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Som vanlig kommer høsten nærmest 
som en virvelvind. Etter sommerda-
ger med hav av tid og rom skal alle 
hjulene i gang igjen. I høst har 
overgangen vært ganske brå for 
oss i kirken. Vi gleder oss 
over nye konfirmanter som 
strømmet til kirken på 
høstens første PULS-
gudstjeneste i Skoklefall. 
Vi gledet oss over nesten 
fullsatt Nesodden kirke med 
prost Hege Fagermoen til stede, 
da Helge Nylenna, ble innsatt 
som kapellan i menighetene våre. Vi 
fryder oss over nye medarbeidere i 
trosopplæringen og ser frem til ny 
oppstart for babysang, søndagsskole, 
ActionTweens og alt det andre gode 
arbeidet som skal bringe troen videre 
til nye generasjoner. Og vi har klart å 
finne et godt forslag til ny ordning for 
gudstjenestene   som skal legges frem 
på menighetsmøte for alle tre menighe-
tene 23. september etter gudstjenesten 
i Skoklefall. Det er sannelig stor grunn 
til glede og takknemlighet! 

Samtidig har vi opplevd at høsten 
har brakt med seg mye sorg med 
mange unge døde. Ulykker og sykdom 

har ført til at flere barn har mistet mor 
eller far. Foreldre og besteforeldre har 
fulgt sine barn og barnebarn til graven. 

Riktig nok var de voksne, men de er 
likevel barna våre. Jeg blir stadig 

sterkt berørt av hvordan vi blir 
møtt med tillit og åpenhet 

når vi møter disse famili-
ene som stort sett ikke 

kjenner oss fra før. Vi får 
gå et lite stykke vei sammen 

med dem frem til gravferds-
dagen. Smerten og savnet kan vi 

bare ane, og den tøffeste utfordrin-
gen kommer når hverdagene innfinner 
seg. De trenger minst like mye omsorg 
fra medmennesker da.

Vi skulle så gjerne hatt et tilbud til 
dem videre i form av sorggrupper. Det 
vil være en viktig prioritering for dia-
konen vi ønsker oss. Samtidig gjør jeg 
meg noen tanker om at det må finnes 
noen ressurspersoner i lokalsamfunnet 
som kan ha noe å bidra med. Kanskje 
vi kunne få til noe sammen?  

Med hilsen 
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no

KIrKe
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lørdagSåPen 

kirke
Lørdagsåpen kirke i 
Skoklefall kl 13–15 

baby
Sang 

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

onsdag 26. september
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

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

søndag 7. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13.

onsdag 10. oktober
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19

søndag 14. oktober
Familiegudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11. 
Høsttakkefest og utde-
ling av 4-års bok
Kveldsgudstjeneste 
– PULS i Skoklefall 
kirke kl 18.15. 
Kl 11 samles Sprell 
Levende i Skoklefall 
Menighetshus og Sunday 
Tweens i Gymsalen v/
Nesoddtangen skole

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

onsdag 24. oktober
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 28. oktober
Bots- og bededagsguds-
tjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 11.
Bots- og bededagsguds-
tjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

lørdag 3. november
Minnegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
15.30

søndag 4. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Sprell Levende gudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 11. Utdeling av 4-års 
bok

onsdag 7. november
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 11. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULS-kveldsgudstje-
neste i Skoklefall kirke 
kl 18.15

søndag 18. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Kl 11 samles Sprell 
Levende i Skoklefall 
Menighetshus og 
Sunday Tweens 
i Gymsalen v/
Nesoddtangen skole

onsdag 7. november
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19

lørdag 24. november
Julemesse i Gjøfjell 
menighetshus

søndag 25. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00

onsdag 28. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 2. desember
Familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-års-
bok i Nesodden kirke 
kl 11. Etterpå tenner vi 
julegrana utenfor kir-
ken og synger julesan-
ger før vi serverer gløgg 
og pepperkaker.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
KL 11 samles Sprell 
Levende i Gymsalen v/
Nesoddtangen skole
 og Sunday 
Tweens i Skoklefall 
Menighetshus
Kl 20 samles vi til 
Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke

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

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.

onsdaGsmiddaG? 
Kan dU HJelPe?

Onsdagsmiddagen på Nesodden menighets-
hus vet vi foreløpig ikke helt sikkert når 

begynner. Vi er avhengig av å få tak i en fri-
villig kokkemedhjelper. (Noe for deg?)

Følg med i Amta.

minneGudstjeneste 
I neSodden KIrKe 5.11. kl 15.30 (nB ny tid)
Lørdag 3. november kl 15.30 minnes vi dem 
som er jordfestet i våre menigheter og ten-
ner lys for håp. Nesodden Frogn kammer-
kor synger. Har du med gravlys kan du få 

tent dette i kirken etter gudstjenesten.



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. 

� �

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
salg av 

gravlys
kranser
barbuketter
utenfor nesodden kirke til allehelgen

fredag 2. november kl 10–18
lørdag 3. november kl 10–18
søndag 4. november kl 10–18

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 84 106
www.gravservice.no • www.lindebråte.no

SUPertIlBUd
liten krans  
+lys (60 t) KUn

100,–

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



– Du er ny mann i den helt nye stil-
lingen som menighetsforvalter. Hva 
gjør en slik?

– Jeg er sekretær som arbeider med 
saksbehandling for de to menighetsrå-
dene. Jeg vil også administrere saksbe-
handling av dåp og vigsler i kirkene.

Markedsføring av alle de flotte akti-
vitetene og tilbudene i kirker og menig-
hetshus er en viktig del av stillingen. Her 
vil jeg bruke mange kommunikasjons-
kanaler: lokalavis, hjemmeside, side på 
facebook, nyhetsbrev og plakater. Som 
en del av kontorstaben ved kirkesenteret 
vil jeg bistå kollegene i arbeidet med å 
tilrettelegge effektive og gode rutiner. 
Dessuten er jeg klokker i Nesodden og 
Gjøfjell to søndager i måneden.  

– Er det en stilling som er særegen 
for Nesodden eller er den vanlig?

– Flere større menigheter har ansatt 
en daglig leder eller menighetsforvalter.

– Hva gjorde at du søkte jobben?

– Jeg 
synes dette 

var en spennende 
jobb med mulighet 

for samhandling med 
mange frivillige i et vik-

tig arbeid for lokalbe-
folkningen.    

– Kan du si litt om din 
bakgrunn?
– Jeg hadde min ungdomstid 

i KFUK-KFUM, Ten Sing og menig-
hetsråd. Videre har jeg jobbet med fol-
kedans og voksenopplæring i flere orga-
nisasjoner og studieforbund.  

– Hvor bor du og hvor kommer du 
opprinnelig fra?

– Jeg er gift med Thomas og vi bor på 
Spro nord for Fagerstrand. Oppveksten 
hadde jeg på Tromøya utenfor Arendal 
– før jeg flyttet til Oslo i 1993. 

– Hva driver du med og er opptatt 
av ellers?

– Jeg er interessert i norsk folkekultur 
– særlig antikviteter, bunader og folke-
musikk. Kveding eller vokal folkemu-
sikk fra hele landet har jeg særlig stor 
glede av. 

– Har du noe forhold til kirken og 
noen kirkelige hjertesaker?

– Det kjennes veldig godt å finne en 
plass i mangfoldet av tilbud i våre tre 
menigheter. Her er det rom for flere fri-

villige – som vi må møte med 
et åpent sinn og også gi dem 
mulighet til å utforme nye 
spennende tilbud.

Jeg synes tilbudet med 
vesper i Skoklefall kirke 
på onsdagskveldene 
denne høsten har gitt 
meg et pusterom i hver-
dagen. Jeg gleder meg 
til disse onsdagene 
– og håper flere fra 
hele Nesodden fin-
ner veien til dette 
varme felleskapet.      

– Hva ligger på 
nattbordet ditt?

– Akkurat nå følger jeg romanserien 
«Fjellroser» av Laila Brænden, som for-
midler er bygdemiljø i Gudbrandsdalen 
på 1860-tallet. Her er det også interes-
sante tidsbilder rundt rollen presten og 
lensmannen hadde på den tid. 

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Ny meningsfull jobb i et hyggelig og 

motiverende nettverk – og flere timer 
spart pendletid hver dag. 

– Hva ser du helst på TV?
– Programmer fra ulike steder i Norge. 

Telemarkskanalen minutt for minutt var 
en fantastisk opplevelse på NRK1 i 
august.

Jan 
HeIer

� �

I SPeIlet:

Navn: Jan Heier
Alder: 47 år
Bosted: Spro
Yrke: Menighetsforvalter



endelig får du mulighet 

til å være med på leder-

treningskurs
Går du i 10. klasse? Har du 

allerede bestemt deg for at du 

vil være med?

Eller er du litt usikker?

På kurset vil det bli mye 

sosialt, lære om det å være en 

god leder, tur, bli bedre kjent 

med Jesus og snacks i tide og 

utide. Håper å se akkurat deg 

på kurset! 

Ta kontakt med Silje for mer 

info: trosopplaering@nesod-

den.kirken.no – og for å være 

tilstede i miljøet med ditt gode 

humør. 

Nytt  
konfirmant- 

år!
Av Silje Ljosland trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngdoMSSIdene

� �

lik 
Facebooksiden 
«Ung nesodden», 
så kan du holde deg 
oppdatert på det som 
skjer i ungdoms-
arbeidet i Gjøfjell, 
Nesodden og 
Skoklefall kirke.

Konfirmanter!
I år er det ca 90 
påmeldte konfir-
manter fordelt på 
tre interessegrup-
per: musikk, fri-
luftsliv og KRIK 
(kristen idrettskon-
takt).

Konfirmantene 
har allerede blitt 
presentert på guds-
tjenester i de tre 
kirkene og de skal 
nå snart på kon-
firmantårets første 
leir på Slora. 

Konfirmanter og 
foreldre: Det ligger 
viktig informasjon 
på hjemmesidene 
våres. 

ledertrening!



endelig får du mulighet 

til å være med på leder-

treningskurs
Går du i 10. klasse? Har du 

allerede bestemt deg for at du 

vil være med?

Eller er du litt usikker?

På kurset vil det bli mye 

sosialt, lære om det å være en 

god leder, tur, bli bedre kjent 

med Jesus og snacks i tide og 

utide. Håper å se akkurat deg 

på kurset! 

Ta kontakt med Silje for mer 

info: trosopplaering@nesod-

den.kirken.no – og for å være 

tilstede i miljøet med ditt gode 

humør. 

Vi starter opp igjen et KrIK lokallag 
her på Nesodden og du er spesielt velkommen til å bli med.

Første samling var onsdag 19. september kl. 20.00 i 

gymsalen på Fjellstrand. KRIK-treningene vil foregå ons-

dager i partallsuker (ikke i skoleferier). KRIK Nesodden 

er åpent for alle i 10. klasse og alle som går på videregå-

ende skole. KRIK-lokallag er et lavterskeltilbud, det vil si det pas-

ser for alle. Dette er et sted hvor vi møtes til ballspill, lek 

og andakt. Målet er å skape et kristent fellesskap blant 

idrettsinteresserte. Derfor arrangerer vi samlinger og 

andre arrangementer.Bli med i Facebookgruppen som heter KRIK Nesodden, 

så får du jevnlig invitasjoner til samlinger og andre ting.

� �

PUlS og Café PUlS
Den andre søndagen i måneden er det PULS-gudstjenes-
ter i Skoklefall kirke kl. 18.15. Disse er for alle som ønsker 
å komme, men de er spesielt rettet mot unge mennesker. 
Her er det litt annerledes musikk, enkelt band, bønne-
vandring m.v. 

Etter hver PULS er det Café PULS som er en litt finere 
versjon av kirkekaffe ... Her har du mulighet til å bli kjent 
med nye ungdommer eller bare spise litt kake. ;)

Følg med på nett
Lurer du på hva som skjer i kirka 
for deg som er ungdom? Følg med 
på hjemmesidene våres: nesodden.
kirken.no eller Facebooksiden Ung 
Nesodden. Her legges det fortløpen-
de ut invitasjoner og informasjon om 
det som skjer.



ny BIBeloVerSettelSe, ny FaderVår Av Steinar Glimsdal, stglim@online.no

� �

«Fader Vår» er BlItt «Vår Far»
det handler om detaljer, men 
viktige detaljer for svært 
mange mennesker, når bøn-
nen «Fadervår» revideres. det 
skjer hver gang bibelen får 
ny språkdrakt gjennom en ny 
oversettelse.

«Herrens bønn» eller 
«Fadervår» finner vi i 
Det nye testamente i 

Evangeliet etter Matteus, kapittel 6. I 
Bergprekenen lærer Jesus sine disipler 
hvordan de skal be ved å si fram bøn-
nen vi kjenner som Fadervår. En kor-
tere versjon av bønnen finner vi også i 
Evangeliet etter Lukas, kapittel 11.

I 1930 kom en ny oversettelse av 
Bibelen på bokmål. Her finnes den 
versjonen av Fadervår som nok mange 
eldre kjenner aller best («Fader vår, du 
som er i himmelen…»). 1930-overset-
telsens versjon av Fadervår benyttes 
den dag i dag i enkelte menigheter i 
Den norske kirke (blant annet i Indre 
Finnmark prosti) og av en del andre 
kirkesamfunn i Norge. En av årsakene 
til at de foretrekker den gamle tekstens 
ordlyd er bønnen «Helliget vorde ditt 
navn» som de mener uttrykker bedre 
meningen i den originale koinégreske 
teksten enn nyere oversettelser.

I 1978 kom en ny oversettelse av 
Bibelen på bokmål og følgelig et 
nytt Fadervår. Her var blant annet 
«Helliget vorde ditt navn» byttet ut 
med «La ditt navn holdes hellig». 
Denne oversettelsen, utgitt av Det 
Norske Bibelselskap, ble Den norske 
kirkes godkjente oversettelse, og den 
ble tatt i bruk i gudstjenester og andre 
sammenhenger. Oversettelsen ble let-

tere revidert i 1985. Det forhindret 
likevel ikke at det kom ut en alternativ 
norsk oversettelse av Bibelen tre år 
senere (Norsk Bibel 1988) som har 
Fadervår nærmere ordlyden fra 1930-
oversettelsen.

I 2004/05 kom Bibelselskapet med 
forslag til en ny oversettelse av Det 
nye testamente. Forslaget vakte stor 
debatt. Fadervår var en av tekstene 
som ble mest omdiskutert, ordlyden i 
oversettelsen ble av mange kritisert for 
å være en språklig forflatning og hver-
dagsliggjøring. Den nye oversettelsen 
åpner blant annet med «Vår Far» iste-
denfor «Fader vår», som har vært 
ordlyden siden 1873. Andre mindre 
endringer er gjort, eksempelvis er eien-
domspronomenet «ditt» i de tre neste 
linjene etterstilt. Tidligere var det «ditt 
rike» (foranstilt som på dansk), mens 
det nå står «riket ditt» (etterstilt).

Det er denne nye versjonen av 
Fadervår som har fått plass i oversettel-
sen av hele Bibelen som Bibelselskapet 
ga ut i fjor – og som nå er introdusert 
i den nye gudstjenesteordningen for 
Den norske kirke (fra 1. søndag i 
advent 2011).

Det er imidlertid lagt opp til en lem-
pelig og fleksibel innføring av det nye. 
Det blir opp til den enkelte prest å 
bruke sitt gode pastorale skjønn i bru-
ken av den nye versjonen av Fadervår 
i forbindelse med kirkelige handlinger 
som dåp, nattverd, gravferd og bryllup. 
Faktisk er det slik at det i trykt form 
ennå ikke finnes liturgier for gravferd 
og bryllup som har tatt i bruk den nye 
bibeloversettelsen. Det understrekes 
fra sentralkirkelig hold at vi er i en mel-
lomperiode, og det bør kunne være noe 
varierende praksis nå, og særlig i 2012, 
det første året med nyordningen.

Kilder: Bibel.no, Kirken.no og Wikipedia

den originale greske teksten:
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 
ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 
δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.

ord-for-ord-oversettelse av 
den greske teksten:
Far vår du (som er) i himlene!
(Det) bli helliget navnet ditt!
(Det) komme kongeriket(/-døm-
met) ditt!
(Den) skje viljen din
liksom i himmel også på jord!
Brødet vårt det daglige gi oss i 
dag!
Og tilgi oss skyldighetene våre,
liksom også vi har tilgitt skyldnerne 
våre!
Og ikke (inn-)før oss inn i fristelse(/
prøvelse),
men redd(/fri) oss fra det/den 
onde!
[For ditt er kongeriket(/-dømmet) 
og makten og herligheten inn i evig-
hetene!]
Amen.



ny BIBeloVerSettelSe, ny FaderVår Av Steinar Glimsdal, stglim@online.no

� �

«Fader Vår» er BlItt «Vår Far»
Sokneprestene Anne Marit Tronvik og Svein Hunnestad deltok 

sammen med prost Hege Fagermoen da Helge K. Nylenna skulle 
innsettes som kapellan i menighetene på Nesodden. Anne Garmark 

leste innsettingsbrevet fra biskop Atle Sommerfeldt på vegne av fellesrådet. 
Selv holdt den nye kapellanen preken rundt samtalen Jesus hadde med Marta 
og Maria. Det ble en høytidelig stund med flere sang- og musikkinnslag ved 
blant andre organist Ingeborg Christophersen. Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe med taler og velkomsthilsninger.

HøytIdelIg SereMonI
helge nylenna ble innsatt som ny kapellan 9. september.

ny KaPellan              Jan Heier og Ann-Turi Ford

2005/2011-oversettelsen:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som 
i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi 
tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren 
i evighet.
Amen.

1978/85-oversettelsen:
Fader vår, du som er i himmelen! 
La ditt navn holdes hellig. 
La ditt rike komme. 
La din vilje skje på jorden som i 
himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød. 
Forlat oss vår skyld, som vi òg for-
later våre skyldnere. 
Led oss ikke inn i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, og makten og æren 
i evighet. 
Amen.

1930-oversettelsen:
Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og 
på jorden;
gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi òg 
forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i all evighet. 
Amen.

A
lle foto: Jan H

eier
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nye BaBySangKUrS
er du kanskje frivillig og vil være med? 

MInnegUdStJeneSte
Vi minnes og tenner lys 

Årets minnegudstjeneste foregår i i 
Nesodden kirke lørdag 3. november kl 
15.30. Vi minnes dem som er jordfestet 
i våre menigheter og tenner lys for håp. 
Nesodden Frogn kammerkor synger. 
Har du med gravlys kan du få tent 
dette i kirken etter gudstjenesten.

Onsdag 19. september fylles 
igjen Skoklefall kirke med 
sangglade foreldre og baby-
er. 

I åtte uker skal de møtes 
og synge, danse og hygge seg 
sammen. Det blir to grupper, 
en for babyer som ikke kan 
krabbe, og en for de krab-
bende. Det er trosopplæ-
ringsmedarbeiderne Anette 
og Randi som leder grup-
pene. De er også henholdsvis 
sanger og musikkterapeut. 

Foreldrenes stemme er helt 
avgjørende for barnas trivsel 
og utvikling. Vi vil legge til 
rette for gode møter mellom 

foreldre og barn, slik at hvert 
barn opplever seg elsket – av 
foreldrene … og av Gud.

Innimellom gruppene 
spiser vi også felles lunsj i 
menighetshuset. Dette er et 
flott møtested.

Er du frivillig, og nysgjer-
rig på dette, kan du gjerne bli 
med enten i selve babysan-
gen, eller ved å hjelpe til og 
være tilstede under lunsjen. 

Ta da kontakt med nesod-
den@amkaarud.no eller kir-
kekontoret på 66 96 58 26

 
I januar starter vi også 

opp kurs i Gjøfjell kirke.

aftenstemning, god musikk, gode tekster, natt-
verd, kveldsgudstjeneste med hvilepuls. 

Slik blir det i Skoklefall kirke fem onsdagskvelder 
denne høsten. Én time med overskrift «vesper», 
som rett og slett er latinsk for kveld eller kvelds-

gudstjeneste.
Det nye gudstjenestetilbudet har kommet i stand gjen-

nom et samarbeid mellom Skoklefall menighetsråd og 
sokneprest Svein Hunnestad.

– Vi kjenner et sterkt ønske om å skape møteplas-
ser i kirken for tro og tvil, et sted hvor det Hellige kan 
komme til oss i vår hverdag. Et sted der den enkelte skal 
oppleve å bli tatt på alvor, akkurat der han eller hun er 
i livet, forteller soknepresten entusiastisk.

Han forsikrer at dette også blir en åpen møteplass mel-
lom kirken og en sann flora av kulturelle uttrykk. Et 
fast husband bestående av Trygve Beddari (trekkspill, 
orgel og piano) og Tov Ramstad (bass og cello) og en 
rekke med dyktige gjestemusikere vil sørge for tone-
følget. Planen er også å la øyet få hvile på noe vakkert. 
Derfor blir et nytt bilde av en Nesodden-kunstner pre-
sentert hver gang.

Kveldene avsluttes med kirkekaffe i menighetshuset 
– en anledning til å føre samtalene videre.

I skrivende stund har en vesper allerede gått av stabelen. 
Det var onsdag 5. september at sanger Anne Margrete 
Nilsen og trompetist Per Willy Aaserud stilte opp sammen 
med Beddari og Ramstad. Her fikk gudstjenestedeltakerne 
oppleve et flott program med kjente og kjære salmer og fol-
ketoner i ny musikalsk drakt, men også nyere ting – samt 
diktlesning og en meditativ refleksjon.

Programmet videre utover høsten ser slik ut (alle vesper 
begynner kl 19.30, og det er gratis inngang):

Onsdag 26. september: Nesodden-musikerne Lars 
Beckstrøm (kjent fra deLillos), Ann-Turi Ford og 
Gjermund Kolltveit sammen med husbandet og sokne-
prest Svein Hunnestad. Et bilde av Nesodden-kunstne-
ren Elisabeth Eggen vil bli presentert.

Onsdag 24. oktober: Per Øystein Sørensen (kjent 
fra Fra Lippo Lippi) vil spille sanger fra sitt nye album 
«Master of Imperfection». Det blir også samtale om tro 
og livsveier (NB! I løpet av høsten blir det også arran-
gert en egen kveld med fokus på Per Øystein Sørensen 
sitt nye album, et dypdykk både musikalsk og tekstlig. 
Noe å glede seg til!)

VeSPer – hvilested og varmestue



Onsdag 7. november: Vår kantor 
Ingeborg Christophersen vil spille 
sammen med husbandet.

Onsdag 28. november: Dette er 
200-årsdagen for fødselen til Ludvig 
Mathias Lindeman (1812–1887). 
Lindeman samlet norske folketoner og 
religiøse folketoner i en tid da Norge 
var i ferd med å bygge seg opp som 
nasjon. Denne vesper vil bli arrangert i 
samarbeid med Norsk Kvedarforum.

Sokneprest Svein Hunnestad får det 
siste ordet:

– Vi ønsker å ha disse kveldene som 
et møtested, ei varmestue på veien. Et 
sted vi deler vin og brød og gode ord, 
levd liv i møte med det hellige. Et sted 
midt i hverdagen. Et møte med noe 
større. Du som leser dette er hjertelig 
velkommen!

Steinar Glimsdal

10 11

HøSten I KIrKene

Fra en vesper i Skoklefall kirke �. september i år. Musikken ble besørget av (fra v): Per 
Willy Aaserud, Anne Margrete Nilsen, Tov Ramstad og Trygve Beddari (bak pianoet). 
(Foto: Hans Otto Tangen)

Mer informasjon: 
www.nesodden.kirken.no 
på Facebook: «Kirkene på 

Nesodden». (facebook.com/
DenNorskeKirke 

Nesodden)
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Barnas misjonsdag!
Det er blitt tradisjon med «Barnas 
Misjonsdag» første søndag i sep-
tember. I snart 10 år har denne 
dagen blitt viet barna og misjo-
nen i Skoklefall menighet på 
Nesoddtangen. I år var dagen 3. 
sept., og vi startet som vanlig med 
barnegudstjeneste i Skoklefall 
kapell, der kallskap. Omar 
Sakariassen forrettet og misjonær 
Johanna Høyer Sandum talte. 
Pikeforeningen «Solstrålen» og 
«Solgleden», som står for dagens 
arrangement, ble presentert av 
Berit Bergsager.

Misjonsbefalingen ble lest høyt 
og tydelig av den 10-årige Birgitte 
Dahl, og det var sang av Hanne 
og Inger Levinsen. Barna fant 
sin plass i kapellet og fulgte ivrig 
med i misjonærens tale. Det var 
ikke vanskelig å forstå at det var 
selvopplevet. I misjonsofferet som 
fulgte, var det mange ivrige, små 
barnehender som gjerne ville være 
med på sin måte som små «misjo-
nærer». Tømming av bøsser og 
offer innbragte tils. kr. 717,70.

Etter gudstjenesten samlet vi 
oss i [S]amfunnshuset, hvor det 
var dekket små bord med levende 
lys og røsslyng. Der var det hjem-
mebakte kaker, brus og kaffe, og 
i pausen ble barna samlet til lek 
i skolegården. Barnesekretærene 
Gerd Rønsen og Hanne Lien 
hadde en god hånd med barna, 
både i lek og senere ved avslut-
ningsmøtet med sang, konkur-
ranser og tale. De viste også film 
fra leirstedet Bjerkely i Enebakk. 
Etter små gledesutbrudd å dømme 
var det flere som kjente seg igjen 
der.

Palma Levinsen i Kirkespeilet,  
oktober 1���

Flere ganger har jeg omtalt 
behovet for nye gravplasser 
i denne spalten. Jeg er der-
for veldig glad for å kunne 

fortelle at nå er arbeidet med planleg-
ging av en kirkegårdsutvidelse ved 
Nesodden kirke i godt gjenge. 
Nesodden kommune har satt 
seg i førersetet og har leid 
inn gode og kompetente 
konsulenter til å hjelpe 
seg. Først skritt i prosessen 
er å få utarbeidet og vedtatt 
en reguleringsplan. Målet er å få 
denne vedtatt i løpet av våren neste 
år. Parallelt med dette arbeides det 
med detaljplaner i forhold til hvordan 
kirkegården rent faktisk skal bli seende 
ut. Dersom den vedtatte tidsplan følges, 
og det er ingen grunn til at det ikke 
skal skje, vil anleggsarbeidene starte opp 
høsten 2013. Legges denne fremdriften 
til grunn kan vi håpe på at den nye kir-
kegården ved Nesodden kirke er klar til 
bruk våren 2015. De nødvendige midler 
til anleggsperioden er ennå ikke bevilget, 
men slik saken nå utvikler seg er kirke-
vergen svært optimistisk med hensyn 
til at dette vil komme på plass i løpet 
av Nesodden kommunes behandling av 
kommunebudsjettet for 2013.

Tidlig i august gjorde representan-
ter for Riksantikvaren en befaring i 
Nesodden kirke. De kom etter en invi-
tasjon fra Fellesrådet. En viktig del av 

Fellesrådets arbeid består i å ta vare på 
kirkebyggene våre. Nesodden kirke er 
en middelalderkirke, og spesielle regler 
gjelder for vedlikehold av slike kirker. 
Det er Riksantikvaren som er øverste 

myndighet i slike saker og det var 
derfor veldig nyttig for oss å 

få deres syn på kirkens til-
stand. Det er gledelig å 

kunne melde tilbake at 
fagpersonenes umiddel-

bare inntrykk av kirken, 
både utvendig og innvendig, 

var at Nesodden kirke fremstår i 
rimelig god stand. Når dette er sagt 

pekes det likevel på at både altertavle 
og prekestol er i behov av å bli rengjort. 
Riksantikvaren uttrykker forståelse for 
at det er ønskelig å pusse opp kirke-
benker og innvendige vegger i kirken. 
Dette er et arbeid som må foretas av 
eksperter.  Fellesrådet kommer derfor til 
å få bistand fra eksperthold til å vurdere 
hva man trenger å gjøre av innvendig 
vedlikehold, og hvordan og av hvem, 
dette arbeidet kan utføres. Kostnadsfritt 
vil selvfølgelig heller ikke arbeidet med 
vedlikehold av Nesodden kirke være, 
men det er en viktig oppgave for kirken 
å ta vare på bygdas eldste bygg. En kirke 
som gjennom århundrer har vært sam-
lingsstedet for mennesker i glede og sorg 
her på Nesodden.

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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SteVne På neSodden

Flott MISJonSFeSt
det ble en vellykket kveld da nesoddens mis-
jonsforeninger samlet seg nylig. 

Rundt tretti hadde onsdag 29. august funnet veien til 
Nesodden menighetshus for å feire Myklerud mis-
jonsforenings 125 år. 

Selv om det var Myklerud som skulle feires var eldste-
mann, 132-åringen Jaer og Berger og «ungsauen» på 
Tangen, Kirkeklokken med sine 54 år, også til stede.

I tillegg til kaffe, kaker og prat var Frogn og Nesodden 
kammerkor der og gledet de frammøtte med sang. 
Misjonsprest Bjørn Eddy Andersen – som har vært mis-
jonær på Madagaskar – talte. Pådriver for misjonsstevnet, 
Bjørg Andersen, hvis egen misjonsforening i Dal selv feirer 
120 år i år, var der også som leder for områdeutvalget i 
Follo for Det Norske Misjonsselskap (NMS). 

Leder Torunn Jøranli i Myklerud misjonsforening og de andre var 
fornøyde med den store festen.

MInneord

†
Christian Fredrik Martini 

Sonefeldt til minne
En plass er tom i kirkebenken. Et fargerikt menneske 

er borte. Hans død er et stort tap både for kirken og 
kulturlivet her på Nesodden. Christian var en ildsjel 

med mange ideer til kulturkvelder og konserter, litteratur-
gudstjenester og kveldsmeditasjoner. Med sitt skuespillerta-
lent var han en skattet oppleser. Hans fargerike bakgrunn 
inneholdt blant annet en karriere som matros på nesoddbåten 
og et besøk til Nesodden samfunnshus på tidlig 1970-tall som 
skuespiller og sanger i Ten Sing-koret New Deal. 

Julebasaren på Nesodden menighetshus blir ikke den 
samme uten hans julefortellinger. Han var også et bønne-
menneske og en varm forkynner som hadde mye å gi til den 
enkelte. 

Christian kom hit som sokneprest med sin allsidige fortid 
som sjømann, skuespiller og bryggesjauer. Etter ti år i tjenes-
ten, i januar 1991, dro han til Chicago for å være prest for de 
norskættede der. Permisjonen skulle vare i to år, men han ble 
syk og kom aldri mer tilbake som sokneprest. I flere år hadde 
vi likevel gleden av å ha ham som vikar og inspirator. Vi vis-
ste at Christian var syk, men slutten kom brått på oss alle.

Vi minnes ham med stor takknemlighet for alt han var og 
alt han ga.

Sokneprest Anne Marit Tronvik

 A
rkivfotooto: Steinar G

lim
sdal

 Foto: Staale R
eier G

uttorm
sen



Per Otto Svendsen . . . . f.1947
Oddlaug Marie  

Forsland . . . . . . . . . . . f.1916
Øivind Nikolai Lunde . f.1939
Signe Inger Bjørg  

Sundem . . . . . . . . . . . f.1933
Margrethe Saunes. . . . . f.1929
Johnny Sæther . . . . . . . f.1933
Bjørn Gunnarsrud. . . . . f.1935
Herolf Leonard Brox . . f.1925
Ragnhild Myhrbraaten f.1935
Rune Fjellberg. . . . . . . . f.1957
Grethe Torstensen . . . . f.1933
Astrid Helene Jacobsen f.1932   
Yngvar Granerud . . . . . f.1925
Christian Fredrik  

Martini Sonefeldt. . . . f.1942

BønneKrUKKen
BE FOR 

– våre nye medarbeidere 
Jan Heier og Helge Nylenna

– Alle som har mistet sine kjære

 – De som gruer for høsten og vinteren

– Barne- og ungdomsarbeidet

– Høstens vesperkvelder i 
Skoklefall kirke

– Misjonsforeningene

                3. JUnI–7. SePteMBer 2012

SleKt SKal Følge SleKterS gang

nesodden kirke
Randi Hansine Gran Omsland
Emma Urianstad Isaksen
Tilde Marie Gulbrandsen 

Marken
Shelby Aurora Hoelstad 

Monsen
Unn Elisabeth Piroonrath 

Mathisen Skånland
Magnus Gjertsen Mannes
Magnus Hansen
Benjamin Kibenich Kirkaune
Emil Skurdal Kristensen
Tarjei Strålberg Kjølberg
Isak Brænde Hogg
Elias Myint-Hestnes
Emrik Rohde-Sjølstad
Mikkel Højland Endresen
William August Steinberg 

Røsæg
Leah Grorud Jensen

skokleFall kirke
Nora Iverslien 
Jonas Aleksander Mølstad 

Vik
Liam Arnesen  
Luna Lyngve-Winter
Emil Siger

GjøFjell kirke
Nathalie Amundsen Holsten
Alexander Johnstone Hansen
Markus Rønning
Linnea Persson
Kasper Lundell Sæther
Robin Mardoff Godeng

nesodden kirke
Signe Marie Andersen og 

Trond Helge Bjørnerud
Caroline Henriette Røisland 

og Daniel Bjørsmo
Silje Marie Tande og Thomas 

Emil Tungland
Hege Svendsen og John-

Robert Heistad
Elin Birgitte Relander Tømte 

og Bård Husby
Maiken Helstad og 

Christoffer Petersen Flateby
Laila Klemetsen og Roy-Arne 

W. Rogstad
Marie Sæther Houge og 

Anders Wien
Catharina Garder og Kim 

Richard Sandnes
Anne Charlotte Nilsen og Stig 

Ronny Dokken
Teresa Lucille Freixedas-

Berenguer og Jan-Andre 
Harbosen

Linda Marie Engebretsen og 
Rolf Håkon Rustad

Linda Nilsen og 
Eivind Røer Ellefsen 

GjøFjell kirke
Lisa Marie Jacobsen og Lasse 

Haugen Kristiansen
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Dordi Gudveig  
Berntsen . . . . . . . . . . . f.1926

Johnny Arne Olsen . . . f.1971
Gordona Cangalovic . . . f.1959
Olav Johan Falch . . . . . f.1935
Rolf Henry Hansen. . . . f.1926
Herman Leopoldus 

Løvenskiold . . . . . . . . f.1938
Øyvind Edvardsen . . . . f.1937
Anne-Lise Selsjord . . . . f.1924
Mary Myvang . . . . . . . . f.1916
Betty Kristine Albertsen f.1921
Signe-Lill Taugbøl . . . . f.1966 
Frank Ernst Rohde  

Garder . . . . . . . . . . . . f.1948
Bente Kollhus . . . . . . . . f.1949
Ragnhild Sofie Lillerud f.1907
Evelyn Anita Lund  

Vang . . . . . . . . . . . . . . f.1946
Terje Engebråten . . . . . f.1946
Dan Nils Marcus  

Grundqvist . . . . . . . . . f.1979
Reidun Barca. . . . . . . . . f.1924
Anne Vestby . . . . . . . . . f.1965
Jane Anita Skaugrim . . f.1968
Astrid Wiig . . . . . . . . . . f.1940



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  
en oPPgaVe  

tIl BarneSPeIlet
og dU Kan VInne  

en Flott  
BoK!

BarneSPeIlet

1� 1�

BarneSPeIlStrIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen 

(16) fra N
ordstrand på N

esodden. 
 

HVeM er det SoM er Ute og går! Tegn er strek ra prikk til prikk så ser du. Send inn løsningen! 
gratIS BoK tIl alle 
FIreårInger!
Også i år inviteres alle 4-
åringer på Nesodden til 
gudstjeneste med utdeling 
av 4-års bok.
Alle døpte vil få invitasjon 
i posten, hvis ikke du får 
det er du likevel velkom-
men med din 4-åring i en av 
kirkene. 

gJøFJell KIrKe:  
14. oktober kl. 11.00 
SKoKleFall KIrKe:  
4. november kl. 11.00 
neSodden KIrKe:  
2. desember kl. 11.00 



Vellykket vandring igjen.

For fjerde år på rad samlet lokale 
pilegrimer seg til lokal vand-
ring. Det skjedde søndag 26. 

ny Flott PIlegrIMSdag 
HellIg VandrIng Av Leiv Bjerve og Ann-Turi Ford

august. De vandrende kunne glede 
seg over fint vær og fine stier ryddet 
av historielaget ved Tor Tjernshaugen 

1�

Foto: L
eiv B

jerve

og Leiv Bjerve. Tradisjonen tro ble 
det hele avsluttet med et måltid og en 
konsert.

Årets pilegrimsvandring gikk fra Nesodden kirke langs kirkeveien til 
Gjøfjell kirke og Gjøfjell menighetshus


