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Nylig hadde vi besøk av lege 
Per Fugelli i Pinsekirken. 
Han snakket om å danse med 

døden – som faktisk handler om å våge 
å leve. Er vi så redde for døden at vi 
ikke tør å leve?

Samfunnet vårt er ganske kroppsfik-
sert. Aviser, TV og ukeblad flyter over 
av kropper. Det handler om klær og 
kosmetikk, dietter og trening, opera-
sjoner for å bli vakrere eller slankere. 
Selvsagt skal vi stelle pent med krop-
pen vår, den er den eneste vi har, 
selv om legene er utrolig flinke 
til å sette inn reservedeler og 
fikse på både det ene og 
det andre

Men mennesket er noe 
langt mer enn kropp. Vi 
er også ånd og sjel. Hvor 
ofte snakker vi om å ta vare 
på sjelen vår? Vi er skapt som 
en helhet av kropp, ånd og sjel. 
Kroppen er det som synes – skallet om 
du vil. Men den er samtidig uttrykk 

for hele mennesket. Våre kroppslige 
behov tifredsstilles ikke bare på et 
fysisk nivå – kroppen vår trenger også 
åndelig stell.

Vi lever som bekjent ikke bare av 
brød – vi trenger fellesskap med Han 
som har skapt oss. Ørene våre blir 
ikke mette av å bli tutet fulle av all 
jordisk musikk. Ubevisst lengter de 
etter å høre en stemme som roper på 
oss: «Hvor er du?» Det finnes en som 
stadig er på leting etter oss, en som 

stadig søker kontakt, en kontakt 
som er livgivende også i møte 

med døden.
Vi er godt i gang med kir-
kens fastetid. En ypper-
lig anledning til å bruke 
litt ekstra tid til å stelle 

pent med sjelen. Kanskje 
til og med avstå fra noen av 

kroppens (unødvendige?) behov 
for å ha et annet fokus.  

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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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  
Vi venter i spenning

Trosopplæringsleder  
Silje Merete Ljosland tlf 993 88 256

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

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  
Rolf Dagfinn Pettersen tlf 926 61 753

neSte KIrKeSPeIlet
Informasjon eller innlegg til Kirkespeilet 
2/2012 kan sendes innen 10. mai på 

epost ford@powertech.no
eller i posten til ann-turi Ford, 
Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand

Fullt og helt
leDer
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Felleskirkelige 
møter

Fredag 23. mars kl 19: 
Bønn og lovsang i Misjonskirken

Fredag 27. april kl 19: 
Temakveld i Nesodden menighetshus

Anne Marit Tronvik: «Guds nærvær – i min tid»

Arr: Pinsekirken, Misjonskirken og Den norske kirke



søndag 11. mars 
Nesodden kirke kl 11 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene 
Skoklefall kirke kl 11 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene

onsdag 14. mars
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19

søndag 18.mars
Nesodden kirke kl 11 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene 
Skoklefall kirke kl 11 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene
Gjøfjell kirke kl 18 NB! 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene

onsdag 21. mars
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17-19
Onsdagsåpent på Gjøfjell 
menighetshus kl 19

søndag 25. mars
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

tirsdag 27. mars 
Konfirmantene deltar på 
Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon

onsdag 28. mars
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17-19

Søndag 1.april 
Palmesøndag
Felles gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11

torsdag 5. april  
skjærtorsdag
Felleskirkelig sgudstje-
neste i Gjøfjell kirke kl 18 
med kveldsmat på menig-
hetshuset etterpå

Fredag 6. april  
langfredag
Pasjonsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 15

søndag 8. april  
påskedag
Ottesang i Nesodden 
kirke kl 9
Påskefrokost i Skoklefall 
menighetshus kl 9.45 
Ta med brød og pålegg. 
Vi serverer drikke.
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

mandag 9. april
Påsken i dikt og toner i 
Skoklefall kirke kl 19.30

søndag 15. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
PULS - kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.30

søndag 22. april
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

På gang
Dette er 

søndag 29. april
Felles gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Konfirmantmusikal  
kl 16 og 18 i Speilsalen  
på Berger kulturarena

søndag 6. mai
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

lørdag 12.mai
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke kl 11, 
12.30 og 14

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

torsdag 17. mai 
kristis himmelfartsdag
Gudstjenester på kirke-
bakken ved Nesodden 
kirke kl 10 og Gjøfjell 
kirke kl 11.30

lørdag 19. mai
Konfirmasjoner i 
Skoklefall kirke kl 11, 
12.30 og 14

søndag 20. mai
Konfirmasjoner i 
Nesodden kirke kl 11, 
12.30 og 14

søndag 27. mai  
pinsedag
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11 
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 13 NB!

mandag 28. mai
Felleskirkelig gudstje-
neste på To gård kl 12

søndag 3. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11

Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

søndag 10. juni
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11

søndag 17. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11
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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 

onsdaGsåpent 
I gJøFJell menIgHetSHUS

Disse kveldene er åpne samlinger med kris-
ten tro, det kristne fellesskap og lovsang i 

sentrum. Vi møtes annenhver onsdag kl. 19 
– 21.30. Den første halvtimen er det kvelds-
mat. I vår er det budene som er hovedtema. 
Kontaktpersoner for onsdagsåpent: Maafrid 

og Nils Ivar Bovim, tlf. 66 91 95 36.

søndaGsskole oG sundaytweens
Datoer for søndagsskolen dette semesteret: 11. og 
25. mars på Nesoddtangen skole og 22. april og 6. 
mai i menighetshuset på Skoklefall
SundayTweens: 11. mars i menighetshuset på 
Skoklefall og 25. mars, 24. april og 6. mai i gymsa-
len ved Nesoddtangen skole



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

g r a v s e r v i c e

Vi leverer nye  
gravstøtter,  
legger bladgull, 
restaurerer, retter 
opp og bolter

    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

GjøFjell 
meniGhetshus

Leies ut til barnedåp,  
minnesamvær og lignende. 
Utleie til barnedåp gjelder 

fra midten av mai til 
midten av august.

Henvendelse  
Hege Hildre
tlf 926 51 643

årsmøte oG 
medarbeiderFest

for Gjøfjell og Nesodden menigheter
TIRSDAG 17. APRIL KL. 18

Alle fra de to menighetene er velkomne!

Gjøfjell og Nesodden menighetsråd



– Du og din kone Birthe organiserer 
en støttegruppe for prestene i for-
bindelse med onsdags-andaktene ved 
Nesoddtunet. Når kom dere i gang 
med det?
– Det var i oktober 2006 at sokneprest 
Anne Marit Tronvik spurte oss om vi 
kunne være med og organisere en støt-
tegruppe. Det svarte vi ja til.

– Hvor mange er med på dette i 
dag?
– Vi er i alt 12 faste hjelpere som er 
delt inn i fire lag. Vi har lagt opp en 
kjøreplan slik at det alltid er ett lag 
som møter hver onsdagsformiddag litt 
før klokken 11. Andaktene holdes fra 
1130 til 1200.

– Og hva går jobben deres ut på?
– Det er ganske enkelt å bistå bebo-
erne ved de forskjellige avdelingene 
på Nesoddtunet som ønsker å forflytte 
seg til stua der andakten holdes. Etter 

andak-
ten hjelper vi dem 

tilbake til avdelin-
gen. Noen trenger en 

arm å støtte seg på, mens 
andre må trilles i rullestol. 

Alt skjer i et samarbeid med 
betjeningen på Nesoddtunet.

– Hvor mange kommer for å høre 
på de ukentlige andaktene?

– Mens det for fem år siden kunne være 
en håndfull deltakere, er det i dag van-
ligvis mellom 25 og 35 deltakere hver 
gang. Stua der andaktene arrangeres 
begynner faktisk å bli liten!

– Sang og musikk hører med?
– Ja visst, Tryggve Knudsen sitter på 
pianokrakken til vanlig. Og hvis ikke 
han kan, stiller Erik Sørensen opp.

– Trenger dere flere frivillige til å 
hjelpe til ved disse andaktene?
– De 12 som er med nå er tilstrekke-
lig til å bemanne de fire lagene, men 
plutselig er det noen som på grunn av 
sykdom eller andre grunner må melde 
forfall. Da ville det være fint om vi 
hadde en vikarliste vi kunne ringe på.

– Så dere ønsker at folk melder seg 
til å være vikarer?
– Ja, hvis det er noen som har mulig-

het til å stille opp på 
Nesoddtunet en ons-
dagsformiddag fra tid 
til annen er det bare å 
melde seg. Et vikariat 
kan jo selvfølgelig utvi-
kle seg til å bli en fast 
plass på et lag etter 
hvert.

– Hvor skal de melde 
seg?
– Da kan de ta kon-

takt med meg på tele-
fon 66 91 23 00 eller på mobiltele-

fon 971 99 345.

– Dette må være givende siden dere 
har holdt på i over fem år?
– Ja, det er det virkelig. Det er på alle 
måter givende å snakke med beboerne 
ved Nesoddtunet til og fra andaktene. 
Jeg kan gi noen et oppmuntrende ord 
med på veien, men sannelig får jeg 
mye godt tilbake. Kontakten med det 
flotte personalet på Nesoddtunet gir 
meg også mye.

– Hva ligger på nattbordet ditt akku-
rat nå?
– Ikke noen bok i alle fall. Jeg leser 
ikke på senga.

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg er nokså altseende, men det må 
være noe med mening.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– En kommende tur til Gran Canaria, 
at våren er i anmarsj og at vårt yngste 
barnebarn skal konfirmeres i år!

Navn: Jan Holmsen
Alder: 7� år
Bosted: Fjordvangen
Yrke: Pensjonist

Jan
HolmSen

� �

I SPeIlet:



Bildet er fra juleavslutningen for lederne i ungdoms-
arbeidet. Her holder Henrik «Damenes tale».

husk
konFirmantmusikal 

søndag 29. april kl 16 og 18
i speilsalen på berger  

kulturarena

Av Silje Ljosland, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngDomSSIDene

� 7

Samtalegudstjenester 
2012
I mars vil det bli samta-
legudstjenester med årets 
konfirmanter. I stedet for 
den gamle overhøringen 
skal konfirmantene nå 
delta og være med å utføre 
ulike oppgaver underveis 
i en gudstjeneste. Alt fra 
sang, musikk, tekstles-
ning og bønner til pynt og 
tegninger. Dette blir noen 
flotte gudstjenester for 
familie, venner og selvsagt 
for alle andre som også 
ønsker å komme til kirka 
disse søndagene.

Det vil bli samtaleguds-
tjenester den 11. mars i 
Nesodden og Skoklefall 
kirke kl. 11.00 og den 
18. mars i Nesodden og 
Skoklefall kirke kl. 11.00 
og i Gjøfjell kirke kl. 
18.00.

actionklubb
Omtrent annenhver mandag møtes 
en gjeng med 1.–3. klassinger i 
Gjøfjell menighetshus. Hver gang 
er det ulike leker inne eller ute 
– og vi har andakt. Vi har også hatt 
ulike aktiviteter som baking, aktivi-
tetsløype og bålkos. Alle som vil er 
velkomne kl. 15.00–16.15. For de 
som ønsker trygg henting fra og til 
SFO så er det mulig, ta da kontakt 
med Marit på ungdomsarbeider@
nesodden.kirken.no
Datoer videre for våren er: 
12. mars
16. april
30. april
14. mai – sommeravslutning!

I tillegg er det mulig å være med 
på Fasteaksjonen tirsdag 27. mars 
kl. 17.30

For mer info:
Følg med på hjemmesidene våre 
www.nesodden.kirken.no og på 
www.facebook.com/ungnesodden

Der legges det ut informasjon om 
de ulike tingene som skjer i barne- 
og ungdomsarbeidet.

HUSK FaSteaKSJonen
27. mars banker det  
på døren din…
Da er det nemlig igjen tid for Kirkens 
Nødhjelps årlige fasteaksjon. Denne 
kvelden vil konfirmanter fra Gjøfjell, 
Nesodden og Skoklefall gå fra dør til 
dør på Nesodden for å samle inn pen-
ger. Foreldre stiller som sjåfører og 
har med bakverk som konfirmantene 
får spise sammen etter at innsamlin-
gen er ferdig. Årets aksjon vil sette 
fokus på økonomisk rettferdighet i 
Guatemala og Tanzania og pengene 
vil gå til ulike lokale prosjekter. 

I forkant av aksjonen får konfir-
mantene besøk av Changemaker, 
Kirkens Nødhjelps ungdomsorgani-
sasjon. Da vil ungdommene få en 
innføring i årets aksjon og hvilke 
saker de er med og samler inn penger 
til. De vil få et innblikk i hvordan de 
kan være med å gjøre en forskjell, og 
hva de kan gjøre for å gjøre verden til 
et bedre sted for mennesker som ikke 
har det så lett. 

Mer info om fasteaksjonen og pro-
sjektene finner du på www.kirkens-
nodhjelp.no. 
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lys i mørket
En søndag før jul var 
Actionkonfirmantene samlet på 
Skoklefall menighetshus. Ungdommene 
møtte opp med mye engasjement og 
kreativitet på lager. Målet for samlin-
gen var å lage julekort og dekorere 

syltetøyglass som ble fylt med hjem-
melagede peppernøtter. Det ble også 
tid til en utendørs pause der alle fikk 
grille pinnebrød på bålet som konfir-
mantene laget.

Det var med stor glede at  Kirkens 
Bymisjon og deres «Lys i mørket» 
aksjon mottok det konfirmantene 

hadde laget. Dette ble delt ut til men-
nesker som deltok på julefeiringen og 
andre arrangementer i regi av Kirkens 
Bymisjon på julaften og i romjula. Det 
er ingen tvil om at ungdommene var 
med på å bringe litt lys i mørket til flere 
mennesker i jula.  

lyS 2

Du trengs
Har du lyst til å bli med 
som frivillig i barne- 
eller ungdomsarbeidet 
i en av de tre kirkene 
på Nesodden? Enten 
du er voksen eller ung-
dom så er du hjertelig 
velkommen. Kanskje 
ønsker du å være med 
på barnegudstjenes-
ter, eller kjøkkenhjelp 
på leirer, drive barne-
klubber, være med på 
søndagsskolen, konfir-
mantopplegget, PULS 
eller bli med og starte 
et KRIK lokallag til 
høsten? Ta kontakt 
med trosopplæringsle-
der Silje Ljosland (tros-
opplaering@nesodden.
kirken.no/94830306) 
om du har noen ønsker 
eller ideer for hva du 
kan tenke deg å enga-
sjere deg i, enten det er 
en gang, litt i ny og ne 
eller fast. 

lys våken
I adventstiden deltok over 30 barn på LysVåken i 
Gjøfjell og Skoklefall kirker.

lyS 1



ProSeSJonSStav InnvIet I neSoDDen KIrKe Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.no

søndag 12. februar fikk nesod-
dingene ny prosesjonsstav. For 
første gang på nesten 150 år.
I 1863 ga nemlig kommunesty-
ret på Nesodden to slike kors, som 
stammet helt fra middelalderen, til 
Oldsakssamlingen. 

– Det nye korset har tatt utgangs-
punkt i innvielseskorset, eller kon-
sekrasjonskorset, på korets nordvegg, 
forteller Leif Bjerve som har lagd det. 

– Innvielseskorset kan spores tilbake 
til 1100-tallet, opplyser Bjerve – som 
er interessert i både lokalhistorie og 
fint trearbeid. Han har lagt stor vekt 
på symbolikk i utvelgelsen av tresorter 
og utformingen for øvrig – noe du kan 
lese om på motstående side.

Det er tresortene som spiller hoved-

� �

nytt ProSeSJonSKorS enDelIg På PlaSS 
rollen bortsett fra innslaget av blad-
gull. 

– Jeg ville skape en kontrast og en 
symbolikk fra det mørke ytterst til det 
lyse innerst.

Selve foten er en kopi av buen som 
englene ligger på over alteret i den mer 
enn 800 år gamle middelalderkirken 
øst på Nesodden.

– Jeg synes ikke det passet med 
masse farger og enda mer gull til en så 
fattig kirke som Nesodden har vært, 
sier Bjerve. 

Menigheten i Nesodden kirke, med 
sokneprest Anne Marit Tronvik i spis-
sen, er imponert over Bjerves gjen-
nomtenkte og vakre arbeid. De er 
svært fornøyde med at kirken igjen 
har fått et verdig kors til å bære i spis-
sen for kommende høytidelige vand-
ringer og festtog. 

ProSeSJonSKorS
er et kors eller krusifiks som 

blir båret under kristne prosesjoner.

I de ortodokse kirkene har prosesjonskorset tradisjonelt  
bare vært i bruk når patriarken eller lignende holder liturgi. 

I romersk-katolske og anglikanske kirker brukes korset i prosesjoner  
fulgt av lys og røkelse. Korset blir bragt opp til alteret av en ministrant

I endel metodistiske og lutherske kirker bæres korset opp til alteret  
under starten av gudstjenesten, og fungerer deretter som alterkors. 

 De som gjør altertjeneste bukker for korset, da det  
representere Guds nærvær ved alteret.  

I Den norske kirke bæres alterkorset inn av  
klokkeren eller en annen frivillig foran  

prosesjoner på de store festdagene,  
samt ved spesielle anledninger.

Kilde: Wikipedia

Foto: C
ato H

als
R

esten av fotoene: A
nn-T

uri Ford

En artig historisk kjensgjerning er at Leif 
Bjerves egen tippoldemor (i midten) i sin 
tid eide Nesodden kirke.



ProSeSJonSStav InnvIet I neSoDDen KIrKe Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.no
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nytt ProSeSJonSKorS enDelIg På PlaSS 
bjerve om tresortene i prosesjonskorset:

EIK har i følge folketroen stått for styrke, kraft, 
varige verdier, alder og heltemot. I eldre tider var de 
ofte regnet som hellige og sto på gravhauger. I 1520 
brente Martin Luther sin bannbulle under en eik i 
Wittenberg. Brukt i ringen rundt korset. 

SELJA er en av de tresortene som våkner tidligst 
til liv om våren og har en spesiel tilknytning til 
kristendommen. Selja og dens blomsterstand kal-
les i mange norske dialekter for «palme». Den var 
Nordens svar på palmesøndagens palmegreiner som 
ble lagt foran veien til Jesus under hans inntog i 
Jerusalem. Lengre nord, der palmer ikke vokser, 
har folk tradisjonelt brukt stedegne tresorter som 
laurbær, oliventrær, buksbom, kristorn – og altså 
lengst nord: selje. 

Om dette kan vi lese i boka «Selja i norsk natur 
og tradisjon» av Knut Nedkvikne: «I katolsk tid var 
palmesøndag mer enn et navn. På denne søndagen 
gikk kirkefolket i prosesjon og bar vigde palme-
greiner i hendene. Vi har et vitnesbyrd om dette i 
og med at blomstrende seljekvister fortsatt blir kalt 
«palmer». Slike kvister er da også det fineste norsk 
natur kan by på så tidlig på året. Det er det sikreste 
vårtegnet hos oss når seljekronene lyser her og der 
inni løvskogen. På Voss var det vanlig å ta med seg 
seljegreier til kirken palmesøndag. Brukt i korset.

OSPA er, med sine skjelvende og urolige blad, ikke 
ofret så mye ære i folketroen knyttet til kristendo-
men. I korset er den brukt for sin hvithet og bevarin-
gen av denne, den gulner ikke. For meg er hvitheten 
lyset som jeg synes er verdifullt i en slik sammen-
heng. I folketroen er det imidlertid mange sagn, som 
her i boka «Trær – røtter i kulturhistorien»:
«Den gang Gud vandret på jorden bøyde alle trærne 
untatt ospa seg i ydmykhet. Den evige skjelvingen er 
straff for dens hovmod.» «Da Jomfru Maria søkte ly 
under en osp, klarte ikke treet å holde bladene i ro, 
og regnet dryppet ned på henne. Som straff skulle 
ospa aldri få holde bladene sine stille.» «Den evige 
uro i ospebladene skyldes at Judas hengte seg i et 
ospetre.» Innfelt i korset.

Foto: C
ato H

als

Leif Bjerve og sokneprest Anne 
Marit Tronvik foran innvielses-
korset som kan ses på alterets 
venstre side i svakt rødt.



Av Anne Marit Tronvik
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FUgellI SnaKKet 
om DøDen

Av Ann-Turi Ford

per Fugelli entret 
nylig talerstolen 
i pinsekirken på 
Fjellstrand foran en 
fullpakket sal.

Professoren i samfunns-
medisin skulle snakke 
om døden denne kvel-

den. De fleste av de rundt 
110 frammøtte menneskene 
delte nok Fugellis undring 
over tilværelsens absolutte 
grunnspørsmål: Hva skjer 
etter at vi er døde?

lignelse
– Det er bare en måte å finne 
det ut på, oppsummerte han 
og gjenga Niels Christies 
lignelse om de ufødte tvil-
lingene som trodde fødselen 

var slutten på livet ettersom 
ingen hadde vendt tilbake 
for å fortelle.

– Jeg har sett noen dø 
og det er ikke tvil om at 
i samme mikrosekund som 
de slutter å leve er det noe 
som blir borte, sa Fugelli.

«gudestoff»
– Det «gudestoffet», eller 
hva vi skal kalle det, som 
vi er lagd av blir borte i 
samme øyeblikk.

Det Per Fugelli er mest 
opptatt av er at vi skal få 
ha en god dødskvalitet. For 
eksempel at de som vil – og 
det er de aller fleste – skal få 
dø hjemme. 

Temaet var i alle fall noe 
som fenget nesoddingene så 
han kan sikkert ta turen en 
gang til. 

morna tIl 
BJørn eIrIK
søndag 22. januar 
samlet vi oss i Gjøfjell 
kirke for å ta far-
vel med bjørn eirik 
bjerkreim-bentzen.

I tillegg til vanlig preste-
tjeneste har han hatt et 
spesielt fokus på arbei-

det blant barn og unge i 
de fem årene har har vært 
kapellan på Nesodden. 
Bjørn Eirik har vært spesielt 
flink til å involvere mange 
i gudstjenestearbeidet. Det 
bar gudstjenesten i høy grad 
preg av. En gruppe drama-

tiserte dagens prekentekst, 
andre bar prosesjonskorset, 
leste bønner og deltok på 
andre måter. 

På kirkekaffen fremførte 
en gjeng fra Gjøfjell selvla-
get sang og hadde morsomt 
lotteri der alle gevinstene 
gikk til kapellanen! Det ble 
også takk og gode ord blant 
annet fra sokneprest Anne 
Marit Tronvik som over-
rakte en nydelig akvarell fra 
staben og menighetsrådene.

Bjørn Eirik vil bli savnet, 
og vi ønsker ham, kona Elise 
og de to barna, Hanna og 
Mathias, Guds velsignelse 
over videre liv og tjeneste.  
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PåSKen I KIrKene
skjÆrtorsdaG
Det har etter hvert blitt en lang 
tradisjon med felleskirkelig guds-
tjeneste i Gjøfjell kirke. Et samar-
beidsprosjekt mellom Pinsekirken, 
Misjonskirken og Den norske kirke. 
Tradisjonen tro blir det kveldsmat 
etter gudstjenesten i menighetshu-
set.

Svein Hunnestad taler denne 
kvelden. Bjørn Hansen forretter 
nattverd og Knut Moholt leder. 
Ingeborg Christophersen, den nye 
kantoren i Nesodden og Gjøfjell, 
skal spille. Det er i skrivende stund 
forespurt mange om musikalsk del-
takelse. Slik det ser ut nå kan det 
bli bedre enn noen gang, men vi 
må vente med å avsløre hva det blir 
inntil vi har fått helt sikre svar.

lanGFredaG
Det arbeides med å sette opp barok-
komponisten G. B. Pergolesis flotte 
verk Stabat Mater i Nesodden kirke 
langfredag kl. 15 med tekstlesning, 
sangsolister og kammerensemble. 

Dette har vært en vellykket påske-
tradisjon her på Nesodden som vi 
ønsker å videreføre. Prosessen med 
å søke om midler til den kombi-
nerte gudstjenesten og konserten er 
i gang. Dette er imidlertid ikke helt 
på plass i det dette menighetsbladet 
går i trykken. 

Uansett kan vi love at det blir et 
vakkert musikalsk langfredagspro-
gram i Nesodden kirke kl. 15, enten 
det blir Stabat Mater eller annen 
klangfull pasjonsmusikk. 

1. påskedaG
ottesang i Nesodden kirke kl 9 Ikke 
lenge etter soloppgang samles vi til 
Ottesang, en enkel morgengudstje-
neste på ca en halvtime, for å feire 
Jesu oppstandelse. Prest er Anne 
Marit Tronvik.
påskefrokost i Skoklefall menighets-
hus fra kl 9.45. Det er ingen påmel-
ding, derfor ber vi om at deltakerne 
selv tar med seg brød og pålegg til 
felles bord. Kaffe, te, juice og smør 
blir servert.
høytidsgudstjeneste kl 11 i Skoklefall 
kirke. Det er årets store festgudstje-
neste med dåp og nattverd. Prest er 
Anne Marit Tronvik.  

2. påskedaG
påsken i ord og toner i Skoklefall kirke 
kl 19.30 Enten du vært bortreist i 
påsken eller har vært hjemme får du 
en ypperlig mulighet til å oppsum-
mere påskens innhold. Vi vandrer 
sammen med disiplene som var på 
vei til Emmaus, lytter til påskefortel-
lingen i bibeltekster og dikt og synger 
gamle og nyere påskesalmer.

Følg med på hva som skjer: 
www.nesodden.kirken.no

Vil du ha nyhetsbrev hver 
uke? send en epost til nyhets-
brevet@nesodden.kirken.no



takk til fru lill gahre Falkenberg
I juni 1969 kom første nr. av Kirkespeilet 
ut med fru Falkenberg som redaktør. Det 
viste seg straks at noen bedre kunne vi 
vanskelig fått. Det ble et menighetsblad 
av klasse både utstyrs- og innholdsmessig. 
Med dyktighet og innsikt og en sjelden 
arbeidsglød og initiativrikdom som frukt-
bare idéer drysses ut av, la hun hele sin sjel 
i arbeidet. Når hun nå etter 3 år har gitt 
roret til andre, fortjener hun vår varmeste 
takk for sin innsats og den faste, vidsynte 
kurs hun holdt. Måtte vi som nå har over-
tatt, holde den samme faste, vidsynte kurs 
så bladet fortsatt i alle fall innholdsmessig 
kan være et blad av klasse. Red.

en sjømannsprest går i land  
på nesodden
«Kom inn, kom inn, kjære broder,» sier vår 
nye sokneprest Thorleif Worren og åpner 
døren til kontoret i Nesodden prestegård 
før jeg får tid til å banke på […]
«Du har virkelig opplevd at det er noe 
stort å være sjømannsprest?»
«Om det er. Det er å tjene en kirke med 
vindu mot hele menneskelivet. Det er å 
tjene både en søndagens kirke og en hver-
dagens kirke.»
«Da mener du vel at det er sunt for unge 
teologer å komme ut noen år «til sjøs».»
«Ja, det skal være visst, san. Alle unge teo-
loger burde først ut noen år til sjøs. Det er 
den beste praktikum. Så lærer de seg å bli 
mer naturlige og ekte, får bedre omgangs-
evne. Sjøfolk er skvære og endeframme. 
De vil plukke unotene ut av dem.»
«Men du som er så glad i den norske sjø-
mannsstand, har likevel nå gått i land her 
på Nesodden og gitt opp sjøen, hvorfor?»
«Og jeg er blitt så gammel at jeg måtte tenke 
på å få noen år også her hjemme før det ble 
for sent. Jeg er glad i vår norske kirke og 
ville gjerne få gjøre noe for den her i Norge 
også. Jeg tror også at erfaringene utefra 
vil komme meg til gode, ikke minst all den 
dyptgripende sjelesorg blant sjøfolk.»

Fra Kirkespeilet nr 1 - 1�7�

Ett nytt år er allerede 
godt i gang og den loka-
le kirken har tatt fatt på 
det nye årets oppgaver 

med friskt mot. Mange spennen-
de oppgaver ligger foran oss 
både lokalt og nasjonalt. 
Mange tenker kanskje 
ikke over det, men 
året 2012 kommer 
til å bli et historisk 
år for kirken. Det er 
i år stat og kirke skal 
skille lag, slik at kirken 
kan bli herre i eget hus. Ikke 
et øyeblikk for tidlig vil noen 
hevde, mens andre kanskje er mer 
skeptiske til hva denne endringen 
vil føre til for kirkens retning og 
innhold.

Situasjonen er altså den at 
Stortinget denne våren kommer til 
å vedta endringer i Grunnloven. 
Viktige elementer i kirkens sty-
ringssystem vil bli forandret, det 
må derfor utarbeides en ny kirke-
ordning. Kirkerådet har varslet at 
det vil bli avholdt en bred høring 
om dette spørsmålet i tidsrommet 
april–september 2012. Her vil alle 
kirkelige organer bli bedt om å 
komme med innspill og synspunk-
ter til kirkens fremtidige organise-
ring. Dette betyr at du, gjennom 
ditt menighetsråd, har mulighet til 
å påvirke hvordan vår kirke skal 
organiseres i årene som kommer. I 
sannhet ingen liten oppgave.

Noe av det som kjennetegner 
dagens folkekirke, er tilstede-
værelsen over alt hvor det bor 
mennesker. Fra den største by 
og til den minste bygd, kirken er 
representert med kirkebygg, prest 
og andre kirkelige tilsatte. Med 

denne tilstedeværelsen har kirken 
klart å opprettholde en sterk posi-
sjon i befolkningen. Det er frem-
deles slik at nesten 80 prosent av 
befolkningen er medlem i Den 

norske kirke. Og det er frem-
deles slik at det for mange 

er svært viktig at kir-
ken danner rammen 

rundt viktige hen-
delser i livet som 

dåp, konfirmasjon, 
vielse og gravferd.

Det er flere viktige spørsmål 
som skal finne sin løsning i årene 

som kommer. Hvordan skal vi for 
eksempel sikre oss at kirken frem-
deles er til stede i alle lokalsam-
funn landet over? I dag går det to 
arbeidsgiverlinjer gjennom kirken. 
Prestene er ansatt i embetslinjen 
med biskopen som øverste leder 
i bispedømmet, mens alle andre 
kirkelige tilsatte er ansatt i rådslin-
jen, det vil si i menighetsråd eller 
fellesråd. Mange mener at det er 
viktig at kirken organiserer seg 
med én arbeidsgiverlinje. Dette er 
bare noen få av flere viktige spørs-
mål kirken skal ta stilling til. Disse 
spørsmålene og mange flere griper 
også inn i kirkens hverdag her 
på Nesodden. Min oppfordring 
blir derfor at du lar din stemme 
bli hørt, det være seg gjennom 
ditt eget menighetsråd eller om 
du velger å delta i det offentlige 
ordskifte gjennom aviser og media 
for øvrig. 

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

KIrKevergen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet
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F o r  4 0  å r  S I D e r
K IrKeSPe Ilet
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underholdende 
lokalbøkerPrøv en annonSe 

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

Ta kontakt på 
telefon 66 91 85 18 eller 

epost ford@powertech.no
Selges hos Notabene på Tangen, Joker  
på Fjellstrand, Nesoddhuset på  
Fagerstrand og på www.fordforlag.no

Ford Forlag
fordforlag.no

Stedsnavnboka: 
• Forklaring på 50 nesoddnavn 
• masse nye og gamle bilder 
• kartreferanser
• morsom lokalhistorie!
Forfatter Ann-Turi Ford

historiens spor i nesoddmarka: 
• ti historiske rundturer med bilder, 

kart og GPS-anvisninger 
• møt husmenn, nisser og  

bygdeoriginaler! 
Forfatter Stein Turtumøygard

annonSer

e290 kr

Farger

120 sider



Per Jakobsen . . . . . . . .f:1938
Ambjørg Margrethe  

Andersen . . . . . . . . . .f:1924
Aud-Carin Hansen . . . .f:1931
Edit Aud Rygh . . . . . . .f:1926
Elsa Løes . . . . . . . . . . . .f:1926
Leo Garder Vestre . . . .f:2011 
Terje Saunes . . . . . . . . .f:1955
Anurag Shama  

Rambech . . . . . . . . . .f:1956
Inga Margrethe  

Østenstad . . . . . . . . . .f:1926
Nils Ingemann Leirvik .f:1926
Rebecca McLuckie  

Skevik. . . . . . . . . . . . .f:1949
Hilda Rummelhoff-Hansen 

Tohje. . . . . . . . . . . . . .f:1917
Hans Kristian Gjestang. .f:1918
Torbjørn Valdemar  

Jensen . . . . . . . . . . . .f.1942
Reidar Loge. . . . . . . . . .f:1918
Nils Kristoffer Lie. . . . .f:1927
Aud-Carin Hansen . . . .f:1931

BønneKrUKKen
BE OM 

– at fastetiden må hjelpe oss  
til å ta vare på både kropp og sjel

– 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

               16. novemBer 2011–19. FeBrUar 2012

SleKt SKal Følge SleKterS gang

nesodden kirke
Aksel Louis Fredriksen 

Hammersborg
Hans Georg Hvitstein
Malin Thorsby-Bjerknes
Emma Hermine Botilsrud 

Andersen
Tobias Daub-Risbøl
Celine Hokholt Wiik
Emrik Kristian Aalgaard-

Taillieu
Madeleine Hokholt
Oda Mathea Steinert 

Pagander
Sondre Val Alexandersen
Emma Minge Johannesen
Milla Minge Johannesen
Ingeborg Røgeberg Ousland
Celena Nicole Cosercar
Elias Chrisander Næss Kilemo
Anna Olivia Landsværk
Isabella Næsland Solberg

skokleFall kirke
Sonja Elvira Boman-Smeby
Wilhelmine Rødsten Fjørner
Andreas Lund Støve
Maria Disen Barbuti
Ella Ann Schiøtz Samuel
Filip Høgsæt Norheim
Lea-Amalie Berggren

GjøFjell kirke
Mia Sofie Hauge Damlien
Jesper Digerud Waagsaas
Mathias Digerud Blikra

nesodden kirke
Victoria Corneliussen  

og Dag Frode Larsen
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FamIlIeSønDagSSKole
Søndag 25. mars kl.11 inviterer Skoklefall søndags-
skole til FAMILIEsøndagsskole i gymsalen ved 
Nesoddtangen skole. Barn i alle aldre er hjertelige 
velkomne, med foreldre, besteforeldre, søskenbarn, 
tanter og onkler, venner og naboer! Her er det plass 
til alle! Storsamlingen vil handle om påske, og vi skal 
utforske bibelens innholdrike påskefortellinger med 
alle våre sanser. Det blir god tid til fysisk lek og sosialt 
samvær. Vi avslutter med et enkelt pølsemåltid med 
drikke som vil serveres omkring kl. 12.30. Om du er 
nysjerrig på hva menighetens søndagsskole har å tilby, er 
denne familiesamlingen en glimrende anledning til å Kom 
og se! Kom og hør! Kom og lek og kjenn selv! Vi gleder 
oss til å være sammen! 
Spørsmål kan rettes til Anne Irene Nygård, mob 997 13 
593 eller på epost: skoklefall.sondagsskole@gmail.com



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��� 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
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Lørdag 7. januar var 60 små 
og store samlet til juletre-
fest i Skoklefall kirke og 

menighetshus. Det var som van-
lig Skoklefall søndagsskole som 
sto for arrangementet. Alt som 
trengs for en skikkelig juletrefest, 
var på plass: To «sprell levende» 
damer (Anne Irene Nygård og 
Annette Maritvold) startet i kir-
ken med andakt som engasjerte 
alle aldersgrupper. Deretter ble 
det sunget og danset rundt jule-
treet som seg hør og bør. Et stort 
kakebord ventet på deltakerne 
bort i menighetshuset, og det falt 
i smak selv hos de med nyttårs-
forsetter. Og selvfølgelig var det 
både leker og loddsalg. Nissen 
rundet av ettermiddagen – til 
stor fryd blant de aller fleste. Det 
var hyggelig at så mange fant 
veien til søndagsskolens juletre-
fest i år igjen!

FIn FeSt!
1 2 3 4

5

6

9 10

11

vannrett
1 Sterkt krydder
5 Grønnsak med hodeform
6 Ikke søtt
9 Får man på skolen
11 Flinkest

loddrett
1 På biler fra Portugal

2 Eik på dansk
3 Høytid som nærmer seg
4 Ikke minus
7 Ikke vrangt
8 Tore Renberg
10 Snakke til Gud,  

baklengs

BarneSPeIlStrIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen (15)  

fra N
ordstrand på N

esodden. 
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på nesodden har vi et område, 
en gård, en steinskulptur og en 
kirke som sammen danner et 
levende monument over våren, 
det nye livet og nye muligheter. 
skoklefall.

Det begynte med Skoklefall gård 
som fra omtrent 1000 år etter 
Kristus dekket det meste av 

Nordre Nesodden. Trekker man en rett 
linje fra Ildjernet i vest via Berger skole 
over til Bunnefjorden mellom Hellvik og 
Berger brygger i øst har du sånn omtrent 
sydgrensa for den store gården.

«Skoklefall» henspiller på frakoplin-
gen av trestengene – skoklene eller skje-
kene – som forbant hesten til plog, harv 
eller kjerre. Det en hver gårdshest så 
fram til: tidspunktet da skoklene falt 
og en kunne sendes på beite.  På den 
gamle merkedagen «skoklefalldagen» 
(3. juni) skulle våronna etter tradisjo-
nene på Østlandet være overstått. Så 
hvorfor fikk den store gården på Nordre 
Nesodden dette navnet?

I Jubileumsskriftet for Oksval vel fra 
1964 finner vi en artig diskusjon om 
opprinnelsen til gårdsnavnet.

En lite smigrende teori går på at bon-
den på Skoklefall stadig skulle være 
innhentet av skoklefalldagen 3. juni uten 
å være ferdig med våronna. Og omvendt 
kan det tenkes at bonden kan ha satt seg 
i respekt hos naboene nettopp fordi det 
var ferdig og blåst hos ham når 3. juni 
inntraff.

Enda en teori går på at vogntransport 
med hest sydfra mot Oslo i gammel tid 
måtte spenne fra ved Skoklefall gård. 
Veien videre mot Hellvik brygge var 
for dårlig og bratt og lite egnet som kjø-
revei, og noen vei videre nordover mot 
Flaskebekk, Oksval og Nesoddtangen 
fantes ikke på den tiden. Skoklefall gård 
var derfor stedet hvor man opphørte å 
bruke skokler, sjeker og vogn. Videre 
derfra måtte man gå eller eventuelt ri på 
hesteryggen. Det er ikke usannsynlig at 
gården av denne grunn har fått navnet 
Skoklefall.

I rundkjøringen på Skoklefall står i 
dag steinskulpturen «Skoklene faller» av 
den kjente nesoddkunstneren Nils Kåre 

Aasland. Skulpturen ble avduket i 2006. 
Kunstneren, som bor i Knuts vei ikke 
langt fra rundkjøringen, har på en flott 
måte fanget inn de lokalhistoriske for-
hold, fra tiden da hesten var viktig i land-
bruket og viktig på den historiske gården 
Skoklefall. Skulpturen forteller at nå er 
våronna over, at skoklene kan falle.

Et steinkast unna rundkjøringa: 
Skoklefall kirke. Denne enkle tømmer-
kirken rundet 75 år i fjor. Ved den 
staselige innvielsen 19. februar 1936 
berømmet daværende ordfører Markus 
Løes det frivillige engasjementet som 
hadde maktet å reise gudshuset uten 
kommunale midler. «Det hører til de 
skjønneste stykker av norsk kirkehisto-
rie, når det spontant ut av folkets eget 
liv springer ut ønske om å få et åndelig 
hjem,» kvitterte biskop Johan Lunde. 
Folket på Skoklefall var tydeligvis blant 
de ivrigste. Kirketomta var skjenket av 
Olaf Skoklefald og Alma Johnsen.

I denne tømmerkirken er det i over 76 
år blitt forkynt om livskreftene, om det 
kristne håpet, om mulighetenes Gud, 
om våren som skal komme. Skoklefall.

SKoKleFall om våren
nytt lIv og nye mUlIgHeter Av Steinar Glimsdal

1�

Skulpturen «Skoklene faller» står i 
rundkjøringa ved Skoklefall kirke.

Foto: Steinar G
lim

sdal


