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Misforstå ikke, vi kan ikke 
si om Gud slik vi sier om 
mennesker: «Det går ned-

over med ham, han er ikke lenger 
den han engang var.» For Gud er i all 
evighet den samme, hos ham er det 
ingen forandring eller skiftende 
skygger, sier Bibelen. 

Heller ikke kan vi begrun-
ne utsagnet med statistik-
ken som sier at det er 
færre i Norge som tror 
på en personlig Gud – for 
på verdensbasis er det stadig 
flere som erfarer at han er en 
levende Gud.

Nei, det jeg mener er at Gud i sin 
kjærlighet velger den veien som går 
nedover – til oss.

Han er noe langt mer enn en Gud 
som bare kommer ilende til i de van-
skelige dagene med terror og katastro-
fer, sorg og fortvilelse. 

Han er en Gud som stiger ned og går 
sammen med oss alle dager, i hverdag 
og fest, i gode og onde dager. 

Han som bor i det høye og hellige, 
han som troner over hele sitt skaper-
verk, han er også den som kommer 
ned og blir en av oss for å løfte oss 
opp til seg. 

Han er ikke sjefen over alle sjefer 
som sitter i sitt store sjefskontor, tar 
avgjørelser over hodet på sine ansatte 
og hever en kjempegasje. Han er en av 
«gutta på gølvet» som deler våre kår.

For en tid siden gikk det en pro-
gramserie på TV der en rikmann i 
forkledning går inn i en vanlig arbeids-
situasjon. Etter hvert viser han hvem 
han egentlig er og gir av sin rikdom 

for å hjelpe disse menneskene som har 
det vanskelig. 

Ikke ulikt det Jesus gjorde. Ikke 
bare den gangen han ble født som et 
lite menneskekryp i en bortgjemt og 

bortglemt avkrok i verden, men hver 
dag og i møte med alle slags men-

nesker. 
Ja, det går stadig nedover 
med Gud – han gir ikke 

opp håpet om at vi 
skal invitere ham inn 

i våre liv. Da har vi en 
mulighet til å oppdage hans 

sanne jeg. En mulighet til å se 
at han virkelig har gode gaver og 

store rikdommer for dem som tar 
imot julens hedersgjest. Gaver som gir 
glede også når julelysene er slukket og 
hverdagen er her.   

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, 
Gud selv var han lik, 
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Eyvind Skeie

Gode ønsker om en glad og fredfylt 
julefest fra

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no

KIRKe
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Gjøfjell og skoklefall menigheter
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redAksjonssekretær Ann-turi Ford
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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  
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Trosopplæringsleder  
Silje Merete Ljosland tlf 993 88 256

Vikar barne- og ungdomsarbeider  
Marit Elisabeth Berling tlf 970 93 508

Leder ActionTweens  
Kristin Øygard tlf 995 42 113

Kantor  
Ingeborg Christophersen 452 23 917 

Skoklefall: Stefan Zlatanos 907 68 841

KIRKene
Kirketjener Petter Tønder tlf 918 85 676

Leder i Gjøfjell/Nesodden menighetsråd 
Gjertrud Blaasvær tlf 958 51 164

Leder i Skoklefall menighetsråd  
Turid Øyna tlf 976 83 416

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Kontakt kirkevergen

neSTe KIRKeSPeILeT
Informa sjon eller innlegg til Kirkespeilet 
1/2012 kan sendes innen 10. februar 

på epost ford@powertech.no
eller i posten til ann-Turi ford, 
hellaveien 66, 1458 fjellstrand
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faMILIe- 
Guds-

tjeneste
i Nesodden kirke 

søndag 27. november 
kl 11.

KIRKEBOK 
TIL ALLE 

FIREÅRINGENE. 
Du som ikke fikk 

hentet boka di da det 
var utdeling i Gjøfjell 

og Skoklefall,  
kan få bok denne 

søndagen. 
JULEGRANA 

TENNES etter guds-
tjenesten, Jaer skoles 

musikkorps spiller,  
speiderne hjelper oss 
å tenne bål og vi ser-
verer gløgg og pep-

perkaker. 

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

lørdag 26. november
Arrangementet «Lys 
Våken» i Skoklefall 
kirke fra kl 15.
Sjekk ut nettsiden vår 
for mer informasjon, 
www.nesodden.kirken.no

søndag 27. november
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Utdeling av fireårsbok. 
Etter gudstjenesten 
spiller Jaer skoles 
musikkorps, vi tenner 
vi julegranen og varmer 
oss med pepperkaker 
og gløgg ved bålet.
«Lys Våken»-gudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 11, med deltakere fra 
arrangementet dagen 
før.
«Allsang i advent» i 
Gjøfjell kirke kl 20. Se 
egen omtale i bladet 
eller sjekk ut nettsiden 
vår.

lørdag 3. desember: 
Arrangementet «Lys 
Våken» i Gjøfjell kirke 
fra kl 15.
Sjekk ut nettsiden vår for 
mer informasjon, www.
nesodden.kirken.no

søndag 4. desember:
«Lys Våken»-gudstje-
neste i Gjøfjell kirke kl 
11, med deltakere fra 
arrangementet dagen 
før. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 11. desember:
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS - kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.

søndag 18. desember
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Kveldsmesse i 
Skoklefall kirke kl 18.

torsdag 22. desember
Konsert med Stefan 
Zlatanos og venner i 
Skoklefall kirke kl 19.

24. desember – julaften
Gudstjeneste på 
Nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
Nesodden kirke kl 14, 
15 og 16.
Familiegudstjenester i 
Gjøfjell kirke kl 15 og 
16.
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 14, 
15 og 16.

25. desember – 1. juledag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

1. januar – 1. nyttårsdag
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke NB! 
kl 12.

søndag 8. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 15. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS – kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.30.

søndag 22. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 hvor vi tar 
avskjed med Bjørn 
Eirik Bjerkreim-
Bentzen.
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 10. Dåp.

søndag 29. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 5. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 12. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
PULS-kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.30.

søndag 19. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 26. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 4. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 11. mars
Samtalegudstjeneste 
med konfirmanter i 
Nesodden kirke kl 11.
Samtalegudstjeneste 
med konfirmanter i 
Skoklefall kirke kl 11.

dIn  
oveRSIKT  

oveR hva SoM  
SKjeR I KIRKene  

våRe. RIv UT  
og heng  

oPP!

se 
mer 

På neTT 
www.nesodden.

kirken.no

gUdSTjeneSTe- 

skyss?
Til alle gudstjenes-

tene på Skoklefall er 
det en ordning med 

kirkeskyss. Ring 
Arne Rasmussen på 

66 91 28 44 eller  
906 31 380.  

onsdaG
ONSDAGS-

MIDDAGEN i 
Nesodden menig-

hetshus varer til og 
med 8. desember. Da 
serveres julegrøt med 

mandel.
Onsdagsåpent på 
Gjøfjell har siste 

samling 8. desember 
og startet opp siste 

onsdag i januar. 



PRøv en annonSe I KIRKeSPeILeT!
Ta kontakt: telefon 66 91 85 18 eller epost ford@powertech.no

1/8-side koster 650 kroner 1/4-side koster 1250 kroner  
Rimeligere årsavtaler

annonSeR
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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

salGssteder:
Utenfor kirkene 22., 23.  

og 24. des. kl 10–16: 
neSodden KIRKe  

 dRøBaK KIRKe
fRogn KIRKe  

(frogn søn. til 19)  

fra gulbjørnrud sag- og 
høvleri fra 19. desember 

vi selGer:
nobilis-kranser (25/30 cm)
Mosekranser (25/30 cm)
Mosehjerter 
Barbukett (gran)
Barbukett (fjelledelgran)
gravlys (oljestearin, 60 timer)
gravlys (oljestearin til lykt, 60 timer)
gravlykter (oljestearin, 60 timer)

Kranser og lys til jul

gravservice.no
986 29 013

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

SUPeRTILBUd
krans (25 cm)  
+lys (60 t) KUn

100,–



– Du er nyvalgt menighetsrådsmed-
lem i Skoklefall. Hva håper du å få 
til i den rollen?
–  Jeg håper inderlig at vi kan få ansatt 
en diakon i menigheten. Det tror jeg 
ville betydd mye for kirken, og for 
bygda for øvrig. En kirke skal kunne 
møte menneskers behov. Da må man 
ha ressurser til å møte mennesker i 
sorg og krise, i ensomhet og alderdom 
samt ha ressurser til å ta godt vare på 
egne ansatte og frivillige.
 
– Er du fra Nesodden? Eller har du 
noe forhold til Nesodden?
– Nei. Jeg har vokst opp på Sørlandet. 
Jeg flyttet fra Sankthanshaugen i Oslo 
til Nesoddtangen for litt over to år 
siden. Det var sjøen som lokket meg, 
og stillheten. Så nå har jeg absolutt et 
forhold til Nesodden ja, «Nesodden in 
my heart forever»!
 
– Hva driver du med til daglig?
– Til daglig … På dagene jobber jeg som 
musikkterapeut på Nesoddtunet. Jeg 
er veldig heldig! Jobber med ting jeg 

elsker: 
å stimulere det fris-

ke i mennesker gjen-
nom musikk og dans, 

skape gode møteplasser på 
tvers av bakgrunn og alder 

og samarbeide med frivillige. 
I tillegg leder jeg en babysang-

gruppe i Skoklefall kirke en dag i 
uka. Jeg får virkelig møte spennet i 

Nesoddens befolkning. Det er en gave.
 
– Kan du fortelle litt om din bak-
grunn?
– Jeg har vokst opp i en liten sørlands-
bygd som heter Feda. Det var ikke det 
største miljøet akkurat. I klassen var 
vi seks jenter og en gutt. Hjemme nøt 
jeg selskap med tre eldre (og svært 
bestemte) søstre, en mor som bakte 
brød til hele bygda, en far som var 
ordfører og senere prest, en hund, en 
hest, et koppelam, stadig for mange 
kaniner, ni litt slitsomme høner og en 
hane. Jeg brukte mye tid i skogen og 
på fjorden. Ellers var jeg litt i overkant 
aktiv i alt som fantes av kristne lag og 
foreninger. Var ikke så mye sofaslen-
ging. Etter videregående bodde jeg i 
India et år, før jeg tok fatt på musikk-
terapiutdannelsen.
 
– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?
– Jeg håper vi kan bli en mer folkelig 
kirke, i den forstand at kirken er for 
alle. Jeg tror vi i større grad må satse 
på det ordløse. Skjønnheten, kunsten 

og musikken. Det kan for-
ene søkende mennesker, 
og gi Gud rom til å skape 
gjennom oss. En konkret 
idé er faste tider for en 
åpen kirke hvor kunst-
nere kan bruke kirke-
rommet til å skape. 
Jeg tror fellesskapet 
og rommet kan gjøre 
noe spennende med 
den kreative proses-
sen. Og så kan dette 
igjen tas inn i kirka i 
form av utstillinger, 
fremlegg eller kon-
serter.

 
– Hva holder du på med ellers?
– Nå som padlesesongen går mot slut-
ten, blir det mer tid til venner, vin og 
sang. Jeg spiller og synger i trioen 
SteinSaksPapir, og er generelt glad i 
musikk og dans. En god bok i en myk 
sofa med en fin nabo og en katt på fan-
get er også noe jeg setter høyt.
 
– Hva ser du helst på TV?
– TV, hva er det? Jeg har ikke hatt 
TV siden jeg bodde hos mor og far, og 
da var TV-apparatet plassert i en kald 
murkjeller … så TV ser jeg ikke på.
 
– Hva ligger på nattbordet ditt?
–Nå ligger Nådens bok av Leonard 
Cohen der. Den mannen kan virkelig 
skrive! Vakre tanker og ord. Takk for 
lånet Katrine!
 
– Hva gleder deg akkurat nå?
– Det er mye som gleder meg nå. I dag 
er jeg glad for å ha fullført et manus til 
en perm om demensomsorg. Arbeidet 
mitt engasjerer meg og gjør meg glad. 
Det er et privilegium å få sette ideer ut 
i livet. Så har jeg flyttet til en nydelig 
hytte med en katt. Det gir meg daglig 
glede. Musikken er også en evig kilde 
til glede. Og gode venner. Min gode 
nabo. Og kirka.

RandI 
MaRgReThe 
LaRSen

� �

I SPeILeT:

Navn: Randi Margrethe Larsen
Alder: �8 år
Bosted: Hellvik
Yrke: Musikkterapeut på Nesoddtunet 
       og menighetsrådsmedlem på Nesodden



Av Marit Elisabeth Berling  trosopplaering@nesodden.kirken.no

UngdoMSSIdene
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OBS
Ungdoms-

siden har ny mail:  
trosopplaering@ 

nesodden. 
kirken. 

no
KonfIRManTeR På LeIR
Konfirmantene har vært på leir.
Omtrent 120 konfirmanter er nå i 
gang med konfirmasjonsundervisnin-
gen. De har allerede rukket å være 
med på sin først konfirmantleir.

Der fikk de blant annet lære litt om 
Jesu liv, nattverden og bønn. KRIK-
konfirmantene hadde mye uteaktivite-
ter med ulike leker, stafetter og moro. 
Musikalkonfirmantene kom godt i 
gang med planleggingen av musi-
kalen og fikk øvd inn noen sanger. 
Action-konfirmantene fikk testet seg 
i det kalde vannet, da de etter en liten 

kanotur skulle øve på kameratred-
ning. Da skulle de hjelpe hverandre 
med å snu og komme seg opp igjen i 
kanoen som var veltet. En kald, men 
lærerik opplevelse for mange.

Det er en flott gjeng med ungdom-
mer vi skal følge frem til konfirma-
sjonen i mai. Før den tid blir det 
mange spennende samlinger for de 
ulike gruppene, det blir undervis-
ning, enda en leir og mye mer.

Årets konfirmantMUSIKAL frem-
føres søndag 29. april. Mer info kom-
mer, men hold av datoen!



fRa TRoSoPPLæRIngSLedeRen
Som nyansatt har det vært noen spennende måneder for meg. Jeg har 

blitt introdusert for mange gode tiltak for barn og ungdommer. Jeg har 

møtt mange engasjerte frivillige og reflekterte innbyggere som har både 

forslag, ideer og drømmer for barne- og ungdomsarbeidet vi driver. 

Jeg setter pris på at dere som bor her på Nesodden engasjerer dere i 

det som kirka gjør og vil oppfordre dere til å fortsette å ta kontakt om 

dere tenker på noe. Spesielt spennende er det å høre fra dere som er 

ungdommer! Jeg ser virkelig frem til alt det som skjer videre av konfir-

mantopplegg, Lys Våken, Action Tweens og ledertreningen for å nevne 

noe. Vær gjerne med og be for det som skjer av barne- og ungdomsak-

tiviteter. 
Silje

� �

vI eR På faceBooK!
Nå kan du «like» oss på Facebook.  
Gå inn på www.facebook.com/ung-
nesodden (man kan også se siden 
uten å være medlem på Facebook). 
Her vil det bli lagt ut informasjon 
fortløpende om ting som skjer for 
ungdommene på Nesodden og i 
kirkas regi.

LedeRKURS og 
acTIonKLUBB
Dette skoleåret har vi sju fantas-
tiske ungdommer som er med på 
lederkurs. Kurset består av teori, 
men også masse praksis. «Learning 
by doing» er et viktig prinsipp. 
Ungdommene som går på lederkurs 
er med som ledere på ActionTweens, 
Lys Våken, konfirmantsamlinger og 
konfirmantleir. I tillegg har flere av 
dem denne høsten vært med og star-
tet barneopplegget ActionKlubben 
på Gjøfjell, sammen med Marit som 
er vikar for Helga. Ut ifra enga-
sjement og støynivå kan det virke 
som både barn og ungdommer (og 
«voksne» – les Marit) koser seg 
med klubb. Vi har noen samlinger 
igjen før jul, så alle 1.–3. klassin-
ger som har lyst til å være med er 
hjertelig velkomne. Samlinger på 
Gjøfjell menighetshus følgende ons-
dager: 16. november, 30. november 
og 14. desember. Tidspunktet for 
klubben er klokka 15–16, og vi 
henter barna fra SFO dersom de 
er der! Ta kontakt med Marit der-
som du ønsker mer informasjon om 
ActionKlubben. 

Datoer for Actionklubben til 
våren er enda ikke bestemt, men de 
vil etter hvert bli lagt ut på nesod-
den.kirken.no/sondagsskole.

TåRnagenTheLg
Lørdag 3. og søndag 4. mars invite-
res alle åtteåringer (alle i 3. klasse) 
til Tårnagenthelg. Da skal vi løse 
ulike oppdrag i kirka. Mer info 
kommer på hjemmesidene i januar.

11 år? Interessert i spenning?
Da er Lys Våken noe for deg!

Vi skal nemlig overnatte i kirka. 

Det blir mye som skjer. Vi skal lage 

noe, spise god mat, bli kjent med 

Jesus, gå på skattejakt og kanskje 

får vi besøk av en gjest i mørket.

LyS våKen!
Vi arrangerer Lys Våken i Skoklefall 
kirke 26.–27. november og i Gjøfjell 
kirke 3.–4. desember. Se mer om 
det på siste side!



kjell thoresen (72) har vært 
ildsjelen bak de populære og 
åpne julaftenarrangementene på 
nesodden de siste fem årene. 

I år skal han ikke være primus 
motor for arrangementet, men 
forsikrer at de som kommer etter 

går inn i et både velsmurt og velprøvd 
opplegg.

– På mange måter blir det som 
å komme til dekket bord for dem 
som overtar. All godviljen vi er møtt 
med gjennom disse årene – både fra 
næringslivet, fra kommunen og frivil-
lige – har vært enestående. Og jeg er 
veldig takknemlig, sier Kjell Thoresen. 
Han håper å få bidra med litt diktles-
ning i år, og helst bare det.

Kjell Thoresen, kjent for mange som 
leder av eldrerådet på Nesodden, over-
tok julestafettpinnen etter residerende 
kapellan Georg Børresen i 2006. Godt 
backet av sin kone Marion og én eller 
flere av deres fem voksne barn har 
han ledet julefeiringen på Nesodden 
samfunnshus og senere på Ekelund 
Seniorsenter for en gruppe på rundt 
30 nesoddinger.

– alle har et «bluss»
Det har aldri manglet på velvilje fra 
næringslivet på Nesodden. Heller ikke 
på frivillige som har kunnet ta et tak 
med pyntingen, matlagingen og pro-
gram, forteller han.

– Min erfaring har vært at de fær-
reste melder seg på et julaftenarrange-
ment fordi de er ensomme, men fordi 
de vil bidra som frivillige. Og det er 

jULen – en «STeRK og føLSoM» høyTId  Av Steinar Glimsdal
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å fInne fRaM TIL KjeRnen og Roen

– Min erfaring har vært  
at de færreste melder seg  

på et julaftenarrangement fordi 
de er ensomme, men  

fordi de vil bidra som  
frivillige. Og det er flott! sier 

Kjell Thoresen.  
(Foto: Ruben Skarsvåg)
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å fInne fRaM TIL KjeRnen og Roen
flott! Sånn skal det være. Her stiller 
vi alle opp med det vi kan bidra med, 
forteller Thoresen. 

– I alt arbeid med frivillige handler 
det om å hjelpe folk over en terskel 
slik at de får øye på hva de kan, og 
slik at de får mot til å bruke det de 
kan. Alle har vi et «bluss» vi kan dele 
med andre.

Kjell Thoresen, oppvokst på 
Majorstua i Oslo, har vært vant til 
å arbeide med mennesker og til å få 
mennesker til å arbeide sammen. Han 
har utdannelse som bedriftsøkonom og 
har arbeidet som rådgiver for en rekke 
større og mindre organisasjoner. I 1983 
foretok ekteparet Thoresen noe av et 
oppbrudd da de overtok som ledere av 
Breivoll «Barnas Gård» ved Nesset i 
Frogn. Dette var et tilbud for vanske-
ligstilte barn og unge drevet med et 
stort innslag av frivillig arbeidskraft. 
Her arbeidet Thoresens fram til 1997 
da de slo seg ned på Nesodden.

hvordan deler vi?
– Men hvor kommer det fra dette brennende 
engasjementet for at folk du ikke kjenner 
skal få oppleve en god gammeldags julefei-
ring?

– Jeg tror det handler om et ønske 
om å fortelle andre at det alltid er noen 
som bryr seg. Jeg møtte aldri noen 
sterk tro på Gud i mitt barndomshjem, 
men jeg husker at det skjedde noe spe-
sielt med meg hver julaften. Det var 
mens jeg satt med familien min rundt 
det festdekkede bordet med all den 
gode maten. Gavene lå under treet, og 
vi sang en julesang før vi skulle spise. 
Plutselig kunne jeg føle meg rett og 
slett ubekvem. Det hendte til og med 

at jeg måtte gå fra bordet gråtende. Jeg 
minnes at dette ble særlig sterkt fra 14-
15-årsalderen – sterke følelsesmessige 
spørsmål strømmet på: Hvordan skal 
vi egentlig feire jul? Hvordan deler vi 
med hverandre? Disse spørsmål har 
vært med meg inn i mitt voksne liv.

– heller vaklende tro
Kjell Thoresen sier han aldri slutter å 
undre seg over at folk er så opptatt av 
alle formene julefeiringen skal ha, men 
lite opptatt av selve innholdet.

– Hva er ditt forhold til julebudskapet slik 
kirken forkynner det?

– Det er kanskje litt pussig at jeg har 
gått i bresjen for disse julaftenarrange-
mentene til tross for en heller vaklende 
tro, smiler han. 

– Jeg har beholdt mitt medlemskap 

i Kirken, men finner Gud lettest ute 
i naturen. Jeg har en tanke om at 
alt egentlig kommer fra menneskets 
indre, og at alle trenger å finne en 
indre ro. Vår tid gir ikke mennesker 
mange anledninger til å få fylt dette 
behovet for ro. Blant annet av den 
grunn er julen blitt til den sterkeste 
og mest følsomme høytid en kan tenke 
seg. I jula skjer det at familier får pro-
blemer med å være sammen. Samtidig 
blir det en særs utfordrende høytid for 
enslige. Her har du begrunnelsen min 
for å jobbe med disse «alternative» 
julaftener. Denne type aktivitet kalles 
gjerne veldedighet. Jeg ser i så fall 
på veldedighet som en måte å betale 
tilbake for alle de privilegier jeg selv 
føler jeg er blitt overøst med gjennom 
livet, avslutter Kjell Thoresen.

• hva? 
felles julefeiring på nesodden for alle 
som vil være med.

• hvem?
enslige, familier, barn, vokste, eldre 
– alle er hjertelig velkomne.

• hvor? 
ekelund Seniorsenter i hilda 
Magnussens vei på Berger.

• når? 
fra klokka 17 julaften.

• hvordan? 
Ring 901 91 383 for påmelding.

Kjell Thoresen ved fjorårets  
kaffebord julaften på Ekelund.
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voKSendåP I SKoKLefaLL KIRKe 

på kvelden søndag 6. novem-
ber hadde vi en helt spesi-
ell gudstjeneste i skoklefall 
kirke.
Vår egen og kjære Geko Fatal ble 
døpt. Geko kommer fra Libanon, men 
har bodd i Norge i mange år.

Han arbeider som mattelærer på 
videregående, samtidig som han er 
poet og musiker. Vi har hatt glede av 
hans spill sammen med Randi Larsen, 
mange ganger.

eventyrlig musikk
Det ble en fantastisk gudstjeneste og 
kveld. Geko selv deltok på mange vis 
gjennom gruppen «SteinSaksPapir».

For øvrig var det eventyrlig musikk 

og sterke opplevelser. Ved siden av 
Randi Larsen og Geko Fatal selv spil-
te Tore Gulbrandsen saksofon, Tov 
Ramstad cello og Andrej Mirgorodskij 
piano til salmene. 

Det er ikke så ofte vi døper voksne 
mennesker i vår kirke. Dermed ble 
denne kvelden helt unik.

Stor opplevelse
Det er også en stor opplevelse for 
presten å få se at arbeidet vi driver gir 
resultater og at det skapes et rom for 
å komme som en er, dele fellesskap, 
brød,vin, og liv.

En ny konsert SteinSaksPapir ble 
ellers holdt søndag 20. november i 
Skoklefall kirke, og det blir nye sjanser 
til å høre denne flotte gruppa senere.

Svein Hunnestad

KveLdSMeSSe Med dåP i skoklefall
Søndag 11. desember: 
Pulsmesse klokken 18

Onsdag 14. desember 
klokken 19.30: 
«Meditations on 
Christmas» (konsert)

Torsdag 15. desem-
ber klokken 1930: 
Konsert med Coro 
Misto

Lørdag 17. desem-
ber: Konserter med 
Nesodden skolekor

Søndag 18. desember 
klokken 18:  
Kveldsmesse

Torsdag 22. desember 
klokka 19: Konsert 
med Stefan Zlatanos 
og lokale musikere. 
Innsamling til flygel 

i Gjøfjell
«Allsang i advent» i 
Gjøfjell kirke søndag 
27. november kl 20!

KonSeRTeR føR jUL

Fra venstra: Geko Fatal, 
Randi Larsen, Ingjerd 
Langehus Nakken og 
Andrej Mirgorodskij
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første søndag i advent er du 
invitert til en avstressende og 
inspirerende adventskveld. 
På denne første adventssøndagen med 
mange av våre kjente julesanger i sen-
trum.

Sangene vil bli formidlet både gjen-
nom allsang og korsang ved Nesodden. 
Frogn kammerkor under sin dirigent 
Gunnar Bjerknes Haugen. I tillegg blir 
det musikkinnslag ved Laila Risting 
(trompet), Natasja Rybak (piano), 
Anne Marit Tronvik (fløyte) og Harald 
Tronvik (fiolin).

Adventstiden blir ofte travel med 

avslutninger før og forberedelser til 
julen. Denne kvelden innbyr til å trek-
ke pusten og føle på forventning, opp-
levelse og inspirasjon. De mange vakre 
tekstene og melodiene vil bli knyttet 
sammen av Harald Tronvik, vi skal 
lese tekster fra Bibelen og tenne lys. 
Natasja Rybak og lokale musikere står 
for den musikalske støtten.

Det blir en stemningsfull avslutning. 
Mens «Deilig er jorden» synges, van-
drer alle ut av kirken for å tenne 
juletreet utenfor kirken.  «Du grønne, 
glitrende tre» avslutter det hele.

Vi håper mange blir fristet til å 
delta i «Allsang i advent» i Gjøfjell 
kirke søndag 27. november kl 20!

– nesodden kryr av musi-
kere, men på grunn av dårlige 
instrumentfasiliteter, blir det 
også sjeldent konserter.

Slik lyder Stefan Zlatanos påstand. Nå 
har pianisten og kordirigenten fått en 
kuratorrolle i en konsertdugnad som 
skal foregå 22. desember og som til sist 
skal resultere i et nytt staselig instru-
ment på Nesodden.

– Om det er en «høna-egget»-sak får 
være opp til enhver, konklusjonen er 
uansett den samme: Kirka trenger et 
FLYGEL! Det er et paradoks at kultur-
kommunen Nesodden ikke har flygel, 
og dette skal vi sammen få bukt med, 
sier Zlatanos. Sammen med sokneprest 
Svein Hunnestad og sin mor Marilena 
Zlatanou har han nå tatt grep.

– Poenget er at vi samler noen av 
Nesoddens synlige musikere, som spil-
ler og synger gratis for innsamling til 

flygelfond som en dag skal resultere i et 
flygel i Skoklefall. Konserten skal være 
med på å gjøre musikklivet på Nesodden 
mer levende og tilstede. Musikerne vil 
spille en julekonsert med ulike beset-
ninger og vi må ha full kirke!

Akkurat hvem som er med på kon-
serten er ennå ikke fastsatt, men det er 
i alle fall klart at Stefan Zlatanos selv, 
moren Marilena Zlatanou, Bjørg og 
Nils Aschaug vil bidra. Og det loves 
julestemning. Konserten vil ha en bred 
spennvidde og stor variasjon. 

– Vi er alle stolte over kulturtilbu-
dene som allerede er, men ser heller 
ingen grunn til at vi alle kan være med 
på å utbedre det heller, sier Zlatanos 
og oppfordrer:

– Kom på konsert 22. desember og ja, 
ta med litt grunker. Gjerne de knitren-
de. Vi garanterer at ALLE pengene går 
kun til flygelfondet som skal stiftes.

Stefan Zlatanos står på for et nesoddflygel. 

KonSeRTeR føR jUL

advenTSTaRT Med aLLSang I gjøfjeLL

KonSeRT foR eT fLygeL TIL KIRKen



ominnredning av Skoklefall kapell
Som det vil være kjent har Skoklefall 
Menighet holdt menighetsmøte om [omin-
redning av kapellet], hvor det med over-
veldende flertall ble vedtatt å gå inn for 
«Menighetshuskomitéen»s plan for en 
noe utvidet bruk av kapellet. Komitéen 
har med støtte av interiørarkitekt Onshus 
kommet fram til følgende plan

[…]:

1) De nåværende kirkebenker settes på 
lager og erstattes av jærstoler.
2) Varmeovnene under de nåværende 
benkene flyttes til ytterveggene.
3) Foran alteret monteres forheng (også 
godkjent av stiftsdireksjonen), som kan 
trekkes for når kapellet brukes til møter 
o. l., utenom vanlig høymesse. Statutter 
for endret bruk av kapellet blir forelagt 
menighetsmøte ved en senere anledning.
4) Det vil bli innkjøpt sammenleggbare 
bord som brukes ved fester o. l., hvor 
bevertning er en del av programmet.
5) Vann- og kloakkforholdene er ikke i 
orden. Av den grunn kan det bl. a. ikke bli 
snakk om oppvask o. l. Løsningen på det: 
engangsservice!

Som tidligere nevnt er det interiørarki-
tekt Onshus som har vært sakkyndig for 
materialvalg og utforming. Vi mener at 
den foreslåtte plan ikke bryter med stilen 
i kapellet. I det hele tatt mener vi at det 
som skal forandres, blir gjort på en slik 
måte at en når som helst kan sette kapellet 
i opprinnelig stand, dersom dette skulle bli 
ønskelig en gang i fremtiden. 

[…] 
Det vesentlige av arbeidet vil bli utført 

på dugnad, og vi håper at mange nevenyt-
tige kvinner og menn melder seg til inn-
sats. Bl. a. skal forhenget foran alterpartiet 
– håndsyes – jærstolene i et antall av 100 
skal mattlakkeres to ganger, gulvet må 
slipes og lakkeres.

I det hele tatt vil det bli nokså livlig i 
kapellet i de to ukene arbeidet vil påga.

«GG» i Kirkespeilet nr �/desember 1��1

1� 1�

f o R  4 0  å R  S I d e n
KIRKeSPeILeT

Høsten er på hell, vinte-
ren står for døren. Vi har 
nettopp gjennomført både 

kommunevalg og kirkevalg. Nye 
tillitsvalgte er på plass i kommune-
styret, menighetsråd og fel-
lesråd. Valgresultatet for 
kommunen sin del førte 
til en endring av den 
politiske ledelsen. 
Kan vi, den lokale 
kirken, håpe på at 
dette kan føre til bedre 
tider for vår del? Ja, jeg 
tror det. For kort tid siden 
ble jeg oppringt av den nyvalgte 
ordføreren i Nesodden kommune. 
Hun inviterte kirken til å komme 
i formannskapet for å presentere 
våre behov for tiden som kommer. 
Dette er første gangen i løpet av 
mine snart tre år som kirkeverge, 
at den politiske ledelsen på eget 
initiativ har tatt kontakt med kir-
kekontoret og vist interesse for de 
utfordringene vi står overfor. Det 
kan selvfølgelig hende at jeg legger 
for stor vekt på denne telefonsamta-
len, men likevel, jeg oppfatter dette 
som en klar og tydelig endring i den 
politiske ledelsens holdning til den 
lokale kirken. Nå ble vi bedt om 
å fremme vår sak, vi ble ikke bare 
tiet i hjel. Signalet peker også mot 
at den nyvalgte politiske ledelsen 
i kommunen forstår sitt politiske 
ansvarsområde bredere enn tidli-
gere. Det er hevet over en hver tvil 
at kommunens politikere også er 
kirkens politikere. Kirkelovens § 
15 gir detaljerte beskrivelser når det 
gjelder kommunens økonomiske 
ansvar for kirken. La oss nå håpe 
og be om at disse forpliktelsene 
manifesterer seg i faktiske vedtak 
og bevilgninger.

Nye menighetsråd og nytt felles-
råd er på plass. Det ser ut som om 

vi har fått råd som er bredt sam-
mensatt både med hensyn til alder 
og praksis. Det er også gledelig å 
registrere at vi har fått valgt inn 
flere menn enn tidligere. En jevn 

kjønnsbalanse er viktig, også i 
kirkens organer, for å få gode 

og velfungerende menig-
hetsråd og fellesråd.

Utfordringer og 
viktige oppgaver står 

i kø for våre nye tillits-
valgte. For menighetsråde-

ne sin del vil det mye handle 
om å røkte og utvikle det lokale 

menighetsliv. Implementering av 
gudstjenestereform og trosopplæ-
ring vil være sentrale arbeidsoppga-
ver for menighetsrådene fremover. 
Når det gjelder fellesrådet mener 
jeg å kunne se tre overordnede opp-
gaver som trenger fokus i de nær-
meste år. For det første vil det være 
viktig at fellesrådet engasjerer seg i 
arbeidet med å bedre de generelle 
økonomiske arbeidsbetingelsene for 
kirken på Nesodden. Lykkes man 
i dette arbeidet vil det gi viktige 
ringvirkninger også for menighets-
rådenes arbeid. Den andre store 
oppgaven som ligger foran fellesrå-
det er å arbeide for en utvidelse av 
Nesodden kirkegård. Her har kom-
munestyret vedtatt omregulering av 
arealer i tilknytning til eksisterende 
kirkegård. Men selve kirkegårdsut-
videlsen er det ennå ikke bevilget 
midler til. Dette må skje raskt. Det 
å anlegge en kirkegård er en kom-
plisert og tidkrevende oppgave. Til 
sist vil jeg hevde at fellesrådet må 
arbeide for å synliggjøre behovet 
for et nytt og moderne kirkebygg 
på dagsorden. Faktum er at det 
offentlige, i denne sammenheng 
kommunen, ikke har vært involvert 
i bygging av kirke, siden Gjøfjell 
kirke ble bygd omkring år 1900. 

KIRKeveRgen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet



Jule-
trefest! 

Velkommen til  
Skoklefall menighets juletrefest  

lørdag 7. januar 2012 kl. 15–17.30!
Juletregang, kaker & kaffe, leker og 
utlodning. Ta med festhumør, sang-

stemme, smilebånd, en premie til 
utlodning og penger til å kjøpe lodd 

(til inntekt for søndagsskolen).  
Påmelding v/ Ingeborg innen torsdag  
5. januar: tlf 66 91 53 55, SMS 90 50 

23 62 eller epost hlidal@broadpark.no.
Hilsen lederne i Sprell Levende & SundayTweens

På onsdagene har det vært både latter, 
gråt og sang å høre i Skoklefall kirke. 
Flere babyer med en mor eller far 
har samlet seg for å synge, danse og 
bevege seg sammen. Her kan baby-
ene kjenne på ulike sanser, rytmer og 
bevegelser. Flinke damer har så ordnet 
med lunch slik at samtalen kan fortset-
te rundt matbordet i menighetshuset.
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PoPULæR BaBySang Av Silje Ljosland

Jule-
basar 
i nesodden 

meniGhetshus
Lørdag 26. november 

kl 10–15
Salg av fine hånd- 
lagede produkter, 

utlodning og lynlotteri
Jaer skolekorps  

spiller – og kanskje 
kommer, om ikke 

kongen, så Christian 
Sonefeldt for å lese en 

fortelling eller to.

annonSeR

Foto: Silje L
josland

Det er altså over hundre år 
siden Nesodden kommu-
ne sist investerte i et nytt 
kirkebygg. Det er kanskje 
unødvendig å nevne det; 
Nesoddens befolkning har 
mangedoblet seg på disse 
årene, og de krav man i 
dag stiller til et moderne 
kirkebygg, kan selvfølgelig 
ikke våre nåværende kirker 
møte. Dette handler f. eks 
om at kirkene i dag ikke 
bare brukes til gudstjenes-
ter og kirkelige handlinger. 
Kirkene brukes også aktivt 
i menighetsarbeid; det være 
seg i forhold til konfirmant-
opplæring eller babysang.

Utfordringene og oppga-
vene er mange, jeg gleder 
meg til å ta fatt på arbeidet 
sammen med våre nye til-
litsvalgte. Og jeg vil be om 
at våre lokale kirkelige lede-
re blir utrustet med visdom 
og ikke minst mot i forhold 
til arbeidet som ligger foran 
oss. Vi trenger det.

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 



Svein Tore Myhrvold f: 1939
Ingeborg Matre . . . . . . f: 1922
Gerd Eva Bøhler. . . . . f: 1930
Abraham Jengo. . . . . . f: 1984
Bjørn Grøndahl . . . . . . f: 1936
Martha Austvik. . . . . . f: 1928
Aud Marie Strand. . . . f: 1927
Kristian Magnus  

Kvakland . . . . . . . . . f: 1927
John Ingolf Olaisen . . f: 1917
Berit Elsbeth Rør  

Halvorsen. . . . . . . . . f: 1938
Alfred Tangenes . . . . . f: 1926
Ragnhild Fossum . . . . f: 1928
Magne Daae  

Nordvang . . . . . . . . . f: 1972
Mary Elise Horgen . . . f: 1917

BønneKRUKKen
BE FOR

– alle som stiller opp  
for dem som har det vanskelig

– alle som er hjemløse  
eller uten nær familie

– alle som skal feire den  
første julen med sorg over  

en de har mistet
– julekonserter og  

gudstjenester
– alt godt som gjøres  

for å skape fred mellom 
enkeltmennesker  

og nasjoner

                25. aUgUST–15. noveMBeR 2011

SLeKT SKaL føLge SLeKTeRS gang

nesodden kirke
William Philip Røvde Bannister
Elvira Matilda Ringstad
Philip Daae Sæle
Hilden Åmot Indrevold
Klara Hasselgård Jørgensen
Sander Kofoed-Abrahamsen
Alexander Ravn Myklebust 

Labrå
Elias Kastet Bostad
Sofie Kastet Bostad
August Grenness
Mikkel Fageraas Vestvik
Alice Bråten
Petter Kristian Høigilt 

Egebakken
Jens Hagen Hintze

skoklefall kirke
Martha Richardsen Valler
Helene Dammyr
Andreas Edland
Julie Emilie Ruud
William Aas-Stensby
Vincent Johannes Orville 

Douglas Larsen
Nikolas Brusevold Eika
Andreas Keller Ersfjord
Brede Emilian Heide
Geko Fatal

Gjøfjell kirke
Emil Aae Litland
Per Magnus Strømmen
Martha Richardsen Valler
Malin Bjørdal
Terje Elias Giljarhus

nesodden kirke
Mari Sigstad og Einar Smith-

Hansen
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SKOKLEFALL
Turid Øyna, leder 
Rolf D Pettersen
Ingeborg Lidal
Hilde Bergersen
Marit Elisabeth Berling
Randi Margrethe Larsen 

Vara:
Anne Garmark
Martine Skullerud
Tryggve Knudsen
Elisabeth Wehmer

NESODDEN OG 
GJØFJELL
Gjertrud Blaasvær, leder
Carl Anton Strøm
Finn Østmo
Ingelill Mitchell
Anne Grethe Gullerud
Lars Erik Granum
Tone Killingmo
Evy Rud

neSoddenS nye MenIgheTSRåd



BaRneSPeILSTRIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen (15)  

fra N
ordstrand på N

esodden. 

Det var Camilla 
Bruun (9) fra 
Fagerstrand som 

hjalp trosopplæreren å finne 
fram til konfirmantene. For 
det skal hun få en fin bok. 
Det kan det hende du også 
får hvis du klarer å løse 
rebusen! Hvis du har en 
vits eller et dikt eller en teg-
ning blir vi i Barnespeilet 
glade for det også! Under 
ser du at vei A var den rette 
veien for trosopplæreren. 
a
b
C

Vi arrangerer Lys 
Våken i Skoklefall 
kirke 26–27. november 
og i Gjøfjell kirke 3.–4. 
desember. Prisen er 150 
kroner og inkluderer en 
t-skjorte. For informa-
sjon om påmelding se 

hjemmesiden vår:
nesodden.kirken.no  eller 
send en mail til trosopp-

laering@nesodden.no
Dagen etter er alle vel-
komne på gudstjenesten.

Vi gleder oss til  
å se deg!Her er vinner av forrige oppgave her i Barnespeilet, ni år gamle 

Camilla Bruun fra Fagerstrand, på helikoptertur!

hvILKeT oRd BLIR deTTe Løs rebusen, send den til Barnespeilet og du kan vinne ei bok!

+ – E + + –ST + M 

aLLe BaRn eR veLKoMne Med BIdRag! Send TegnIngeR, dIKT, gåTeR, KRySSoRd og anneT TIL 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien ��, 1��8 Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

Send  
dIn LøSnIng  

TIL BaRneSPeILeT
og dU Kan vInne  

en fLoTT  
BoK!

BaRneSPeILeT

1� 1�



dette året utforsker vi hen-
delser i bibelen med alle våre 
sanser på sprell levende søn-
dagsskole. 

Vi har allerede møtt Adam og Eva, 
Noah, Abraham og Sara, Hagar og 
Ismael og David, personer som alle på 
ulike måter har opplevd at Gud var 
sammen med dem. Gjennom sang, lek, 
drama, andakt, bønn og forming får vi 
ta del i deres erfaring at Gud vil være 
sammen med oss, lede oss og styrke oss. 

Her er noen glimt fra vårt møte 
med Adam og Eva som gjemte seg i 

SPReLL Levende Søndag
oM SKoKLefaLL SøndagSSKoLeS høST

Bibelskattekisten vår, da vi hørte om 
hvordan verden ble til, smakte på gode 
ting Gud har skapt, og begynte å lære 
høstens «supersetning», et viktig vers i 
Bibelen som vi ønsker at barna tar til 
seg. (Se bilde 1–3)

«Sammen med Gud – som leder oss 
til det gode» var budskapet på Sprell 
Levende 6. november. Vi ble kjent 
med David og Salme 23. Se på de 
fine bildene barna tegnet og malt! (Se 
bilde 4–5)

I advent møtes vi søndag 4. desem-
ber kl. 11 i gymsalen på Nesoddtangen 
skole. Det er alltid plass til flere på 
Sprell Levende! Velkommen til alle 
barna mellom 5–9 år! 

1�

SundayTweens
For de litt eldre barna (4.–8. klasse), 
finnes det SundayTweens. Nå i høst 
har Tweensene hatt «Livet» som tema, 
livet med hverandre og livet med Gud. 
Livet har både gode og mindre gode 
dager, og vi snakker om slike dager 
– i lys av ulike fortellinger og bibeltek-
ster. I tillegg har vi aktiviter av mange 
slag slik vi pleier, fra sying av bibel-
trekk til lek i gymsal, og 4. desember 
blir det juleverksted når vi møtes kl. 
11 i Skoklefall menighetshus. 

Send en e-post til skoklefall.son-
dagsskole@gmail.com og kom på vår 
mailingliste for informasjon om hva 
som skjer på søndagsskolen.

Av Anne Irene Nygård
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