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Valgdebatter, valgløfter, valg-
dag, valgresultat. Ja, nå er det 
hele over for denne gang. Men 

det gjenstår å se om det ble et godt 
valg, et valg som vil gjøre landet 
vårt til et bedre sted å bo i. 

Den viktigste prøven på 
det, handler om hvordan 
vi tar vare på de mest 
utsatte gruppene, på dem 
som sliter, nyinnflyttere og 
dem som ikke har noe stemme.

Vi lever i et samfunn hvor de 
fleste har uendelig mange valgmu-
ligheter – hver dag. Vi er blitt stadig 
mer rastløse – i jakten på det aller, aller 
beste, det jeg ønsker meg akkurat nå.

Vi skifter TV-kanal eller zapper på 
iPad og iPhone. Vi skifter oftere jobb, 
vi skifter ut garderoben og pusser opp 
boligene våre i takt med nye trender. 
Vi ønsker i mindre grad enn før å binde 
oss over lengre tid – det merkes særlig 
i det frivillige arbeidet. Og det gir seg 
utslag i familielivet med oftere partner-
skifte. Mange shopper også rundt når 
det gjelder menighetstilhørighet. Det er 
fristende å oppsøke det som tiltaler meg 
mest akkurat i øyeblikket.

I kirken har vi nettopp møtt en ung 
kvinne fra Det gamle testamentet, Rut. 

Hun var fra Moab, et folk som ikke 
kjente Israels Gud. Hennes svigermor, 
No’omi, var kommet fra Betlehem med 

sin mann og sine to sønner fordi det 
var hungersnød i Israel. Etter noen 

år døde både mannen og søn-
nene, og hun vil dra tilbake 

til sitt folk. No’omi ber 
svigerdatteren om å dra 

hjem til familien i Moab. 
Hun ville være tryggere 

der enn som fremmed i Israel, 
No’omi hadde knapt nok mulighet 

til å forsørge seg selv. Men Rut velger 
å bli med sin svigermor til det ukjente. 
I kjærlighet velger hun å være trofast 
mot sin svigermor og mot den Gud hun 
var blitt kjent med gjennom sin manns 
familie. Hun sier: «Ditt folk er mitt folk, 
og din Gud er min Gud». 

Valget hun tok ble til velsignelse for 
flere enn henne selv. Hun fikk seg en 
ny mann, og både Rut selv og sønnen 
deres er å finne i Jesu ættetavle.

Det som ikke så ut til å tjene henne 
i øyeblikket, viste seg å være det gode 
valg. 

Med hilsen 
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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kirken@nesodden.kirken.no 
www.nesodden.kirken.no 

www.ungnesodden.no
Kirkeverge  

Frank Willy Vindløv Larsen, tlf 930 63 637 
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

Menighetsforvalter  
Jan Heier tlf 407 22 014

Saksbehandler  
Christine Tellefsen tlf 66 96 58 20

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

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan  
Helge Nylenna tlf 959 26 187

Trosopplæringsleder  
Silje Merete Ljosland tlf 993 88 256

Barne- og ungdomsarbeidere  
Anette Kaarud tlf 924 35 269 

Ingvild Fredwall tlf 915 11 829
Organister  
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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
noe du synes vi burde ha med?  

Ta kontakt!  
Ann-turi Ford, Hellaveien 66,  

1458 Fjellstrand eller ford@powertech.no
Frist for neste nummer er 4. november. 

Det gode valg
leDer
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SPennenDe MøTeSerIe
Mange interessante spørsmål rører seg i folk her på Nesodden. Sammen med 
Pinsekirken og Misjonskirken arrangerer vi i høst fire torsdagskvelder for fore-
drag og samtale. Vi samles i Misjonskirken kl 19.30–21. Enkel servering.

• Torsdag 17.10. – Jens Petter Jørgensen: «Å snakke sant om livet».
• Torsdag 24.10. – Egil Svartdahl: «Hvis jeg tror – hvorfor tviler jeg da?»
• Torsdag 31.10. – Tore Laugerud: «Åndelighet i dag»
• Torsdag 7.11. – Lutheraner, pinsevenn, misjonsforbundere –   

                         hva krangler vi egentlig om? 
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«Musikk betyr veldig 
meget for alle, tror 
jeg. Musikken (…) 

spiller på alle våre følelser, den kan 
hjelpe, den kan trøste, den kan være 
glede. Den er noe som vi alle har 
behov for i livet, unge som gamle. 
Og jeg tror musikk er en veldig fin 
måte å stabilisere sinnet på.»

Dronning Sonja er en oppegå-
ende dame. Hennes refleksjoner 
omkring musikk får innlede Kantors 
hjørne i dette nummeret, i det vi 
straks starter opp vår kjære 
kammermusikkserie i kir-
kene på Nesodden. 
Jeg så på Dronning 
Sonjas Internasjonale 
Musikkonkurranse på 
nett-TV, og måtte sette 
på pause midt i et intervju 
med dronningen, tankene hen-
nes måtte noteres både bak øret og 
på mac-en. 

 I skrivende stund er det altså 
snart duket for kammermusikalsk 
serieåpning. Det blir konsert en 
tirsdag hver måned fra september 
til og med juni. Selve ordet kam-
mermusikk er kanskje litt pussig i 
denne sammenhengen. Da uttryk-
ket ble introdusert en gang i barok-
ken, var det kammermusikk versus 
kirkemusikk. Kammermusikk var 
verdslig musikk fremført i heimen, 
kirkemusikk var, vel, kirkemusikk. 
Men nå er det få steder kammermu-
sikken klinger så godt som i kirken. 

Det er ikke mange av oss som bor 
i slott med storslagne kammersaler 
for tiden. Det er godt å komme inn 
i det åpne kirkerommet, lene seg 
tilbake, glemme hverdagens tjas og 
mas og bare nyte klassisk musikk på 
toppnivå.

Les alt om de enkelte konsertene 
på side 11. Konsertene foregår på 
tirsdagene 3. september, 22. okto-

ber, 5. november og begynner 
alle kl. 20.30, koster 100 kr for 

voksne og 50 kr for barn 
over 10 år. Hjertelig vel 

møtt! 
 

Helt til sist, en 
liten oppfor-

dring til dere som 
leser denne spalten: 

Har dere noen salmer 
dere har lyst til at vi skal 

bruke på gudstjenesten, så 
send meg en mail! Send gjerne 

en liste over de fem salmene du er 
aller mest glad i, for eksempel. Vi 
pleier å være to til å bestemme sal-
mene, presten og jeg, men det er jo 
mange som skal være med å synge. 
Det er greit å vite litt om hvilke sal-
mer menigheten liker. 

Vi har mange hensyn å ta når vi 
lager søndagens salmeseddel, men 
jeg vil gjerne at ønskesedler fra 
menigheten kan bli nye hensyn å 
forholde seg til!

 Beste hilsen,
Ingeborg

post@ingeborgchristophersen.com

noen KanTorD    

Kantors hjørne
Ikke onsdagsmiddager i høst ...
Kjøkkenet på Nesodden menighetshus 
trenger en helt nødvendig oppgrade-
ring. Slikt tar tid, blant annet fordi vi 
må innhente offentlig anbud. Derfor 
blir det ingen onsdagsmiddag i høst, 
men vi håper å være på plass ikke så 
lenge over nyttår. Huset kan fortsatt 
leies ut til ulike selskaper og minne-
samvær 

... men Pusterom blir det likevel!
Sist år hadde vi Pusterom i Nesodden 
kirke i forbindelse med onsdagsmid-
dagen. Selv om det ikke blir middag 
i høst, vil vi fortsette med Pusterom 
hver onsdag etter høstferien.

Kirken er åpen for stillhet og lysten-
ning fra kl 18, og etter en halv time 
samles vi til en enkel stund med sang 
og bønn. Første samling er onsdag 9. 
oktober

nesoddmusikk fra kirken
På en cd fra bandet Ford Folk, med fol-
kemusikk fra Nesodden, finnes et par 
låter som er tatt opp i Nesodden kirke. 
Musikerne prøvde seg først i Gjøfjell 
kirke, men erfarte at det var for mye 
trafikkstøy. 

Sangene som ble spilt inn i kirken er 
Lars Beckstrøms «Jesus» og en nidvi-
se lagd under prosessen rundt Nadeem 
Dars kirke-asyl. To andre sanger på 
plata er spilt inn hos Svenska kyrkan 
i Boxholm.  

noTISer
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g r a v s e r v i c e
salg av 

gravlys
kranser
barbuketter
utenfor nesodden kirke til allehelgen

fredag 1. november kl 10–18
lørdag 2. november kl 10–18
søndag 3. 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

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

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



– Hva gjør en kirketjener?
– Kirketjenern har varierte arbeids-

oppgaver. Først og fremst å ta vare på 
alt inne i kirken som rengjøring av 
kirkerommet, pussing av sølv og kob-
ber og annet vedlikehold. Ringe med 
klokkene er også en del av jobben.

Kirketjeneren er alltid tilstede ved 
gudstjenester, begravelser, vielser , 
kirkekonserter og annet som skjer i 
kirken.

– Hvor lenge har du jobbet i kirken  

 
 

på Nesodden?
– Jeg begynte som 

kirketjener i 1990. 

– Hva gjorde at du tok 
den jobben i sin tid?
– Det var tilfeldig at jeg 

begynte i kirken. Det ble 
utlyst kirketjenerstilling  og jeg 

ønsket å slippe pendlingen til 
Oslo .

– Kan du si litt om din bakgrunn?
– Jeg jobbet i skatteetaten i Oslo og 

 
noen år i barnehage og skole .

– Du er innfødt nesodding med 
flere generasjoner urinnvånere på 
slektstavla, du har aldri tenkt på å bo 
noe annet sted? 

– Jeg har faktisk bodd 
tre år i Svelvik, men flyt-
tet tilbake da det var 
bedre med jobber på 
Nesodden.

– Hva er det beste 
med Nesodden?

– Her har vi natu-
ren rundt oss hvor 
enn vi bor både 
sjøen  og skogen 
– fantastisk. Kort 
vei til Oslo med 
alt denne byen 
har å by på.

– Hva driver du 
med og er opptatt av ellers?

– Mosjonering og turgåing.

– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?

– Kirkene skulle være mer åpne 
– ikke kun på søndager. Kirken bør 
ha et godt tilbud til mennesker i alle 
aldre.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Boka «Den usynlige» av Roy 

Jacobsen, siste nummer av «Fjell og 
vidde» og ikke minst vekkerklokka.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– At jeg har fast jobb i Nesodden 

kommune , som jeg trives godt i.

– Hva ser du helst på TV?
– Nyheter og aktualitets-reportasjer 

– om jeg har tid.

TronD 
UrIanSTaD

� �

I SPeIleT:

Navn: Trond Urianstad
Alder: 55 år
Bosted: Alværn
Yrke: Kirketjener



Nytt  
konfirmantår!

Har du glemt å melde 
deg på? Gjør det snarest  

på menighetens  
hjemmesider.

Av Silje Ljosland trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngDoMSSIDene

6 �

Drop in til action Tweens!I Nesodden menighetshus har vi Acton Tweens en gang i måneden. Dette er et gratis drop-in tilbud for alle barn på Nesodden som går i 4.–7. klasse.  Vi møtes for å være sammen og ha det gøy. Vi lager mat som vi spiser sammen, lager noe kreativt, leker leker og lærer om hva som skjer i verden og hvordan vi kan gjøre den til et bedre sted. Vi hører spennende historier fra Bibelen og lærer mer om det å være kristen. Noen ganger er vi ute ved sjøen og tenner bål, er i skogen eller leker ute. Samlinger i høst er 20. september, 25. oktober, 8. novem-ber og 6. desember. 
For mer info kontakt Ingvild på action.tweens@gmail.com

et koldtbord av godteri!
Om hvor man kunne oppleve noe 
så deilig kan du lese mer om på 
side 12.



zcc i Skoklefall kirke på 

torsdager. Cantemus (førskolealder – 3. klasse) øver 17.00 

– 17.45. Nesodden barnekantori (4. – 7. klasse) øver 18.00 

– 19.30. Hos oss kan du lære mer om sang og musikk, få 

undervisning av en profesjonell sangpedagog og få mange 

nye musikkinteresserte venner! Tror du dette er noe for 

deg? Bli med på en øvelse, da vzccel!

Vi øver hver torsdag fra 5. september!

For mer info se www.nesodden.kirken.no

6 �

lik Facebooksiden 
«Ung nesodden»!
Da kan du holde deg 
oppdatert på det som 
skjer i ungdomsarbeidet 
i Gjøfjell, Nesodden og 
Skoklefall kirke.

Sigrid Johanne Anmarkrud og Hanna Klementsen Brodin  
hadde en flott reise til Taizé i Frankrike.

Første uka i sommerferien reiste to 
ungdommer fra årets lederkurs, og tros-
opplæringslederen, på tur til Frankrike. 
Sammen med en gjeng Trøndere og 
mange svensker durte den toetages-
bussen seg  sørover til en liten landsby 
med navnet Taizé. På den lille høyden 
i Taizé ligger et lite kloster med rundt 
100 brødre, men det er ikke et stille sted 
vi ankommer. Her samles nemlig flere 
tusen ungdommer seg hver eneste uke. 
Ungdommer i alderen 15-30, flestepar-
ten fra Europa, men også andre steder 
i verden, deltar i et opplegg gjennom 
uken. Det er daglige sang- og bønne-
samlinger, bibeltimer, samtalegrupper 
på ulike språk og utendørsmåltider. 
Her fikk ungdommene mulighet til 
å leve i tro og få seg venner fra store 
deler av verden. Det ble en annerledes 
ferieuke som gav nye troserfaringer, 
nye opplevelse og venner for livet.

Dro På TUr TIl TaIzé



neSoDDIng roalD hanSenS IDeer oM rUSBehanDlIng Slo roT Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no

8 9

VISjonen Ble TIl VIrKelIgheT I roManIa
takknemlighet og gledestårer 
preget den offisielle åpningen 
lørdag 6. juli av «pottemakerens 
hus» i romania. 

Med midler fra NRKs TV-
aksjon er Blå Kors Romania 
gjort bedre i stand til å yte 

faglig god hjelp til landets rusavhen-
gige. En av dem med aller bredest smil 
denne dagen var æresgjesten fra Norge, 
nesodding Roald Hansen.

Vi var i landsbyen Sura Mica utenfor 
Sibiu i Romania. Her kunne vi med 
egne øyne konstatere at Roalds visjon 
for Blå Kors’ behandlingsarbeid hadde 
fått et svært konkret uttrykk. De første 
pasientene var ventet til den splitter nye 
behandlingsinstitusjonen i begynnelsen 
av august.

Navnet «Pottemakerens Hus» (på 
rumensk: «Casa Olarului») og det 
grunnleggende konseptet for virksom-
heten er hentet fra et hefte skrevet av 

Roald Hansen og utgitt av Blå Kors 
Norge for 17 år siden. Historien, som 
henter fram et kjent bilde fra kapittel 18 
hos Profeten Jeremia i Det gamle tes-
tamente, beskriver hvordan en rusav-
hengig blir tatt i mot på en god måte i 
«Pottemakerens Hus» der det alltid er 
mulig å begynne på nytt. Teksten var 
opprinnelig skrevet som et meditativt 
forord til en diplomoppgave om «det 
diakonale uttrykk i Blå Kors».

Roald Hansen har arbeidet mestepar-
ten av sitt yrkesaktive i Blå Kors, som 
bestyrer ved Håkøy Behandlingssenter 
i Troms, prosjektrådgiver i Lesotho og 
som sosialkonsulent og utviklingssjef 
ved Blå Kors hovedkontor i Oslo. Han 
sluttet i Blå Kors i 2010 og arbeider i 
dag som rådgiver ved Statens autorisa-
sjonskontor for helsepersonell. Han har 
tidligere også arbeidet i Oslo kommune 
og som rådmann i Frogn kommune.

På flere språk
Heftet «Pottemakerens Hus» ble utgitt 
på engelsk, fransk og tysk året etter 

den norske utgivelsen. Den rumenske 
legen Holger Lux, institusjonslederen 
ved Pottemakerens Hus, forteller at 
han første gang fikk presentert tankene 
i heftet under et europeisk Blå Kors-
seminar i Norge der Roald Hansen var 
en av seminarlederne. Fire år tidligere, i 
1993, hadde den ferske Blå Kors-orga-
nisasjonen i Romania etablert landets 
første behandlingsinstitusjon for rusav-
hengige. Institusjonen «Nazareth», der 
Holger Lux har vært daglig leder, var 
den gang på leting etter en visjon og 
en retning for sin virksomhet. De fant 
inspirasjonen i Roalds hefte.

Institusjonen «Nazareth» feiret sitt 
20-årsjubileum samtidig med den offisi-
elle åpningen av «Pottemakerens Hus». 
«Nazareth», som har det flotte nybyg-
get som nærmeste nabo, har vært dre-
vet i en eldre, nedslitt prestegård. Med 
en behandlingskapasitet på 22 senger, 
fordelt på noen få sovesaler, og med 
en stab på seks ansatte har i alt 1.500 
rusavhengige menn fra hele Romania 
fått hjelp. Blå Kors har i tillegg eta-

Heftet «Pottemakerens Hus» finnes over-
satt til flere språk, nå også til rumensk. 
(Alle foto: Steinar Glimsdal)

Roald Hansen bevilger seg en stille stund 
utenfor det nye «Pottemakerens Hus» rett 
før åpningsseremonien. 

Neste side: Roald sammen med lege Holger 
Lux rett før snoren skal klippes. 



blert et behandlingssenter for kvinner 
i samme landsby. Her har tre ansatte 
ytt hjelp til i alt 400 kvinner siden opp-
starten.

Plass til 30
Det nye «Pottemakerens Hus», som 
er finansiert for en stor del av penger 
fra NRKs TV-aksjon i 2008, huser et 
behandlingssenter med plass til 30 pasi-
enter. De 30 sengene er fordelt på 12 
rom, og i tillegg til fellesarealer er det 
satt av tre rom for de ansatte. Pasienter 
vil få tilbud om innleggelse i opptil fire 
måneder, og en regner med å kunne 
behandle mellom 150 og 200 mannlige 
rusavhengige årlig. Huset er tegnet av 
en arkitekt som tidligere har vært klient 
ved «Nazareth».

Mange tidligere pasienter hadde tatt 

turen til Sura Mica og Sibiu lørdag 6. 
juli for å feire både «gamle» og «nye» 
Nazareth. Noen hadde kjørt hele 600 
km for å delta. Personer i alle aldre, 
leger, prester, lærere, bønder sto frem 
for å gratulere og for å takke for hjel-
pen de i sin tid hadde fått av Blå Kors. 
Klappsalver lød etter hvert som det ble 
fortalt om edru perioder som nå hadde 
vart i 16 år, i tre år eller i to måneder.

Med kjærlighet
Under gudstjenesten før åpningen av 
«Pottemakerens Hus» kom det gjen-
tatte ganger til uttrykk at heftet til 
Roald hadde fått en viktig plass hos Blå 
Kors-folket. Direktør Crina Lupea ved 
Blå Kors’ kvinneinstitusjon sa det slik: 
– Vi ser hvor viktig det er at all behand-
ling gjøres med kjærlighet. Det er det 

viktigste. Mangler kjærligheten merker 
pasientene det veldig godt!

På gjestelista, sammen med de vel 
100 tidligere og nåværende pasiente-
ne, sto også presidenten for Blå Kors 
Internasjonale Forbund, Albert Moukolo 
og styremedlem Jana Kupkova fra 
Tsjekkia. Her var prester fra både den 
rumensk-ortodokse og den lutherske 
kirke til stede. Men den store oppmerk-
somheten gjennom hele dagen var på de 
mange tidligere og nåværende klienter 
og deres pårørende, slik det skal være 
når man driver ekte Blå Kors-arbeid.

– Det var både rørende og veldig 
inspirerende å se hva den unge Blå 
Kors-organisasjonen har fått til gjen-
nom 20 år. Alt er mulig når du legger 
hjertevarmen til i det du holder på med, 
sier Roald Hansen.

neSoDDIng roalD hanSenS IDeer oM rUSBehanDlIng Slo roT Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no
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høSTen I KIrKene

kommunen, og kirken, har en gave til alle nesod-
dinger denne høsten. 

Denne høsten byr Nesodden kommune på et full-
spekket program under «Frisklivsdagene». Og 
kirken er selvsagt med. 

Dagene foregår 18.–22. september og alle foredrag og 
aktiviteter er helt gratis.

Ansvarlig for det hele er Virksomhet for Forebyggende 
og behandlende tjenester for voksne med koordinator 
Heidi Berentsen i spissen. Det hele åpner i Tangenten 18. 
september klokka fem. Samme dag er det biskopbesøk og 
musikalsk kveldsgudstjeneste i Skoklefall kirke. 

Dagen etter, torsdag 19 september klokka 18.30 i Gjøfjell 
kirke og menighetshus blir det sangkveld med lokale krefter 
under vignetten «Helse i hver tone» og kunstutstilling med 
følgende overskrift: «Skjønnhet er en del av folkehelsen!». 
Servering av suppe blir det også.

Lørdag 21. september er det åpen kirke Skoklefall, vand-
ring til kirken gjennom skogen og pusterom i kirken. Det 
blir kafé og aktiviteter for barna i regi av Søndagsskolen. 
Klokka 15 blir det konsert med organist og flere.

Søndag 22. september ner det gudstjeneste i Nesodden 
kirke klokka 10.30 og i Skoklefall kirke klokka 11.00. Etter 
gudstjenestene blir det vandring på Kyststien. 

FrISKe Dager For alle

Mer informasjon om pro-
grammet og foredragshol-
dere ligger på Nesoddens 
hjemmeside. Alle foredrag og 
aktiviteter er gratis.

alle dager: 
NIF- orientering invite-
rer til O-løp.

onsdag 18 september
Kl. 13–14. Ekelund 
Seniorsenter: 
Frisklivstrening, åpent 
for alle v/Gro Hege 
Ludvigsen, fysioterapeut 

Kl. 14–19 Tangenten: 
Gåtest v/hovedinngang  
Måling av fysisk form 
ved hjelp av rask gange 
i 2 km på flatt underlag. 
Ingen konkurranse, kun 
en personlig test. 

Kl. 17–17.45 Tangenten: 
Offisiell åpning v/ord-
fører Nina Sandberg og 
frisklivskoordinatoren. 
Underholdning. 

Kl. 19–20 i NIF-huset: 
Foredrag  v/Jørgen 
Aukland: «Trening, 
motivasjon og sunn pre-
stasjonskultur» 

Kl. 19.30 Skoklefall 
kirke: Gudstjeneste 
m/Biskop Atle 
Sommerfeldt og band. 
Kirkekaffe   

torsdag 19 september
Kl. 11.15 Energihuset: 
Lavterskeltrening , 
åpent for alle v/Gro 
Staff Pedersen

Kl 14-16 Tangenten: 
Foredrag «Barn og 
overvekt» «Liv og røre»-
prosjektet v/helsesøster 
Eirin Viktil, 

Kl. 18–19 Tangenten: 
Foredrag «Førstehjelp 
i ernæring» v/ Birger 
Svihus

Kl 17–20.30 
Nesoddparken: 
NATUR OG HELSE 
i Nesoddparken. 
Miljøhagen viser frem 
sine prosjekter og pre-
senterer videre planer. 
Foredrag. Åpen kafe og 
flere kunstnere holder 
sine verksteder åpne.

Kl 18.30 Gjøfjell 
kirke/menighetshus: 
Sangkveld m/lokale 
krefter «Helse i hver 

tone». Kunstutstilling 
i kirkerommet. 
«Skjønnhet er en del av 
folkehelsen!» Servering 
av suppe. 

Fredag 20 september
Kl. 11.30–14  Parkering 
og oppmøte ved 
Alværn skole: Gåtur. 
Skogturgruppa 
og Rusleturene 
ved Nesodden 
Frivilligsentral inviterer 
til tur til To Gård. 

Kl 18–20 Steinerskolen:  
Foredrag: «Helsens kil-
der» v/Per Fugelli

Kl: 19.30 Hellviktangen: 
Konsert med Kristoffer 
Kompen kvartett Arr.: 
Nesodden jazzklubb   

lørdag 21. september
Kl 10–16 Torget på 
Tangensenteret: O-løp 
på Tangen Senter og 
Tangenten.

Kl. 12–15 Sentertorget 
og området rundt 
Tangenten: Tangen hel-
seklinikk har åpen dag.

 

Kl 11–17 Kafeområdet: 
En lang rekker boder, 
inkludert Den Norske 
Kirke på Nesodden. 
Foredrag, boder og 
aktivitet på Tangenten. 
Kafeen er åpen

Kl 11–14 Biblioteket: 
Miniforedrag.

Kl 14–15.30 Tangenten: 
Foredrag tema: Humor 
og helse v/Torleif 
Lundquist

Kl 16–17 Tangenten: 
Film Nesodden utvikling 
viser :

Kl 13–16 Skoklefall 
kirke og menighets-
hus: Åpen kirke 
Skoklefall Vandring 
til kirken gjennom 
skogen. Pusterom 
i kirken. Cafe og 
aktivitet for barna 
ved Søndagsskolen. 
Konsert med organist 
med flere kl 15.

søndag 22. september
Kl 12–15 Sunnaas syke-
hus: Åpen svømmehall 
på Sunnaas

 
 

Kl. 10.30 Gudstjeneste 
Nesodden kirke og  
kl. 11.00 i Skoklefall 
kirke 
Etter gudstjenes-
tene blir det vand-
ring på Kyststien til 
Nesoddtangen gård.  

Kl 14 Hellvik brygge: 
Historisk vandring 
fra Hellvik brygge til 
Nesoddtangen gård med 
Nesodden Historielag v/
Gunhild Skatteboe. Det 
oppfordres til å ta buss, 
gå av v/Tittinn

Kl 11 Blylaget brygge: 
Padling langs kyst-
stien. Arr: Nesodden 
kajakklubb

Kl: 15-18 Nesoddtangen 
gård: Servering og 
underholdning på 
Nesoddtangen gård 
Varde spiller.

Kl: 15–18 Rødstua v/
Nesoddtangen brygge: 
Aktiviteter i fjæra 
Oslofjordens friluftsråd 
åpner Rødstua. For 
familier.
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Mer informasjon: 
www.nesodden.kirken.no 
på Facebook: «Kirkene på 

Nesodden». (facebook.com/
DenNorskeKirke 

Nesodden)

3. september kl 20.30 har vi kammermusikkseriens åpningskonsert i 
Skoklefall kirke, hvor alle tre Nesodden-organistene deltar. Pianisten Amy 
Wood har invitert med seg tenoren Brendan mcBride, sammen skal de frem-
føre sanger av blant andre Benjamin Britten. Brendan har sunget i Welsh 
National Opera og i Bayreuth, og er aktiv som lieder-sanger. Pianisten Stefan 
Zlatanos skal fremføre Cesar Francks store sonate for fiolin og klaver med den 
fantastiske fiolinisten Sara Övinge. Sara har mottatt et dryss av priser og var i 
Rikskonsertenes lanseringsprogram «Intro Klassisk» fra 2010 til 2012. Jeg blir 
også med på konserten, som blokkfløytist i en festlig Telemann-trio med Stefan 
og Sara. 

22. oktober kl 19.30 tropper min herlige barokkvartett Nattergal opp 
i Nesodden kirke med biscotti, sablés og lekker, fengende barokkmusikk 
fra Italia og Frankrike. De nattergale er, forutenom meg: Karolina Radziej 
på barokkfiolin, Gunnar Hauge på barokkcello og Erik Skanke Høsøien på 
historiske gitarer. Vi er alle sentrale aktører i de norske barokkorkestrene og 
tidligmusikkscenen for øvrig. Programmet har vi kalt «Landskamp! Elegante 
franskmenn versus ville italienere». Det blir musikk av blant andre Vivaldi, 
Corelli, Rebel og Couperin.

5. november kl 19.30 er Amy Muller kammermusikalsk vertinne. Med 
seg til Skoklefall kirke har hun Birgitta Halbakken på bratsj,  
Anne Sofie Halvorsen på klarinettog Cecilia Götestam på  
cello. Det blir musikk av Bruch, Mozart og Bridge.

For samtlige konserter er entré 100 kr for voksne,  
50 kr for barn, mens barn under 10 år har fri entré. 

KaMMerMUSIKK I KIrKen
Vi har allerede avviklet to 

vespere etter sommeren og 
er godt i gang. Neste vesper 

i Skoklefall blir 18. september, som 
vanlig klokken 1930. Det er en spesiell 
dag. Biskop Atle og prost Hege kom-
mer og vil delta. Det er også en del av 
frisklivsdagene på Nesodden. Og vi 
tror det er mye god helse i å komme 
sammen, dele brød og vin og gode ord. 
Synge sammen og la tonene ta over 
når ordene ikke lenger streker til.

VeSPer MeD 
ProST og 
BISKoP

Over nyttår starter vi nytt 
ALPHA-kurs for alle som er 
nysgjerrige etter å vite mer 

om kristen tro. 
I samtalegruppen etter undervisnin-

gen kan du komme med dine spørsmål 
og din undring. 

Kurset arrangeres sammen med 
Misjonskirken og Pinsekirken. 

Det kommer informasjon på hjem-
mesiden vår i løpet av høsten.

nyTT alPha



MarIT orDInerT

Søndag 25.august var en 
stor gledesdag. Da ble 
Marit Elisabeth Berling, 

som var ungdomsarbeider 
hos oss i flere år, ordinert til 
prest av biskop i Agder, Stein 
Reinertsen. Sokneprest Anne 
Marit Tronvik medvirket med 
forbønn og tekstlesing. Marit er 
ansatt på Bibelskolen i Grimstad 
og skal fortsatt arbeide der som 
bibelskolelærer og ha ansvar 
for skolens gudstjenesteliv. 
Ordinasjonen skjedde i Landvik 
kirke i Grimstad.
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MenIgheTSweeKenD                Av Silje Ljosland, trosopplaering@nesodden.kirken.no

oVer 50 Barn, UngDoMMer og VoKSne På TUr!
Fra 30. august til 1. september 

var 52 mennesker samlet på 
Sjøglimt leirsted i Ørje. Det var 

tid for den årlige menighetsweekenden. 
Det er et samarbeid mellom Gjøfjell, 
Nesodden og Skoklefall menigheter. 
En komité har jobber gjennom året for 
å lage en mest mulig spennende leir for 
alle aldersgrupper. 

Barn, ungdommer og voksne i alle 
aldre som var med på turen. Noen har 
vært med mange år tidligere, mens for 
andre var det første gang de deltok. 

En ting som gjør stort inntrykk på 
mange, er den gode følelsen av felles-
skap. Det ble sted der alle fikk bidra 
med det de liker, enten det er å synge 
sammen, hjelpe til på kjøkkenet, holde 
en andakt, idemyldre om veien videre 
for menighetene eller lage leker for 
barna. Slik bidro alle til å gjøre week-
enden enda bedre.

Temaet i år var fornyelse. Det ble 
snakket om fornyelse på mange plan, 
både åndelig, men også praktisk som 
f.eks om ny gudstjenesteliturgi, nye 

salmebøker og ny kirkebygning. Nytt 
av året var også en utflukt med guidet 
omvisning på Ørje gamle veistasjon, 
der mange voksne tok veien og en 
kanotur for ungdommene. Mens noen 
ting er så bra at det er fast tradisjon å 
ha med i løpet av helgen: gudstjeneste, 
fotballkamp, bibeltime og ikke minst 
barnas (og de voksnes) høydepunkt: 
godterikoldtbordet! 

Og ja, i år var det barna som vant 
over de voksne i fotball og godteriet 
ble aldri helt spist opp.

A
lle foto: Silje L

josland
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Tanker i Middagsbukta en St. hans 
aften
Fellesskap er en mangelvare i vår tid. Ikke 
bare generelt mennesker i mellom, men også i 
kirkelig sammenheng.

I Middagsbukta St. Hanskvelden i år gjorde 
man seg visse refleksjoner om dette. Intet 
er umulig i Middagsbukta en midtsommer-
natt. Båter i alle størrelser og skatteklasser 
tråklet seg forbi hverandre. Og snart var 
det en kompakt flåte side om side med glade 
mennesker. Båtfolket var som en eneste stor 
familie på årets lyseste natt. Allerede tidlig på 
kvelden begynte båtene å samle seg, og ut i 
de sene nattetimer boblet og kokte farvannet. 
Der er en alminnelig forbrødring over båtri-
pene. Skipperen på lystbåten vinker vennlig 
til kollegaen i motorsnekken, og båtføreren i 
bekvemmeliggjort fiskeskøyte hilser henrykt 
til familien i plastbåt med fem hesters påhengs-
motor. Den alminnelige norske avmålthet er 
lagt til side en blid midtsommernatt. Man opp-
lever et intenst og godt fellesskap, og naturlig 
stiger spørsmålet frem: gjelder dette bare for 
St. Hans kvelden? Eller er det slik at når som-
meren lir på, og kveldene blir dunkle, knapper 
man seg til igjen på anerkjent vis?

Ved midnattstid freste rakettene mot som-
merhimmelen, og bengalske lys flakket over 
vannflaten.

[…]
Måtte denne herlige forbrødring over båtri-

pene som vi opplevde i Middagsbukta kunne 
bli overført til våre menigheter.

Vi trenger fellesskap, og vi trenger å stå 
sammen i denne ulvetiden vi gjennomlever. 
Alene vil en pilgrim aldri nå målet. Uten fel-
lesskap kan en kristen ikke normalt leve. 
Ensomheten skaper nederlagsmentalitet og 
motløshet. Troen vet at fortapt er ensom kri-
ger, men den vet også at over Guds menighet 
skal helvetes porter ikke få overhånd.

Vi lar appellen gå ut: Bli med oss ved 
Gudstjenestene og i vårt  menighetsarbeide. Vi 
trenger hverandre.

Sokneprest Torleif Worren i Kirkespeilet nr �, 
september 19��

F o r  4 0  å r  S I D e r
K IrKeSPeIleT annonSer

nesodden  
meniGhetshus

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

Henvendelse Anja Antonsen 
tlf 413 56 056 | mail: anja-anton@hotmail.com

GjøFjell  
meniGhetshus
Trenger du lokale til barnedåp, minnesamvær 

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

Henvendelse Tone Killingmo tlf 930 32 370 

minne-
Gudstjeneste 

Nesodden kirke lørdag 2. november kl 15.30
Vi minnes dem som er jordfestet i våre menig-

heter det siste året og tenner lys for håp. 
Nesodden Frogn kammerkor synger. 

Har du med gravlys kan du få tent dette  
i kirken etter gudstjenesten.



Johan Albert Wæhler 
Daniel Wærnes
Espen Kjellin
Terje Monkerud
Ragnhild Johanne Nyhus
Reidun Lie Lundquist
Ragnar Lundby
Odd Jens Kristiansen
Finn Petter  Kvamme
Ester  Anny Aalmen
Jon Henrik Ekhougen

BønneKrUKKen

BE FOR 

– arbeid for å skape fred i Syria

– kristne som forfølges, blant annet  
i Egypt

– Pottemakerens Hus i Romania

– de nyvalgte stortingsrepresentantene

– gudstjenester og konserter i  
kirkene våre

– møteserien i Misjonskirken

– det nye konfirmantkullet

                26. MaI–1. SePTeMBer 2013

SleKT SKal Følge SleKTerS gang

nesodden kirke
Samuel  Stenseth-Wergeland
Alexius Nicolai Storm 

Wergeland
Mie Frederikke Krøvel
Fredrik Gill Myklebust Øyen
Theo Kofoed-Abrahamsen
Sivert Gunnerud Sandvik 
Liam Carstens Ingeberg
Anna Roaldseth Horsth
Emma Edland
Daniel Edland
Madicken Di Fiore 
Johannes Zhaofu  Lindvik 
Iver Holter-Hanssen
Mina Mathea Krohn-Hauglie
Madeleine Brandt-Kjelsen

skokleFall kirke
Chanel Martina Gullie Ask
Jaden Velten Klubbenes
Noah  Tideman Torslett 

Frydenlund
Philip Martinsen
Sara Louise Evans
Johan Sebastian Madelo 

Dybdal
Frida Breunig Melgård
Viktor Valestrand Valdal
Julie Jørgensen Mydland
Hennie Braaten-Hals
Odin Skau-Jakobsson

GjøFjell kirke
Sander Milian Vattøy 

Carlsson

nesodden kirke
Eldrid W. Lorentzen Forsland 

og Rune Borknes
Jeanette M. Hokhold og 

Fredrik Emberland
Rebekka Helene Nyland og 

Henrik Johan Midtskog 
Ingvild Grimstad og Eivind 

Swendsson Aarseth 
Live Roaldseth og Breno 

Bonfa Horsth
Linn Therese Tande og Lars 

Kristiansen Igelkjøn
Camilla Marki og Thomas 

Johansen
Henriette V. D. Wagner og 

Stig Berthelsen
Heidi Maria Päivärinne og 

Jens Fredrik Selmer
Catelina Nørbech og Henrik 

Bergman Johansen
Berit Billingsø og Antti Pekka 

Jokinen

skokleFall kirke
Claudia Behrens og Morten 

Nygaard
Inga Reppe og Thomas 

Leikvoll

GjøFjell kirke
Kristin Eidem og Øivind 

Skovly
Hellviktangen
Cathrine Karlengen Johansen 

og Alexander Wilson

1� 1�

Hans Petter Gramnæs
Svein Freberg Heige
Bjørn Ståle Årnes
Harald Gunnar Karlsen
Else Kristine Mathisen
Christopher Møller 

Johannesen
Rigmor Synnøve Randem
Jan Rypdal 



KrySSorD send løsningen til Barnespeilet. 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, 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�

Vannrett
1 Årstida som kommer nå
6 Handler dette bladet om
7 Et stort land, over havet i vest
9 Inger Martinsen
10 Lite dyr med fin pels
11 Fiskegarn
13 Knise 

loddrett
1 Over oss og ofte blå
2 Til å høre med
3 Søppel
4 Dum
5 Kone som har mistet mannen sin
6 Bror til Abel
8 Et stykke papir
12 Drikk

Her er svarene på quizen i forrige blad:
Spm. 1: Nesodden kirke ble bygd mellom 1136 
og 1180. Spm. 2: Gjøfjell kirke er fra 1900. 
Spm. 3: Skoklefall kirke var ferdig 1936. Spm. 
4: De to korene på Nesodden dirigeres av 
Anette Maria Kaarud Spm. 5: På sankthans 
minnes vi døperen Johannes. Spm. 6: Når det 
er olsok minnes vi Olav den hellige. Spm. 7: 
Redaktøren av Kirkespeilet heter Anne Marit 
Tronvik og er sokneprest. Spm. 8: Kantoren 
har ansvar for musikken i kirken. Spm. 9: En 
pilegrim er en som gjør en reise av åndelige 
grunner.

BarneSPeIlSTrIPa
tA

v M
artine G

unbjørnsen

KIrKenS KorSKole
Nå er Kirkens korskole i gang! 
Koret Cantimus er et aspirantkor 
for barn fra 1. til 3. klasse. Dirigent 
og ansvarlig er Anette Maria 
Kaarud, som jobber som ungdoms-
arbeider i kirkene på Nesodden. Se 
mer: www.nesodden.kirken.no.

1 2 3 4 5

6

7

9 1 10

11 12

13

5
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Fireårsboka 
Alle 4-åringer på Nesodden får utdelt 4-
årsbok om de kommer på  en av gudstje-
nestene der boken deles ut. Dato for de 
Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall kirke 
legges snart ut på kirkens hjemmeside.



hellIg VanDrIng Av Leiv Bjerve og Ann-Turi Ford
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DeTTe er

søndag 15. september
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. 
Konfirmantpresentasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Konfirmantpresentasjon

onsdag 18. september
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. Biskop 
Atle Sommerfelt deltar 

torsdag 19. september
Frisklivsdager – «Helse 
i hver tone», allsang og 
kunstutstilling  
Gjøfjell kirke og menig-
hetshus kl 18.30   

lørdag 21. september
Frisklivsdager – åpen 
kirke i Skoklefall kl 13. 
til 16. Aktiviteter for 
barna, kafe samt kon-
sert ved organist m.fl.

søndag 22. september
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
10.30 NB!
Frisklivsdager – etter 
gudstjenestene vand-
ring på Kyststien til 
Nesoddtangen gård

søndag 29. september
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

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

onsdag 9. oktober
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 13. oktober
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULS-Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.15 

onsdag 16. oktober
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 20. oktober
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

onsdag 23. oktober
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 27. oktober
Bots- og bededagsguds-
tjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11. 
Familiegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. med 
utdeling av 4-årsbok

onsdag 30. oktober
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

lørdag 2. november
Minnegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 15.30

søndag 3. november
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

onsdag 6. november
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 10. oktober
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULS-Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.15 

onsdag 13. november
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 17. november
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

torsdag 14. november
Aftensang i Gjøfjell 
kirke kl 21.
Prost Hege Fagermoen 
deltar 

onsdag 20. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 24. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 13. november
Pusterom i Nesodden 
kirke kl 18

søndag 1. desember
Familiegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
11. med utdeling av 4-
årsbok og tenning av 
julegrana
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke kl 19.30 

På gang
DIn  

oVerSIKT  
oVer hVa SoM  

SKjer I KIrKene  
Våre. rIV UT  

og heng  
oPP!

se mer  
på nett

 
nesodden.kirken.no

 

pusterom
Onsdager kl 18  

er kirken åpen for 
stillhet og lystenning.  

Kl 18.30 er det  
en kort kveldsbønn 

med mye sang.  
Første gang  
9. oktober.

Nesodden kirke

onsdaGsåpent 
Åpne samlinger om 
kristen tro, med lov-
sang i sentrum. Vi 

møtes onsdager i odde-
tallsuker kl. 19–21.30 
fra 11.9. Kveldsmat. 

Kontaktpersoner:  
Maalfrid og Nils Ivar 

Bovim, tlf. 66 91 95 36.

Gjøfjell menighetshus

Vesper
Onsdag  

18. september  
blir det vesper  
med besøk av  

biskop og prost.   
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Skoklefall kirke 
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eier

julebasar
I Nesodden menig-
hetshus med utlod-

ning og salg av mange 
fine hjemmelagde 

produkter.  
Jaer skoles musikk-
korps spiller kl 12. 
Salg av vafler og 

kaffe. 
Lørdag 30. november 

kl 10–14


