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1814  Det var stor uro og nød i 
vårt land. Vi var en kas-

teball i stormaktenes politikk. Mange 
følte seg maktesløse. Men noen sto 
opp for vår selvstendighet. Kirkene 
var samlingssted og de var helt nød-
vendige for å få startet prosessen som 
førte til at vi fikk en av Europas mest 
moderne grunnlover tuftet på demo-
kratiske verdier. 

1914  Nye krefter overtok 
der Eidsvolls-men-

nene slapp og førte deres verk 
videre. Det gjorde at vi 
kunne feire grunnlovens 
hundreårsjubiléum som 
et selvstendig rike med 
egen konge og egen nasjo-
nalforsamling. 

2014  Feiringen av 
Grunnloven er en 

påminnelse om hva om har brakt oss 
dit vi er i dag. Tanker og ideer er brakt 
videre, men samtidig er samfunnet 
rundt oss forandret. 

Derfor må vi reformulere arven de 
ga oss, og speile den verden vi nå er  
en del av.

Kirken har til alle tider vært kalt til å 
stå på de svakes side.

Vi må med skam bekjenne at vi slett 
ikke alltid har lykkes med det. Men 

kallet står der – sterkt og uforandret. 
Det springer ut av det bibelske syn på 
hvem Gud er og hvem vi er, som kirke 
og enkeltmennesker. 

Fortsatt er mennesker og nasjoner 
undertrykket. Det å huske vår egen 
fortid, er den beste motivasjon og 
begrunnelse for å stille opp.

Nøden er fortsatt stor, utenfor lan-
dets grenser og blant individer og 

grupper midt i blant oss. Velstanden 
og velferden landet som helhet 

nyter i dag, omfatter ikke alle. 
Materiell trygghet rom-

mer heller ikke alt det et 
menneske behøver.

La oss bruke feirin-
gen av grunnlovsjubileet 

2014 til å besinne oss på 
hva arven vi som folk og kirke 

bærer med oss, betyr i dag. 
Verdiene mange samlet seg om etter 

22. juli 2011, har gitt oss en pekepinn. 
Vi ønsker et samfunn der vi møter 

hverandre med respekt, åpenhet og 
omsorg. 

I rammen av feiringen i 2014 utfor-
dres vi, som folk og kirke, til å finne 
sammen om det viktigste i vår kultur- 
og trosarv. 

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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nESoDDEn KIrKESEntEr
Åpningstid Mandag–fredag 9–15 
Telefontid Mandag–fredag 12–15

Adresse  
Tangen Nærsenter  

Vestveien 51,1450 Nesoddtangen  
tlf  66 96 58 20 (12–15)  

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  

Ingeborg Christophersen 452 23 917 
Amy Muller 403 05 310 

Skoklefall: Stefan Zlatanos 907 68 841

KIrKEnE
Kirketjener Petter Tønder tlf 918 85 676

Leder i Gjøfjell/Nesodden menighetsråd 
Finn Østmo 992 35 222 

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 15. mai. 

Feiring og frihet
lEDEr
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Vandreren
Men den siste 
vandringen var 
hans alene
på et korstre 
endte vandringen
forlatt i  
ensomheten,
smertenes bytte

Getsemane 
Getsemane 
bønnens arnested 
ser dypt i sorgen 
dypt i smerten 
dypt i offeret

Byrden 
Og all verdens 
hat og ondskap 
ble kastet på 
Jesus 
i korsets time

Seier 
Eviglivets seier 
over den jordiske 
død 
offeret fullbyrdet

Påskemeditasjoner av andreas lund
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Hva ble sunget i kirkene i 
1814? Mange av salmene 
bruker vi faktisk fortsatt 

i dag. På bloggen http://1814iborg.
wordpress.com kan man se faksimiler 
av gamle salmer. Forsiringer i note-
ne tyder på at tempoet var ekstremt 
mye langsommere den gang, men 
tekst og melodi på salmer som «Nå 
la oss takke Gud» er ikke så vel-
dig annerledes. Norge fikk faktisk 
ikke sin egen salmebok før i 1869. 
Salmeskatten er noe av det som 
virkelig har blitt en sterk, felles 
kulturarv mellom Norge og 
Danmark. Danske sal-
mediktere som Kingo, 
Brorson, Grundtvig 
og Ingemann har 
vært, og er fortsatt, helt 
sentrale for kirken i Norge. 
Samtidig har norske folketoner 
og Ludvig Mathias Lindemans 
salmemelodier gitt liv til de danske 
tekstene, både i Norge og Danmark. 
I 1814 var tre forskjellige salmebø-
ker i bruk. Valget av salmebok 
fulgte stort sett bispedømmegren-
sene. Man sang fra Kingos salme-
bok anno 1699, Gullbergs litt nyere 
salmebok og «Evangelisk Kristelig 
Psalmebok» (en salmebok som ble 
anklaget for hverken å være evan-
gelisk eller kristelig). 

Påsken nærmer seg! I år blir 
det langfredagsgudstjeneste og 
Kantorissimo i ett. Gudstjenesten 
vil bli ledsaget av sang fra Oslo 
Madrigalensemble. Repertoaret 
er renessansemusikk fra England, 
Italia, Tyskland og Hellas. Det blir 
verker av flere kjente komponister, 
slik som Thomas Tallis, William 
Byrd og Giovanni da Palestrina, 
alle med relevans for langfredag. 

I tillegg får vi oppleve det som 
sannsynligvis er en urfremføring av 
Agostino Agazzaris Stabat Mater. 
Musikken vil bli fremført a capella.

Kantorissimo-konserten 6. mai 
byr på klaverkvintetter av to store 
komponister. Mozarts krystallklare 
skjønnhet av musikk kontrasteres 
med Dvoraks jordnære romantikk. 

Pianist Amy Muller fremfører 
disse klaverkvintettene i sam-

spill med strykere fra Oslo 
Filharmoniske Orkester. 

Konserten blir i 
Skoklefall kirke kl. 

20 (NB!). 

3. juni kl. 
19.30 avslutter vi 

2013/2014-sesongens 
Kantorissimo-serie med 

brask og bram i Nesodden 
kirke. Stefan Zlatanos er solist 

i Bachs femte Brandenburgkonsert. 
Dette er virkelig rock’n roll, solo-
passasjene i denne musikken får 
hårene til å reise seg! Bundefjorden 
Barokkselskap er husorkester. Dette 
er et ensemble med barokkmusikere 
fra Nesodden, som debuterte på 
Kulturisten i fjor. Musikantene er 
Maren Elle og Niels Aschehoug 
på barokkfiolin, Mari Giske på 
barokkbratsj og Gunnar Hauge på 
barokkcello, i tillegg til underteg-
nede på blokkfløyter og cembalo. Vi 
spiller musikk av blant andre Bach, 
Vivaldi og Rameau. Gled dere!

Beste hilsen,
Ingeborg

noEn KantorD    

Kantors hjørne
Årets fasteaksjon
Den 8. april kommer konfirman-
ter til å banke på døren din. De 
vil samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Den årlige 
aksjonen har som mål å samle inn 
penger til dem som trenger det 
mest. 

I det siste har Kirkens Nødhjelp 
blant annet bidratt med vinterklær, 
latriner, vinterisolerte container-
hus, vintertelt, ulltepper, babysett 
og skolesett til de mange mennes-
kene som har blitt flyktninger som 
følge av borgerkrigen i Syria.

Ta godt i mot bøssebærerne. 

Påskevandring
Barnehagene er velkomne til å 
ta kontakt for et enkelt opplegg 
i kirka. Vi tilrettelegger ut i fra 
deres ønsker; enkel påskevandring, 
omvisning i kirka eller lignende. Ta 
kontakt med Silje Merete Ljosland 
på tlf 993 88 256 for planlegging av 
tid, kirke og opplegg. 

Babysang
Det blir to babysanggrupper man-
dager i Skoklefall denne våren: 
1. gruppe kl. 10.30 og 2. gruppe 
kl. 12.15. (Det blir dessverre ikke 
babysang i Gjøfjell.)

Datoer for vårens samlinger er 
følgende mandager: 7. april, , 28. 
april, 5. mai, 12. mai, 19. mai, 26. 
mai og 2. juni. I påskeferien (14. og 
21. april) er det ikke babysang.

Vi spiser felles matpakkelunsj 
mellom gruppene, altså rundt kl. 
11.30. Vi sørger for kaffe og te. 

For påmelding eller nærmere 
info kontakt menighetspedagog 
Anette M. Kaarud nesodden@
amkaarud.no eller 924 35 269. 

notISEr
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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 

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 750 kroner
1/4-side koster 1400 kroner
Rimeligere årsavtaler
Ta kontakt: 
telefon 66 91 8� 18  
epost ford@powertech.no

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti



Bayan Amin er mor til Bano Rashid 
som ble drept på Utøya 22. juli 2011. 
Familien er kurdere fra Irak og har 
bodd på Nesodden fra 1996. 
Banos begravelse ble en verdensnyhet 
da sokneprest Anne Marit Tronvik og 
imam Senaid Kobilica gikk side om 
side foran Banos kiste.
 
– Dere har opprettet et fond til Banos 
minne og skal reise til Kurdistan med 
soknepresten og imamen fra begra-
velsen. Kan du fortelle oss mer?
– Etter 22. juli 2011 har mange spurt 
oss hvordan vi kunne komme på tan-
ken om å ha en begravelse der både  

 
 

 
en imam og en 

kvinnlig prest med-
virket. Svaret mitt er 

alltid at det har sin bak-
grunn i respekt og tole-

ranse for andre religioner og 
kulturer. Jeg og pappaen til 

Bano vokste opp på et sted hvor 
folk hadde mange andre religio-

ner enn islam – som kristendom-
men, armani og ezidi – og vi bodde 

sammen uten konflikt. Derfor vil vi ta 
en reise til Kurdistan, besøke gamle 
kirker og moskeer for å vise fram et 
riktig bilde av det religiøse Kurdistan.

– Er det greit for dere å reise tilbake 
til Irak nå?
– Vi reiser ikke til Irak, vi reiser 
til Kurdistan. Nærmere bestemt den 
delen av Kurdistan som ligger helt 
nord i Irak. Der er det helt trygt nå 
– ingen konflikter.

– Dere er muslimer, men kan du 

si noe om familiens 
forhold til kirken på 
Nesodden?
– Vårt forhold til 
Nesodden kirke 
som muslimer på 
Nesodden er bra. 
Barna mine har fått 

lov til å være med på 
julevandring med barnehagen og 

samlingene som skolen har i kirken.

– Hva er du opptatt av ellers?
– Jeg er opptatt av familien min og 
prøver å gjøre så godt jeg kan for 
barna mine. Men det er ikke alltid jeg 
klarer det. Jobben min i Oksval bar-
nehage, som jeg har hatt i snart 15 år, 
er også viktig for meg.

– Hva ligger på nattbordet ditt akku-
rat nå?
– Der har jeg bildet av mine tre fan-
tastiske barn – Bano, Lara og Ali – og 
en bok av Kristina Reftel oversatt av 
Hege Woxen som heter «Løpet er 
aldri kjørt!».

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg ser på nyhetene og noen under-
holdningsprogrammer på NRK.

– Hva gleder du deg til akkurat nå?
– Jeg gleder meg til reisen vi skal dra 
på 19. mars. Det blir en fin opplevlese 
for alle som er med.

Navn: Bayan Amin
Alder: �1 år
Bosted: Oksval
Yrke: Assistent i Oksval barnehage

Bayan
amIn
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I SPEIlEt:

VEnnSKaPStUr tIl KUrDIStan
Bayan, sønnen Ali, mannen Mostafa, imam Senaid Kobilica, sokneprest Anne Marit Tronvik og leder for kommunens 
vennskapsgruppe Harald Tronvik reiser til byen Erbil tirsdag 19. mars. Erbil er en flere tusen år gammel by med for 
eksempel en stor borg fra Alexander den stores tid. Der skal de blant annet besøke moskeer og delta i søndagsguds-
tjeneste i en kirke. Delegasjonen får også være med på feiringen av newroz, kurdisk nyttår, som feires 21. mars.



Av Silje Ljosland, trosopplaering@nesodden.kirken.no

UngDomSSIDEnE
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Hilsen fra  
trosopplæringslederen– en reform begynner å ta form…

For ti år siden ble det satt i gang en stor reform i Den norske kirke. En reform som har mye å si for barn og ungdommer på Nesodden. Visjonen er «En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.» Og for en visjon det er! Målet er å ha et tiltak som favner alle døpte i menighetene på hvert årstrinn mellom 0 og 18 år og et sam-let timetall på 315 timer. Dette skal være tidsav-grenset på en kveld, helg, x-antall samlinger, slik at flest mulig har mulighet til å delta. I kirkene våres er vi godt i gang med flere aktiviteter og har i mange år fått mulighet til å la veien dannes mens vi går.  Men fordi alle menighe-ter i Borg bispedømme i år blir med i reformen vil det stilles større krav til at vi lager en systematisk og sammenhengende tro-sopplæring og en plan for den for alle alderstrinn. Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven og håper å få med oss mange på laget!

Update

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.

KrIK-konfirmant
U n g d o m s o r g a n i s a s j o n e n 
Kristen Idrettskontakt (KRIK) 
ønsker å bevare, inspirere og 
vinne idrettsfolk til kristent liv 
både i idrettslag og menighet. 
Som KRIK-konfirmant bruker 
vi derfor lek og sport i gym-
salen som en måte å formidle 
den kristne troen og bibeltekster 
som noe dagsaktuelt for konfir-
mantene. 

musikal-konfirmant
Gjennom musikk – enten som san-
gere, skuespillere, dansere, eller i 
band – skal konfirmantene bli kjent 
med innholdet i kristendommen, 
dens verdier og budskap. I fel-
lesskap 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 grup-
pen for deg. Friluftslivgruppen har 
undervisningen ute i skogen og knyt-
ter naturen sammen med spennende 
undervisning i kristen tro og lære. 

påmeldingen har startet!
Vi har nå åpnet påmeldingsskje-
maet for konfirmasjon i 2015. 
Oppstart for undervisningen er 
høsten 2014. Du melder deg på 
ved å fylle ut skjemaet som ligger 
på kirkens hjemmesider: 
nesodden.kirken.no/nb-no/
livetsgang/konfirmasjon.aspx

Som konfirmant kan du velge om 
du vil være med på Friluftslivgruppa, 
POP, KRIK  eller Musikal. Se mer 
i de svarte boksene.

Før sommeren kommer vi rundt 
på skolene for å dele ut brosjyre 
(denne sender vi også i posten til 
døpte) og fortelle om konfirma-
sjonsopplegget. Vi håper at akku-
rat DU velger å konfirmere deg i 
kirka.
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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. 

• Våren 2015 blir det konfirmasjon i Skoklefall 
kirke 2. og 10. mai, Gjøfjell kirke 10. mai og 
Nesodden kirke 3. og 9. mai.

Årets trosopplæringstiltak
for de ulike alderstrinnene:
0 år  Dåpssamling, dåp, utdeling
 av cd, babysang

1 år  Dåpshilsen/gave i posten

3 år  3-års gudstjeneste

4 år  Utdeling av 4-årsbok

5 år  Julevandring

6 år  Utdeling av 6-årsbok

9 år  Tårnagenthelg/dag

10 år  Action Tweens (også for 
 alle i 4.-7. kl.)

11 år  Lys Våken 
 (overnatting i kirka)

14–15 år Konfirmasjon

15–16 år Lederkurs

18 år  muligens samarbeid 
 med russen om julekonsert?

tIl ForElDrE:
Har dere spørsmål om konfirmasjonsoppleg-

get ta kontakt med Helge Nylenna på kapel-

lan@nesodden.kirken.no

Det blir foreldremøte tirsdag 2. september. 

Husk påmeldingsfrist 1. september, men det 

er første mann til mølla på konfirmasjons-

dato og undervisningsgruppe.
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ærEr nESoDDEnS ValgKIrKE Fra 1814
markeringen av kirkens og 
nesoddens spesielle rolle i 
grunnlovsjubileet startet 23. 
februar i nesodden kirke. 

På festgudstjenesten denne sønda-
gen medvirket sokneprest Anne 
Marit Tronvik, kantor Ingeborg 

Christophersen og ordfører Nina 
Sandberg, som var tekstleser. Petter 
Moen leste forfatter Edvard Hoems 
nyskrevne prolog og Nesodden Frogn 
Kammerkor sang fra vår nasjonalro-
mantiske sangskatt. Etter gudstjenes-
ten avduket ordføreren en blå plakett 
som bekrefter at Nesodden var såkalt 

valgkirke i 1814. Under kirkekaffen i 
menighetshuset fortalte historielagsle-
der Åste Eggen om Nesoddens rolle i 
det som skjedde i 1814.

Kornmangel, uår og nød
De vanskelige forholdene i landet 
rundt grunnlovsåret må ha vært særlig 
merkbare på Nesodden. 

Frederik VI, den eneveldige  kongen i  
Danmark-Norge, sto på Napoleons side 
mot stormaktene England, Russland, 
Preussen og Østerrrike under krigs-
handlingene i Europa. Dermed blok-
kerte engelske krigsskip Norges hav-
ner – som Grisebu på Nesodden. 
Landbruket hadde i starten av 1800-tal-
let opplevd flere uår og mange led nød. 

Man fikk ikke ekportert tømmer eller 
fisk, og ikke importert kornet man var 
så avhengig av. Samtidig la kunnskapen 
om revolusjoner og nye grunnlover i 
USA og Frankrike grunnlag for nasjo-
nalfølelse og nasjonalromantikk. 

Da Kieltraktaten ble inngått 14. janu-
ar 1814, ble krigshandlingene avsluttet. 
Sverige fikk Norge mot å avstå Finland 
til Russland. Kong Frederik VIs forlen-
gede arm i Norge var fetteren, stattholder 
Christian Fredrik. Etter Kieltraktaten 
var det ventet at han skulle reise tilbake 
til Danmark, men han nektet. Det han 
ønsket var å bli Norges neste eneveldige 
konge, så han reiste gjennom landet til 
Trondheim for «å samle stemmer».  Han 
innså etter hvert at det krevdes støtte fra 
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Til venstre:
Nesoddens første blå plakett 
henger på Nesodden kirkes 
vegg og forteller at middelal-
derkirken vår var valgkirke 
i 1814

Midten:
Sokneprest Anne Marit 
Tronvik viser fram full-
makten fra Nesoddens 
tolv «aktverdige» menn. 
«Oversettelse» t.v.

Over: 
Ordfører Nina Sandberg, sok-
neprest Anne Marit Tronvik 
og Petter Moen var del av 
festgudstjenesten ��. februar. 
Alle foto: Jan Heier

landets fremste menn, så han innkalte 21 
av disse til det som i ettertid skulle kalles 
«notabelmøtet» eller «stormannsmøtet» 
hos Carsten Anker på Eidsvold.

måtte våge liv og blod
Ettersom Frederik VI hadde frasagt 
seg den norske tronen for seg og sine 
arvinger, mente de 21 at nordmennene 
selv måtte få bestemme, og at kongen 
måtte velges av det norske folk. Dette 
aksepterte Christian Fredrik og instru-
erte biskopene om at valget skulle skje i 
kirkene på en ekstraordinær bønnedag.

Prestene ble pålagt å spørre: «Sverger 
dere å hevde Norges selvstendighet 
og å våge liv og blod for det elskede 
Fedreland?» Og menigheten skulle 

strekke en hånd i været og svare uni-
sont: «Det sverger vi, så sant hjelpe oss 
Gud og hans hellige ord». Bekreftelsen 
på at valget var gjennomført skulle 
nedfelles i en fullmakt stilet til Christian 
Fredrik som skulle undertegnes av «tolv 
aktverdige menn» fra menigheten. Disse 
valgte så to personer, såkalte valgmenn, 
som sammen med fylkets øvrige valg-
menn valgte representantene som skulle 
sendes til riksforsamlingen. 

Kun jordeiere over 25
På Nesodden ble dette gjennomført 
fredag 23. februar. Ukonfirmerte og 
tjenestepiker hadde ikke adgang, og 
kvinner ble anmodet om å holde seg 
i bakgrunnen. Bare menn over 25 år  

med en viss jordeiendom hadde stem-
merett. På denne tida bodde 500 per-
soner på Nesodden, hvorav kanskje 
60 var stemmeføre menn. De valgte 
da sokneprest Paul Quist og Jacob 
Jacobsen Ormerud fra bondestanden 
som sine to representanter. De skulle 
komme til å stemme inn kammerherre 
Peder Anker (senere statsminister), 
sorenskriver Christian Magnus Falsen 
(grunnlovens far) og bonde Christian 
Christensen Kollerud som representan-
ter for Akershus.

Jubileet på Nesodden skal også mar-
keres i gudstjenesten 1. påskedag og 
ikke minst hovedmarkering med his-
torisk gudstjeneste søndag 18. mai. 

Av Åste Eggen og Ann-Turi Ford
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Kantor PÅ orgElSaFarI 

Organister får aldri nok av 
pipelyder. «Det er på tide 
med en studietur!», tenkte 

organistene i Follo og bestemte seg 
for å dra ut i verden for å høre hvor-
dan piper lyder andre steder. Valget 
landet på Sveits, nærmere bestemt den 
fransktalende delen. Avtaler ble inngått, 
flybilletter ble bestilt – og vips var janu-
ardagen der da Follo-organistene spilte 
postludier i doble tempi og stormet fra 
kirke til flyplass. 

Mandag morgen startet vi like gjerne 
med turens høydepunkt, både målt i m. 
o. h. og kunstnerisk opplevelse. Vi var i 
Sion i Valais, etter en 2,5 times kjøretur 
fra Genéve. Vi gikk opp til toppen av et 
berg og fant en gammel munkelandsby. 
Her var det en helt magisk basilika med 
verdens eldste spillbare orgel, kjent som 
«Svaleredeorgelet». Aldri før har jeg blitt 
så bergtatt av orgelklang. Og aldri har 
jeg vært så kald i et innendørs rom. Jeg 
forestilte meg at hvis jeg hadde juice i 
munnen noen minutter, ville det bli til 
slush. Og føttene var så kalde at jeg 
regnet med at de ville knekke som skjøre 
istapper hvis jeg hoppet opp og ned. Men 
for et orgel! Ganske så lite, men genialt 
konstruert i forhold til rommet, som ble 
en gigantisk forsterker. For en lyd, for 
en klang, for en velklang i kirkerommet! 
Det var helt magisk, det er lenge siden 
jeg har blitt så til de grader fascinert av 
lyd, og ikke minst lyd i rom. Der og da 
fikk jeg virkelig dilla på orgel. 

Varm orgelklang
Vi fortsatte til to kirker ved siden av 
hverandre nede i selve byen. Den ene 
var katedralen, og den andre var en 
kirke bygget av en biskop som syn-
tes at katedralen ikke var pen nok. 
Katedralen hadde et stort og fint orgel, 
men som liksom ble litt pjuskete etter 
kjempeopplevelsen oppe i fjellet. Men 
i pyntekirken var det nok et praktverk 
av et orgel. Det var stort sett fra 1718. 
En utrolig varm og sympatisk klang. Så 

talende, så syngende. Det var virkelig 
et instrument med sjel, og jeg ble nok 
en gang forelsket. Jeg skulle så uende-
lig gjerne ha tatt med meg det orgelet 
hjem, men jeg fikk ikke lov til å kjøpe 
det, selv om jeg spurte aldri så pent. 
Det siste orgelet vi så på mandagen, 
befant seg i en tidligere jesuittkirke, 
som nå var omdannet til konsertlokale. 
Antiklimaks for min del, jeg satt bare 
og lengtet etter klangen fra svaleredet. 

Tirsdagen var vi i Montreux og i 
Vevey. Vi så et relativt flunkende nytt 
orgel i en reformert kirke, et historisk 
orgel fra 1800-tallet som desperat treng-
te restaurering (og som delte kirkerom-
met med et teaterkompani istedenfor 
kirkebenker!), og et veldig flott orgel 
i en katedral. Et stort instrument med 
massevis av spennende registre og som 
ga en herlig lekende følelse når man 
spilte på det. Men snakker om stort – vi 
avsluttet orgelsightseeingen i katedralen 
i Lausanne. Aldri har jeg sett maken! 
«Le monstre» kalte en annen, mer skep-
tisk, domkantor instrumentet. Det var en 
enorm amerikaner, musikkens «Super 
Size Me!», fire orgler i ett! Selve orgelet 
kunne vært klippet ut fra Star Wars. 
Det var lys under orgelet på samme 
måte som i den nye Holmenkollbakken. 
Orgelpiper i alle retninger. Ekstern spil-

lepult nede i kirkerommet så publikum 
kunne se artisten (eller menigheten kan-
toren, om du vil). Orgelet kostet et 
svimlende antall millioner euro, men 
domkantoren var en kløpper til å skaffe 
sponsormidler og oppmerksomhet, og 
folk strømmet til orgelkonserter. 

Nok orgler for en dag. Nå stod det på 
ostefondue for alle pengene. Og kirsch, 
for fordøyelsens skyld. Uttrykket «Say 
cheese!» har aldri gitt så mye mening 
som i Sveits. Jeg er en osteelsker, men 
har nok aldri noen sinne fortært så van-
vittige mengder ost på så få dager som på 
orgelutflukten. 

Neste dag reiste vi til Kirkenes 
Verdensråd i Genéve og fikk bl. a. snak-
ke med en kanadier som arbeider med 
musikk og liturgi fra alle verdenshjørner 
(finnes det forresten hjørner på en rund 
jordklode?).

Calvins arbeidsplass
Siste dag hadde vi et veldig rolig pro-
gram. Vi skulle bare se orgelet i kate-
dralen i Genéve, kirken som Calvin 
hadde som sin arbeidsplass. Kantoren 
var en eldre herre som forsov seg, 
så jeg rakk også en liten blund på en 
kirkebenk. Men tilslutt fikk vi høre og 
spille på kirkens instrument, et dansk 
orgel fra 60-tallet. Jeg må innrømme 
at jeg hadde blitt litt ør i hodet av alle 
inntrykkene, og allerede hadde gjemt 
organisthjertet mitt i svaleredet. Men 
fint var det lell! 

En stor, stor takk til mine glimren-
de kolleger Jostein Grolid og Anne-
Christine Pittet Grolid, som planla hele 
det fantastiske opplegget – og en hjerte-
lig takk til alle våre sveitsiske organist- 
kolleger som tok oss så varmt i mot, 
fortalte om sin arbeidssituasjon, kirke-
byggene og ikke minst lot oss både se, 
høre om, lytte til og spille på orglene. 
Turen var så bra at vi allerede har hatt 
Mimrekveld 1 og i skrivende stund plan-
legger Mimrekveld 2. Gleder meg til 
neste studietur! 

Av Ingeborg Christophersen

BErgtatt aV EUroPEISK orgElKlang
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VESPEr I SKoKlEFall Fram tIl PÅSKE
neste Vesper blir 26. mars klokka 1930
Kveldsgudstjenesten vil bli preget av at vi er midt i fastetiden. 

Musikken denne kvelden besørges av Ann-Turi Ford og Gjermund 
Kolltveit. De har valgt ut noen amerikanske sanger, en musikalsk 
bønn av hardingfelespelemann Knut Buen og grunnlovsjubileums-
aktuelle Edvard Hoems vakre salme «Den fattige Gud» med melodi 
av Henning Sommero. 

Forhåpentlig kommer også vespers flotte pianist Trygve Beddari 
hele veien fra Finnmark

onsdag 9. april klokka 1930  
Vi prøver å få Trygve og Anne Margareth til 
å komme, men her er ikke alt avklart. Da er vi på vei fra 
faste til påske, og gudstjenesten vil bære preg av det.

Prest er Svein Hunnestad. Det forrettes nattverd hver gang. Vi samles til kir-
kekaffe og samtale i våpenhuset etter på. 

Dersom noen ønsker å bli en del av teamet som arbeider med vesper eller har 
spørsmål, kan du ta kontakt med sokneprest Svein Hunnestad på telefon  91� 
18 �9�. 

Det koster ingenting å komme på vesper, men du er velkommen til å gi en gave 
i kirken eller på kontonr: 1�01 �8 �04��. 

Hjertelig velkommen!

oPPlEV marIa BUDSKaPSDag 

Søndag 23. mars markeres Maria budskapsdag 
med en kveldsgudstjeneste i Skoklefall kirke. 
Det skjer via fortelling og musikk med Birgitte 

Bjørnstad Sæbø og John Vegard Schow som vil fremfø-
re utdrag fra sin forestilling «Maria». Det er fortellingen 
om Jesus fra budskapet til Maria, via fødsel og fram til 
flukten til Egypt. Fortalt fra Marias egen munn, slik vi 
kan lese den i Bibelen.

Fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø vil ta oss med 
på Marias reise fra før hun ble med barn, til englebe-
søk, fødsel og flukt. Sammen med pianist John Vegard 
Schow og hans jazzinspirerte sanger fra albumet «Blått 
hjerte» gjenskaper hun en fortelling vi alle kjenner, men 
kanskje likevel ikke har hørt...

Sæbø er en etterspurt forteller og kursholder over hele 
landet. I tillegg er hun låtskriver, terapeut og en av inn-
leserne til den nye Bibeloversettelsen.

Søndag 23. mars i Skoklefall kirke kl.18.15

marIa BEBUDElSE og VESPEr 

Ann-Turi Ford og Gjermund Kolltveit.

Foto: Ståle L
idsheim

Foto: Jan H
eier

Svein Hunnestad og Gekko Fatal.



rusmisbruk blant barn øker
Dette er en uhyggelig kjensgjerning. 
Resultatet er ofte narkomani og rus-
giftskader for livet. Unge må invalidepen-
sjoneres i 18–20 års alderen, og mang en 
framtid formørkes og forspilles.

Frivillige organisasjoner har satt i gang 
«Aksjon 1000», som går ut på å få etablert 
tusen nye grupper og kontakter i kampen 
for å bevare barn og unge mot rusgiftdje-
velen.

Her er også kristenfolket med. Statens 
Edruskapsdirektorat setter snart i gang 
en holdningskampanje mot rusgiftsmis-
bruket.

Spørsmålet er om du som leser dette 
også vil være med?

Du kan kontakte Kristenfolkets 
Edruskapsråd, Keysersgt. 1, Oslo 1, som 
er fellesorgan for 28 kristelige organi-
sasjoner og trossamfunn, hvor man får 
opplysningsmateriell omkring rusgiftpro-
blemet til privat studium og bruk i grup-
per og møtesamvær.

[…]
Situasjonen kaller på oss, og vi er 

medansvarlige. La oss hjelpe hverandre 
å hjelpe.

Generalsekretær Bjarne Stoveland, 
Kristenfolkets Edruskapsråd
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F o r  4 0  Å r  S I D E r
K IrKESPE IlEt

Fra 2001 ble det ny giv 
i søndagsskolearbeidet i 
skoklefall menighet. 

Siden den gang har en 
gruppe ildsjeler stått på 
for barna – helt gratis 

og uten godtgjørelse. Med god 
«innmelding» til søndagsskolen 
som resultat. I fjor var imidlertid 
tiden inne for å tenke nytt og 
gjøre endringer.

Et stort antall barn har nytt 
godt av søndagsskoletilbudet i 
Skoklefall menighet. Noen barn 
har møtt regelmessig, mens andre 
har deltatt sporadisk. I perioden 
2009–2013 var det registrert mel-
lom 55 og 80 barn årlig, det vil si 
barn som var innom på minst én 
samling. I snitt har det blitt arran-
gert 7–8 søndagsskolesamlinger 
hvert halvår. De siste årene har 
de yngste barna deltatt i «Sprell 
Levende» (søndagsskolens «små-
skole» for de mellom 4 år og 3. 
klasse), mens barn fra 4. klasse 
til 8. klasse har deltatt i «Sunday 
Tweens». Med to adskilte grup-
per kunne formidlingen bedre 
tilpasses barnas alder. Det har 
foregått masse spennende aktivi-
teter med «Jesus i sentrum» både 
i menighetshuset og i gymsalen 
på Nesoddtangen skole.

tid for endring
Allikevel er det ikke til å komme 
forbi at oppslutningen rundt 
søndagsskolen har stagnert de 
siste årene.  Det har også vært 
krevende å rekruttere ledere. 
De trofaste søndagsskolelederne 
gjennom mange år bestemte seg 
i juni i fjor at tiden var inne til 

å trekke seg tilbake etter endt 
høstsemester 2013. Det ble i 
den anledning forfattet et brev 
til Skoklefall menighetsråd. Her 
heter det blant annet:

«Vi har lenge sett at aldersgrup-
pen 4–14 år og deres familier 
hadde trengt en lønnet 20 prosent 
barnearbeidstilling. Vi mener at 
søndagskolen, juletrefest og andre 
slike tiltak vi har gjort på frivil-
lig basis, burde være en del av 
menighetens arbeid for barnefa-
milier og få den kobling til resten 
av staben som trengs gjennom 
en koordinerende og utførende 
barnearbeider. Vi håper at en 
slik barnearbeider i tillegg kunne 
starte andre lavterskelaktiviteter 
av typen aktivitet + middag slik 
at det blir lett for barnefamilier å 
komme til kirken.»

Menighetsrådet understre-
ker at det er en stor innsats de 
avtroppende søndagsskoleleder-
ne har gjort for barna i Skoklefall 
menighet. Og under menighe-
tens juletrefest lørdag 4. januar i 
år ble avslutningen av en «æra» 
markert i Skoklefall kirke med 
i alt 64 påmeldte gjester, søn-
dagsskolebarn og -ledere, forel-
dre og besteforeldre. Takken var 
hjertelig og lovordene mange for 
det viktige søndagsskolearbeidet 
som er blitt utrettet.

Videreføring
Leder i menighetsrådet, Turid 
Øyna, forteller at det nå arbeides 
med å videreføre et godt tilbud 
for barn i Skoklefall menighet 
gjennom familiegudstjenester én 
gang i måneden.

– Det er spesielt viktig å inklu-
dere barna i kirken for å bidra til 

Varm taKK tIl Eng aSjErtE SønDagSSKolElEDErE
VIKtIg SønDagSSKolEarBEID Av Ingeborg Beate Lidal og Steinar Glimsdal
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Varm taKK tIl Eng aSjErtE SønDagSSKolElEDErE

å styrke troen og følelse av tilhørighet. Vi håper kirken fyl-
les med mange barn under familiegudstjenestene! sier Turid 
Øyna. Hun forteller at menighetens trosopplæringsmedarbei-
der Anette Kaarud og barnekoret Cantemus deltar i gudstje-
nesten 2. mars der bok til seksåringer deles ut. Det blir også 
gudstjenester senere der treåringer blir spesielt invitert.

Menighetsrådet går nå ut med en oppfordring til alle som 
kan tenke seg å bidra på frivillig basis inn i barnearbeidet. 
Spesielt ønskes velkommen de som kunne tenke seg å 
hjelpe til med små eller litt større oppgaver når det feires 
familiegudstjenester i Skoklefall kirke. Her ønskes voksne 
med eller uten barn i søndagsskolealder, «godt voksne»/
besteforeldre, tenåringer. Alle som kan tenke seg å gjøre 
en innsats!

Vi runder av med noe søndagsskolelederne skrev i årsrap-
porten for 2013: «Å se Jesus sammen med barna og undres, 
gledes og lære sammen med og av dem er en så stor og beri-
kende gave, en gave vi håper og ber at nye søndagsskolele-
dere blir kalt til i nærmeste fremtid.»

VIKtIg SønDagSSKolEarBEID Av Ingeborg Beate Lidal og Steinar Glimsdal

Ledere for Sprell Levende og SundayTweens: (f.v.) Kirsti 
Langvatn, Katrine Kjærheim Fredwall, Annette Maritvold, Inger 
Bjerkås Thedin, Anne Irene Nygård, Ingeborg Lidahl. Mari 
Caesar og Eldrid Forsland var ikke til stede da bildet ble tatt. 
(Begge foto: Svein Fredwall)

Vil DU være frivillig?
 Har du lyst til å hjelpe oss med å pynte kirka for barna? 
Eller å lese sammen med de minste? En og annen gang 
kunne vi ønske oss en kake, kjeks eller boller. Det kan 
fortsatt bli tilbud for barn i menighetshuset under guds-
tjenestene med en enkel søndagsskole, men til det tren-
ger vi hjelp og organisering av frivillige.
De som ønsker å bidra kan ta kontakt med:
• Svein Hunnestad (tlf 917 18 292)  
sokneprest.skoklefall@nesodden.kirken.no eller 
• Anette Kaarud (tlf 924 35 369)  
anette.kaarud@nesodden.kirken.no



Gerd Ragni Karlsen
Florence Mary Sundvoll
Odd Einerkjær
Ragnhild Doris Katle
Rolf Kristiansen
Ragnhild Karlsen
Else Nedberg
Else Jensen
Ann Helene Lorentzen
Birte Marie Thorsen
Svein Erik Kristoffersen
Lars Erik Wainio
Ernst Erik Kristiansen
Lilly Kolden
Edel Dahl
Jørn Helge Sagen
Marit Lunde
Marthe Carlson
Åse Skogli
Randi Irene Rygg
Gjermund Storvand
Ricki Arne Stefan Magnusson
Sigrun Eyde

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

– nye frivillige til arbeid  
blant barn og unge 

21. noVEmBEr 2013–7. marS 2014

SlEKt SKal FølgE SlEKtErS gang

nesodden kirke
Matheo Alexander Knardahl 

Ruud
Jackson Milan Fjellberg 

Falnes 
Mina Astrup Rustøy
Asbjørn Fiksdal Reksten
Elias Thorsby-Bjerknes
Amalie Bentsen Kirsebom
Marius Holmen Banken
Helena Svartdal Emilsen
Ulrik Martinius Hertvik
Vilma Hatleskog
Julie Bratlie Henriksen
 Marlon Veliz-Stenrud

skokleFall kirke
Robert Berggren
Oline Marie Schiøtz Solseth
Sofie Mortvedt Norwich
Einar Prestøy Sandsund
Amund Enstad Havig
Kristoffer Keller Ersfjord
Jenny Gabrielsen
Maud Aasen
Mailin Andersen
Ingrid Marie Puck
Erica Frostegård
Tamlin Torbjørnsen
Robyn Emlie Kristoffersen
Elias Kirsebom Måseide
Hedda Jensen Ebbing
Noa Lyngve-Winter
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GjøFjell kirke
Marius De Bruyn Langeland
Victoria Marie Karlsen
Elias Roskvist Trondsen
Anne Cathrine Gnatowski  

Storvann
Silja Heia Magdal

nesodden  
meniGhetshus

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

Henvendelse Anja Antonsen tlf 926 51 643

GjøFjell  
meniGhetshus

Trenger du lokale til barnedåp, minnesamvær og lig-
nende? Utleie til barnedåp gjelder fra midten av mai til 

midten av august. 
Henvendelse Tone Killingmo tlf 930 32 370



allE Barn Er VElKomnE mED BIDrag! SEnD tEgnIngEr, DIKt, gÅtEr, KrySSorD og annEt tIl 
Barnespeilet, v/ Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 14�8 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 1�

BarnESPEIlStrIPa
tegnet av M

artine G
unbjørnsen (17) 

fra N
ordstrand, N

esodden. 

gratIS 
BoK tIl 
SEKSÅrIngEr!
Vi deler ut bok til alle som blir seks år i år på guds-
tjenester i Skoklefall kirke (den har vært allerede) 
og Nesodden kirke 23. mars kl.11.00. Her synger 
dessuten barnekorene Cantemus og Nesodden bar-
nekantori. Utdelingen i Gjøfjell kirke blir til høsten.

På gudstjenesten vil du som er seks år få boken 
«Min kirkebok 6». I den er det mange fine sanger, 
bibelfortellinger og spennende tegneserier om Bo og 
Nora som er seks år og har begynt på skolen. Vi skal 
også synge noen sanger fra boken.

Liker du å løse oppgaver eller tegne? Det kan du 
gjøre i heftet «Min kirkebok 6, gjøre selv» som du 
også får denne dagen.

laByrInt Hjelp påskeharen å finne fram til blomsterkurven!

løSnIng 
Slik ble tall til tall-tegningen sist.

God påske!



DEttE Er
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søndag 23. mars –  
mariabudskapsdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Kveldsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18.15 
NB!

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. 

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

onsdag 9. april
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 13. april – 
palmesøndag
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

torsdag 17. april – 
skjærtorsdag
Felleskirkelig gudstje-
neste i Gjøfjell kirke kl 
18.30

Fredag 18. april – 
langfredag
Gudstjeneste med 
musikk i Nesodden 
kirke kl 15.00

søndag 20. april –  
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

mandag 21. april –  
2. påskedag
Aftensang i Skoklefall 
kirke kl 18.30

søndag 27. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene 
 

Bakkeløkka ungdoms-
skole, Fagerstrand kl 
18.30

søndag 4. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

lørdag 10. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11 
og 13.

søndag 11. mai 
Konfirmasjon i Gjøfjell 
kirke kl 11 og 13.
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 14. mai
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

lørdag 17. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 10.00
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.30.

søndag 18. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.00 

lørdag 24. mai
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 
11.00, 12.30. og 14.00

søndag 25. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11 
og 13.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

torsdag 29. mai –  
kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

søndag 1. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13.

søndag 8. juni –  
1. pinsedag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

mandag 9. juni –  
2. pinsedag
Felleskirkelig gudstje-
neste, To gård kl 12.

søndag 15. juni
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Etter gudstjenesten 
er det pilegrimsvand-
ring langs Kirkeveien 
til Nesodden kirke. 
Det serverers pile-
grimssuppe på 
menighetshuset før vi 
avslutter med konsert 
i Nesodden kirke

PÅ gang
DIn  

oVErSIKt  
oVEr HVa Som  

SKjEr I KIrKEnE  
VÅrE. rIV Ut  

og HEng  
oPP!

$

pusterom
Pusterom  

onsdager kl 18. 
Velkommen  
til en time  

med stillhet,  
lystenning og  
mulighet for  

forbønn.  

Nesodden kirke

onsdaGsÅpent 
Åpne samlinger om 
kristen tro, med lov-
sang i sentrum. kl. 

19–21.30. Kveldsmat. 
Kontakt: Maalfrid og 
Nils Ivar Bovim, tlf. 

66 91 95 36. Følgende 
dager: 26. mars, 9. og 

23. april, 21. mai. 

Gjøfjell menighetshus

Vesper
De populære  

musikalske kvelds-
gudstjenestene  

fortsetter følgende 
kvelder: 

 26. mars, 9. april,  
14. mai, 18. mai  

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

se mer pÅ nett
 nesodden.kirken.no

NB! Årsmøter og årsfest - Skoklefall 
menighet tirsdag 1. april kl 18. Nesodden 

menighet og Gjøfjell menighet (på 
Gjøfjell) onsdag 30. april kl 18


