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Coming HomE FoR 
CHRiSTmAS er tittelen på en låt 
som ble utrolig populær i førjulstiden 
for noen år siden. 

Kanskje handlet popularite-
ten dels om at julefeiring og 
familie er knyttet så sterkt 
sammen – i hvert fall for 
de av oss som har gode 
minner med hjemmefra.

Som kontrast til dette, har 
noen andre ord surret i tan-
kene mine den siste tiden: PÅ 
FLUKT.

Konfirmantene våre har fått en sma-
kebit på hvordan det er å være flykt-
ning – de var på flukt i et døgn. Du 
kan lese mer om det på siste side.

På nesodden menighetshus har 
nadeem Dar snart sittet to år i kirkea-
syl. Han og familien hans måtte flykte 
fra Pakistan fordi det ikke lenger var 
trygt for dem å være der. Fortsatt vet 
ikke nadeem når det er trygt for ham 
å komme hjem til kone og barn på 
Fjellstrand. Til jul?

i kirkene våre har vi tradisjon for 
å ta opp et offer til Kirkens nødhjelp 
(Kn) på julaftensgudstjenestene. Kn 
driver et utstrakt arbeid for å gi hjelp 
til dem som ikke har noe hjem å 
komme hjem til – verken til jul eller 
resten av året. 

Jesus vet mye om hva det vil si å 
være hjemmefra.

Han forlot sin trygge tilværelse 
hjemme hos sin Far, ga avkall på alle 
de himmelske godene, for å dele våre 
kår. Som et lite barn måtte han flykte 

for dem som sto ham etter livet. Som 
voksen var han hjemløs de årene han 
vandret rundt for å formidle gjennom 

ord og gjerninger at guds rike er 
kommet nær. noen ganger måtte 

han skjule seg for dem som var 
etter ham. men til slutt – da 

tiden var inne – overga 
han seg frivillig – for å 

åpne veien for oss hjem 
til Far.

Selv om de fleste av oss har et 
hjem å komme til, tror jeg mange 

av oss likevel er på flukt. Vi flykter 
kanskje fra en ubehagelig sannhet om 
oss selv, fra vonde opplevelser, fra for-
spilte muligheter, nødvendige oppgjør 
… flykter til et liv preget av uro, krav-
mentalitet og materialisme. 

mange mennesker er også – bevisst 
eller ubevisst -  på flukt bort fra Far, 
han som speider etter oss for å kunne 
løpe oss i møte og omfavne oss når vi 
kommer. 
gud har en stående invitasjon til oss 
alle om å komme hjem – både til jul og 
når som helst ellers.

Jeg er så glad hver julekveld,  
da synger vi hans pris.
Da åpner han for alle små (og store!) 
sitt søte Paradis.

VELKommEn HJEm TiL JUL!
  

Med hilsen 
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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På flukt
lEdEr
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søndag 9. desember
gudstjeneste i gjøfjell 
kirke kl 11.
PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.15

søndag 16. desember
gudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11. 
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

24. desember – julaften
gudstjeneste på 
nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
nesodden kirke kl 14, 
15 og 16. Tronvik og 
Christophersen
Familiegudstjenester i 
gjøfjell kirke kl 15 og 16. 
nylenna og muller
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 14, 
15 og 16. Hunnestad og 
Zlatanos

25. desember - 1. juledag
Høytidsgudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11.

1. januar – 1. nyttårsdag
Høytidsgudstjeneste i 
nesodden kirke  
nB kl 12.

2013
søndag 6. januar
gudstjeneste i gjøfjell 
kirke kl 11.
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Helligtrekongers kveld 
Skoklefall kirke kl 
19.30 

søndag 13. januar
gudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11. 

PULS-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.15

søndag 20. januar
gudstjeneste i gjøfjell 
kirke kl 11.
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 27. januar
gudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11. 
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 3. februar
gudstjeneste i gjøfjell 
kirke kl 11.
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 6. februar
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30

søndag 10. februar
gudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11. 
PULS-gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

onsdag 13. februar
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30

søndag 17. februar
gudstjeneste i gjøfjell 
kirke kl 11.
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 20. februar
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30

søndag 24. februar
gudstjeneste i 
nesodden kirke kl 11. 
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 27. februar
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30
onsdagsmiddag i 
nesodden menighetshus

søndag 3. mars
Fastegudstjeneste med 
konfirmantene i gjøfjell 
kirke kl 11.
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 6. mars
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30
onsdagsmiddag i 
nesodden menighetshus

søndag 10. mars
Fastegudstjeneste 
med konfirmantene i 
nesodden kirke kl 11. 
PULS-fastegudstjeneste 
med konfirmantene i 
Skoklefall kirke  
kl 18.15

onsdag 13. mars
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30
onsdagsmiddag i 
nesodden menighetshus

søndag 17. mars
Familiegudstjeneste 
med Tårnagenter i 
gjøfjell kirke kl 11.
gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 20. mars
Pusterom i nesodden 
kirke kl 18.30
onsdagsmiddag i 
nesodden menighetshus

søndag 24. mars
gudstjeneste i 
nesodden 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

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. Kontaktpersoner for onsdagsåpent: 
maafrid og nils ivar Bovim, tlf. 66 91 95 36.

onsdaGsmiddaG 
STarTEr oPP IgJEn

onsdag 6. februar blir det igjen middag for 
alle på nesodden menighetshus. Det blir 

middag hver onsdag fram til 17. mars

pusterom 
I nESoddEn KIrKE

«Det er godt å være stille og vente på hjelp 
fra Herren» Vi inviterer inn til en halvtimes 
stillhet før vi synger, ber og deler guds ord 

sammen i en enkel kveldsbønn.
Onsdager fra 6. februar kl 18.30–19.30



annonSEr

� �

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

salg av 

gravlys
kranser
barbuketter
ved NesoddeN og gjøfjell kirker i jula

NesoddeN: fredag 21., lørdag 22. og 
søndag 23. desember kl 11–18 
gjøfjell: søndag 23. des. kl 11–18
Begge kirker: Julaften kl 10–16

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

advokat PEr SlIndE 
telefon 22 83 50 00 • faks 22 83 07 66 • mobil 90 14 35 09 • mail pslinde@online.no

 
www.nettadvokaten.no • www.forsinkelsesrente.no

annonSér I KIrKESPEIlET!
1/8-side koster 650 kroner
1/4-side koster 1250 kroner
Rimeligere årsavtaler
Ta kontakt: 
telefon 66 91 8� 18  
epost ford@powertech.no



– Du begynte nylig på kir-
kekontoret. Hva gjør du der?
– Jobben min er ganske allsidig. Jeg 
er ansvarlig for den daglige kontakten 
med publikum gjennom ekspedisjon og 
via telefon. Henvendelser kan gjelde alt 
fra planlegging av dåp, bryllup, begra-
velser og spørsmål om beplanting på 
gravplasser på kirkegården.

Jeg er tilrettelegger for bisettelse-
ne og begravelsene. Er bindeleddet 
mellom begravelsesbyrået og presten, 
organisten, kirketjeneren og de som 
jobber på kirkegården. 

Jeg har kontakt med pårørende i 
forbindelse med avtale av urnenedset-
telse. Holder på med saksbehandling i 
forhold til godkjenning av gravmono-
menter, festeavtaler, elektronisk føring 
av gravregister og annet forefallende 
kontorarbeide.

nå har vi akkurat fått organisert 
Julevandringen for barnehagebarna i 
kommunen. Deltar også som klokker 
etter behov i gudstjenesten.

– Hva gjorde at du søkte denne job-
ben?
– Syntes jobben hørtes veldig spennen-
de og givende ut. Hadde lyst på en jobb 
som jeg kunne føle var meningsfull og 

som 
h a d d e 

fokus på noe annet 
enn kun inntjening av 

penger slik det var i min 
tidligere jobb. Å jobbe i et 

kristent miljø synes jeg også 
hørtes fint ut.
 

– Litt om din bakgrunn?
– Jeg er oppvokst med to foreldre 

som begge var ansatt som offiserer 
i Frelsesarmeen. Dette preget nok min 
barndom i stor grad, som jeg for øvrig 
ikke ville vært foruten. Jeg elsket alle 
aktivitetene jeg fikk lov å være med på. 
Søndagskole, juniorgrupper med sang 
og spilling, var speider, var med i ung-
domsklubb og ungdomskor. Var med 
på mange turer og leiere og hadde mye 
moro. når jeg ble eldre var jeg aktiv i 
mange år med å spille i hornmusikken.

– Hvor bor bor du og hvor kommer 
du opprinnelig fra?
– Jeg bor på Fagerstrand sammen 
med kjæresten min Pim og min datter 
Hanna på 13 år. Sønnen min Robin 
21 år, har flyttet tilbake til oslo hvor 
vi opprinnelig kommer fra. nå har vi 
bodd her ute på nesodden i snart åtte 
år og stortrives her!

– Hva driver du med ellers?
– Fritiden min bruker jeg på familie, 
venner og trening. Elsker å løpe ute i 
frisk luft og synes også det er gøy å trene 
på det fine treningssenteret vi har fått 
her på Fagerstrand, orange Studios. 

i hagen vår står Christine’s 
Helse & Velvære bu. 
Her driver jeg med kost-
holdsveiledning, ansikts-
behandlinger, avgiftende 
fotbad, formidling av 
helsefremmende pro-
dukter som Herbalife 
kostholdsprodukter 
til innvendig og ytre 
ernæring. Selger 
helsesjokolade og 
nå har jeg kom-
met over et nytt 
og spennende pro-

dukt, sunn kaffe og te 
som er PH-nøytral. Kunne ønske 

døgnet besto av mer en 24 timer.
 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– På nattbordet mitt ligger en bok som 
heter Forelsket i livet. Fikk den av en 
venninne for en tid tilbake. Har ikke 
fått lest så mye i den enda, men synes 
tittelen er herlig. Livet er spennende. Vi 
vet lite om hva morgendagen vil bringe 
oss så det gjelder å leve livet mens vi 
kan. men prøver å ta meg tid til noen 
viktige og gode timer med lading/søvn 
før jeg atter er klar for en ny dag frisk 
og opplagt.

 
– Hva gleder du deg til nå?
– nå gleder jeg meg til julen og forbere-
delsene til denne. Skal få være med på 
Julevandingen med barnehagebarna 
– det blir hyggelig. Er veldig glad i lys, 
og nyter synet av opplyste vinduer og 
trær som er lyser opp i vintermørket.

Det er alltid veldig hyggelig å sette 
opp englesamlingen vår som består 
av engler som synger eller spiller og 
som vi setter opp slik at de danner et 
stort englekor. Samlingen blir større 
og større for hvert år som går. Ser også 
frem til noen deilige fridager med fami-
lie og venner i jula. gleder meg også til 
julegudstjenesten i kirken. Alltid fint å 
være der og hyggelig å se at så mange 
finner veien til kirken denne dagen.

også gleder jeg meg daglig over at 
jeg har vært så heldig å få en så fin jobb 
her på kirkesenteret. Har fått mange 
nye og flotte kollegaer som jeg virkelig 
setter pris på.

ChrISTInE 
TEllEFSEn

� �

I SPEIlET:

Navn: Christine Tellefsen
Alder: 48 år
Bosted: Fagerstrand
Yrke: Saksbehandler på kirkekontoret



PUlS!
Det er PULS søndag 9. desember, 
kl. 18.15 i Skoklefall kirke. Det 
blir julestemning med julesanger. 
Etterpå viser vi julefilm og ser-
verer pepperkaker i menighets-
huset.

hilsen fra  trosopplæringsledereni høst ble Anette maria Kaarud og Randi margrethe mattiasdatter Larsen ansatt i de tre menighetene nesoodden, gjøfjell og Skoklefall. De har hver sin 40 % stilling som trosopplæringsmedar-beidere eller kort og godt: barne- og ungdomsarbei-dere. De jobber i hoved-sak med PULS, musikk-konfirmanter, babysang og enkelte trosopplærings-tiltak. Helge nylenna, kapellanen som begynte å jobbe her i sommer jobber også inn mot barn og unge i menigheten. Dette gjør at vi er en god gjeng som har den gleden av å jobbe med barn og ungdommer i kir-kene. Vi har ulike ansvars-områder, men likevel de samme drømmene om å bygge opp et stor og leven-de kristent miljø for barn og ungdommer på hele nesodden. Kanskje tref-fer du på oss en dag? Slå gjerne av en prat med oss, det setter vi alltid pris på.

Nytt  
konfirmant- 

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

UngdomSSIdEnE

6 �

Update
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aCTIon TwEEnS
en fredag i måneden samles 4.–7.-klassinger og en hånd-full ledere i nesodden menighetshus. 
Fra klokka 18–21 er det mye liv og et fullspekket program. På samlingen i november var det julegaveverksted hvor vi lagde nisser, snømenn og annen juletrepynt av trolldeig. Vi lagde og spiste vafler, lekte leker og fikk høre en andakt med dramatisering. Vi hørte også om prosjektet Bridge builders og sang noen sanger. 
Her er en del av gjengen som deltok på samlingen i november. Stående fra venstre; Silje, mathias, Filip, Thomas, Anna, Katrine og ingvild. Sittende fra venstre Silje, Hans olav, maia, Sondre, Vilde, Delila, Lone og Jon Anders. Alexander og Håvard liggende foran. 

Vi spurte noen av barna om hva de likte best med Action Tweens. Lone, som er barnebarnet til  den første redaktøren av Kirkespeilet, sier at hun har anbefalt Action Tweens til vennene sine. Hun er kristen og synes derfor det er fint å gå på Action Tweens. Det er litt flere gutter enn jenter og det hadde vært gøy med flere jenter synes hun, selv om det er morsomt med mange gutter også. men de er ikke kjekke, bare morsomme. Thomas har vært på Action Tweens mange ganger og kommer fordi det er morsomt å lage ting, han får treffe igjen venner og kan bake og lære ting. De oppfordrer alle fra 4.–7.klasse å komme på Action Tweens for det er kjempegøy! 

Av Ingvild Marie Fredwall



hISTorIEn om BIlBo BaggInS Er FIlmaKTUEll Av Ann-Turi Ford og Steinar Glimsdal
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hoBBITEn, TolKIEn, lEwIS og KrISTEndommEn
Filmen om hobbiten er her endelig. 
er vi litt på gudstjeneste når vi ser 
den?

Blant de mange tingene forfatter av 
Hobbiten, John Ronald Reuel Tolkien, 
hadde til felles med sin venn og kol-

lega i oxford, Clive Staples Lewis som skrev 
bøkene om narnia, var en stor interesse for det 
norrøne – og en dyp kristentro. 

Denne troen var kilde til svært mange samta-
ler mellom fantasysjangerens to opphavsmenn 
og deres venner i oxford. Sammen utgjorde de 
en uformell litterær-akademisk gruppe kalt The 
inklings – også kalt The oxford Christians. 

leste for hverandre
i mange år møttes disse hver tirsdag i puben 
The Eagle & Child «for a long liquid lunch», 
og torsdagskveldene til høytlesning av bøker 
under arbeid fulgt av lange samtaler i Lewis’ 
«rooms» i magdalen college. 

Tolkiens og Lewis’ tro hadde ulikt utgangs-
punkt. Tolkien var katolikk hele sitt liv, mens 
Lewis etter hvert ble tilhenger av Church of 
England. Church of England ble dannet på 
1500-tallet og hører til de protestantiske kir-
kesamfunn – som jo til tider har stått i sterk 
spenning til den romersk-katolske kirke. noe 
som også preget Lewis’ og Tolkiens diskusjo-
ner gjnneom årene. 

var beinhard ateist
Da de først møttes i 1926 hadde imidlertid 
Lewis mistet sin barnetro og var dogmatisk 
ateist. 

En kveld tidlig på høsten 1931 spiste Tolkien 
og litteraturviter Hugo Dyson middag sammen 
med C.S. Lewis i den store flotte spisehallen i 
magdalen College. På dette tidspunkt hadde 
Lewis gått fra å være ateist til å erkjenne eksis-
tensen av «en eller annen form for gud», men 
understreket at «vi vet ingenting». Han hadde 
vanskelig for å se hvordan «en annens liv for to 

tusen år siden, hvem han nå var, kunne hjelpe 
oss her og nå».

mytenes kraft
Denne spesielle kvelden er samtaleemnet myter. 
Etter middag spaserer de tre i det vakre land-
skapet rundt magdalen, for øvrig kjent for sin 
hjortebestand midt i sentrum. Lewis sier at han 
aldri har undervurdert mytenes kraft, men «de 
er jo løgner og dermed verdiløse».

«nei» innvender Tolkien «de er ikke løgner». 
På dette tidspunktet bryter en plutselig vind 
kveldens stillhet og varme og de tre holder 
pusten et øyeblikk før Tolkien fortsetter sin 
tankerekke: «Se på disse trærne som vi med 
største selvfølgelighet kaller trær. Betegnelsen 
‹tre› ble gitt av mennesker med et helt annet 
perspektiv enn oss. For dem var hele skaper-
verket vevd av myter.» 

Tolkiens syn er at vår fantasi og det vi selv 
skaper har sitt opphav i gud. «En historie-
forteller, poet og myteskaper» sier Tolkien 
støttet av Dyson, «oppfyller simpelthen guds 
mening og reflekterer splintrede fragmenter 
av det sanne lyset. Derfor er folketroens 
myter ikke løgn, men har alltid noe av sann-
heten i seg. Det samme gjelder for kristen-
dommen  – bare med den enorme forskjell 
at gud er poeten og myteskaperen, og at det 
handler om en sann historie.»

nattlig samtale
Lewis blir langsomt overbevist av kraften i de 
to andres argumentasjon. Klokka blir tre på 
natta før Tolkien går hjem – og den er nærmere 
fire før også Dyson og Lewis greier å avslutte 
samtalen.

Tolv dager senere skriver Lewis i et brev til en 
venn at han, etter sin lange nattlige samtale med 
Dyson og Tolkien, «har gått fra å tro på gud til 
å tro på Kristus – og på kristendommen».

KILDER: Humphrey Carpenter: «The Inklings» 
(19�8), www.kristeligt-dagblad.dk, www.kristent-
perspektiv.dk og daria.no
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hoBBITEn, TolKIEn, lEwIS og KrISTEndommEn
Med klokka: 
J.R.R. Tolkien hadde et sterkt for-
hold til naturen og mytene. Her er 
han ved sitt favorittre som fortsatt 
står i den botaniske hagen i Oxford.

Etter først å ha vært ateist ble C.S. 
Lewis en dypt kristen mann – og 
forfatter.

Hver torsdag kveld møttes Tolkien, 
Lewis og The Inklings i Lewis’ 
«rooms» i New building (bakerst 
på bildet) i Magdalen College, til 
høytlesning av bøker de var i gang 
med å skrive.

I «The Rabbit Room» i puben The 
Eagle & Child, kalt «Bird & Baby, 
møttes The Inklings hver tirsdag 
formiddag i 16 år. 

noEn av lEwIS’ BøKEr  
om dEn KrISTnE Tro
• om forlatelse og andre essay
• mirakler
• djevelen dypper pennen
• den store skilsmissen. En drøm
• Se det i øynene
• En sorg som min
(disse og andre bøker av C.s. lewis 
er nylig kommet ut i ny norsk språk-
drakt på luther Forlag.)

KrISTEndommEn I TolKIEnS BøKEr  
hoBBITEn og rIngEnES hErrE
• I 1953 skriver Tolkien til en venn at «ringenes herre er et fundamentalt 
religiøst og katolsk verk, ubevisst i starten, men bevisst i revideringen». de 
religiøse elementer er «absorbert i historien og i symbolismen».
• vi møter bibelske motiv og temaer, som forsyn, ondskapens problem,  
oppofrelse, lydighed og forsoning, men ingen ingen umiddelbar Kristus-figur 
som i C. S. lewis’ narnia-serie, hvor løven aslan representerer Jesus.
• det er hevdet at ringenes herre er forkynnelse ment for 1950-tallets  
antireligiøse England. Tolkien nektet for at verket var noen kristen lignelse. 
«historien er ikke annet enn seg selv» sa han.
• vi mennesker er hos Tolkien del av en dypere sammenheng og våre handlin-
ger er med på å bestemme historiens forløp.
• Ingen personer i Tolkiens univers er perfekte eller klarer å gjøre det rette 
hele tida, men trenger guds hjelp for å få det gode til å skje.
 • Tolkien så mytene som historier som har en del av sannhetens lys i seg og 
mente at de peker på den ene «sanne myte»: historien om Kristi død og opp-
standelse – en  historisk begivenhet som virkelig fant sted. 
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mUSIKK I KIrKEnE BISKoPEnS JUlEhIlSEn

hImmElEn Tar 
JordEn I Favn
En julebetraktning julen 2012

 Mennesket har så lenge vi har eksistert 
forsøkt å komme i kontakt med den 
makten som gjør at vi finnes. i kamp 

med naturens makt og ondskap, har menneskene gjennom 
ritualer i musikk, dans og malerier uttrykt sin lengsel etter 
opplevelser av det som er annerledes enn hverdagen, og som 
gir livet mening og beskytter mot alt det onde i tilværelsen. 
Denne drivkraften for å komme nærmere vår tilværelses 
urgrunn, er å søke etter det hellige. Det hellige som er anner-
ledes enn oss, som gir livene våre mening, og som viser men-
neskets storhet i forhold til alle andre skapninger.

Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahari ørkenen i 
Botswana. Sanfolket uttrykte sin lengsel etter kontakt med 
det hellige i dans og hulemalerier. noen hevder å ha sett spor 
etter disse ritualene, som er 70.000 år gamle. i Botswanas 
høyeste fjell, Tsodilo Hills, finnes mer enn 4000 hulemalerier, 
som i alle fall er 25.000 år gamle, og som uttrykker denne 
tilbedelsen av det hellige. 

De aller fleste kirkene har kirkegård med spir som uttrykker 
den samme lengselen etter det hellige. Spirene peker mot him-
melen og uttrykker den samme, urmenneskelige streben etter 
kontakt med det hellige som Sanfolket uttrykte for 25.000 år 
siden.

i Betlehem for 2000 år siden begynner en ny historie. 
Himmelen tok jorden i favn. Det hellige kommer til oss som et 
menneske, født av en ung kvinne i en bestemt by i et kjent land. 
og byen ligger der fortsatt som et synlig uttrykk for at det hel-
lige slo seg ned blant menneskene. Det hellige ble den hellige. 

Det er julens ufattelige mysterium at den hellige, tilværelsens 
opphav og dypeste mening, kom til oss og delte våre liv.  Vi slip-
per å streve og strebe mot himmelen. Himmelen kom til oss.

Den hellige kommer til oss med ordene om kjærlighetens 
tilstedeværelse og kraft. Derfor får maria og gjeterne høre de 
ordene som gir dem livsmot og livskraft: vær ikke redde! Den 
hellige er kjærlighet som overvinner ondskap og død, og som 
favner oss alle i et himmelsk favntak. 

Det all grunn til å feire Jesu fødsel. Det er å feire at gud, Den 
hellige tar oss i favn. noen større grunn til å feire finnes ikke.

Atle Sommerfeld, biskop i Borg

KonSErTEr Før JUl
Torsdag 6. desember kl 18.00: 
organist Stefan Zlatanos m.fl.,  
Skoklefall kirke 

Torsdag 6. desember kl 19.30:  
Renate Staal nygård, sopran og Lars 
Henrik Johansen, cembalo, nesodden kirke 

Søndag 9. desember kl 17.00: 
nesodden Vokalensemble og Røyken 
Cantemus, nesodden kirke 

Søndag 9. desember kl 18.00: 
Fremad Janitsjar og Fjellstrand og 
myklerud Skolekorps, gjøfjell kirke

Torsdag 13. desember kl 18.00:  
Kulturskolen, Skoklefall kirke

Søndag 16. desember kl 18.00: 
nesodden Skolekor, Skoklefall kirke

Søndag 16. desember kl 19.30: 
Coro misto, nesodden kirke 

Tirsdag 18. desember kl 18.00  
Kulturskolen, nesodden kirke 

Torsdag 20. desember kl 19.30: 
Coro misto, Skoklefall kirke

Torsdag 20. desember kl 19.30: 
Anne Hytta, Øyonn g. myren, ingeborg 
Christophersen, nesodden kirke  

Lørdag 22. desember kl 16.00: 
Stefan Zlatanos, Berit Billingsø,  
Skoklefall kirke
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FlErE vESPErKvEldEr
nå er vi nettopp ferdig med den femte 
og siste vesper i høst. Fem flotte kvel-
der med fin musikk og et sterkt fel-
lesskap. mange flotte musikere, gode 
møter. Dere kan følge vesper på kir-
kens hjemmeside eller du kan bli venn 
med oss på Facebook. Her kan du 
sjekke hva som skjer og har skjedd.

Vi ønsker å føre vesper konseptet 
videre i vår og har planlagt tre kvelder 
før påske. Det er alltid på onsdag og 
alltid klokken 1930 i Skoklefall kirke. 
Her er datoene frem til påske:

onsdag 23. januar, onsdag 20. febru-
ar og onsdag 20. mars, selveste vår-
jevndøgn.

mEr 
BaBySang
i høst har 34 foreldre og barn 
møttes i skoklefall kirke ons-
dag formiddag. 

Vi har hatt en gruppe for de 
ikke krabbende og en for de 
som krabber. i mellom grup-

pene spiser vi lunsj sammen. 
Det er en veldig privilegert jobb å få 

lede den ene babysanggruppen. Barna 
kommer ofte inn i kirka med smil, 
og forventningsfulle øyner. De elsker 
musikk. Vi bruker vakre klanginstru-
menter som fanger barnas oppmerk-
somhet og synger kjente og nye san-
ger, rim og regler. i løpet av samlingen 
blir det også litt trim, ved at vi danser 
og springer og løfter barna i været. 
Det er en upretensiøs hyggestund, 
som legger til rette for kvalitetstid mel-
lom foreldre og barn. 

Babysang i nesodden kirkene kre-
ver ingen forkunnskaper og kirkelig 
tilhørighet. Det er et kurs som kan 
passe alle som har lyst til å møte andre 
foreldre og barn, og som liker sang og 
musikk. For ditt barn er din stemme 
det viktigste!

Nye kurs starter opp i januar i uke 
4 i både Gjøfjell og Skoklefall. 

Hjertelig velkommen! 
PS Hvis du allerede vil melde deg 

på, send mail til Anette maria Kaarud 
på: nesodden@amkaarud.no 

Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen, 
musikkterapeut og menighetspedagog

ETTErJUlSvInTErEn I KIrKEnE

hEllIgTrEKongEr IgJEn
Hellige tre kongers kveld. også i år vil 
Skoklefall menighet føre tradisjonen 
videre med feiring av hellige tre kon-
gers dag. Det var Lasse næss som i 
sin tid startet denne feiringen. Kvelden 
er et samarbeid med katolikkene og 

pinsevennene. mye flott musikk, 
spennende fortellinger og mange lys. 
Liturgi fra den ortodokse kirke. Dagen 
feires søndag 6. januar klokken 1930 i 
Skoklefall kirke.  

Svein Hunnestad, sokneprest



InvITaSJon TIl 
juletrefest 2013

Tradisjonen tro blir det juletrefest 
i 2013!  Alle ønskes velkommen til 

Skoklefall menighets juletrefest lørdag 5. 
januar 2013, kl.15–17.30. Vi begynner i 
Skoklefall kirke med samling og gange 
rundt juletreet, så flytter vi oss over til 
menighetshuset for å så kose oss med 
kaker og kaffe, leker og utlodning. Ta 

med festhumør, sangstemme, smilebånd, 
en premie til utlodning og penger til å 
kjøpe lodd (inntekt til søndagsskolen.)
Påmelding v/ Ingeborg innen torsdag 

3.januar: tlf 66 91 53 55, SMS 90 50 23 
62 eller epost hlidal@broadpark.no.

Hilsen fra lederne i 
Sprell Levende og SundayTweens

1� 1�

Litt gammelt om bosetting, prest og kirke på 
Nesodden

«De var jo med som en av grunnleggerne av 
Skoklefall kapell? Kan De være så snill å fortelle 
meg noe om det?»

«Ja, er det ikke forferdelig som de nå holder 
på å ødelegge den kirken vi snart for 50 år siden 
hadde planene klare for. Det var alt i 1925,» 
utbryter frk. [Laura] Hatt spontant. Raskt tryl-
ler hun frem en bunke papirer […]

De mottatte papirer består for det aller meste 
av flere lister over givere til byggefondet, i alt 70 
navn […]

«[D]e 1700 til 2000 kr. som disse listene viser, 
ville ikke hjulpet stort om kjøpmann Jakobsen 
ikke hadde gitt 10 000 til kirkebygget. Først 
med den summen kunne vi sette i gang. Av 
kommunen fikk vi jo ikke et rødt øre. Skoklefall 
kirke er helt og holdent bygd ved hjelp av slike 
frivillige gaver. og tenk så at vi var ikke mange. 
Listene viser bare 70 navn. men vi glødet for 
denne saken.»

«og listene inneholder slett ikke bare navn på 
grosserere og kjøpmenn, selv om her fins en god 
del av dem. mer forbausende er det at så overor-
dentlig mange av dem var fast bosatte i oslo og 
derfor bare hadde sommerhus på nesodden. De 
må ha vært svært glad i nesodden som lands-
ted og feriested, og det å få en skogens kirke 
nære sine sommerboliger må ha betydd mye for 
dem.»

«Ja, det er sikkert. og så må de huske at den 
gang, i 1920-årene, fantes her ikke asfalterte 
bilveier […] Det var fredelig og trivelig på nes-
oddveiene den gang. Det aller meste var nå også 
gangstier gjennom tette skoger. Å, De kan tro 
her vokste stor skog over hele Tangenåsen så 
å si, stor, deilig skog som nå for det meste er 
rasert bort ved all denne overdrevne boligbyg-
gelagbyggingen. og Skoklefall kirke ligger da 
vakkert til der ved tjernet oppe på bakketop-
pen? […] Vi ble enige om det stedet som det 
beste og grunnen fikk vi av Skoklefall-gårdene. 
og kirken er heldigvis den samme utenpå, slik 
vi alt hadde planene ferdig i 1925 […]»

Frøken Laura Hatt i samtale med redaktør 
Halfdan Skånland i Kirkespeilet, desember 19��

(Skoklefall kapell ble reist i 19�6. Red anm)

F o r  4 0  å r  S I d E r
K IrKESPE IlET annonSEr
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Gjøfjell 
menighetshus 
leies ut til minnesamvær og  
sammenkomster. 
Pris: 1000 kroner med vask

Kontakt:
Tone Killingmo 93032370

følG oss på nettet!
Kirken på Nesodden oppdaterer hjemmesider og Facebook-sider jevnlig:
www.nesodden.kirken.no • www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden?ref=ts&fref=ts

annonSEr



BønnEKrUKKEn
BE FoR 

– alle som gruer seg til jul

– det nye året, at vi må bli flinkere til  
å fordele de ressursene gud har gitt oss

– alle som er hjemløse eller uten nær familie

– alt godt som gjøres for å skape  
fred mellom mennesker

– julekonserter og  
gudstjenester

Jon Klouman. . . . . . . . . f.1982
Svend Falk . . . . . . . . . . f.1922
inger margrethe  

grytten . . . . . . . . . . . . f.1927
madli Sponheim . . . . . . f.1919
Kristen meltvedt . . . . . . f.1929
magda Stensen . . . . . . . f.1917
odd Leif Paulsen . . . . . f.1918
Signe Torp. . . . . . . . . . . f.1921
Sverre Bjarne gyrre . . . f.1932
Birgit oulie-Hansen . . . f.1930
Tore michelsen . . . . . . . f.1946
Svanhild marie  

Rudshagen . . . . . . . . . f.1923
Snorre Forsland . . . . . . f.1950
Jan Erik olsen . . . . . . . f.1939

                7. SEPTEmBEr–26. novEmBEr 2012

SlEKT SKal FølgE SlEKTErS gang

nesodden kirke
Alfred Arneson-Sauge 
Emilian Wiig Stålsett
Andrea Josefine Harbosen
iselin Fyrbu Skurdal
Ella margareth naper Deaton
Thomas Raen Jensen
Fredric Egeberg
olav Theodor munkeby-

Sætre
Emilie Victoria Kløw
Sara Jakobsen Wold
Allegra Lettia mary Wessel 

Tallis
Sofia Eileen Storvand-

Fagertun

skokleFall kirke
Alina Adriana Harstad
Thea Sofie Teien Halden
Rafael Barba Ratuita
Vemund Bakken
Sigrid Dale Barstad

GjøFjell kirke
Andreas guddahl Rostom 

Tollefsen
Emilie mathilde Strand-Sørlie
Jørgen Skovik-Vildåsen
Elise nylenna Kollerøs
Viktoria Henriette Stensrud 

Husby 

GjøFjell kirke
maren Bakken og Simen 

Hammertrø Hvaal
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Aslaug Stoltsveen . . . . . f.1927
Jan madsen. . . . . . . . . . f.1925
Randi margareth  

nordal . . . . . . . . . . . . f.1927
Rigmor Bredesen . . . . . f.1918
Kirsten Sinding . . . . . . . f.1931
Astrid Jakobsen . . . . . . f.1927
Jan Botten. . . . . . . . . . . f.1946
Bodil Solhaug . . . . . . . . f.1932
Wenche mari Stai . . . . . f.1938
Carl Wilhelm Bibow . . . f.1930
Kjell Kristiansen . . . . . . f.1944
ingeborg Kristiansen . . f.1921 

andre kirker
Spjelkavik: olav Østrem 

Vatne
Hemsedal: natalie nilstad 

Sørenmo
Salhus: Kristian Elverum 

grini



allE Barn Er vElKomnE mEd BIdrag! SEnd TEgnIngEr, dIKT, gåTEr, KrySSord og annET TIl 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 1��8 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. 

FInn FEm FEIl! marker forskjellene mellom de to utgavene av hyrdene på marken og engelen. Husk å sende inn løsningen! 

Forrige ukes fra prikk 
til prikk-oppgave ble 
løst av søskenparet 
William (5,5)og Aud 
irene (8) nygaard (bil-
det som sendte løsnin-
gen inn på mail. (Det 
går også an.) De for-
teller at oppgaveløsnin-
gen var et samarbeids-
prosjekt.William klarte 
gåsa til høyre, mens 
Aud irene ble tilkalt 
for å løse oppgaven til 
venstre som krevde tel-
ling med partall. De to 
får en fin bok. Se løs-
ningen deres til høyre.



i november fikk 80 konfirman-
ter et brutalt innblikk i hvor 
urettferdig verden er. 

De fikk kjenne på kroppen hvor 
slitsomt det kan være å skulle 
forflytte seg fra sted til sted, 

som flyktning, på jakt etter asyl i et land 
hvor de ikke er i fare lenger. De måtte 
gjennom flere køer for å fylle ut utallige-
papirer og søknader.

De deltok på rollespillet «På flukt» 
som ble arrangert i samarbeid med frivil-
lige fra Røde Kors Ungdom. 

KonFIrmanTEr På FlUKT 
PrøvdE lIvET Som FlyKTnIngEr Av Silje M. Ljosland

Et helt døgn gikk de inn i roller som 
familier som var på flykt fra Somalia 
til norge. Det var en utfordring for 
mange av ungdommene å ikke vite 
hva som kom til å skje dette døgnet, 
både med tanke på overnatting, mat og 
avstand på gåetappene underveis.

Ungdommene startet lørdagen med 
å bygge seg en «landsby», som de så 
ble drevet bort ifra. Veien var lang 
og gikk via et utall kontorer og gren-
ser. De var innom en flyktningleir og 
de fikk oppleve hvordan landegrenser 
ble krysset. Søndag fikk de vite at 
virkeligheten for mange er enda har-

16

Foto: Silje M
. L

josland

dere enn erfaringen de nå hadde vært 
gjennom. Til tross for at flere omtalte 
døgnet som helt grusomt.

nettop dette var det vi som er 
ansvarlige for konfirmasjonsopplegget 
ønsket å vise dem. Forhåpentligvis vil 
det hjelpe ungdommene til å reflektere 
mer rundt menneskeverd, ulikheter og 
likheter. 

Vi håper at dette opplegget kan være 
med på å bryte ned mange unødvendige 
fordommer og inspirere konfirmantene 
til å engasjere seg i kampen for en bedre 
verden.


