 93 508.



skifte av sokneprest
Som det vil være kjent går sok-
neprest SMITH fra «borde», 
og går over i de pensjonertes 
rekker, men vi er glad for at 
han fortsatt vil bo blant oss på 
Nesodden.

Den nye sonepresten er 
utnevnt i statsråd like før bla-
det går i trykken. – Det ble sjø-
mannsprest Thorleif Worren.

Worren er 54 år gammel 
og bortsett fra en kort tid i 
Indremisjonsselskapet, har 
han viet hele sin prestetid for 
Sjømannsmisjonen.

I hele 21 år har han virket 
ved følgende sjømannskirker: 
Antwerpen – San Francisco 
– San Fernando.

Vi ønsker ham allerede nå 
velkommen til vår menighet.  

HL

Knutstua
Skoklefall Menighet vil gjer-
ne gjennom KIRKESPEILET 
takke for den anonyme gave, kr 
100,-, til innkjøp av instrument 
i Knutstua. onkel Knut

Konfirmantene i 
skoklefall
sammen med familie var inn-
budt til fest umiddelbart etter 
overhøringen torsdag 29. april. 
Det ble en hyggelig og given-
de kveld. For det takker vi 
arrangørene: Nesodden Kr. 
Ungdomsforening, Laget og 
Crusaders. Festen ble dyktig 
ledet av Bjørn Frydenborg.

Notiser i Kirkespeilet  
nr �/mai 19�1
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For 40 år siDer
KirKespeilet

olsoKFeiring i Hagen
olsoKgUDstjeneste

Fredag 29. juli klokka 18.30 
blir det igjen markering av 
Olav den hellige.

Det er all grunn til å feire 
vår store helgenkonge, Olav 
den hellige, som falt i slaget 

ved Stiklestad 29. juli 1030. Han 
var en ivrig forkjemper for å innføre 
troen på Kvitekrist i landet vårt. Kort 
tid etter hans død skjedde det undere 
og tegn ved graven hans. Det førte til 
at han ble kåret til helgen.

De siste årene har Den katolske 
kirke her på Nesodden og Den nor-

ske kirke feiret denne dagen sammen. 
Vi starter i kirken med en høytidelig 
gudstjeneste og etterpå forflytter vi 
oss til prestegårdshagen hvor det blir 
litt underholdning og leker for hele 
familien. 

Arne Rasmussen har vunnet hes-
teskokastingen to år på rad, så hvis 
ingen gjør ham rangen stridig, får han 
vandrehesten Sleipner til odel og eie. 

Selvsagt blir det også salg av 
nystekte vafler, kaffe, te og saft. 

NB! Ta med nistekurv og noe å 
sitte på! Hvis det regner, samles vi 
på Menighetshuset.

nysgjerrig på alpHa?
Velkommen til kick-off i Pinsekirken  

søndag 4. september kl 19
Kveldens inspirator er Terje Hegertun,  

pinsepredikant og lærer ved Menighetsfakultetet. 
Servering.
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Arne Rosenlund . . . . . f: 1921
Marianne Gurly  

Bødtker Lorvik . . . . f: 1963
Solveig Skøien. . . . . . . f: 1920
Maria Larsen-Lund . . f: 1922
Tore Hansen . . . . . . . . f: 1947
Gudmund Olsen . . . . . f: 1929
Halord Lakselv . . . . . . f: 1931
Michael Paul Back . . . f: 1933
Erik Renslo . . . . . . . . . f: 1927
Kjell Hansson . . . . . . . f: 1919
Trym Bråten . . . . . . . . f: 1971
Sigmund Lammetun . . f: 1931

Jørn Strøm . . . . . . . . . f: 1982
Lloyd William Finstad . f: 1960
Per Magnus . . . . . . . . . f: 1925
Borgny Hildegard  

Brudvik . . . . . . . . . . f: 1920
Arne Andersson  

Bogstad. . . . . . . . . . . f: 1936
Arne Asmundsen Grytte f: 1938
Marie Heimvåg . . . . . . f: 1934
Michael Paul Back . . . f: 1933
Arvid Magnar  

Hannerød . . . . . . . . . f: 1921
Roy Arne Larsen. . . . . f: 1955

bønneKrUKKen
BE FOR 

– Alphakurset

– menighetsweekenden

– høstens nye konfirmanter

– dem som gruer seg til ferien

– sommertrafikken til lands og til vanns

– permanent oppholdstillatelse  
for Nadeem Dar

– høstens kommunevalg

– valg til menighetsråd og 
kirkelige organer

                1. mars–5. jUni 2011

sleKt sKal Følge sleKters gang

NesOddeN KirKe
Lars Johannes Henriksen
Thor Rødsten Klemetrud
Nora Bjørk Pedersen
Andrea Aasbø Granerud
Olivia Rødsten Kohmann
Mattias Gunnerud Sandvik
Herman Svartdal Emilsen
Noah Elvelund Jørgensen-

Kalatzis
Ingrid Sand Robberstad
Marie Louise Krogness 

Flander
Emma Kopperud
Gina Sofie Kårstad Larsen
Oda Osvoll Aavatsmark
Tiril Cornelia Tolun Eikenes
Henry Klevås Rye

sKOKleFall KirKe
Sondre Rødsten Bærheim
Mathilde Furholm
Stella Johansen Valen
Cazio Teodor Haug-Larsen
Maria Jevnesveen
Soluna Andrine Valstad 

Myreng
Teodor Brændhaugen Harriss
Nora Merakerås Krohn
Sondre Heltne Nordbrenden 

(Lesjaskog kirke)
Leah Marie Pettersen-

Skorstad
Olivia Marie Gullie Ask
Marie Haagensen

NesOddeN KirKe
Kristin Amundsen og  

Bjørnar Hansen

sKOKleFall KirKe
Stine Larsen Nebbenes og 

Erik Hysvær Johannessen
Linn-Christin Gårud og 

Øystein Ellingstad

GjøFjell KirKe
Nina Sjølstad og Børre Blikra
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GjøFjell KirKe
Felix Nygaard
Celine Sand Pettersen
Silje Elise Tengesdal 

Kristiansen
Odin Wennersgaard 

Marthinsen
Eline Hafsøe Nilsen
Maximilian Ytterbø



alle barn er velKomne meD biDrag! senD tegninger, DiKt, gåter, KryssorD og annet til 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien ��, 1�58 Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

senD  
en oppgave  

til barnespeilet
og DU Kan vinne  

en Flott  
boK!

barnespeilet

1� 15

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

Er du glad i sjoko-
lage, sukkertøy, 
seigmenn, karamel-

ler, potetgull, cheese dood-
ler og slike ting?Hvorfor 
ikke invitere noen venner 
på et skikkelig godterikoldt-
bord?!  Eller du kan legge 
en listig plan for å få fami-
lien din med på Sjøglimt 
leirsted i Ørje helgen 2.–
4. september. Der er det 
nemlig menighetshelg med 
masse gøy for barna. Og 
godterikoldtbord!

goDteri!

1

p
2

å
3

s
4

K
5

e
6

i s K r e

N
7

i i
1 1

8 

s
9

e
1 10

M
11

p
12 

e N e p

M

e

KryssorDløsning fra vår-
nummeret av Barnespeilet



E n ny serie med såkalte «Alpha-
kurs» er i gang til høsten.

– Jeg gleder meg stort over 
at vi igjen skal arrangere Alpha-kurs 
– og særlig over at vi nok en gang skal 
arrangere det på felleskirkelig basis, 
smiler Tronvik. – For meg er det vel-
dig viktig at menighetene står sammen 
om dette, for vi trenger hverandre. Vi 
har jo den samme Gud som har skapt 
oss og frelst oss og gir oss liv! Et fel-
leskirkelig Alpha-kurs er etter min 

sokneprest anne Marit tronvik 
inviterer sammen med pastore-
ne bjørn hansen i pinsekirken 
og Knut Moholt i Misjonskirken 
til meningsutvekslinger og sam-
taler om livets store spørsmål. 

startpUnKt alpHa
velKommen til Av Steinar Glimsdall, stglim@online.no

mening et vitnesbyrd om at vi er ett i 
Kristus, at vi er søsken, selv om vi har 
ulikt syn i noen saker.

Sist gang et Alpha-kurs ble arrangert 
på Nesodden var våren 2007 – som 
en serie kveldssamlinger i Nesodden 
menighetshus. Anne Marit Tronvik 
forteller at kurset er videreutviklet noe 
siden da, men at det at det grunnleg-
gende konseptet er som før:

genialt konsept
– Alpha er rett og slett et genialt 
konsept som har noe å gi til alle men-
nesker – uansett hvor en befinner seg 
i livet. Det er stedet for fellesskap, 
undervisning og ikke minst for sam-
tale i smågrupper. Det er stedet for å 
undre seg over de store spørsmålene i 
livet. Stedet for å få en praktisk inn-
føring i den kristne tro. Stedet for å 
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Foto: Steinar G
lim

sdal

stille spørsmål og snakke sammen om 
tro og liv og utforske hva kristentroen 
har å gi mennesker av i dag, forteller 
soknepresten.

En Alpha-kurskveld består av fel-
lesskap rundt et godt måltid, under-
visning og gruppesamtale. I år er det 
Pinsekirken på Fjellstrand som er 
kurslokalet – hver onsdag kveld fra og 
med 14. september og videre utover 
høsten. De som skal undervise er 
Bjørn Hansen fra Pinsekirken, Knut 
Moholt fra Misjonskirken og Anne-
Marit Tronvik fra Den norske Kirke. 
Det blir rekruttert ledere som følger 
den enkelte samtalegruppe. Alt i alt 
blir det arrangert 10 kurskvelder samt 
et weekendopplegg. Dette siste blir 
arrangert i Misjonskirken på Alværn 
og deltakerne bor hjemme.

noe for de fleste
– Hva kjennetegner den typiske Alpha-
kursdeltaker?

– Alpha er et kurs som har noe å gi 
deg enten du er skeptisk til om Bibelen 
er relevant i 2011 eller nysgjerrig på 
hva kristen tro egentlig er, om du nett-
opp er blitt kristen eller har vært det i 
mange år, svarer Tronvik.

Temalisten spenner vidt: Hvem er 
Jesus? Hvordan kan vi tro? Hvorfor 
og hvordan kan jeg be? Helbreder 
Gud i dag? Hvorfor og hvordan lese 
Bibelen? Hvem er Den Hellige Ånd? 
Hvordan leder Gud oss? Hvordan 
kan jeg gjøre det beste ut av resten av 
livet?

Og det hele får sin kick-off med en 
samling med forkynneren og lærer ved 
Menighetsfakultetet Terje Hegertun. 
Det skjer i Pinsekirken søndag 4. sep-
tember.

– Det vil være mulig å komme for å 
få en smakebit av kursopplegget uten 
å binde seg noe mer enn det, avslutter 
Anne Marit Tronvik.

Sokneprest 
Anne Marit 
Tronvik viser 
fram den nye 
kursboka og 
ønsker velkom-
men til Alpha-
kurs til høsten.




