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i Kirken for tiden. Kirkene våre 
har nettopp vært fylt til randen med 
feststemte familier og litt smånervøse 
konfirmanter til det som for meg 
er vårens vakreste eventyr. Vi 
har feiret Åndens komme i 
pinsehelgen sammen med 
våre kristne søsken her 
på Nesodden. Nå er 
det forventningsfulle og 
glade dåpsfamilier som fyl-
ler kirkebenkene.

Det skjer mye i Kirken for tiden. 
Vi jobber jevnt og trutt med den nye 
liturgien. Vi må bestemme oss for 
hvordan vi vil at våre lokale gudstje-
nester skal være. Noe er vi alt i full 
gang med og søndag 19. august samles 
vi i Gjøfjell kirke til en hel gudstje-
neste hvor det meste er nytt.

Dessuten har Stortinget nettopp 
vedtatt en grunnlovsendring som gir 
kirken friere tøyler. Bekymrede røster 
har hevet seg og gitt uttrykk for at når 
ikke Staten lenger kan utnevne bisko-
per og ellers ha et ord med i laget både 
om dette og hint, vil Kirken bli mindre 
åpen. Da vil de såkalte «mørkemenn» 

overta. Den beste garantien mot det, 
er at vi får et bredt engasjement fra 
dere/dem som hører til i Kirken.

Sist sommer så vi tydelig at det er 
mange som har behov for en him-

mel over livet. Det er mange 
som opplever Kirken som et 

sted der du kan komme 
som du er, med hele livet 

ditt. Han som er Kirkens 
Herre, tåler både vår sorg og 

vårt sinne, du kan komme med 
dine spørsmål, med dine nederlag 

– og med din glede og takk. 

Det skjer mye i Kirken for tiden – og 
hva som skal skje videre, er avhengig 
av hvem som engasjerer seg. Aldri har 
det enkelte medlem hatt så stor mulig-
het til å påvirke.

I Kirkespeilet finner du flere måter 
du kan gjøre det på. Nå har du sjansen 
til å være med på å bestemme hva slags 
kirke vi skal ha her på Nesodden!

Velkommen til å være med! 

Sommerlig hilsen fra
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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KIrKegUIDe
Åpningstid Mandag–fredag 9–15 
Telefontid Mandag–fredag 12–15

Adresse  
Kapellveien 3, 1450 Nesoddtangen  

tlf  66 96 58 20 (12–15)  
faks 66 96 11 25 

kirkesenteret@nesodden.kirken.no 
www.nesodden.kirken.no 

www.ungnesodden.no

Kirkeverge  
Frank Willy Vindløv Larsen, tlf 930 63 637 

kirkevergen@nesodden.kirken.no 

Sekretær Jan Heier

Sokneprest i Nesodden/Gjøfjell  
Anne Marit Tronvik tlf 920 51 089 

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan  
Helge Nylenna tlf 959 26 187

Trosopplæringsleder  
Silje Merete Ljosland tlf 993 88 256

Barne- og ungdomsarbeider  
For tiden ubesatt

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 
3/2012 kan sendes innen 10. august 

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

Det skjer mye ...
leDer

�

MenIgHetSweeKenD
Bli med på artig menighetsweekend

31.august–2. september på Sjøglimt leirsted i Ørje!
Da samles små og store fra Gjøfjell, Skoklefall og Nesodden menigheter 
til en helg fylt med godt kristent fellesskap, latter, moro, god mat og nye 
bekjentskaper. Det er klatrevegg, fotball og volleyballbane, «Skavlan», god 
undervisning og spennende samtaler. Alle er hjertelig velkomne til å delta, 

enten som enkeltperson eller som familie.

Mer informasjon, bilder og priser finner du på www.nesodden.kirken.no
Påmelding til merete.silje@gmail.com eller 948 30 306 innen 19. august
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meniGhetS
weeKenD 

31.august- 2. september på Sjøglimt leirsted 
i Ørje.
Påmelding med navn og alder(på de under 
18 år) til merete.silje@gmail.com
Mer info og bilder fra i fjor finner du 
på: http://nesodden.kirken.no/artikkel/arti-
cle/94015  
Alle er hjertelig velkomne til å delta!

Søndag 17. juni
Folkedansmesse i 
Skoklefall kirke kl 11 
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd i Gjøfjell 
kirke kl 11

Søndag 24. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 

Søndag 1. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Søndag 8. juli
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 

Søndag 15. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Søndag 22. juli
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11  
Markering av ettårs-
dagen for katastrofen i 
Regjeringskvartalet og 
på Utøya

Søndag 29. juli - olsok
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Olsokgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
18 sammen med Den 
katolske menigheten på 
Nesodden.  
Piknik i prestegårds-
hagen Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Se mer side 11.
 

Søndag 5. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 

Søndag 12. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11
Kveldsgudstjeneste 
– PULS i Skoklefall 
kirke kl 18. 30

Søndag 19. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 18 der vi prø-
ver ut en del av den nye 
liturgien

Søndag 26. august
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11  
Etter gudstjenesten blir 
det pilegrimsvandring 
langs kirkeveien – se 
egen omtale side 11 

Fredag 31. august til  
søndag 2. september 
Menighetsweekend – se 
annonse på side 2

Søndag 2. september
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
 
 
 
 
 

Søndag 9. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11 med innsettelse av 
kapellan Helge Nylenna
Kveldsgudstjeneste 
– PULS i Skoklefall 
kirke kl 18. 30

Søndag 16. september
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
med presentasjon av 
konfirmantene
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 med presen-
tasjon av konfirmantene

Søndag 23. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
med presentasjon av 
konfirmantene
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Søndag 30. september
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11 

På gang
Dette er DIn  

OverSIKt  
Over Hva SOM  

SKjer I KIrKene  
våre. rIv Ut  

Og Heng  
OPP!

Se mer på nett 
www.nesodden.kirken.no

leDIge StIllInger
Har du lyst til å jobbe med barn og ung-

dom i kirkene her på Nesodden?
Vi lyser for tiden ut to stillinger knyttet til 

tros-opplæring.
Det er en 30 prosent stilling rettet mot 

arbeid med barn og 50 prosent stilling med 
fokus på musikk i barne- og ungdomsar-

beidet.
Se utlysningen her: http://nesodden.kirken.

no/artikkel/article/101857



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 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



– Du begynner som kapellan på 
Nesodden 1. juni. I juli skal du ha to 
uker med pappaperm og to uker ferie 
og er tilbake for fullt 1. august.  Hvilke 
forventninger har du til jobben?

– Det er vanskelig å svare på hvil-
ke forventninger jeg har, men let-
tere å svare på hva jeg gleder meg 
til. Dette blir min første faste jobb 
etter studiet. Jeg ble uteksaminert fra 
Menighetsfakultetet juni 2011 og har 
hatt et vikariat i Ski siden da. Jeg gle-
der meg til en variert arbeidsdag der 
jeg kan møte forskjellige mennesker 
i ulike situasjoner. Jeg gleder meg 
til å drive konfirmantarbeid og annet 
ungdomsarbeid, noe jeg har hatt stor 
glede av å arbeide med tidligere. Jeg 
gleder meg til å feire gudstjeneste og 
jeg gleder meg til å bli bedre kjent med 
Nesodden – både folk og steder.

– Du har jo et skikkelig nesoddet-
ternavn – hva er forbindelsen?

– Min farfar, som også het Helge 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nylenna, 
var født og 

oppvokst på 
Nylenna på 

Fjellstrand. Etter 
krigen flyttet han til 

Ålesund hvor han gif-
tet seg. Han beholdt hus-

mannsplassen og var alltid 
mye på Nesodden resten av 

livet. Nå har min far, Magne, tatt over 
stedet og tilbringer mye tid der. Jeg 
har altså en ganske nær tilknytning til 
Nesodden og har vært her mye selv 
om jeg aldri har bodd her.

– Hvor har du bodd?
– Jeg er født og oppvokst i Ski og 

har etter flere år i Oslo nå flyttet til-
bake dit. Der bor jeg sammen med min 
kone Helga og vår datter Agathe som 
blir to år i september. Vi venter vårt 
andre barn i juli.

– Hva driver du med ellers?
– Ved siden av jobb er jeg for tiden 

stort sett far – og det blir nok ikke 
mindre av det når familien blir større. 
Jeg er også aktiv i Norges KFUK-
KFUM som jeg har mye av min bak-
grunn fra. Når det er tid til overs, er 
jeg glad i å lese skjønnlitteratur, se 
filmer og serier, og å høre på musikk. 
Når jeg nå også har fått en hageflekk 
har jeg blitt overraskende interessert i 
hage. Nå gjenstår det bare å finne ut 

om det bare er et blaff eller 
om det blir noe varig.

– Kirkelige hjertesa-
ker?

– For meg er det vik-
tig at kirken er tilgjen-
gelig for alle, samtidig 
som den skal være noe 
annet. Med noe annet 
mener jeg at man skal 
få oppleve at kirken 
har noe å gi som 
samfunnet ellers 
ikke har: Å gi en 
himmel over livet. 

Kirken skal både 
være hverdagslig og hellig. 

Hverdagslig på den måten at den er 
en naturlig del av livet. Hellig på den 
måten at man her kan oppleve de store 
ting – et ærlig møte med Gud, med 
andre og med seg selv.

– Ditt største ønske for denne nye 
jobben?

– Mitt største ønske for denne job-
ben er å kunne bidra til at det jeg skis-
serer i forrige spørsmål kan skje.

– Annet du har på hjertet?
– Med min organisasjonsbakgrunn 

er jeg vant til visjonen «vi skal få 
utrolige ting til skje» – og det håper 
jeg at vi kan fortsette å få til her på 
Nesodden.

–Hva ligger på nattbordet ditt?
– Der ligger «Nostradamus’ testa-

mente» av Tom Egeland. Så ligger 
det også en smukk til min datter nå. 
For tiden blir smukken brukt mer enn 
boken.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Akkurat nå gleder jeg meg over en 

høygravid kone som er i god form og 
som har termin i begynnelsen av juli.

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg er veldig glad i TV-serier 

og nå følger jeg med på Borgen og 
Mad Men. Ellers går det i nyheter og 
Fantorangen.

Navn: Helge Kollerøs Nylenna
Alder: 28 år
Bosted: Ski 
Stilling: Kapellan på Nesodden

Helge 
nylenna
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Noen  
konfirmant- 

glimtAv Silje Ljosland trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngDOMSSIDene
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KlISjé – 
konfirmantmusikalen
(Bildene på denne side.)
Søndag 29. april var det 
endelig klart for årets konfir-
mantmusikal. Rundt 30 kon-
firmanter hadde jobbet siden 
i høst med å lage en historie 
og lære seg sanger.  «Klisjé» 
var tittelen og en klisjé var 
det. Musikalen handlet om 
en folkehøgskole som skal 
legges ned fordi de hadde 
for lite penger. Elevene fin-
ner derfor ut at de vil sette 
opp en musikal for å redde 
skolen. Med stor innlevelse 
klarte tenåringene å skape 
både morsomme, koselige og 
kleine scener, til stor glede 
for publikum. Over 150 
mennesker møtte frem for å 
få med seg forestillingene. 

Konfirmantleir
(Bildene på neste side.)
I april var det tid for kon-
firmantårets andre leir til 
Slora leirsted. Nærmere 120 
konfirmanter var fordelt 
på to helger som inneholdt 
mye forskjellig: påskevand-
ring, undervisning om liv 
og død, sorg og håp, det var 
ballspill, marshmallowsgril-
ling, musikaløving, kvelds-
samling rundt korset, lek og 
moro. En helg full av opple-
velser og gode samtaler. 

På den ene leiren deltok 
også gjengen fra lederkur-
set vårt (bildet i midten) og 
gjorde en fantastisk innsats, 
både når det gjaldt det å ta 
ansvar for ulike oppgaver 
og det å være tilstedet i mil-
jøet med sitt gode humør. 
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Har du lyst til å være  
konfirmant i kirka i 2013?
Uansett om du tror, tviler eller 
bare er nysgjerrig, så er du vel-
kommen til konfirmasjonsun-
dervisning og konfirmasjon i 
Skoklefall, Gjøfjell og Nesodden 
kirker.

På informasjonsmøtet fikk 
ungdommer og foreldre generell 
informasjons om konfirmasjons-
året og undervisningsopplegget 
og de ulike gruppene man kan 
velge mellom. 

Som konfirmant i kirka deltar 
du på to weekendleirer, oppleg-
get «På flukt» i samarbeid med 
Røde Kors. Du velger en interes-
segruppe med musikk, sport eller 
friluftsliv der du også får under-
visning om kristen tro og livets 
utfordringer. Interessegruppen 
kombinerer undervisning og 
aktiviteter. Du kan velge mellom 
Friluftsliv, Musikk eller KRIK 
(Kristen Idrettskontakt).

Det vil etter hvert ligge brosjyrer 
i kirkene. Mer info om opplegg, 
påmelding og konfirmasjonsdatoer 
vil komme på: www.nesodden. 
kirken.no, under konfirmasjon. 

Hva skjer?
Tilbud for ungdom høsten 
2012:
• Vi starter opp igjen med en 

ny runde med ledertrenings-
kurs!

• Vi starter KRIK-lokallag for 
dere som går i 10. klasse eller 
på videregående! Annenhver 
onsdagskveld i gymsalen på 
Fjellstrand.

• PULS-gudstjenester i 
Skoklefall kirke. En gang i 
måneden med en samling for 
ungdom først der vi f.eks ser 
film, griller, diskuterer ulike 
ting, lærer om Jesus, skravler 
og ler, ber sammen …



Barry McgUIre På nOrgeStUrne Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no
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en 60-tallSHelt MeD FOKUS På Dagen I Dag
barry mcGuire har aldri vært 
på nesodden. Skjønt på en 
måte… 

Som verdenskjent «protestsanger» midt 
på 1960-tallet sang han seg inn i mangt 
et ungt nesoddhjerte. Og mannen fort-
satte å berøre unge og ikke fullt så unge 
hjerter i tiår på tiår etter det. I oktober i 
fjor var han på en kort Norges-turné.

Høsten 1965 var den snart 30 år 
gamle California-musikeren Barry 
McGuire på toppen av hitlistene både i 
USA og i Europa med den dystre «Eve 
of Destruction». Sangen, skrevet av P. 
F. Sloan, advarer om at menneskeheten 
når som helst kan gå under i et ragna-
rokk av atomvåpen, krig, rasisme, hat 

og dobbeltmoral. Sangen fikk raskt 
status som en av tidenes protestsanger, 
og den ble både hyllet, slaktet og bann-
lyst.

– Jeg skjønner ikke dette begre-
pet «protestsanger». Du sier ikke at 
en lege som stiller en alvorlig diag-
nose er en «protestlege», smiler Barry 
McGuire. – Det som er trist med «Eve 
of Destruction» er at teksten er mer 
relevant i dag enn da den ble skrevet for 
46 år siden.

En vital og humørfylt 76-årig sitter 
foran meg. I enkelte glimt ser jeg den 
tøffe, langhårede «protestsangeren» jeg 
husker fra en flimrende svart-hvitt TV-
skjerm anno 1965. «Eve of Destruction» 
er fortsatt på repertoaret, og nå er det 
rett før McGuire skal holde konsert på 
menighetshuset Betania i Langesund. 
Turneen gjennom det sørvestlige Norge 
er for øvrig arrangert av en utflytta nes-
odding, Morten Skjævestad.

livsendring
Barry McGuire har ikke toppet salgs-
listene etter 1965, men musikken har 
fulgt ham tett. Og på begynnelsen av 
1970-tallet ble livet kraftig endret. Han 
forteller mer enn gjerne om det:

– Jeg tenker ofte tilbake på meg 
selv og mine musikerkolleger fra denne 
tiden. Vår særpregede «frigjorte» livs-
stil ødela mange av oss. I løpet av en 
10-årsperiode mistet jeg hele 16 nære 
venner i narkotikamisbruk. Et sannhe-
tens øyeblikk meldte seg da jeg en gang 
høsten 1970 satt med en stor kokain-
blokk foran meg med bilder på veggen 
av de tidlig døde: Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Brian Jones …

McGuire forteller at han kort tid 
senere ble stanset utenfor nattklubben 
«Whisky A Go Go» i Hollywood i Los 
Angeles. Der traff han på en ung mann 

som bar på et stort trekors:
– Det var som tiden sto stille. I øynene 

hans så jeg bare en ting: medlidenhet… 
og ingen fordømmelse. Han spurte om 
jeg hadde det bra. Kjærligheten i øyne-
ne avvæpnet meg. Jeg husker han så 
vidt nevnte Jesus i løpet av vår korte 
samtale. Jeg ble nysgjerrig og begynte 
å lese i et nytestamente jeg fant liggende 
på gulvet hjemme hos en kamerat. Jesu 
befaling om å elske Herren din Gud 

Barry McgUIre
amerikansk sanger og komponist, født 
1935 i Oklahoma city, bosatt i california
et utvalg hans album:
• ramblin’ (1963) – som medlem av 

the new christy Minstrels
• eve of Destruction (1965)
• this Precious time (1966) – sammen 

med the Mamas & the Papas
• Seeds (1973)
• lighten Up (1974)
• to the Bride (1975) – sammen med 

the 2nd chapter of acts
• cosmic cowboy (1978)
• Bullfrogs and Butterflies (1978)
• Finer than gold (1981)
• Pilgrim (1989)
• eve of Destruction – 20 Inspirational 

classics (2000)



Barry McgUIre På nOrgeStUrne Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no

8 9

en 60-tallSHelt MeD FOKUS På Dagen I Dag
og din neste som deg selv gjorde et 
sterkt inntrykk. Her hadde jeg svaret 
på nødropet i «Eve of Destruction». 
Jeg bestemte meg for at jeg ville leve 
som Jesus, følge ham. Kort tid senere, 
dette var tidlig i 1971, satte jeg meg på 
bussen og forlot Hollywood for godt.

«Overgivelse»
Barry McGuire ble raskt en lederskik-
kelse innen «Jesusvekkelsen» med sine 

nye sanger og sine kristne konserter. 
McGuire har sunget og spilt flere gan-
ger i Norge, den aller første gang var i 
1980. Sist altså i oktober i fjor.

– Mitt fokus nå er «overgivelse», 
overgivelse til Guds vilje og overgivelse 
under Guds mektige hånd, forteller han 
med entusiasme. – Og Guds mektige 
hånd er virkeligheten som du og jeg 
lever i. Det livet du lever er Guds his-
torie, ikke noe annet! Vi er hans blekk, 
og tiden er hans skrivepapir. Å overgi 
seg til Guds vilje er et uovervinnelig 
våpen!

– Vi er i Guds hånd uansett?
– Ja, slik tenker jeg. Mange kristne 

sier de har lagt alt i sine liv for Jesu 
føtter, men de samme kristne kjenner 
gjerne på et veldig stress i livet. Da må 
jeg spørre dem: Er Gud allmektig eller 
er han det ikke? Stress kommer av en 
krig inne i menneskets hjerte. «Det 
onde» er det som ikke stoler på Gud.

Barry McGuire forteller at han har 
lært mye av nære venner som har slitt 
med alkoholavhengighet.

– Jeg var en gang sammen med en 
venn på et AA-møte. Da lærte jeg at vi 
er alle så syke som de hemmeligheter vi 
bærer på. Det ligger stor frihet i dette å 
være åpne med våre liv og å bekjenne 
for hverandre hva vi bærer på.

McGuire lener seg forover:
– Hvor mange døde Jesus for, hva 

står det i Bibelen? Han døde for ALLE, 

Venstre: – Jeg skjønte aldri dette med «pro-
testsanger», sier �6-årig Barry McGuire og 
holder opp et bilde av seg selv slik han var 
for 46 år siden. 

Høyre: «The eastern world, it is explo-
din’…» Stemmen til Barry McGuire er 
den samme grove og intense slik vi husker 
den fra nesten �0 år tilbake i tid. 

(Begge foto: Steinar Glimsdal)

for hele menneskeheten. Tragedien er 
at veldig mange ikke er klar over det. 
Og hvorfor? Jo, fordi så alt for mange 
heller opplever fordømmelse i møte 
med kirken og de kristne.

tvilt på gud?
Under et intervju med Barry McGuire 
må spørsmål stilles på innpust:

– Har du noen gang tvilt på om Gud fin-
nes?

Fortsetter neste side
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– bli med som forsanger!

A lle vet at sammen klarer men-
nesker å flytte fjell. Det er 
da helt logisk at du kan være 

med på å gi gudstjenesten et lite løft! 
Kantorene Ingeborg og Stefan starter 
forsangertjeneste i de tre Nesodden-
kirkene fra høsten av. Dette blir ikke 
med de samme lite fleksible rammene 
et vanlig kor har, vi skaper koret og 
rammene SAMMEN! Ut i fra interes-
se og antall, legger vi en turnus-plan til 
gudstjenestedeltagelse som kan passe 
for alle. Nå er vi midt i en gudstje-
nestereform hvor vi skal bestemme 
hva slags musikk vi ønsker i fremti-
dens gudstjenester. Messeledd til ulike 
anledninger skal testes ut og vi skal 
finne kremen av kremen. Dine menin-
ger og ønsker vil bli hørt!

Vi alle på halvøya vår er interesserte 
i å se potensialet i den menigheten vi 
besøker.

Hva vil du få ut av å bli med?
• Gudstjenestendeltakelse fra innsiden
• Belønning! (kirkekaffe, kanskje med 

en liten overraskelse?) 
• Bedre dine vokale ferdigheter
• Bedre ditt gehør samt noteforståelse og 

bladsynging
• Jobbe med to av landets fremste musi-

kere i din lokale menighet
• Bidra til å nå vår felles visjon om en 

mer levende gudstjeneste
• Musikalske opplevelser som vil gi deg 

de lykkeendorfinene som forbedrer 
helsen din og forlenger livet

• Samhold og tilhørighet er en naturlig 
konsekvens av det å synge sammen

• Mindre forpliktelser enn i et vanlig 
kor, slik at du (ja DU, ja!) kan kom-
binere det med hverdagens strabaser. 
Vi øver inn liturgien og noen kjerne-
salmer i samlet tropp og lager deretter 
en turnusordning hvor hver forsanger 
kun behøver å komme maks en søndag 
i måneden, slik at vi har en liten, men 
entusiastisk tropp hver gang. 

• Du vil bli stolt som en hane over ditt 
bidrag og vil få boostet selvtilliten!

Meld deg på en totalt uformell liten 
nynne-sammenkomst, hvor vi synger 
oss sammen til et kor. Du kan ta en 
liten barnesang, eller vi bare synger 
noen toner. Måten vi jobber på vil for-
mes ut i fra hvilket kor som oppstår. Vi 
har et ønske om å klare å synge fler-
stemt, men det er ikke noe problem om 
du har høydeskrekk eller manglende 
korerfaring. Kantorene har erfaring 
med kor, slik at dere er i trygge hen-
der.

Vil du være med? 
Skriv litt om deg selv til: 
ingeborg@ingeborgchristophersen.no

Fortsettelse fra forrige side

Tenkepause.
– Jeg holdt på å miste troen 

da sønnen min i sin tid slet 
psykisk. Gud hørte jo ikke 
på meg og mine bønner! Det 
førte til en indre kamp og en 
tanke om å gi kristendom-
men på båten. Men ville jeg 
virkelig tilbake til den septik-
tanken jeg levde i før Jesus 
kom inn i mitt liv? Da fikk 
jeg øye på en hemmelighet: 
Dersom jeg slutter å kreve 
ting av Gud, så begynner 
ting isteden å komme til meg. 
Jeg ba: «Hva som enn skjer 
nå, så er dette like fullt din 
historie, Gud». Siden Gud er 
allmektig kan vi trygt be om 
at Hans vilje skal skje.

Så er det tid for lydprøver 
og konsert. 

McGuire har gjennomtenk-
te innledninger før hver sang 
han framfører til eget gitarak-
kompagnement. Før sangen 
«I Got Time» helt mot slutten 
av konserten deler han sine 
tanker om framtiden med sitt 
publikum:

– Jeg overgir ikke bare 
mitt liv til Gud, men jeg over-
gir også min død til Ham. Er 
du ikke glad du skal dø? Jeg 
håper jeg slipper å dø i søvne. 
Det hadde blitt en nedtur. 
Jeg vil gjerne se forvandlin-
gen akkurat når det skjer! 
Jeg ser fram til å bli som 
barn igjen og igjen være uten 
bekymringer. Tenk på det: 
Når vi betrakter det uende-
lige universet ser vi rett inn 
i Guds uendelige kjærlighet. 
Uendelighetens mysterium.

Så synger den glade 76-
åringen og 60-tallshelten en 
enkel sang om det å ha all 
verdens tid: «Å bekymre seg 
for framtiden, å henge igjen i 
fortiden. Slik mister vi nåti-
dens hellige øyeblikk».

gI OSS et MUSIKalSK løFt!

Nesoddens kantorer Ingeborg 
Christophersen og Stefan Ibsen Zlatanous



PIlegrIMSKOnSert   
I gjøFjell KIrKe Kl 18

Helene Wold, sang
Vegard Lund, lutt

Dette musikkprogrammet kretser 
rundt reiser og mirakler, med fokus 
på musikk fra 1400–1600-tallet av 
både anonyme og navngittte kom-
ponister som Marini, Monteverdi, 
Grandi, Campian og Dowland. 

Konserten vil gi rom for stillhet 
og refleksjon og sette fokus på 
pilegrimens søken etter alternative 
måter å leve på. Publikum vil også 
få høre sanger knyttet til to av 
Nordens store helgener: Hellige 
Birgitta og Olav den hellige, begge 
knyttet til viktige pilegrimsruter.
Billetter: kr 100/50 ved inngangen

Søndag 26. august blir det en 
ny pilegrimsdag på nesodden.

For fjerde gang inviterer vi til 
pilegrimsdag her på Nesodden. 
Denne gang skal vi gå den 

gamle kirkeveien fra Nesodden kirke 
til Gjøfjell. I år vil vi sende en spesiell 
invitasjon til alle døpte 18-åringer!

Vi satser på at det er tørt nok i sko-
gen i år til at det er mulig å gjennom-
føre vandringen, men det kan likevel 
være vått og sølete langs stien, så sørg 
for godt fottøy! Ta med niste og drikke 
til vandringen.
• Kl 11 er det gudstjeneste med pile-

grimspreg i Nesodden kirke og 
påfølgende kirkekaffe

• Kl 12.45 starter vi vandringen fra 
kirken. Vi stanser opp noen steder 
underveis for refleksjon og ettertan-
ke. Stien er omtrent 12–13 kilometer 
lang. 

• Fra kl 17 serveres det pilegrimssuppe 
med brød til på Gjøfjell menighets-
hus, som koster 50 kroner.

• Kl 18 samles vi til pilegrimskonsert 
i Gjøfjell kirke. Billett kr 100/50 ved 
inngangen.
Du er velkommen til å delta bare 

på deler av opplegget om det passer 
deg bedre! For dem ønsker å være 
med på en litt kortere vandring, er det 
mulig å bli med fra krysset Midtveien/
Fundingrudveien. Vi passerer anta-
keligvis der ca kl 15.15. Hold deg 
oppdatert på når vi passerer ved å 
ringe/sende sms til Anne Marit på  
920 51 089. Vi er behjelpelig med 
å transportere sjåfører tilbake til 
Nesodden/Midtveien etter konserten.  
Mer info finner du etter hvert på 
www.nesodden.kirken.no

Vi ønsker pilegrimer av alle slag 
hjertelig velkommen til vandringen.

Arr: Nesodden og Gjøfjell menigheter 
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OlSOK
Søndag 29. juli blir det igjen 
markering av vår store hel-
genkonge olav den hellige. 

I flere år har Den katolske kirke 
her på Nesodden og Den nor-
ske kirke feiret denne dagen 

sammen.
Vi starter i kirken med en høy-

tidelig gudstjeneste klokka 18 og 
etterpå tar vi med oss piknik-kur-
ven til prestegårdshagen hvor det 
blir litt underholdning og leker for 
hele familien. 

Arne Rasmussen (Tangen) har 
vunnet hesteskokastingen to gan-
ger, Harald Tronvik (prestegården) 
vant i fjor, så nå er det spennende 
om nye får napp i vandrehesten 
Sleipner. 

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

NB! Husk nistekurv og noe å 
sitte på! 

Hvis det regner, samles vi på 
Menighetshuset.

MUSIKK Og KUltUr

PIlegrIMSDag IgjengI OSS et MUSIKalSK løFt!
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Salgsannonse i Kirkespeilet i 1972:
Åpningstilbud Vi har fått større plass 
– Bedre utvalg – Gode tilbud
Eksempler:
24” TV sort/hvitt før 2590,- nå 1995,-
Dual stereoanlegg før 1095,- nå 945,-
Radio/kasettspiller før 1070,- nå 895,-
Reiseradio med store avslag og mange 
andre godbiter. Kom innom for en 
demonstrasjon og samtale
Avbetaling – Innbytte
Tangen Radio og TV A/S
Tangen Centrum – Tlf. 91 13 73

Salgsannonse i Kirkespeilet i 1972:
Når det gjelder oppbevaring av hånd-
bagasje, bruk våre oppbevaringsbok-
ser.
HUSK: Følg bruksanvisningen nøye.
Auto-Boks-Service a/s
Nesoddtangen

Andre annonsører i bladet i 1972:
• Møbelkroa («Ved Skoklefall 

kapell»)
• Briller fra Victoria Optikk, Oslo 

(«Bringer over hele Nesodden»)
• Året rundt BP i tankene
• Finn Granerud & Co. – off. aut. bil-

verksted
• Tannlege Knut Hagen
• Skohylla, Tangen Centrum («stort 

utvalg i sko for sommeren»)
• Nesodden Bygg og Snarkjøp A/S 

(«Alt i dagligvarer»)
• BP Parafin, Erling Løes
• Granholt Landhandleri
• Brødr. Hodnungseth, Bygg og 

entreprenørforretning
• Follo Bakeri og Konditori A/S
• Centrum Jern & Farge («Jerne’ til 

tjeneste!»)
• Bruk varer fra Lilleengen Pølse-

fabrikk
• M. Urianstad A/S, Fjellstrand 

(«Utfører alt i bil-karosserier og bil-
lakkering»)

• Skogheim Landhandleri, Fager-
strand («Velassortert selvbetjening»)

• Urmakermester Reidar Kranstad, 
Tangen Centrum, Nesodden

• Nesodden Sag og Høvleri («Alt i 
trelast og bygningsartikler»)

Fra Kirkespeilet nr 1 - 19��

Kirken vår gjennomlever 
spennende tider. Ikke bare 
lokalt, men også nasjonalt. 
21. mai vedtok Stortinget 

endringer i grunnloven. Endringer som 
løser opp båndene mellom kirke 
og stat. Det viktigste med disse 
grunnlovsendringene er at 
Norge ikke lenger har en 
statsreligion. En annen 
viktig konsekvens er at 
kirken får økt selvstyre, 
blant annet ved at kirken 
selv kan velge og ansette sine 
fremste ledere proster og bisko-
per. Vedtakene innebærer ikke et 
fullstendig brudd mellom kirke og stat, 
det er f. eks fortsatt slik at prester og 
andre geistlige skal lønnes over stats-
budsjettet. I sannhet et historisk ved-
tak. Når båndene mot staten blir løsere 
og kirken i større grad blir herre i eget 
hus, innebærer dette at kirkens ordnin-
ger også skal revideres. Kirkerådet vil 
før sommeren sende ut et refleksjons-
notat knyttet til disse spørsmålene. Det 
vil være viktig at våre lokale menig-
hetsråd deltar i denne store debatten 
om kirkens fremtidige organisering.
Også lokalt har vi opplevd en spen-
nende vår. Aktiviteten har vært stor. I 
påsken var våre kirker ved flere anled-
ninger fylt nesten til randen. Dedikerte 
kirkelige ansatte har gjort en stor inn-
sats for å skape gode og rike guds-
tjenester for Nesoddens befolkning. 
Ingenting gleder mer enn stor deltakel-
se rundt det som er kirkens viktigste 
oppgave, gudstjenestefeiringen. 

Over tid, ja over flere år har kirken 
på Nesodden arbeidet for en helt nød-
vendig utvidelse av Nesodden kirke-
gård. Endelig ser det ut som om denne 
saken er i ferd med å finne sin løsning. 
Arbeidet med de nødvendige plando-
kumenter er igangsatt av Nesodden 
kommune. Det vil si at man i løpet av 
om lag et års tid vil ha ferdig regule-

ringsplan, kirkegårdsplan og gravplan. 
Kommunestyret har ennå ikke bevilget 
penger til selve kirkegårdsutvidelsen, 
men ordføreren har overfor Amta gitt 
uttrykk for at hun forstår alvoret i situ-

asjonen. Derfor kan vi med for-
siktig optimisme håpe på at de 

nødvendige midler bevilges, 
og at vi ser en oppstart 

av kirkegårdsutvidel-
sen i 2013.
I tillegg til dette arbei-

des det stadig med små 
og store forbedringer knyttet 

til kirkebyggene våre. I denne 
forbindelse kan det nevnes at vi 

får nytt skinn knefallet i Skoklefall 
kirke i månedsskiftet mai/juni. I august 
måned får vi besøk av konservatorer 
fra Riksantikvaren. Disse skal se på 
Nesodden kirke og komme med inn-
spill i forhold hvordan vi kan ta vare 
på denne vakre middelalderkirken som 
vi alle er så glad i.

Det er også en glede å kunne for-
telle at menighetene på Nesodden har 
ansatt en menighetsforvalter. Det har 
de ikke hatt tidligere. Jan Heier er 
ansatt i stillingen, og jeg er sikker på 
at han, med sin personlighet og sin 
lange erfaring knyttet til arbeid med 
frivillige organisasjoner, vil utgjøre et 
viktig tilskudd til menighetenes arbeid. 
Et tilskudd som helt sikkert vil være 
til glede, gagn og vekst for all kirkelig 
virksomhet her hos oss.

Helt til slutt vil jeg takke for det 
vårsemesteret vi har hatt sammen. Jeg 
ønsker dere alle en velsignet som-
mer. Jeg gleder meg allerede til høs-
ten, mange spennende og meningsfylte 
oppgaver ligger og venter på oss da 
også.            

God sommer!

Frank Willy Vindløv Larsen
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

KIrKevergen
Frank Willy Vindløv Larsen har ordet

F O r  4 0  å r  S I D e r
K IrKeSPe Ilet
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POPUlær BaBySang
Sangtreffet for de helt minste i Skoklefall kirke ons-
dagsformiddager har blitt en slager. 

Det er onsdag formiddag. Kirkedørene står på vidt gap. Det 
er tid for babysang. Barnevognene begynner å rulle inn. Et 
lite barn blir løftet opp og bæres inn i kirka på armen til sin 

mor. Hun smiler og får sette seg på en av de myke mattene. Barnet 
ser på instruktøren og begynner spontant å klappe, for hun husker at 
i dette rommet, her handler det om musikk.  

I syv onsdager siden påske har en gruppe med tolv foreldre og 
barn møttes for å synge og danse i Skoklefall kirke. Gruppen ledes 
av musikkterapeut Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen. Barna er 
i alderen to måneder til ett år. 

Gjennom gamle og nye rim, regler, sanger og danser gleder barn 
og foreldre seg over det å være sammen, uten tanke på noe annet 
enn å være akkurat her og nå. Etter sangstunden spiser vi felles lunsj 
i menighetshuset, som ordnes i stand av frivillige. Dette er et godt 
møtested både for foreldre og barn.

nye kurs
Nye kurs vil bli holdt til høsten. Følg med på nettsida: www.nesod-
den.kirken.no. Vi håper i løpet av semesteret å kunne tilby kurs både 
i Skoklefall og Gjøfjell kirke. Velkommen skal dere være!

SMånytt

ny KaPellan
Søndag 9. september blir det en gan-
ske spesiell gudstjeneste i nesodden 
kirke.

Da blir vår nye kapellan, Helge 
Nylenna, innsatt i tjenesten av prost i 
Søndre Follo, Hege Fagermoen.  Det 

er alltid høytid og glede når vi kan ønske nye 
medarbeidere velkommen, og denne gangen 
blir det til og med to på en gang. Vi gleder oss 
til å bli bedre kjent med dem begge. 

Etter gudstjenesten ønsker menighetsrådene 
hjertelig velkommen til kirkekaffe på Nesodden 
menighetshus.

nytt PrOStI 
– ny PrOSt
Follo prosti var landets største pro-
sti og er nå delt i Søndre og nordre 
Follo. 

Nesodden hører til Søndre Follo prosti 
som i tillegg omfatter Frogn, Ås og 
Vestby. Hege Fagermoen er nytilsatt 

prost hos oss og har sitt kontor i Ås, Sven 
Holmsen som har vært fungerende prost i hele 
Follo, er nå prost i Nordre og har kontor i 
Ski. 

Hege har de siste årene vært sokneprest i 
Sjåk i Gudbrandsdalen, og før det var hun i 
Nordstrand. I neste nummer av Kirkespeilet 
kan du bli bedre kjent med henne.

Over: Babyer i farta. 
Til høyre: Besøk på Nesoddtunet. 

Under: Avslutningslunsj på kirketunet.



MISjOnSStevne
Onsdag 29. august blir det et stevne for misjon i 
Nesodden menighetshus med besøk fra Det norske 
misjonsselskap (NMS).

Nesodden har tre misjonsforeninger: Jaer og Berger, 
Kirkeklokken og Myklerud

Misjonsselskapet ønsker å gjøre ære på de tro-
faste NMS-medlemmene og invitere andre som er 
misjonsinteresserte for å orientere om NMS-pro-
sjekter.

Følg med på kirkens hjemmeside for flere detaljer

Kari Schrøder . . . . . . . .f.1922
Finn Georg Viker . . . . .f.1930
Rolf Elton . . . . . . . . . . .f.1931
Eivind Øyen . . . . . . . . .f.1946
Terje Lyder-Larsen. . . .f.1942
Brit Prestorp Kaspersen f.1939
Rolf Frisch. . . . . . . . . . .f.1922
Leif Aksel Opsand . . . .f.1930
Sylvia Grøstad. . . . . . . .f.1938
Kathe Irene  

Magnussen . . . . . . . . .f.1930
Terje Alfsen . . . . . . . . . .f.1936
Pål Gunnar Fossum . . .f.1964
Grethe Irene Opsahl 

Johansen . . . . . . . . . .f.1950
Borghild Ruud . . . . . . .f.1923

BønneKrUKKen
BE FOR 

– menighetsweekenden

– våre nye medarbeidere

– høstens nye konfirmanter

– dem som gruer seg til ferien

– sommertrafikken til lands, til vanns  
og i luften

– permanent oppholdstillatelse  
for Nadeem Dar

– overlevende og etterlatte  
etter 22. juli

                2. FeBrUar–3. jUnI 2012

SleKt SKal Følge SleKterS gang

neSodden kirke
Josefine Bøhlerengen 

Hjerstedt
Maiken Hermine Storvand
Mia Instanse Bergersen
Nathalie Evensgaard
Theo Hermann Fjellberg 

Falnes
Julia Mittet Hageler
Ludvig Taraldsen Mehus
Marco Tiberio Fanone
Rose Selene Flikke
Ines Amanda Schie
My Alexandra Parmann

SkokleFall kirke
Magnus Øderud Hauknes
Oskar Alexander Voigt-

Hanssen
Solveig Aaberg Bjerke
Theodor Støvre-Flåtteng
Thomas Aemisegger
Edvard Korsmo Halle
Nicoline Olesen Westvold
Ellinor Hov
Emilia Selnes Bjørnstad

GjøFjell kirke
Victor Fylling
Liam Hautau Moen
Sindre Skjøld Granerud
Silje Mathea Moen-Skipenes
Linnea Nodland

neSodden kirke
Marianne Hansen og  

Jan Erik Gundersen
Camilla Nyborg og  

Runar Heggelien
Elisasbeth Løes og  

Tor Audun Johnsen
Elisabeth Ørbog og  

Jarl Ivar Andersen

14 1�



alle Barn er velKOMne MeD BIDrag! SenD tegnInger, DIKt, gåter, KrySSOrD Og annet tIl 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 14�8 Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

SenD  
en OPPgave  

tIl BarneSPeIlet
Og DU Kan vInne  

en FlOtt  
BOK!

BarneSPeIlet

14 1�

Vi etterlyser vinneren 
av forrige kryss-
ordoppgave! Den 

eneste som sendte inn en 
helt korrekt løsning hadde 
glemt å skrive på navnet 
sitt. Hvis du tar kontakt 
med Barnespeilet skal du få 
en fin bok i premie!

Til venstre finner du uan-
sett en ny oppgave å løse, 
med ny premie! Riktig løs-
ning på kryssordet til høyre

etterlySnIng!

KrySSOrD løsning fra vår-
nummeret av Barnespeilet

1
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e
3

p
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p e
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k å l
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l
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e k S e
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b e S t

r

7

r
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t

BarneSPeIlStrIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen 

(15) fra N
ordstrand på N

esodden. 
 

Fargelegg! Får du mer liv i dette glassmaleriet? Det fineste 
bildet vil bli trukket ut som vinner. Kanskje vi kan neste gang 
gjengi bildene på sistesiden hvor alle kan få se de fine fargene?



menighetene på nesodden har 
hatt felleskirkelig gudstjenes-
te på to gård hver 2. pinsedag 
siden årtusenskiftet.

Medlemmer fra Den nor-
ske kirkes tre menigheter, 
Misjonskirken, Pinsekirken 

og Den katolske menigheten samles 
årlig til en enkel friluftsgudstjeneste på 
tunet på To gård. Og i år, i likhet med 
mange tidligere år, dannet et praktfullt 

ny FelleSPInSe På tO
øKUMenISK traDISjOn Av Steinar Glimsdal

vårvær den flotte rammen om gudstje-
nesten.

Nytt denne gangen var at pastor 
Knut Moholt fra Misjonskirken hadde 
laget en sporløype som mange deltok i 
med liv og lyst.

De rundt hundre barn og voksne som 
hadde funnet veien til To gård denne 
2. pinsedag kunne også glede seg over 
kaffe og nysyekte vafler takket være 
To gårds venner som gjør en siste ser-
veringsinnsats før den serveringsfrie 
sommersesongen er et faktum. 

Sokneprest Anne Marit Tronvik fra 
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Den norske kirke ledet gudstjenes-
ten, mens pastor Bjørn Hansen fra 
Pinsekirken holdt en kort preken.

Sammen ba medlemmer fra alle fire 
kirkesamfunn for bygda vår, for lan-
det vårt, for verden og for misjonens 
arbeid. 

– Vi er søsken med den samme him-
melske Far, den samme Frelser og 
vi har fått den samme Ånd, forklarer 
Anne Marit Tronvik som stilte med en 
sør-amerikansk stola  som en del av sin 
prestekjole – for kirken er global og 
for alle mennesker. 

Venstre: Fra 
fellesbønnen for 
bygda: (f.v.) 
Johan Fosse 
fra Den katol-
ske menigheten, 
Misjonskirkens 
Knut Moholt, 
Harald Tronvik, 
Bay Berntsen fra 
Pinsekirken og 
sokneprest Anne 
Marit Tronvik. 

Under: Rundt 
hundre mennes-
ker hadde gått 
inn til To i fin-
været.


