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«Dette er fasten jeg har valgt: 
å løse urettferdige lenker 
… sette undertrykte fri … 

å dele ditt brød med sultne og la … 
hjemløse komme i hus.»

Slik skrev profeten Jesaja for 2.700 
år siden og i mange år har disse ordene 
blitt lest ved innledningen til fasteti-
den.

Ordene har fått en helt spesiell aktu-
alitet her på Nesodden denne fasten. 
Mandag 25. februar fikk Nadeem Dar 
svaret vi har ventet på, håpet på og 
bedt for de siste par årene mens 
han har sittet i kirkeasyl: 
Utlendingsnemda gir ham 
medhold i alle punkt 
i hans klage på UDIs 
avgjørelser om utvis-
ning! Nadeem får bli! 

Endelig kan han få komme 
hjem til kone og barn på 
Fjellstrand og vite at han kan sove 
trygt om natten. Endelig er han fri til 
å gå seg en tur, stikke på butikken, 
følge barna på deres aktiviteter, dra 
på ferie – alt dette som er en naturlig 
del av hverdagen vår og som familien 
Dar har vært fratatt. Selv ikke vi som 

har fulgt familien ganske tett, klarer å 
forstå ordentlig hvor mye dette betyr 
for dem. 

Det var både gråt og latter og mange 
omfavnelser på menighetshuset om 
kvelden dagen etter. Vi er blitt glad i 
familien Dar og gleder oss stort over at 
rettferdigheten har seiret. Familien er 
med på å gjøre Nesodden til et rikere 
samfunn.

Midt oppi vår store glede vet vi at 
vi også har et globalt ansvar. Det er 

mange som lider, mange som sulter 
– og det nytter å engasjere seg, 

det nytter å hjelpe. Derfor 
vil vi også i år støtte faste-

aksjonen til Kirkens 
Nødhjelp. 

Tirsdag 19. mars vil 
konfirmantene våre ringe 

på og utfordre deg til å «dele 
ditt brød» med dem som sulter 

og trenger en håndsrekning fra oss. 
Ta vel imot bøssebærerne!

Med ønske om en glad fastetid og en 
fin påske fra  

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no

KIrKe
 speilet

kirkespeilet utgis av nesodden, 
Gjøfjell og skoklefall menigheter

AnsvArlig redAktør 
sokneprest Anne Marit tronvik 

redAksjonssekretær Ann-turi Ford
journAlist steinar glimsdal

trykk Fargekopi as • opplAg 6 500
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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 

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

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan  
(vikar) Torgeir Sørensen tlf 994 50 372

Trosopplæringsleder  
Silje Merete Ljosland tlf 993 88 256

Menighetsforvalter  
Jan Heier tlf 407 22 014
Barne- og ungdomsarbeider  

Silje Ljosland tlf 948 30 306

Saksbehandler  
Christine Tellefsen tlf 66 96 58 27

Kantor  
Ingeborg Christophersen 452 23 917 

Organist Amy Muller 403 05 310 
Skoklefall: Stefan Zlatanos 907 68 841

KIrKene
Kirketjener Petter Tønder tlf 918 85 676

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

Leder i Skoklefall menighetsråd  
Turid Øyna tlf 976 83 416

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Rolf Dagfinn Pettersen tlf 926 61 753

neSTe KIrKeSPeIleT
Informasjon eller innlegg til Kirkespeilet 
2/2013 kan sendes innen 10. mai på 

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

1458 Fjellstrand

Faste – fest og jubel
leder

�

Vi flytter!
Fra 1. april treffer du oss i andre etasje på Tangen 

Nærsenter. Bruk inngang E ved Krogsveen. 
Vi har samme telefonnumre som før.

NesoddeN kirkeseNter
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Hei! Jeg heter Ingeborg 
og har den store ære å 
være kantor i Nesodden 

og Gjøfjell kirker. Tidligere hadde 
organistene en fast spalte i menig-
hetsbladet og jeg har blitt oppfor-
dret til å lage en oppfølger. Kort 
om meg: Jeg tilbrakte åtte år i 
utlendighet mens jeg tok master-
grader henholdsvis i blokkfløyte 
og cembalo, kom tilbake til Norge 
høsten 2011 og begynte å jobbe 
som kantor på Nesodden. Når jeg 
ikke sitter på orgelkrakken, er 
jeg gjerne i full sving med 
prosjekter som blokk-
fløytist og cembalist, 
og er ofte å se med 
kofferten på slep til 
Tromsø, Haag, Dhaka, 
København, Chittagong, 
Nord-Østerdalen eller et annet 
sted. Jeg har et toårig arbeidssti-
pend fra Statens kunstnerstipend, 
derfor er Amy Muller min faste del-
tidsvikar som spiller cirka annen-
hver uke frem til sommeren 2014. 

Jeg elsker jobben som organist 
og ser det som et stort privilegium å 
bidra musikalsk på noen av de vik-
tigste dagene i folks liv. Dåp, kon-

firmasjon, bryllup, gravferd – man 
møter mange sider av livet i denne 
jobben. 

Nå er kirkens viktigste høytid, 
påsken, på vei. Påsken er en gull-
gruve for musikere, full av gripende 
vakker pasjonsmusikk og jublende 
oppstandelsesmusikk til påskemor-
gen. På Nesodden har det vært en 
tradisjon å oppføre mesterverket 

Stabat Mater av barokkomponis-
ten Pergolesi på langfredag, og 

i år blir intet unntak, som 
du kan se i en omtale på 

side 11. 
Det er mange 
musikalske og 
sangglade barn 

på Nesodden. 
Under høymessen 

i Nesodden kirke 1. 
påskedag får vi høre et 

av dem, nemlig tolvårin-
gen Arne Tjernshaugen fra 

Blylaget. Han har sunget i Det 
norske guttekoret i Drøbak i tre år 
og jeg gleder meg til å akkompag-
nere ham. 

Håper vi ses i påsken, da har kir-
ken mye bra å by på!

Ingeborg Christophersen

noen KanTord    

Kantors hjørne
Årets fasteaksjon
Den 19. mars kommer konfirmanter til 
å banke på døren din. De vil samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon. Den årlige aksjonen har som mål 
å samle inn penger til dem som tren-
ger det mest. I det siste har Kirkens 
Nødhjelp blant annet bidratt med vin-
terklær, latriner, vinterisolerte contai-
nerhus, vintertelt, ulltepper, babysett 
og skolesett til de mange menneskene 
som har blitt flyktningene som følge av 
borgerkrigen i Syria.

Ta godt i mot bøssebærerne. 

Påskevandring for barnehager
Barnehagene er velkomne til å ta kon-
takt for et enkelt opplegg i kirka. Vi til-
rettelegger ut i fra deres ønsker; enkel 
påskevandring, omvisning i kirka, e.l.  
Ta kontakt for planlegging av tid, 
kirke og opplegg. 

Babysang
Babysangkursene er fremdeles svært 
populære. Vi kjører derfor på med en 
ny runde à åtte samlinger etter påske. 
Først samling blir i uke 16: onsdag 
17. april. Også denne gangen blir det 
en gruppe i Gjøfjell menighetshus og 
to grupper i Skoklefall kirke. Gruppe 
nummer 2 i Skoklefall er tilrettelagt 
for babyer som begynner å bli så store 
at de kan krabbe. På begge stedene 
serveres det lunch i menighetshuset 
klokka 11.30. Der byr vi på enkel mat, 
kaffe, te og frukt.

Gjøfjell kl. 10.�0–11.15
Skoklefall gr. 1 kl. 10.�0–11.15.
Skoklefall gr. � kl. 1�.00–1�.45. 
Pris �00 kroner inkludert lunsj.

For påmelding eller nærmere info 
kontakt Anette M. Kaarud nesodden@
amkaarud.no eller 92435269. 

noTISer



annonSer

4 5

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

steller graven  
for deg

Mai: vårblomster
Juni: sommerblomster
August: høstblomster
Allehelgen: krans og lys
Jul: krans og lys
Selvvanningskasse er en forutsetning.

Vasker, retter opp, maler, legger bladgull på graVstøtter 
1. mai åpner vi butikk på gulbjørnrud 
med stort utvalg av gravsteiner.

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 29 013
www.gravservice.no • www.lindebråte.no

    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 85 18  
epost ford@powertech.no

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti



– du skal vikariere som prest på 
Nesodden en stund, hvordan havnet 
du her?
– Jeg hadde vært stipendiat på 
Menighetsfakultetet i fem år. 
Engasjementet der gikk ut ved nyttår 
og jeg trengte noe å gjøre. Da var jeg 
så heldig at jeg fikk jobb i Søndre 
Follo prosti og Nesodden.

- Har du noe forhold til Nesodden?
– Til nå har jeg ikke hatt noe annet 
forhold til Nesodden enn at jeg ser 
over dit hver eneste dag. Jeg bor på 
Holmlia i Oslo og har flott utsikt mot 
Nesodden.

– Hva jobber du med ellers?
– De senere årene har jeg job-
bet som stipendiat og forsker på 
Menighetsfakultetet. Jeg har under-
søkt om det er en sammenheng mel-
lom religiøs aktivitet og helse - og 
det kan det faktisk se ut som det 
er. Forhåpentligvis fortsetter jeg med 
forskning når vikariatet på Nesodden 
er ferdig til sommeren.

– kan 
du fortelle litt om 

din bakgrunn?
– Jeg er opprinne-

lig fra Nøtterøy uten-
for Tønsberg, er gift 

og har tre barn på 5, 8 
og 10 år. Jeg har i mange 

år vært sokneprest i Verdal 
i Nord-Trøndelag og har også 

arbeidet som skoleungdomsprest 
i Norges Kristelige Student- og 

Skoleungdomslag i Hordaland og 
Sogn og Fjordane.

– du forsker på helse i forhold til 
tro, noe vi håper å kommer mer inn 
på senere, men kan du si litt om det 
nå?
– Mine studier viser at de som går i 
kirken har bedre mental- og fysisk
helse enn de som ikke går i kirken. 
Blant annet har jeg funnet ut at kirke-
gjengere har lavere blodtrykk enn de 
som ikke går i kirken.
Tilsvarende var det færre som hadde 
depresive symptomer blant de som 
gikk i kirken sammenliknet med de 
som ikke gikk i kirken. Jeg kunne 
imidlertid ikke påvise om hva som var 
årsaken til at det var sånn. Vi vet for
eksempel ikke om det var lavt blod-
trykk som førte til mer kirkegang eller 
omvendt. For å finne ut mer om det 
med det gjøres flere og grundigere
studier.

– Har du noen kirke-
lige hjertesaker?
– Vi burde alltid i det 
vi driver med ha det 
for øye at vår oppgave 
er å fortelle om Jesus, 
peke på Jesus og se 
på Jesus. 

– Hva er du opptatt av ellers?
– Jeg er en mann for de nære ting.

- Hva ligger på nattbordet ditt akku-
rat nå?
– Har nettopp lest «Trollelgen» av 
Mikkjel Fønhus.

- Hva ser du helst på tV?
– Blir ikke mye tid til det ...

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Med tanke på den fasen jeg er i livet, 
kommer gledene mest gjennom det 
hverdagslige. Det som gleder meg aller 
mest for tiden er de gangene familien 
får en god, rolig morgen der alle fami-
liemedlemmer er i rute og kommer seg 
ut av døra når de skal, med et smil om 
munnen.

Navn: Torgeir Sørensen
Alder: 4� år
Bosted: Holmlia i Oslo
Yrke: Prest og forsker

TorgeIr
SørenSen
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Av Silje Ljosland, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngdoMSSIdene

6 �

Hilsen fra  
trosopplæringslederenVi er for lengst i gang med 2013 og det er mange spen-nende prosjekter på gang. Et av de største er flytting av kirkesenteret. Men vi kan også se frem til andre ting: inspirasjonssamling for frivillige i barne- og ung-domsarbeidet, tårnagent-helg, konfirmantweekender og en stor samtalegudstje-neste med 100 konfirmanter. I tillegg til Action Tweens, ledertreningskurs, baby-sang, PULS, søndagssko-lene og familiekoret som går jevnt og trutt.  

Jeg vil også rette en stor takk til alle som har gitt en gave til menighetene i 2012, til lønning av de to menighetsfinansierte barne- og ungdomsarbeiderne. Dere utgjør en viktig for-skjell i regnskapet og ikke minst er dere med og hjelper oss til å formidle budska-pet om Jesus til enda flere. Takk også til alle som ber for barne- og ungdomsarbei-det i Gjøfjell, Skoklefall og Nesodden kirker. Må Gud velsigne dere alle tilbake.   Og for deg som er nys-gjerrig på hvordan de nye kontorlokalene har blitt, så er det lov å komme innom barne- og ungdomsarbeider-kontoret. Der byr vi på kjeks og saft om du er heldig … 

Update SlUSH KUrS… 
I februar ble det arrangert SLUSH-kurs (SLUSH = Sprell Levende Unge 
Søndagsskole Hjelpeledere red. anm.) for ni spente 7.- og 8.-klassinger. 
Menighetene og søndagskoleforbundet samarbeidet om dette og deltakerne 
ble kurset i det å være hjelpeledere på søndagsskolen. Så alle barn som blir 
med på Sprell Levende i vår vil nok treffe på noen fra denne humørfylte 
gjengen. For det var mye latter å høre gjennom hele kurset. Og det ble selv-
sagt laget slush/smoothie til glede for hele gjengen.
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VIl dU KonFIrMere deg VÅren 2014?
Undervisningen begynner allerede til høsten og påmeldingen starter i mai. Som konfirmant kan du velge en av de 
fire undervisningsgruppene under.

PoP-konfirmant
Som pop-konfirmant får du 

mulighet til å bli kjent med og 

forstå innholdet i kristendom-

men gjennom film, musikk og 

litteratur. Med utgangspunkt i 

de store bibelfortellingene brin-

ger vi troen inn i ditt liv med 

hjelp av den kulturen du selv 

kjenner. For å forstå samfunnet 

rundt oss, må man ha kjennskap 

til kristendommen. For at troen 

skal bli relevant i vår tid, må vi 

kjenne den kulturen vi lever i.

Zny
gruppe

!

KrIK-konfirmant
Ungdomsorganisasjonen Kristen 
Idrettskontakt (KRIK) ønsker å beva-
re, inspirere og vinne idrettsfolk til 
kristent liv både i idrettslag og menig-
het. Som KRIK-konfirmant bruker vi 
derfor lek og sport i gymsalen som en 
måte å formidle den kristne troen og 
bibeltekster som noe dagsaktuelt for 
konfirmantene. 

Musikal-konfirmant
Gjennom musikk – enten 
som sangere, skuespillere, 
dansere, eller i band – skal 
konfirmantene bli kjent med 
innholdet i kristendommen, 
dens verdier og budskap. I 
fellesskap setter vi opp en 
musikal. Gruppen ledes av en 
musikk- og sangpedagog. 

Friluftsliv-konfirmant
Liker du å være ute? Enten du stortrives på tur eller bare har lyst til å 
prøve noe nytt, så er dette gruppen for deg. Friluftslivgruppen har under-
visningen ute i skogen og knytter naturen sammen med spennende under-
visning i kristen tro og lære. 

Felles for alle konfirmanter:
• Vi reiser på leir to ganger, en gang på høsten og en gang på 

våren. Der blir det turnering, undervisning og spennende 
aktiviteter. Du får også delta i rollespillet «På flukt» som gir 
deg en innsikt i flyktningers hverdag. 

• Påmeldingen starter i mai. Da legger vi også ut konfirma-
sjonsdatoene for de ulike kirkene (som blir andre og fjerde 
helgen i mai 2014). 

   Følg med på nesodden.kirken.no/konfirmasjon

TIl Foreldre:
Har dere spørsmål om konfirmasjonopp-

legget ta kontakt med Silje Ljosland, tros-

opplaering@nesodden.kirken.no eller Helge 

Nylenna. 

Det blir foreldremøte tirsdag 3. september.

Husk påmeldingsfrist 1. september, men 

det er første mann til mølla på konfirma-

sjonsdato og undervisningsgruppe. 

SaMTalegUdSTjeneSTe For ÅreTS KonFIrManTer I BaKKeløKKaHallen 21. aPrIl Kl 18.30
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eT MenIngSFUllT arBeId
har du noen gang tenkt på hvor-
dan dagene arter seg for den 
som jobber på kirkegården?

Nesoddinger har begravd sine 
døde ved Nesodden kirke i 
snart 900 år. Der har alle rett 

på et siste hvilested, gratis og i minst 
tjue år.

Før vi kommer så langt har kir-
kegårdsarbeideren, i samarbeid med 
kirkevergen, funnet ut hvor grava vår 
skal ligge. Er det vinter må det kanskje 
brøytes, en tiner må legges på og det 
må kanskje måkes mer før selve grava 
kan graves.

Han som gjør disse oppgavene på 

Nesodden heter Ragnar Lebesbye og 
trives godt i sitt arbeid blant gravstøt-
tene. Her er ro og fred. I morgentime-
ne kan han være heldig å møte ei elgku 
med en kalv, eller noen rådyr.

Kirkegården skal vedlikeholdes kon-
tinuerlig, sommer og vinter Om som-
meren må gresset klippes opptil tre 
ganger i uka. Om vinteren må det 
brøytes. Hvis ikke reglene for kanter 
og beplantning er fulgt, kan det være 
en vanskelig oppgave å utføre uten å 
skade noe. 

Lebesbye har også ansvar for stell av 
den anonyme gravlunden – ikke alle 
ønsker en navnet grav å gå til – og han 
må hugge skogkanten rundt kirkegår-
den. 

I et arbeidshus nede i det sørøstre 
hjørne av Nesodden kirkegård har 
Lebesbye sitt hovedkvarter. Han har 
gravd graver og stelt på kirkegården i 
mer enn ti år. I litt over ett år har han 
hatt hovedansvaret. Han registrerer at 
ikke alle tenker over hvordan man skal 
ferdes på en kirkegård. Både sykling, 
jogging og bilkjøring forstyrrer den 
roen det skal være der. Ikke er det sær-
lig moro å finne etterlatenskaper etter 
hunder heller.

Når begravelsen er over og de pårø-
rende har gått, kommer han til grav-
stedet og sørger for at blomster og 
kranser legges pent på plass etter at 
jorda er kastet på. 

Hver eneste dag besøker folk kir-

A
lle foto: A

nn-T
uri Ford

1: Ragnar Lebesbye leder 
arbeidet på Nesoddens kir-
kegårder.

� og 4: I dag beregnes det en 
og en halv ganger tre meter 
til hver grav. Mellom gra-
vene skal det være plass til 
å måke og klippe gress – og 
til å komme fram med bil, 
tilhenger og annen redskap.

�: I fjor ble 104 mennesker 
begravd fra Nesodden og 
Gjøfjell kirker. Rundt halv-
parten i urne og i kiste

1.

�.

�.



HVerdagen PÅ KIrKegÅrden 

kegården. Noen leter etter en spesiell 
grav, andre vet godt hvor de skal. I 
tida etter begravelsen – og særlig når 
det er et ungt menneske som er grav-
lagt – kommer pårørende kanskje dag-
lig i en periode.

De spør kanskje kirkegårdsarbei-
deren om praktiske ting, og når 
samtalen er i gang kommer 
gjerne historien også. For 
Lebesbye er dette en 
meningsfull og positiv 
del av jobben.
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eT MenIngSFUllT arBeId aBc For  
graVSTedeT

Utdrag av kirkegårdsvedtektene for Nesodden 
Det er Nesodden kirkelige fellesråd som, i henhold  

til Kirkeloven, har ansvar for forvaltningen av kirkegårdene .

GRAVMINNE
• Kirkevergen skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp  

på kirkegården. Gravminnet skal monteres etter avtale med kirkegårdsbetjeningen.
• Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminnet skal være sømmelig. 

• Dekorgjenstander, som lykter og blomsterurner, kan monteres når visse krav oppfylles
• Gravminne for kistegraver kan ikke overstige 150 centimeters høyde, 85 cm bredde og 60 

cm tykkelse og 300 kilos vekt. Tilsvarende for urnegraver er 80 x 75 x 60 cm og 150 kg.

PLANTEFELT
• Området man planter på skal ikke være bredere enn støtten. Avstanden fra støttas 

bakside fram til endenav bedet (dybden), skal ikke overstige 60 centimeter. Vekster skal 
ikke overstige gravminnets høyde eller ha greiner som går ut over plantefeltet

• Man kan ramme inn plantefeltet med en delt, tilhugget natursteinskant som flukter med 
terrenget omkring, men ikke med hekk, rullestein eller småstein.

• Plantefelt som ikke beplantes og stelles, vil bli tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

ADFERD På KIRKEGåRDENE
• Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegårdene skal skje på sømmelig og 

minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.

ANSVAR FOR SKADE
• Kirkelig fellesråd er kun ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr  

når det skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.
• Eieren skal påse at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse  

eller til fare for dem som ferdes på kirkegården.

4.
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mandag 25. februar var elleve års press og 
usikkerhet over for en populær nesoddfamilie. 

Nadeem Dar, som denne dagen hadde tilbrakt to år, 
to måneder og 23 dager sammenhengende innen-
for Nesodden menighetshus’ vegger, var en fri 

mann. Utlendingsnemnda hadde gitt ham medhold på alle 
punkter i hans fem år gamle klage.

Den hardt prøvede ahmadyyiamuslimen og forhenværen-

de majoren i den pakistanske hæren greide ikke å fortelle 
familien om det før etter flere timer. Den veldige overgan-
gen ble for krevende og han følte seg ikke rustet til å gå ut 
av menighteshusets dør med en gang. Familien kom i stedet 
til ham og tilbrakte en siste natt i kirkelig trygghet. 

Et og et halvt døgn etter den historiske beskjeden samlet 
familie, støttegruppe, venner, politikere og presse seg for til 
slutt å følge Nadeem Dar ut av kirkesasylet – for godt.

Snart blir det stor feiring.

UTlendIngSneMnda SnUdde I KIrKeaSylSaKen 

FUll SeIer For dar

Harald Tronvik (t.v.) , juridisk rådgiver for 
Nadeem Dar og tidligere ordfører Christian Hintze 
Holm (t.h.) gleder seg sammen med en lettet kirke-
asylant og familiefar. (Alle foto: Pål-Erik Plaum)
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VeSPer I SKoKleFall
neste Vesper blir 20. mars klokka 1930
Da kommer vår nye prost, Hege Fagermoen, som blant annet vil synge for 
oss. Her vil vi få høre sanger som «Almighty God» (Duke Ellington), «Come 
Sunday» (samme), «God Bless the Child» (Hertzog/Holiday) sammen med et 
fantastisk band. Denne kvelden kommer Per Willy Aaserud, trompet, tov 
ramstad, kontrabass, trygve Beddari, piano og orgel samt simen Waaler på 
gitar. Fasten går mot slutten og vi er på full fart inn i den største av de kristne 
høytidene. Det vil sette sitt preg på gudstjenesten. svein Hunnestad er prest og 
det blir kirkekaffe i våpenhuset etterpå for den som ønsker det. Gratis adgang 
og alle er velkomne!

andre påskedag klokka 1930  
blir en vesperlignende gudstjeneste. Vi vil fokusere litt på hver dag i påsken med 
tekster og sanger. En liten minipåske for den som ønsker det. Nattverd. 

onsdag 1. mai klokka 1930 
har vi Vesper med flott band og kirkekaffe. Da vil sykehusprest på Sunnaas, 
katrine Bråtane, holde tale – noe vi gleder oss noe helt vanvittig til.

onsdag 12. juni klokka 1930
kommer Skoklefalls kjære prest fra noen år tilbake, Georg Børresen og holder 
tale. Band og kirkekaffe.

STaBaT MaTer

I år blir det igjen mulig å opp-
leve barokkomponisten G. B. 
Pergolesis mesterverk Stabat 

Mater i Nesodden kirke langfredag 
kl. 15 med tekstlesning, sangsolister 
og kammerensemble. I fjor fikk en 
overfylt Nesodden kirke oppleve den 
spesielle langfredagsgudstjenesten og 
nå viderefører vi den populære påske-
tradisjonen. Også i år har sopranen 
Bjørg Aschehoug fra Nesodden og 
barokkalten daniel rené sagstuen 
sæther, som begge begeistret menig-
heten i fjor, takket ja til å være solister. 
De blir akkompagnert av et kam-
merensemble bestående av barokk-
fiolinist Niels Aschehoug, blokk-
fløytist ingeborg Christophersen 
og organist Amy Muller. Liturg 
og predikant er torgeir sørensen.  
Vel møtt!

Følg vesper på vår hjemme-
side og på facebook!
Ta gjerne kontakt med sokneprest 
Svein Hunnestad om disse kvel-
dene. Vi er fortsatt på leting etter 
mennesker som ønsker å være med 
på å legge til rette for kveldene, eller 
delta. 

VÅrenS KonSerTer I KIrKene

Prost Hege Fagermoen

FUll SeIer For dar



Skal Kirkespeilet skifte ansikt?
I snart ett år har redaksjonskomiteen for 
Kirkespeilet prøvd seg med flere utveier 
for å finne en billigere måte å få trykt 
dette menighetsbladet på. Men forsøkene 
har mislykkes. Vi ville også helst holde 
på kvalitet i utstyr, papir og trykksats. 
Men det har ført til at vi er kommet opp 
i et underskudd på kr. 800,-, ikke minst 
fordi alt er blitt atskillig dyrere fra år til 
år. Dette underskuddet må vi bl.a. be om 
å få dekket ved menighetenes hjelp og 
ved alle dem som mottar vårt blad. Den 
innlagte postgiroblanketten i dette nr. 
er tenkt til det bruk og til videre drift av 
bladet. 3400 husstander og enkeltperso-
ner får Kirkespeilet i sin postkasse her 
på Nesodden. Med et minstebeløp på kr. 
5,- fra hver skulle det gi en årskontingent 
på kr. 17 000,-, nok til å gi ut 8 nr. av 
bladet pr. år, slik det har vært ønskelig 
fra starten. Fem kroner er småpenger i 
dag. Ingen vil lide nød ved å gi det. Så 
enkelt kan denne saken løses om alle vil 
gå sammen om den.

Svikter denne viljen til å hjelpe, må vi 
gå til forenkling og la bladet skifte ansikt 
til et kjedelig svart-hvitt-blad med lite 
variert offset-trykk istedenfor det bok-
trykk vil til nå har brukt. Utspillet er våre 
leseres. Vi håper på et godt nytt år for 
vårt menighetsblad og ønsker våre lesere 
det samme.

Hentet fra spalten «Fra redaktøren» i 
Kirkespeilet, januar 19��

(Det nøyaktige underskuddet for 1972 
var på kr 860,50. Kirkespeilet ble mid-
lertidig lagt ned høsten 1976 etter sju års 
drift. Bladet oppsto i en enklere offset-
utgave september 1978. Red. anm.)

1� 1�

F o r  4 0  Å r  S I d e r
K IrKeSPe IleT Annonser

nesodden  
meniGhetshus

Ypperlig lokale til jubileer, barnedåp,  
bryllup, minnesamvær og lignende. 

Henvendelse Anja Antonsen  
tlf 926 51 643

tenorer!
Bli med på spennende musikalske utfordringer  

og syng i et av Nesoddens hyggeligste kor!
Coro Misto har et utrolig givende og variert pro-

gram for 2013, og søker derfor snarest flere tenorer!

Kontakt dirigent Marilena på tlf 988 13 636  
eller marilena@zlatanou.net

Gjøfjell  
meniGhetshus
Trenger du lokale til barnedåp, minnesamvær 

og lignende? Utleie til barnedåp gjelder fra 
midten av mai til midten av august.

Henvendelse Hege Hildre tlf 926 51 643
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Annonser

bli ny-fest!
Invitasjon til medarbeiderfesten  

BLI NY MED SKOKLEFALL MENIGHET
tirsdag 9. april kl 18.00 til 21.30 

Vi har den glede av å invitere deg til års-
møte og fest! Kvelden begynner med årsmøte i 
kirka fra kl 18. Kl 19 inviterer vi deg til bords 
i menighetshuset der det blir både middag og 

kaker. Programmet vil være variert.

Vi håper du kan komme for å feire innsatsen 
du og mange andre gjør for vår menighet!

Vennlig hilsen Skoklefall menighetsråd

Påmelding innen tirsdag �. april til: Jan Heier 
menighetsforvalter@nesodden.kirken.no eller telefon 
9�8� 669� (gi beskjed om eventuell matintoleranse)

festinVitasjon!
Gjøfjell og Nesodden menigheter setter stor 
pris på den ressurs du er for menighetene.
Menighetsrådet har derfor gleden av å invi-
tere deg til fest, som takk for din innsats.

Årsmøtet og festen vil finne sted  
tirsdag 16. april 2013, kl 18.00  

på Nesodden menighetshus.

Håper du har anledning til å delta, og at du 
vil ta med deg familie og venner.

Hjertelig velkommen!

Hilsen 
Nesodden og Gjøfjell menighetsråd

På melding innen 8. april til Tone Killingmo, 
Mobiltelefon 9�0� ���0, epost: tonekillingmo@live.com   



Frank Gjerding  . . . . . . f 1926
Ricardo Laurin . . . . . . . f 1945
Arvid Jørandli. . . . . . . . f 1939
Sonja Olsson . . . . . . . . . f 1926
Hans-Petter Johansen  f 1949
Tryggen Larsen. . . . . . . f 1929
Paul H Auli . . . . . . . . . . f 1935
Janne Andresen . . . . . . f 1970
Alfhild Marie  

Glimsdal  . . . . . . . . . . f 1927
Odd Gullerud . . . . . . . . f 1921
Marie Målfrid  

Haaland f . . . . . . . . . . f 1924
Elen Solveig Klouman  f 1922
Harald Aaserud. . . . . . . f 1922
Margit Haveland. . . . . . f 1920
Kristine Magnus . . . . . . f 1931
Ellen Westbye . . . . . . . . f 1924
Ellen Margit Bjørnseth  f 1945
Helge Bjørn Berntsen  . f 1917
Vivian Larre-Fossler  . . f 1956
Anton Breivi . . . . . . . . . f 1922
Signy Jensine Karoline  

Fredriksen . . . . . . . . . f 1921
Henry Joakim Busk . . . f 1917
Frank Floer . . . . . . . . . . f 1934
Else Marie Tallberg . . . f 1947   
Randi Norstad. . . . . . . . f 1942
Stig Petter Larsen . . . . . f 1963
Aslaug Berit Sulen . . . . f 1940
Eli Nafstad . . . . . . . . . . f 1939
Helge Einar  

Ommedal . . . . . . . . . . f 1953
Roar Johnsen . . . . . . . . f 1928
Per Mikkelsen . . . . . . . . f 1924

BønneKrUKKen
BE OM 

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

– at vi må bli flinkere til å møte  
alle mennesker med respekt

– at Gud må gi mot og kraft til dem  
som forfølges for sin tro

– fortsatt godt felleskirkelig samarbeid

– at konfirmasjonsforberedelsene 
 går bra og at det bliren god  

og minnerik dag for  
konfirmantene 

25. noVeMBer 2012–28. FeBrUar 2013

SleKT SKal Følge SleKTerS gang

nesodden kirke
Ulrik Borthen Parmann
Vegard Følstad Dale
Louise Marie Paulsen
Viva Annabelle Rykken 

Heimdal
Christian Magnus Lier 

Halvorsen
Linea Helene Tande-Igelkjøn
Sara Kowalewski Rostom

skoklefall kirke
Benjamin Hansen Orfjell
Kina Marie Lund
Filippa Melbye Gillgren
Theodor Nebbenes-

Johannessen
Signe Alexandra Bihaug 

Mathiessen
Daniel Mikkel Glimsdal 

Cunningham

Gjøfjell kirke
Sebastian Juelsen Somby

Malvina Mercedes Fernandez 
og Reidar B. Lie Lundquist

Gina Arig Engbino og  
Terry André Meland

Victoria Corneliussen og  
Dag Frode Larsen
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HVa er deTTe? Se om du kan finne ut hva som gjemmer seg 
her ved å tegne en strek mellom tallene. Send løsningen til 
Barnespeilet (adresse over). Kanskje du vinner en fin bok!

alle Barn er VelKoMne Med BIdrag! Send TegnInger, dIKT, gÅTer, KrySSord og anneT TIl 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand. Eller send ditt bidrag på epost: ford@powertech.no

Send  
oPPgaVe- 

løSnIngen TIl  
BarneSPeIleT og dU  

Har STor SjanSe  
For Å VInne 

en BoK!

BarneSPeIleT

14 15

BarneSPeIlSTrIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen 

(16) fra N
ordstrand, N

esodden. 
 

William Nygård (fem og et halvt år) har tegnet en gjeter 
på marken med sau, stjerne som lyser og engelen som sier 
«Frykt ikke!».
Tusen takk til William og velkommen med bidrag til alle 
dere andre! 



deTTe er

16

onsdag 13. mars
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
PUSTEROM i 
Nesodden kirke kl 18–19
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19

søndag 17. mars
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. 
Tårnagentene deltar.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 20. mars
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
PUSTEROM i 
Nesodden kirke kl 18–19
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 24. mars - 
palmesøndag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

torsdag 28. mars - 
skjærtorsdag
Felleskirkelig gudstje-
neste i Gjøfjell kirke 

kl 18.30. Kveldsmat i 
menighetshuset etterpå.

fredag 29. mars 
– langfredag
Pasjonsgudstjeneste 
med Stabat Mater i 
Nesodden kirke kl 15.

søndag 31. mars –  
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

mandag 1. april – 2. 
påskedag
Aftensang i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

onsdag 3. april 
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
PUSTEROM i 
Nesodden kirke kl 18–19

søndag 7. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 10. april 
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
PUSTEROM i 
Nesodden kirke kl 18–19
Onsdagsåpent i Gjøfjell 
menighetshus kl 19

søndag 14. april 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

onsdag 17. april 
Middag på Nesodden 
menighetshus kl 17–19 
PUSTEROM i 
Nesodden kirke kl 18–19

søndag 21. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene  
 

Bakkeløkka ungdoms-
skole kl 18.30

søndag 28. april
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 1. mai
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

lørdag 4. mai
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 11 
og 13.

søndag 5. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11 
og 13.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Aftensang i Gjøfjell 
kirke kl 18.30. Vi spi-
ser sammen på kirke-
bakken etterpå. 

lørdag 11. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11 
og 12.30 og 14.

søndag 12. mai 
Konfirmasjon i Gjøfjell 
kirke kl 11 og 13.
Konfirmasjon i Skokle- 
fall kirke kl 11 og 13.

fredag 17. mai
Gudstjeneste ved 
Nesodden kirke kl 10.
Gudstjeneste ved 
Gjøfjell kirke kl 11.30.

søndag 19. mai –  
1. pinsedag
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13.

mandag 20. mai –  
2. pinsedag
Felleskirkelig gudstje-
neste, To gård kl 12.

søndag 26. mai
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
.

PÅ gang
dIn  

oVerSIKT  
oVer HVa SoM  

SKjer I KIrKene  
VÅre. rIV UT  

og Heng  
oPP!

onsdaGsåpent 
åpne samlinger om kristen tro, med kristent 

fellesskap og lovsang i sentrum. Vi møtes 
annenhver onsdag kl. 19–21.30.  

Den første halvtimen er det kveldsmat.  
Kontaktpersoner for onsdagsåpent:  

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

Gjøfjell menighetshus

$

pusterom
Onsdag kl 18 er  

kirken åpen for still-
het og lystenning.  
Kl 18.30 er det en 

kort kveldsbønn med 
sang. 

Nesodden kirke

se mer 
på nett

 nesodden.
kirken.no

 

bønnesamlinG 
oG åpen kirke
Lørdagsåpen kirke i 
Skoklefall kl 13–15 

Hver onsdag kl 
9–10 er det bønn for 

bygda vår
skoklefall kirke 


