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Snart lyder sangen fra høytalerne 
i handlesenteret nesten døgnet 
rundt. Den lyder i barnehagen 

og i klasserommet, i kirken, på de 
mange konsertene landet over og 
rundt om i hjemmene. 

Jeg har nettopp vært i 
en forsamling med svært 
så sangglade mennes-
ker. Vi hadde fulgt en 
gammel mann til graven. 
Sammen med sin kone hadde 
han sunget og spilt hele livet. 
Nå var hun dypt nedtrykt over å 
ha mistet ham. Men så setter hun seg 
til pianoet og spiller noen av sangene 
de to hadde sunget sammen. Da skjer 
det noe fantastisk: hun får nytt mot, 
gnisten kommer tilbake i øynene og 
kreftene i bena.

I forbindelse med kommunens 
Frisklivsdager i høst, hadde vi en all-
sangskveld i Gjøfjell kirke som vi kalte 
”Helse i hver tone”. Det ble mange 
gode tilbakemeldinger fra de som var 
der. Selv har jeg alltid likt å synge 
og kan si mye positivt om den glede 

og fellesskap det gir. At sangere fak-
tisk har høy gjennomsnittlig levealder, 
understreker det.

Nå står julen for døren med alle 
sine vakre - og morsomme – san-

ger. De formidler et sterkt 
og viktig budskap samti-

dig som de samler oss 
rundt gode tradisjoner. 

Julesangene er fortsatt 
for en stor del noe genera-

sjonene har felles, de knytter 
oss sammen. I vår oppsplittede tid 

tror jeg vi trenger nettopp noen slike 
felles referansepunkter – uavhengig av 
hva vi måtte tro og mene om underet 
i Betlehem. 

I forbindelse med julen har vi en gyl-
len anledning til å renske strupen og 
synge med – og til å glede oss over de 
mange konsertene som arrangeres. 

Gledelig jul!

Med hilsen 
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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allSang i adVent
Gjøfjell kirke søndag 1. desember kl 19.30

Velkommen til en rolig og livgivende stund med gamle og nye julesanger.
Sang av Mette Kleive og Nesodden og Frogn Kammerkor, 

Laila Risting spiller trompet og Natasja Rybak trakterer flygelet. 
Det hele bindes sammen av sokneprest Anne Marit Tronvik.

Vi avslutter ved å gå syngende ut av kirken og tenne julegranen.
Kollekt ved utgangen.

Arr: Nesodden og Gjøfjell menigheter
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Det er en fryd å konstatere: 
Kantorissimo går så det 
suser! I vaskeekte gum-

mistøvelvær troppet bandet mitt, 
barokkvartetten Nattergal, opp i 
Nesodden kirke en oktoberkveld. 
Vi fryktet at potensielle publikum-
mere ville holde seg hjemme, i sofaen 
under et ullpledd og med kakao i 
hånda. Men nei da, til kirken kom de, 
store som små. Jeg tror sjelden jeg 
har hørt så mye rop og begeistring 
i kirken, det var kjempestemning 
fra ende til annen av konserten. 
Jeg håper leserne av Kantors 
hjørne kjenner sin besø-
kelsestid og får plottet 
inn kommende kam-
merkonserter like gjer-
ne først som sist. Tirsdag 
er kammermusikkdag!

Før dette nummeret blir 
distribuert, er november-konser-
ten med Amy Muller og tre flotte 
Nesodden-musikere fra Oslo-filhar-
monien overstått. Men 3. desember 
kommer det ny mulighet til å opp-
leve kammermusikk i kirken. Da blir 
det nemlig renessansejulestemning i 
Nesodden kirke kl. 19.30 med Oslo 
Madrigalensemble ledet av Stefan 
Zlatanos, hvor også stjernegitaristen 
Petter Richter medvirker på teorbe 
samt undertegnede både på cembalo 
og blokkfløyter. 

7. januar er også en dag som dere 
kan glede dere til. En av mine flottes-
te konsertopplevelser noen sinne, var 
da Anne Hytta og Øyonn Groven 
Myhren gjestet Nesodden kirke før 
jul i fjor. Nå har jeg lokket disse fan-
tastiske folketone- og middelalder-
musikerne tilbake til halvøya. Med 
på konserten blir også undertegnede 
på blokkfløyter samt musikeren og 
instrumentmakeren Sverre Jensen 

fra Nesodden, som har laget mange 
instrumenter til Øyonn og Anne og 
spilt med Anne i Kalenda Maya. 
Øyonn skal fremføre Draumkvedet 
med Maren Ramskeids tekst, ned-
tegnet på 1840-tallet. Sverre, Anne 
og jeg står for instrumentale inn-
slag gjennom det episke dramaet, på 
diverse middelalder- og folketonein-
strumenter. 

Det er en fryd å være kantor på 
Nesodden. Fantastiske kolleger 

og kirkegjengere som virkelig 
verdsetter musikk. Takk 

for at dere er dere! Og 
gledelig jul! 

Musikalske 
adventshilsener  
fra kantorinnen 

Ingeborg
post@ingeborgchristopher-

sen.com

PS: Om dere ønsker vakker og 
avslappende julestemning i stua, sett 
på Iver Kleives plate ”Hyrdenes til-
bedelse”. Kleive improviserte over 
kjære julesalmer på flygelet i kultur-
kirken nattestid for noen år siden. 
Resultatet er virkelig verdt å høre!

nOen KantOrd    

Kantors hjørne
Sats på kjærligheten i 2014!
I januar blir det nye samlivskurs med 
Eiel Holten og Bjørk Matheasdatter. 
Kurset bygger på det forskningsbaser-
te parkurset PREP og har vært holdt 
flere ganger på Nesodden. 

Nå foregår det helgen 18.–19. janu-
ar 2014. Kurset er for par i alle aldre 
og alle faser av forholdet. Det gir verk-
tøy og inspirasjon til å styrke kjærlig-
heten og bedre forholdet.

Eiel Holten og Bjørk Matheasdatter 
er kjent og etterspurt over hele landet 
som svært dyktige kursledere, og har 
i en årrekke vært tilknyttet Modum 
Bad.

Se mer på nesodden.kirken.no.

Skoklefall-vesper på Youtube!
Nå ligger to profesjonelt lagde videoer 
fra en vesperkveld i Skoklefall kirke 
ute på nettet. 

Denne kvelden, 18. september, var 
det besøk av både biskop, prost og musi-
kere i forbindelse med Frisklivsdagene 
på Nesodden.

Du finner ei lenke til Youtube på 
nesodden.kirken.no.

glade barna synger i kor
Barnekoret Gjøken (egentlig GjøK’en 
av GJØfjell Koret) har øvinger i 
Gjøfjell menighetshus annenhver tors-
dag med felles middag fra kl. 17.00 
(øving fra k.17.30). 
Cantemus er koret for barn opp til 
3. klasse. De øver torsdager kl. 17–
17.45 i Skoklefall kirke, i likhet med  
Nesodden barnekantori – for barn i 
4.–7. klasse.
Se mer på nesodden.kirken.no

nOtiSer
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Hilsen fra trosopplæringslederenHilsen fra trosopplæringslederenNår jeg skriver dette har jeg nettopp vært en tur på fjellet, i Rondane. Det er noe magisk ved å se alle de høye, spiss, hvitkledde fjelltoppene som viser at høsten er på vei til å bli vinter.  To flotte årstider som møtes på høyfjellet, akkurat som to årstider som nå møtes i kirka. For nå går vi snart inn i vinter og juletiden, med alt det innebærer av pepperkaker, skole-gudstjenester og julevandringer med barnehager. 
Ofte hører jeg om mennesker som gleder seg til våren, til alt det nye som skal spire og gro. Men hva med høsten da? I Gjøfjell, Skoklefall og Nesodden kirker er det vel på høsten det begynner å gro? De siste måne-dene har vært helt vanlige måneder, men likevel spesielle. For nok en gang er det et nytt konfirmantkull som har vært på weekendleir og startet med undervisning. 96 konfirmanter har valgt å følge konfirmasjonsun-dervisningen i år og seks ungdommer har meldt seg lederkurset. Engasjerte frivillige sørger for søndagskole i Skoklefall og barnekor på Gjøfjell. Det er rett og slett mange mennesker som legger ned mye tid for at barn og ungdom skal få gode opplevelser i kirka. Opplevelser med en større mening, uavhengig av årstid! 

Helt ny 
konfirmant- 
gruppe! Se 

side 10!Av Silje Ljosland           trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngdOMSSidene
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Vi Har Fått nY SalMeBOK!
i år har den norske kirke 
fått en ny salmebok: «norsk 
salmebok 2013». det er en 
historisk begivenhet. 

Det er 28 år siden sist, og bare 
tre ganger i forrige århundre 
kom det ut salmebøker i vår 

kirke.
Arbeidet med Norsk salmebok �01� 

startet for ni år siden, som en del av 
gudstjenestereformen. Mange av lan-
dets menigheter har vært høringsin-
stanser på forslaget som kom i 2008, 
og spørsmålet om hvilke salmer som 
skulle være med har vært behandlet 
på to kirkemøter. Og på Kirkemøtet i 
april i 2012 ble valgene tatt.

Resultatet har blitt ei salmebok med 
899 salmer samt 92 såkalte «bibelske 
salmer» og liturgiske ledd. 535 salmer 
er videreført fra «Norsk Salmebok 
1985» og 124 salmer er videreført fra 
«Salmer 1997». 272 salmer er nye, og 
blant disse er både mange kjente og 
flere nyskrevne salmer.

Stor sjangerbredde
Den nye salmeboka har en langt større 
sjangerbredde enn tidligere salmebø-
ker. Her står de tradisjonelle salmene 
side om side med gospel, spirituals, 
såkalt «moderne lovsang», viser, afri-
kanske, latin-amerikanske og asiatiske 
salmer. Innslag av salmer på samisk og 
kvensk viser det språklige mangfoldet 
innenfor Den norske kirke. Salmer 
på engelsk og andre fremmedspråk er 
kommet med, noe som reflekterer at 
kirken er internasjonal, og som sam-
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Vi Har Fått nY SalMeBOK!
tidig kan bidra til å inkludere innvan-
drere i norske menigheter.

Ny salmebok kommer samtidig i 
flere utgaver: menighetssalmebok, 
pocketsalmebok, storskriftsalmebok, 
besifret salmebok, koralbok – og digi-
tal salmebok. Besifringsutgaven, der 
alle salmer i boka er besifret, er noe 
helt nytt, som gjør det mye enklere å 
bruke band i kirken, som alternativ til 
eller i samspill med orgel. Det legger 
til rette for større instrumental bredde 
i gudstjenesten.

til ungdommen
Mange vil være kjent med at Nordahl 
Griegs Til ungdommen ikke fikk plass 
i den nye salmeboka. Kirkemøtet 
var delt i oppfatningene om sangen 
burde få plass blant de 899 salmene. 
Flertallet ønsket altså ikke å ha med 
den symboltunge sangen til tross for at 
både Kirkerådet og Bispemøtet hadde 
innstilt på den. Som flere av delega-
tene påpekte, kan Til ungdommen like 
fullt synges i norske kirker på lik linje 
med andre salmer.

Det har vært et omfattende arbeid 
å kutte ned antall salmer i den nye 
salmeboka. Tallet må ikke overskride 
899, da tallene fra 900 og oppover er 
holdt av til bibelske salmer og litur-
giske ledd. Flere forslag om salmer 
som skulle inn, kom fram i plenum på 
Kirkemøtet i 2012, blant annet flere 
barnesanger.

Flere språk
Norsk salmebok 2013 blir annerledes 
enn salmeboka fra 1985. Blant annet 
har det blitt lagt vekt på at alle de seks 
norske språkene skal være represen-
tert: altså kvensk, lulesamisk, nordsa-

misk, sørsamisk, nynorsk og bokmål. 
Videre er det satt opp flere dubletter, 
der engelsk tekst ledsager den norske 
teksten. Ellers finnes det salmer på 
både svensk og dansk, fransk og tysk. 
Og det er kommet fram ønske om at 
den digitale salmedatabasen skal få 
flere bruksområder, blant annet lese-
brett og smarttelefoner.

Salmesang på nesodden
Den nye salmeboka er vedtatt tatt i 
bruk i alle Den norske kirkes menig-
heter på Nesodden: Skoklefall menig-
het tar den i bruk 1. søndag i advent, 
Gjøfjell følger på 2. søndag i advent 
og Nesodden på 3. søndag i advent. 
Kirkelig fellesråd har kjøpt inn 100 
bøker til hver av kirkene.

Salme nummer 1 står helt for seg 
selv i starten av den nye salmeboka. 
Det er Petter Dass’ og Gustav Jensens 
Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Den 
siste «vanlige» salmen i salmeboka, 
salme nummer 899, er Eyvind Skeies 
og Sigvald Tveits Jeg tror på jordens 
forvandling.

Soknepresten vår, Anne Marit 
Tronvik, har grunn til å være mektig 
stolt. Hennes datter Ingvild Tronvik 
(40) er med som komponist. Hun har 
skrevet melodien til den gamle keltiske 
dåpsvelsignelsen Dråpen fra Gud Fader 
(salme nummer 578). Det er en stor 
anerkjennelse å få en salme godtatt på 
denne måten.

Så er det bare å glede seg til ny 
frisk salmesang i kirkene! Ut på våren 
planlegges salmekvelder på Nesodden. 
Stem i, stem i, følg med, følg med!

Sokneprest Svein Hunnestad, sokneprest 
Anne Marit Tronvik og saksbehandler på 
kirkekontoret Christine Tellefsen gleder seg 
over den nye salmeboka.

Lengst til venstre ser du de to gamle salme-
bøkene og nærmest den nye som erstatter 
de to.

Alle foto: Jan Heier
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MUSiKK i KirKene

JeSUS, SUPerMann Og 
drøMMen OM narnia
kul ny konfirmasjonsgruppe! 
Dette året har konfirmantene fått en ny 
gruppe å velge i. Der man tidligere har 
kunnet velge mellom KRIK, friluftsliv 
og musikal, har 15 konfirmanter i år 
valgt å følge opplegget POP-konfir-
mant. Her brukes det film, musikk, 
bøker og mer i arbeidet med kristen-
dommen.

I sommer gikk «Man of Steel» på kino 
i Norge. Nok en film om Superman 
og hans kamp for å redde (frelse?) 
verden. Midt i filmen sitter Clark Kent 
i en kirke, han er usikker på om han 
skal kjempe mot den onde Zod eller 
ikke. Mens han sitter og snakker med 
presten, ser vi et glassmaleri av Jesus 
som ber i Getsemane hage. Clark går 
ut av kirken klar for å møte Zod, Jesus 
gikk ut fra Getsemane klar for å møte 
sin lidelse.

Kristendommen har mistet mye av sin 
posisjon i samfunnet de siste årene, men 
i filmer, bøker og musikk blomstrer reli-
giøse spørsmål og referanser til kristen-
dommen. Barn møter i dag fortellingen 
om storflommen først i Istid 2, ikke i 
fortellingen om Noah. Aslans oppstan-
delse i Løven, Heksa og Klesskapet 
er minst like familiær som påskemor-

gen for nærmere 2000 år siden. The 
Simpsons viser et mer balansert bilde 
av religionsutøvelse enn det dagspres-
sen klarer.

Eksistensielle spørsmål om livet, 
døden, Gud og mennesker har preget 
kunstnere i alle tider. Fra da Bach 
komponerte sine verker i ære til Gud, 
og John Milton skrev Det tapte paradis 
til nå hvor Karl Ove Knausgård skriver 
om da han gikk til nattverd i Min Kamp 
og Susanne Sundfør synger «God has 
left me anyway» i The Brothel. For å 
forstå mye av den kulturen vi lever i, er 
bibelkunnskap og forståelse av kristen-
dom viktig. Men så er det også slik at 
populærkulturen kan være et innsteg til 
å forstå kristendommens budskap. Kan 
Katniss sitt offer i The Hunger Games 
hjelpe oss til å skjønne mer av hvorfor 
Jesus måtte dø?

POP-konfirmantene skal i løpet av 
konfirmasjonsforbredelsene se hvordan 
fortellingen om Jesus går igjen i mange 
av de store fantasy-suksessene de siste 
årene, fra Ringenes Herre til Harry 
Potter. De skal se at hele 1. mosebok 
ble gitt ut som tegneserie for få år siden, 
og ikke minst høre at band som U2, 
Coldplay og The Killers alle har sin 
bibelkunnskap i orden.

KOnSerter Før JUl
søndag 1. desember kl 19.30: 
Gjøfjell kirke, Allsang i advent med 
Nesodden og Frogn Kammerkor, 
dir. Gunnar Bjerknes Haugen, Mette 
Kleive, Laila Risting, Natasja Rybak 
og Anne Marit Tronvik

tirsdag 3. desember kl 19.30: 
Nesodden kirke, Kantorissimo, 
Kammermusikkonsert ved Ingeborg 
Christophersen og Stefan Ibsen 
Zlatanos m.fl.  

lørdag 7. desember kl 12.00: 
Skoklefall kirke, Barnekoret Cantemus 
(kirkens korskole), julecafé med lotteri 
etter konserten   

tirsdag 10. desember kl 17.00: 
Skoklefall kirke, Kulturskolens stry-
keelever

søndag 8. desember kl 18.00: 
Gjøfjell kirke, Fremad Janitsjar og 
Fjellstrand og Myklerud Skolekorps

onsdag 11. desember kl 19.30: 
Skoklefall kirke, Trygve Beddari, 
Anne Margareth Nilsen og Tov 
Ramstad

søndag 15. desember kl 18.00: 
Skoklefall kirke, Nesodden Skolekor 
(Kulturskolen) 

søndag 15. desember kl 19.30: 
Nesodden kirke, Coro Misto

tirsdag 17. desember kl 17.00: 
Nesodden kirke, Kulturskolens elever 

torsdag 19. desember kl 19.30: 
Skoklefall kirke, Coro Misto

søndag 22. desember kl 19.30: 
Gjøfjell kirke, Nesodden Sangkor

For mer informasjon om konsertene – se 
www.nesodden.kirken.no eller nyhetsbrevet.

POP-KOnFirMant!
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BiSKOPenS JUleandaKt

FrYKt iKKe!
Julebetraktning julen 2013

 Helsetilsynet hevder at 
omtrent hver fjerde 
av oss vil oppleve en 

eller flere perioder med angst i løpet av 
livet. Mange flere kan kjenne på uro og 
redsel. Til tider har kirken bidratt til å 
forsterke både angst og frykt ved å for-
telle folk hvor dømmende og straffende 
Gud er. Og hvem av de som er ærlig 
mot seg selv og andre vil ikke bli uro-
lig hvis vi må stå til ansvar for alle våre 
tanker, følelser og handlinger hos den 
makten som rår over liv og død?  I julee-
vangeliet er det gjeterne som blir fanget 
av denne redselen når store hendelser 
fra himmelen kom til dem julenatt.

I dag er det nok færre som er redde 
for Gud. Allikevel er mange preget av 
redsel og angst. I vårt samfunn er det 
frykten for ikke å strekke til, redselen 
for hva folk tenker og sier om en, uroen 
for fremtidens arbeidsmuligheter, ang-
sten for hvordan det skal gå med barn 
og barnebarn, usikkerheten om en kla-
rer å mestre uforutsette hendelser som 
treffer oss, og utrygghet for reaksjonen 
fra dem som trenger ens omsorg. Når alt 
dette og mer til legges oppå hverandre, 
blir byrden vi forutsettes å bære tyngre 
og tyngre, da kan frykten og angsten ta 
herredømme over livene våre.

Norge er det land i verden som er 
i stand til å gi befolkningen det beste 
tilbudet av helse, utdanning, omsorg, 
arbeidshjelp og mye mer.  Vi skal være 
takknemlig og stolte over at vi lever i et 
samfunn der fellesskapet gir oss en slik 
grunnleggende trygghet. Samtidig viser 
vår opplevelse av angst og frykt at dette 
ikke er tilstrekkelig.

I Betlehem er det bygd en kirke over 
grotten som den hellige familie etter 
tradisjonen gjemte seg i da de begynte 
flukten til Egypt fra folkemordet på alle 

Betlehems guttebarn. Grotten er hvit 
fordi en dråpe melk fra Maria falt på 
bakken da hun diet Jesus. En av de eld-
ste bildene i kirken er hentet fra denne 
tradisjonen og viser Jesus som ligger 
ved Marias blottede bryst for å få næring 
og nærhet. 

Det finnes knapt noen mer sårbar 
situasjon enn den nyfødtes absolutte 
avhengighet av morens velvilje. Bildet 
av Maria og Jesus kommer til oss med 
fortellingen om denne sårbarheten, men 
også med den tryggheten barnet har til 
moren sin. I dette bildet av menneskets 
mest grunnleggende sårbarhet og trygg-
het vises julens innerste hemmelighet 
for oss. Gud kommer til oss – en skrem-
mende tanke for mange – i et sårbart 
barn som må finne sin trygghet ved 
morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet 
har Gud til hver eneste en av oss at Gud 
valgte selv å erfare hva et menneskeliv 
består i. Julens budskap er at Gud ble 
menneske i Jesus og levde vår sårbar-
het, og trengte vår trygghet, på samme 
måte som oss. 

Budskapet til gjeterne var derfor ikke 
at de burde skjelve i buksene og være 

redde. Engelens budskap til dem var 
tvert om at de ikke skulle være redde. 
Frykt ikke var engelens ord til gjeterne! 
Med frimodighet ble de oppfordret til å 
oppsøke Gud i krybben. Mindre skrem-
mende enn et barn ved mors bryst kan 
ikke Gud være. Gud var tilstede i deres 
hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst 
og redsel og usikkerhet kunne de stole 
på at Gud selv ville ledsage dem og aldri 
slippe dem. 

Også til oss er julens budskap at vi 
ikke behøver å ha frykt. Vårt verd som 
menneske er ikke avhengig av hva vi 
presterer eller hvordan andre mennesker 
oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom 
hos Gud. Som Jesus barnet utleverte 
seg til Maria, kan vi legge vår sårbar-
het i Guds favn. Gud vil holde oss fast i 
alle de kriser og krevende tider vi måtte 
komme til å oppleve slik en god mor 
verger sitt diende barn.

Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor 
glede. Da er det virkelig grunn for oss til 
å feire!

Velsignet julehøytid!

Atle Sommerfeld, biskop i Borg

Ikonet er i biskopens private eie



inVitaSJOn til 
juletrefest 2014
tradisjonen tro blir det juletrefest i 2014!  

alle ønskes velkommen til 
skoklefall menighets juletrefest 

lørdag 4. 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 veldedighetsformål.)
Påmelding v/ ingeborg innen torsdag  

2. 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�

annOnSer

Like før jul i år vil de kirkelige ungdomsor-
ganisasjonene Nesoddtangen og Alværn kr. 
skolelag, Nesodden kr. ungdomsforening og 
Crusaders delta i en landsomfattende aksjon 
som skal minne vårt folk om hva jula egentlig 
er for noe. En liknende aksjon hadde vi også 
før påske i år. Det er ganske klart at den største 
delen av vårt lands befolkning har gått vekk fra 
å feire en kristen høytid i jule-, pinse- og påske-
tida. I så måte er Nesodden intet unntak. Derfor 
denne aksjonen.

[…]
Derfor fant noen yngre og eldre i Skoklefall 

menighet ut at ÅPEN KIRKE er tingen. 
En virkelig åpen kirke der vi i samling om 
EVANGELIET kunne bli kjent med hveran-
dre.

Den første kvelden var 23. september. 
Småbordene i kapellet var fulle. Arne Hagen 
talte og fikk alle med seg. Og etter talen kom 
pausen, da vi kunne prate fritt over en kakebit 
og en kopp kaffe eller cola. Og praten gikk liv-
lig, og viste at menigheten bent frem trengte 
kontakt på tvers av alder.

Dette gjentok seg på neste møte, 21. oktober, 
hvor kapellet var totalt sprengt, ikke minst av 
de mange barna som var der sammen med sine 
foreldre. – Siste møte før jul blir 18. november. 
Må det bli like vellykket.

[…]
20.-21. oktober gikk en ny Jamboree-on-the-

air av stabelen. Radioamatører over hele verden 
stilte da sine apparater til speidernes disposisjon, 
og i to dager var der på kortbølgebåndene en 
intens trafikk av meningsutvekslinger, beskri-
velser og hilsener av ivrige og ungdommelige 
stemmer fra begge kjønn.

Her på Nesodden var tre stasjoner på luften, 
og de hadde alle kontakt med speidere i både 
inn- og utland.

Notiser fra Kirkespeilet nr �, advent/jul 19��

F O r  4 0  å r  S i d e n
K irKeSPe ilet
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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

Per Ottar Rødby
Kjellaug Berg
Arne Ole Nessæther
Sverre Thorbjørn Nordgård
Ellen Margareth Edvardsen
Wenche Buck
Grethe Marie Bergseth
Solveig Norum
Oline Bibby Leirvik
Pål Næss Lynum
Yngvar Augèn Flåtteng
Marit Irene Fjordheim
Per Ottar Rødby
Jørgen Severin Stubberud
Øyvind Johann Sjøli
Håvard Lasse Dahlby

                1. SePteMBer–20. nOVeMBer 2013

SleKt SKal Følge SleKterS gang

nesodden kirke
Emma Jørgensen-Kalatzis
Sandra Midtsian Mathisen
Cecilie Celine Pedersen
Philip Daniel Jensen
Sofia Noelia Norås
Marthe Engebretsen
Hilma Qvenild-Dahlviken
Jenny Loe Engum
Anton Hoseth
Mathias Daae Sæle
Victor Zahl Busterud

skokleFall kirke
Jacob Glimsdal Sørensen
Jens August Heierstad
Tomine  Elisabet Gratte Veka
Ane Louise Morstøl

GjøFjell kirke
Theodor Martens Meyer 

Solberg
Casper Berger Bjerke
Bertine Bay Meltvedt
 

oslo domkirke
Solmund Johannes Hauglid-

Formo

GjøFjell kirke
Mette Sunshine Sommerfeldt 

Holter og Lars Agnor 
Klynderud

nesodden kirke
Christine Blystad og Martin 

Railton

andre steder på 
nesodden
Ellen Norum Aspengren og 

Pål Christer Schultz
Bente Nyhuus Kristoffersen 

og Svein Erik Kristoffersen

1� 1�

Bibbi Hanssen
Frank William Karlsen
Iselin Beate Normann
Axel Hambro Undall
Wilhelm Emil Steinert
Wenche Lian
Laila Kristiansen
Nils Pytten
Ingrid Synnøve Langfjell
Karoline Kristine Anderson



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 (17) 

fra N
ordstrand på N

esodden. 

PriKK til PriKK Tegn en strek mellom tallene og se hva det blir! Husk å sende inn løsningen!

løSning På FOrrige OPPgaVe

Husk  
juletrefes-

ten 4. januar i 
Skoklefall! 

Du kan  
overnatte  

i kirken! Se  
hvordan på  

side 13

Hygg deg  
i jula og løs  
barnespeil- 
oppgaven!



16

Hellig Vandring Av Leiv Bjerve og Ann-Turi Ford
Foto: L

eiv B
jerve

dette er

søndag 1. desember
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Utdeling av 4-årsbok 
og tenning av julegran 
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11  
med Lys Våken
Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke kl 19.30  
Se egen omtale s 2

søndag 8. desember
Familiegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11  
med Lys Våken
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 15. desember
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 22. desember – 4. 
søndag i advent
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

24. desember – julaften
Gudstjeneste på 
Nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
Nesodden kirke kl 14, 
15 og 16.
Familiegudstjenester i 
Skoklefall kirke kl 14, 
15 og 16.
Familiegudstjenester 
i Gjøfjell kirke kl 15 
og 16.

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

29. desember
Gudstjeneste i Skokle-
fall kirke NB! kl 12. 

1. januar 
1. nyttårsdag 2014
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke  
NB! kl 12

søndag 5. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

mandag 6. januar 
Hellige tre kongers-
kveld i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 12. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 19. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 22. januar
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

søndag 26. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 2. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 9. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 16. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 23. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Grunnlovsjubilum.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 26. februar
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

søndag 2. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 9. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15 med dramames-
se: «Ord fra hjertet»

søndag 16. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 23. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 26. mars
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

søndag 30. mars
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!

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  
29. januar.

Nesodden kirke

onsdaGsåpent 
Åpne samlinger om 

kristen tro, med 
lovsang i sentrum. 

Starter 29. 1. og møtes 
i oddetallsuker kl. 

19–21.30. Kveldsmat. 
Kontaktpersoner:  

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

Gjøfjell menighetshus

Vesper
De populære  

musikalske kvelds-
gudstjenestene  

fortsetter neste år.  
Første vesper i 2014 

foregår onsdag  
22. januar   

Skoklefall kirke 

$
Foto: A

nn-T
uri Ford

K
irkefoto: Jan H

eier

julebasar
I Nesodden menig-
hetshus med utlod-

ning og salg av mange 
fine hjemmelagde 

produkter. Jaer sko-
les musikkorps spiller 
kl 12. Salg av vafler 
og kaffe. Lørdag 30. 
november kl 10–14

julekaFé
Med barnekoret 

Cantemus i Skoklefall 
menighetshus lørdag 

7. desember kl 13


