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Like før pinse leste jeg resultatet 
av en spørreundersøkelse som 
viste at hele tre av fire ikke vet 
hvorfor vi feirer pinse. Det 

var skremmende mange, synes jeg. Så 
her er det bare å sette i gang og fortelle 
slik at stadig flere vet det.

I kirker over hele landet fortelles det 
hver pinse om kirkens første pinsedag. 
Mange har hørt om vinden som blåste 
og ildtungene som satte seg på apost-
lenes hoder og fikk dem til å snakke 
mange ulike språk, slik at alle de tilrei-
sende hørte sitt eget morsmål. 

Som barn syntes jeg fortellingen 
fra pinsedag i Jerusalem var 
ganske skummel. Jeg lurte 
veldig på hvordan ild-
tungene kunne sette seg 
på hodene til apostlene 
uten at det fikk forferdelige 
følger. Det måtte da svi aldeles 
fryktelig i håret deres.

Fortsatt undrer jeg meg over hva 
som virkelig hendte. 

Hva slags ild var det? 
Var det andre enn apostlene selv som 

så den?
Men disse spørsmålene er egentlig 

ikke så viktige. Det som betyr noe, er 
hvorfor Gud sender sin Ånd, og hva 
som skjer med dem som blir berørt av 
Ånden. 

En måte å uttrykke innholdet i pinsen 
på, er å si at pinsen er Åndens og kjær-
lighetens høytid.

I sin kjærlighet vil Gud oppmuntre og 
utruste sitt folk. 

Derfor sender han sin Hellige Ånd til 
de redde disiplene som hadde stengt seg 
inn bak lukkede dører. Fylt av Ånden 
får de frimodighet og forteller fryktløst 
om Jesus til alle mennesker.

I sin kjærlighet vil Gud skape seg et 
nytt folk av alle raser og tungemål.

Derfor sender han sin Hellige Ånd til 
disiplene og lar det skje et språkun-

der. Siden har vi fortsatt å fortelle 
den gode nyheten om Jesus 

like til verdens ender.
I sin kjærlighet vil Gud 

være nær hos alle som 
tar imot hans Ord.

Derfor sender Gud sin 
Ånd til oss her og nå, til sin 

verdensvide kirke, til den lokale 
menighet og til hver enkelt av oss. 

Her i prostiet var vi samlet mange 
hundre mennesker i kirkene våre, på 
Oscarsborg og på To gård, for å feire 
Åndens og kjærlighetens høytid, for å 
bli tent på nytt til å bringe kjærlighetens 
evangelium videre.

Varme ønsker om en god sommer med 
kjærlighet, glede og fred fra Gud!

Anne Marit Tronvik
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oLSoKfeIRIng
Olsokdagen 29. juli blir det igjen markering av Olav den hellige, vår store hel-
genkonge. I flere år har Den katolske kirke her på Nesodden og Den norske 

kirke feiret denne dagen sammen. Vi starter i kirken med en høytidelig gudstje-
neste og etterpå tar vi med oss piknik-kurven til prestegårdshagen hvor det blir 

leker for hele familien og en overraskelse av det musikalske slaget. 
Hesteskokastingen blir ekstra spennende i år, vil Arne R eller Harald T får van-
drehesten Sleipner til odel og eie? Legg deg i trening så du kan utfordre dem! 
Selvsagt blir det også salg av nystekte vafler, kaffe, te og saft. NB! Husk niste-

kurv og noe å sitte på! Hvis det regner, samles vi på Menighetshuset. 

Olsokgudstjeneste i Nesodden kirke tirsdag 29. juli klokka 18.30!



�

Musikalsk feststemning
Kirken var helt fullsatt av begeis-
trede musikkelskere da vi hadde 
Kantorissimos sesongavslut-
ning i Nesodden kirke 3. juni. 
Bundefjorden Barokkselskap og 
Stefan Ibsen Zlatanos stod for 
festmusikken, primært av Bach og 
Vivaldi. Barokkselskapet er en her-
lig gjeng! Når vi møtes, glemmer vi 
at vi må øve, vi spiller fordi det er 
så gøy, fordi vi elsker det. Det ser 
ut til at denne gleden smitter 
over på publikum! Det var 
tettpakket med store smil 
i kirkerommet. Ekstra 
hyggelig var det at 
Nesoddens nye kul-
tursjef, Ellen Knutsen, 
tok turen til konserten. 
Etter konserten hadde vi 
grillfest i blesten på Presteskjær. 
La vita e bella! 

Takk til amy
Sommeren 2012 fikk jeg et toår-
ig arbeidsstipend fra kulturrådet. I 
samme periode har den amerikanske 
pianisten Amy Muller vært min faste 
organistvikar. Jeg vil rette en stor 
takk til Amy for det arbeidet hun har 
gjort. Hun er en drøm å samarbeide 
med: dyktig, alltid til å stole på, alltid 
godt forberedt, alltid positiv og enga-
sjert. Amy var med på å starte opp 
Kantorissimo, og har vært musikalsk 
vertinne ved flere av konsertene. 
Amy flytter til England i august. Jeg 
tror jeg snakker på vegne av hele 
staben når jeg sier at vi vil savne 

deg. Det har vært en gave å ha deg 
som kollega! Vi ønsker deg alt godt, 
lykke til med flyttingen. 

Kantorissimo vender tilbake!
Jeg har sittet oppe tidlig og sent og 
arbeidet med skisser til neste års 
Kantorissimo-serie og søknaden er 
nå sendt inn til Kulturrådet. Så sant 
vi får nok støtte til å fortsette, blir 

det, om jeg selv skal si det, en fan-
tastisk spennende serie til neste 

år. Som en rød tråd, settes 
musikken i sammenheng 

med andre estetiske 
uttrykk. Musikk og 

lyrikk, musikk 
og kunst, 

musikk og dans. 
Hver konsert får 

sitt tydelige stilistiske 
og tematiske uttrykk, 

som musikk og sorg, musikk 
og farger. Gjennom serien får 

publikum oppleve et stort musi-
kalsk spenn, med musikk fra mid-
delalderen, barokken, romantikken 
og nåtid, samt folkemusikk. Alltid 
fremført av profesjonelle utøvere, 
primært fra Nesodden. Hold alle-
rede av tirsdagskveldene fra sep-
tember til juni! 

Ha en strålende sommer, kjære 
lesere!

Hilsen Ingeborg

PS. Er det noen som ønsker å bidra 
med noe for Kantorissimo, som 
kakebaking eller plakatopphenging, 
så ta gjerne kontakt med meg på 
post@ingeborgchristophersen.com

noen KanToRd   

Kantors hjørne

Åpen kirke med historielaget
Nok en sommer vil Nesodden his-
torielag sørge for å holde Nesodden 
kirke åpen for interesserte besøkende. 
Kirken er åpen søndager fra klokka 
13.00 til 14.30 i perioden 6. juli–10. 
august.

det blir alpha-kurs!
Sammen med Pinsekirken og 
Misjonskirken er vi i full gang med å 
planlegge nytt Alpha-kurs over ti man-
dagskvelder fra januar 2015. 

Mange brikker skal på plass. Vi tren-
ger frivillige til kjøkkentjeneste (dekke 
bord og servere), til å pynte bordene 
så det blir innbydende når deltakerne 
kommer, noen som kan ønske velkom-
men i døren, gruppelederassistenter og 
diverse andre praktiske oppgaver. 

Har du gått kurset før? Invitér gjer-
ne med deg noen nye denne gangen. 

Eller kanskje du skal være med å 
hjelpe til med det praktiske? 

Uansett er du velkommen til Alpha-
kurset som starter i Pinsekirken på 
Fjellstrand mandag 19. januar! 

noTISeR

KANTORISSIMO HØSTEN 2014 
Hold av følgende tirsdager: 

2. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember
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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



– Du er engasjert i 
lokalpolitikken, fortell!
– Viktige saker for meg 
i politikken er kultur og 
kulturarv. Vi må bli flinkere til å 
ta vare på kulturen og vedlikeholde 
og bevare det kulturhistoriske vi har 
her på Nesodden og i resten av landet. 
Bygninger, steder og historier går tapt 
hvis vi ikke tar vare på det. For hva har 
vi igjen hvis industrien og økonomien 
i landet forsvinner? Da har vi jo bare 
kulturen og det samfunnet vi har bygget 
opp. Og hvordan skal vi klare oss når 
fundamentet ikke er der. Grunnmuren 
vår. Hvor er den? Jeg bare spør? 
– Du kommer fra en teaterfamilie og 
jobber selv med teater. Hva gjør du?
Som fireåring leste mor Peer Gynt for 
meg. Nå jobber jeg med firmaet mitt som 
heter Henrik Ibsen AS. Så du kan si at 
jeg har blitt påvirka. Det har aldri gått en 
eneste middag uten en teaterdiskusjon. 
(Stakkars lillebror Audun, han er den 
eneste som ikke er i underholdningsbran-
sjen.) Diskusjonene har gitt meg mange 
gode ideer på hvordan jeg kan bringe 
Ibsen ut til dem som ikke synes han er 
så morsom som jeg synes. Nå jobber jeg 
med Ibsen-tegneserier, Ibsen på engelsk, 
Ibsen for ungdom og Ibsen for barn. Det 
er mange gode historier av Ibsen som jeg 
ennå ikke har fortalt og de gleder jeg meg  

 
 

til å jobbe videre med! 
– Hva er ditt forhold til 

kirken? 
– Hadde ikke greid meg uten. 

Kirken er der for meg i både glede 
og sorg. Jeg er nok ikke enig i alt 

kirken står for i offentligheten, men jeg 
er heller ikke alltid enig i det pappa sier 
heller – og han er jeg veldig glad i selv 
om han ikke mener det samme som meg. 
Jeg har tilbrakt veldig mange timer på 
Ryfoss misjonshus i Vang i Valdres. Der 
var bestefar predikant, min bestemor 
drev koret. Så jeg har nok vært mer i 
misjonshuset enn i kirka. Jeg synes ikke 
det var så stor forskjell på yrkene til 
bestefar og min far. De fremførte begge 
sine budskap fra en scene og begge 
berørte de mange mennesker med sine 
evner. De siste årene har jeg vært mer 
i kirkene på Nesodden. Det er er godt 
sted å være. Bare lukta gjør meg glad. 
– Du har et stort lokalengasjement. 
Hva er du mest opptatt av?
– Akkurat nå er jeg brennende opptatt av 
å bevare Varden leir. Vi er en del ildsjeler 
som jobber for at det skal bli en kulturhis-
torisk fritidspark. Ikke alle vet det, men 
det er et åpent område. Alle er hjertelig 
velkomne til å gå eller trille seg en fin tur 
eller grille en pølse på grillstedene.  
– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Mange meldte seg ut av kirken da det 
ble klart at homofile ikke kunne vies. 
Vel, det synes jeg at var fryktelig lite 
gjennomtenkt av dem. Hvorfor i alle 

dager skal man melde seg ut 
av en diskusjon? For det er 
klart at dette ikke er siste gang 
dette kommer opp. Og hvem 
skal stemme inn nye repre-
sentanter i Kirkerådet når 
de med de sterkeste menin-
gene har smelt igjen døra 
og gått? Jeg er selv bifil og 
har flere ganger ønsket å 
gifte meg. Men det er greit 
det ikke ble noe av. Nå er 
jo det å gifte seg med en 
av det samme kjønn blitt 
en politisk sak. Ikke en 
personlig hendelse i livet 

til to mennesker som elsker 
hverandre. Jeg synes at dette er en vik-
tig sak å fortsette å diskutere, men det 
må være saklig. Fra begge sider. 
– Hva driver du med ellers?
Ellers? Ellers? Jeg har ikke tid til så 
mye annet. Prøver å se datteren min 
så mye som mulig. Hun er 18 år og 
russ, så det har ikke vært så enkelt i det 
siste. Men prøver å få med meg hennes 
konserter. Foruten å være stolt mor til 
Aurora (som synger så vakkert at jeg 
griner hver gang) er jeg mye med resten 
av familien. Det er viktig for meg. Jeg 
har fremdeles mine bestevenner fra opp-
veksten på Nesodden og prioriterer nok 
dem fremfor en ny hobby. 
– Hva ser du helst på TV?
– Har ikke tv! (Og takk for det) 
– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Min mobiltelefon. 
– Hva gleder deg akkurat nå?
– Jeg gleder meg til kommunevalget, til 
premiere på Ibsen Montage i Oslo, til 
tre dager fri i juli – og til å se tusenvis 
av Nesoddinger samlet på den store fine 
festplassen på Varden! 
Kan jeg bare si noe til slutt? Eller Ibsen 
da, fra Gjengangere:
Pastor Manders: Er det ikke en røst i Deres 

morshjerte, som forbyr Dem å nedbryte 
Deres sønns idealer? 

Fru Alving: Ja men sannheten da? 
Pastor Manders: Ja men idealene da? 
Fru Alving: Å – idealer, idealer! Hvis jeg 

bare ikke var så feig, som jeg er! 
Pastor Manders: Kast ikke vrak på idea-

lene, frue – for det hevner seg hårdeligen. 
Hvem har rett? 

RagnHILd
LUnd

� �

I SPeILeT:

Navn: Ragnhild Lund
Alder: �0 år
Bosted: Tangen
Yrke: dramatiker/regissør/produsent



Av Silje Ljosland, ungdomsarbeider@nesodden.kirken.no

UngdoMSSIdene
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Update fra trosopplæringslederen PÅMeLdIng TIL KonfIRMaSjon
Påmelding til konfirmasjon 2014 har startet! 
Påmeldingsskjemaet og mer info finner du på kir-
kens hjemmesider: www.nesodden.kirken.no 

KonfIRMaSjon 2014–2015
Konfirmasjonspåmeldingen er i gang. Du finner den 
på kirkens hjemmeside nesodden.kirken.no under 
fanen «livets gang» og «konfirmasjon». 
Det er allerede en god del påmeldte så vær rask om 
det er en spesiell undervisningsgruppe (KRIK, Pop, 
Musikal eller friluftsliv) eller konfirmasjonsgudstje-
nestedato du ønsker deg. Her gjelder «førstemann 
til mølla»-prinsippet. 
Ellers er det mulig å melde seg på ut august måned. 
Vi starter opp konfirmasjonsåret med et foreldre-
møte 2. september kl. 19.15 i Nesodden 
menighetshus og presentasjon av 
konfirmantene på gudstjenester 
7. og 14. september. Zvær 

rask
!
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Blomster, 

taler, god 

mat, fami-

lie, kirke, 

forbønn, for-

ventninger og 

hvite kapper. 

Jeg tenker 

selvsagt på konfir-

masjon. Mai måned 

       
er en tid for alle disse høy-

tidelige gudstjenestene. I alt 96 konfirmanter for-

deles på ti gudstjenester. For sånn blir det når 

kirkene ikke er så store og mange ønsker å bli med 

på den store dagen til konfirmantene. Og før jeg 

fikk sendt ut brosjyren for konfirmasjonsopplegget 

2014–2015 så var det allerede over 60 påmeldte. 

Og det er veldig moro. 

For ettersom årets konfirmanter nå er ferdig vil 

nye ungdommer fra høsten få lære mer om kristen 

tro og praksis, bli tryggere på seg selv og egen iden-

titet, tenke solidaritet med andre og reflekter over 

egen tro. Det er i hvert fall dette vi ansatte legger 

opp til i konfirmasjonstiden. På årets konfirman-

ter kan det virke som om det er mye av dette de 

har fått med seg videre i livet. Jeg håper selvsagt 

at du som snart er ferdig med 8. klasse vil følge 

konfirmasjonsundervisningen i kirken dette året 

som kommer. Og til dere andre ta god imot nye og 

gamle konfirmanter når de er i kirka, de er utrolig 

trivelige ungdommer. 

Også sniker jeg også inn en liten utfordring til 

deg som leser dette: Har du vurdert å bli fast giver 

til barne- og ungdomsarbeiderstillingen? 

En stilling som gjør det mulig å ha musikalkon-

firmanter. 

gIveRTjeneSTe: 
de Unge foRTjeneR dIn STøTTe!
Som mange av dere kjenner til har vi en barne- og ungdomsarbeider i kirka som lønnes av menighe-
tene selv. Noen gir i kollekten på gudstjenesten, noen har faste trekk i nettbanken sin, mens andre 
betaler et valgfritt beløp når de får tilsendt giro i posten. Små og store gaver er like viktige. 

Menighetene ser at en forutsigbar økonomi i forhold til dette avhenger av faste givere. Kan du 
tenke deg å bli fast giver og være med å utgjøre en forskjell for barn og ungdommer? 

Anette Kaarud som har denne stillingen nå (40 prosent fast og 40 prosent vikariat) gjør en kjem-
pegod jobb som musikalansvarlig på PULS-gudstjenestene. Hun er leder for musikalkonfirman-
tene, barnekorene Cantemus og Nesodden barnekantori i tillegg til babysang. Hun er også med 
på noen av trosopplæringstiltakene i kirken og er en stor ressurs i arbeidet med barn og unge i 
Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter.

Som fast giver binder du deg ikke til noe mer enn det du selv ønsker. Du kan gi 50 kroner eller 
flere hundre, du kan gi månedlig eller årlig, det er helt opp til deg. 

Ta kontakt med trosopplæringsleder Silje om du er interessert i å bli en av mange faste givere som 
bidrar til at vi kan fortsette å ha en barne- og ungdomsarbeider i kirkene. 

 
 Hilsen fra trosopplæringslederen – trosopplaering@nesodden.kirken.no



tiden er overmoden for at et 
kirkebygg blir realisert nord 
på nesodden.

Grunnloven og Stortinget legger 
til grunn at Den norske kirke 
fortsatt skal fylle rollen som 

kirke for folket. I tillegg har Kirken 
fått nye oppgaver. Tidligere var det 
skolen som sto for opplæring i kristen-
dom. Det er nå kirken lokalt som har 
ansvar for å videreformidle vår kristne 
kulturarv og vårt kristne verdigrunn-
lag. Trosopplæringsreformen innebæ-
rer at alle døpte i alderen 0-18 år skal 
gis et opplæringstilbud med et omfang 
på 315 timer. 

Det er betydelig engasjement og 
aktivitet i menighetene på Nesodden, 
vi har dyktige og visjonære prester 
som er brobyggere i vanskelige tider, 
og et aktivt kirkelig fellesråd. Kirken 
på Nesodden jobber for å være en 
åpen, aktiv og inkluderende kirke. I 
2013 ble det gjennomført 290 kirkelige 

handlinger i kirkene på Nesodden. Av 
disse var 156 gudstjenester. Det totale 
antallet deltakere på gudstjenester 
var 12.516. Dette betyr at det i 
gjennomsnitt var 80 deltakere pr 
gudstjeneste i Nesodden. Ved sta-
dig flere gudstjenester opplever 
vi uverdige situasjoner ved at 
det ikke er plass til alle som 
ønsker å delta i fellesskapet da 
de gamle kirkene på Nesodden 
har svært begrenset kapasitet. 

Nesodden kirkelige fellesråd 
har vedtatt at det er en hoved-
oppgave å jobbe for et nytt 
og tydelig kirkebygg på 
Nesodden i meget nær frem-
tid. I denne prosessen har vi 
utarbeidet et grunnlagsdo-
kument «Behovsanalyse 
nytt kirkebygg» som ble 
vedtatt i sak 31/2014 den 
28. mai. Hele dokumen-
tet kan leses på www.nes-
odden.kirken.no

Det første initiativet 

for å få bygget en ny kirke på Nesodden 
ble gjort i 1963, altså for over 50 år 

siden. Tiden er nå overmoden for at 
et slikt kirkebygg blir realisert.

Kirkebyggene på Nesodden har 
ikke den kapasitet som trengs 

for å kunne gi innbyggerne 
på Nesodden verdige rammer 
rundt viktige seremonier som 
dåp, konfirmasjon, vigsel og 
gravferd. En ny kirke må til-
fredsstille de krav som en i dag 
stiller til offentlige bygg, blant 
annet med hensyn til miljø og 
universell utforming. Tomten 

den nye kirken bygges på må 
ha kort avstand til offentlig 
kommunikasjon, gode parke-
ringsmuligheter, samt ha et 
uteområde som kan fungere 
som en samlingsplass. Det 
er også viktig at en ny kirke 
fremstår som en tydelig 
kirke. Tiden for de gamle 
arbeidskirkene er forbi.

Den nye kirken skal 

MeR KIRKeLIg RoM Av Frank Willy Vindløv Larsen (kirkevergen@nesodden.kirken.no)
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vI vIL Ha ny KIRKe PÅ neSodden

Sommeren 2014 starter 
arbeidene med å utvide 
Nesodden kirkegård. 
Det skal anlegges i alt 
2300 nye gravplasser, 
hvorav 1500 kistegra-
ver og 750 urnegraver. 
Utvidelsen vil bli gjort i 
sørlig retning i forhold til 
eksisterende kirkegård. 
Som en del av arbeidene 
skal det etableres en mid-
lertidig adkomstvei, som 

skal fjernes og erstattes 
med gangvei mot slutten 
av anleggsperioden.

Det er forventet 
anleggsstart i uke 31 
eller 32, altså i slutten av 
juli eller i begynnelsen 
av august. Eksisterende 
kirkegård vil i anleggs-
perioden skjermes mot 
byggearbeidene og vil 
i liten grad påvirkes av 
arbeidet. 

KIRKegÅRden PÅ
neSodden UTvIdeS
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annonSeR

t a n n l e G e
Balwinder Kaur (k)
tangen terrasse 59, 1450 nesoddtangen 

66 91 12 48

lei et meniGhetShUS!
NESODDEN 
Ypperlig lokale til  
jubileer, barnedåp,  
bryllup, minnesamvær  
og lignende. 
Anja Antonsen  
tlf 9�6 �1 6�� 
anjaanton@hotmail.com

GJØFJELL 
Trenger du lokale til bar-
nedåp, minnesamvær og 
lignende? (Utleie til bar-
nedåp fra midten av mai 
til midten av august.)
Tone Killingmo 
tlf 9�0 �� ��0
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL 
Hyggelig lokale til bar-
nedåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 
91� �� �69 
elisabeth.wehmer@ 
gmail.com

dekke tre primære behov. For det før-
ste skal kirken dekke behovet for et 
godt fungerende kirkerom i forbindelse 
med kirkelige handlinger som dåp, vig-
sel, konfirmasjon og gravferd. Dernest 
må kirkebygget inneholde rom for utø-
velse av menighetens øvrige aktiviteter, 
herunder undervisning pålagt gjennom 
trosopplæringsreformen. Til slutt vil det 
være hensiktsmessig at kirkens behov 
for kontorarbeidsplasser også legges i 
tilknytning til et nytt kirkebygg.

Nesodden kjennetegnes ved store 
demografiske endringer, folketallet sti-
ger og Nesodden kirkelige fellesråd 
har dokumentert at det er behov for 
ny kirke. Kirken har stor betydning 
for mange mennesker i lokalsamfun-
net og kirken er spesielt viktig for 
mange i vanskelige tider. Uansett om 
man politisk er enig eller uenig er det 
et stort behov for ny kirke og det er i 
henhold til lovgivningen politikernes 
ansvar å bygge ny kirke, når behovet 
er dokumentert.  



10 11

deT gRoR I BanoS foTefaR Av Anne Marit Tronvik

denne våren var jeg så heldig 
å få delta på en helt spesi-
ell reise – til kurdistan, ikke 
akkurat et vanlig turistmål.Av 

Bakgrunnen er at foreldrene til 
Bano Rashid som var en av de 
omkomne på Utøya, har stiftet 

et minnefond for å bedre forståelse 
mellom kurdiske og norske ungdom-
mer både når det gjelder kultur og 
religion.

På vegne av minnefondet ble imam 
Senaid Kobilica, som hadde Banos 
gravferd sammen med meg, min mann 
Harald, som leder vennskapsgruppen 
i kommunen, og jeg selv invitert av 
Bayan Amin og Mostafa Rashid til et 
besøk i Erbil, byen familien kommer 
fra. Ingen av oss som reiste, går vel 
under betegnelse «ungdom», men vårt 
mål var å ta noen kontakter for å se om 
man kan legge til rette for utveksling 

mellom ungdommer.
Jeg visste svært lite om Kurdistan 

utenom det vi får med på nyhetene, og 
var ganske spent på reisen. Bayan og 
Mustafa fortalte at Erbil er en svært 
gammel by som nå er hovedstad i selv-
styreregionen Kurdistan i Nord-Irak. 
Etter den amerikanskledete invasjo-
nen i 2003 er situasjonen for kurdere 
en helt annen enn da familien måtte 
flykte, så nå er det trygt for dem å reise 
dit på besøk. 

fredelig sammen
I denne delen av Irak lever ulike reli-
gioner fredelig side om side. Ca 95 
prosent av befolkningen er muslimer, 
resten fordeler seg mellom kristendom 
og Yazidi, en gammel kurdisk religion. 
Politikerne hadde oppnevnt et eget 
konfliktråd med en representant fra 
hver av disse religionene, for å sørge 
for at folk kunne leve fredelig sammen. 
Kanskje noe å lære?

Vi kom til Erbil midt i den kurdiske 

nyttårsfeiringen, Newros, 21. mars. I 
byens største park var folk samlet til 
fest, med konsert, fyrverkeri, flagg og 
små og store i vakre festdrakter. Ikke 
ulikt 17. mai – men en stor forskjell: Det 
fantes ikke en beruset person! Dagen 
etter dro familiene på piknik – de satt 
tett i tett langs hovedveien – med grill 
og kurdisk te. Vi besøkte Mostafas 
store familie, ble bevertet med velsma-
kende kurdisk mat og fikk være med i 
ungdommenes nasjonale rekkedans. 

Like vennlig ble vi tatt imot av Bayans 
familie og merket begge steder hvordan 
jentene var ivrige på å få seg utdannelse 
– og hadde mulighet til det.

Moskeer og kirker
Vi besøkte flere moskeer, en katolsk 
kirke og et gammelt ortodoks kloster. 
Over alt ble vi vennlig mottatt, selv om 
det var ulike regler for hvordan man 
hilste på hverandre, ikke minst mellom 
mann og kvinne.

Vi vakte en viss oppsikt på gatene, 

ReISe I ToLeRanSenS  Tegn

Over: Overrekkelse av et bilde av Nesodden 
kirke i Departementet for religiøse saker.

Høyre: Besøk i det ortodokse klosteret Dir 
Marmati, bygd på �00-tallet.

Lengst til høyre: Sammen med Banos familie 
på fjelltur.
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Vi har olje og iphone, trenger vi 
Gud? og trenger Gud oss?

Lukten av friskt gress og grill hen-
ger i den varme luften. Lyden 
av latter fra barna på tråbilene 

blander seg med summingen av en 
gruppe voksne som snakker sammen. 
Fra et annet sted høres gitarspilling og 
sang. Det har vært en innholdsrik dag 
for mange, mens andre har brukt den 
til å slappe av i sommersola. Leking 
for barna, kanotur for ungdommene, 
bibeltime, utflukt til Klässbols linne-
väveri eller vandring i skogen langs 
flykningrutene fra krigens dager for 
de voksne gjør at alle gleder seg til 
bananene med sjokoladebiter oppi skal 
få en myk konsistens på grillen. Nye 
bekjentskap er stiftet over en kaffe-
kopp og snart er folk i alle aldre midt 
oppi en intens fotballkamp. 

Og det beste er at du kan være en 
del av dette i august.

 Nærmere bestemt 22.–24. august. 
Da inviterer Skoklefall, Nesodden og 
Gjøfjell menigheter til menighetsweek-
end.  Noen barnefamilier, noen godt 
voksne, noen single, noen barn, noen 
ektepar, noen som liker å prøve noe 
nytt og noen som synes programmet 
ser spennende ut, reiser til Sjøglimt. 
Det er et koselig leirsted som lig-
ger like ved Ørje. Her er det store 
vakre uteområder med skog, plen og 
klatrevegg i tillegg til fine inneområ-
der. Det gjør det til et ypperlig sted 
for menighetsweekenden for de med 
en eller annen tilhørighet til Gjøfjell, 
Skoklefall eller Nesodden kirke.

 Temaet som går igjen på samlinger, 
diskusjoner og i samtalegrupper er «Vi 
har olje og iPhone, trenger vi Gud? Og 
trenger Gud oss?». 

Begge våre dyktige sokneprester, 
Anne Marit og Svein, blir med og 
bidrar med bibeltimer og refleksjoner 
rundt temaet.

Av Silje  LjoslanddeT gRoR I BanoS foTefaR Av Anne Marit Tronvik

flere ganger ble vi stoppet av famili-
er som spurte om de kunne få lov til 
å ta bilder av seg selv sammen med 
oss. Sånn er det å være berømt, 
tenkte jeg, og er i grunnen glad for 
at jeg kan gå ganske ubemerket 
rundt på veiene på Nesodden.

Råd for religiøse saker
I tillegg til de tre lederne for Rådet 
for religiøse saker, fikk vi møte 
ministeren for religiøse saker og 
Erbils varaordfører. Sistnevnte var 
for øvrig på Nesodden i forbindelse 
med markeringen av ettårsdagen 
for terrorhandlingene 22. juli 2011.

Nå arbeider vi for at noen ung-
dommer fra Erbil skal få mulighet 
til å komme til årets markering 22. 
august. Det er ikke lett å skaffe 
visum, men vi håper å få det til, 
slik at de kan knytte kontakter 
med ungdommer herfra slik at de 
sammen kan arbeide videre for økt 
toleranse.

ReISe I ToLeRanSenS  Tegn ny MenIgHeTSweeKend!

b l i  m e d  p å  m e n i G h e t S w e e k e n d e n  2 2 . – 2 4 .  a U G U S t
Påmeldingsfrist 1. juli (tidlig ettersom helgen kommer rett etter sommerferien). 
Registrer navn og kontaktinfo i påmeldingsskjemaet på nesodden.kirken.no/nb-no/
fellesrådmenighetsråd/menighetsweekend eller ring anne Irene nygård på 99713593. 



1� 1�

fellesgudstjeste på To gård Av Steinar Glimsdal

EDVARD ADDE er 16 år og går på 
Alværn ungdomsskole. På fritiden er 
han med venner og synger. 
Hans favorittsalme er: 

«deg væRe æRe» 
– Jeg liker rytmen og det er en fen-
gende sang, sier han.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITT OM SALMEN:
«Deg være ære» er en jublende lov-
sang til Kristus som har beseiret 
mørkets makter og stått opp fra de 
døde.

Den opprinnelig franske salmen, 
«A toi la glorie», kom til i 1884. 
Teksten ble skrevet av den sveitsiske 
teologen og salmedikteren Edmond 
Louis Budry fra Sveits’ franskta-
lende område. 

Melodien er komponert av selveste 
Georg Friedrich Händel, som skrev 
den til oratoriet Josva på midten av 
1700-tallet. Den ble senere brukt i et 
annet oratorium, Judas Maccabaeus. I 
denne formen ble melodien i sin tur 
brukt til en påskesang av Charles 
Wesley i 1760. I Tyskland knyttes 
den til en avdventssalme.  

Gjennom en økumenisk og 
flerspråklig salmebok, Cantate 
Domino, ble salmen verdenskjent i 
1925. I boka var den også oversatt til 
tysk og engelsk. 

I 1949 kom salmen i norsk versjon 
da Arne Fjellberg, prest fra Larvik,  
gjendiktet den til den store verdens-
ungdomskonferansen i Oslo.

ATF
(Kilde: «Nytt norsk salmeleksikon»)

y n d L I n g S S a L M e
MIn

igjen var det vakre som-
merværet og det gode 
samholdet som rår mellom 
medlemmene i nesoddens 
seks forskjellige kirker på 
sitt aller beste. 

Det var 2. pinsedag og tid for å 
finne sin plass i gressbakken 

foran hovedhuset på To gård.
I en rask uformell telling nær-

met vi oss 100 små og store, unge 
og eldre som denne dagen hadde 
funnet veien til Nesoddmarkas 
perle. Vafler og kaffe sto klar tak-
ket være de trofaste entusiastene 
i «To gårds Venner». Prekenen i 
år var ved sokneprest Anne Marit 
Tronvik som også bidro med vak-
kert fløytespill sammen med man-

nen Harald på keyboards, og for 
anledningen utnevnt til organist 
på To gård. Pastor Knut Moholt, 
Misjonskirken, ledet gudstjenes-
ten, og det var deltakelse ellers 
også fra Pinsekirken og Den katol-
ske menighet.

Etter gudstjenesten var det tid 
for å nyte stedets herlige vafler, 
kaffe og saft – eller medbrakt niste. 
Mange deltok i naturstien som ga 
trim for både sjel og kropp – og en 
Twist-pose til det seirende lag.

Dette var 15. året på rad at To 
gård har stått som vertskap for fel-
leskirkelig friluftsgudstjeneste på 
Nesodden. De fleste gangene har 
været vært akkurat slik det var i 
år. Folk husker bare en gang eller 
to at de måtte trekke innendørs.

Da er det bare å se fram til minst 
15 år til med slike felleskirkelige 
pinsesamlinger.

PInSe PÅ To



ReIULf STeen: På barrikadene
– Jeg ser en stor fare i at vi i mindre 
og mindre grad engasjerer oss i verden 
utenfor vår egen. Klasseskillene i global 
sammenheng er større enn noen gang, 
og er grunn til fortsatt kamp. Det har 
aldri vært så mange fattige – og rike – i 
verden som nå. Afrika, med sin oppblom-
string av korrupsjon og AIDS, gir stor 
grunn til bekymring. Likeså situasjonen 
i Russland. Miljøproblemene er truende, 
og det alvorlige er at miljøengasjementet 
nesten ikke er tilstede i samfunnet i dag.

– Hva tenker du om det forestående 
tusenårsskiftet?

– Det stimulerer folk til å tenke i lengre 
historiske baner, og det er bra. Menneskene 
i vårt århundre har kuttet forbindelsen 
til sin nære fortid. Hvor mange forbin-
der i dag noe med 9. november 1989 og 
Berlinmurens fall? Millenniumskiftet vil 
forhåpentligvis inspirere folk til mer lang-
siktig tenkning og til å stille grunnleggende 
menneskelige spørsmål om framtida. Alt 
dreier seg ikke bare om børsnoteringer. 
Penger er i altfor stor grad blitt målestokk 
på de fleste livsfenomener.

– Til slutt 10.000-kroners-spørsmålet: 
Hvordan er Norge om 100 år?

Reiulf Steen smiler og tenker seg om:
– Det eneste sikre er at vi ikke kan vite 

noen ting om framtida. Våren 1988 var 
jeg litt dristig og antydet i utenriksdebat-
ten i Stortinget at Berlinmuren kom til å 
falle innen 5 år. Dette sier jeg ikke for å 
skryte. Jeg hadde bare en fornemmelse 
av at det ville skje. De fleste kommenta-
rer etter debatten gikk ut på at jeg måtte 
være gal som kunne mene noe slikt. Bare 
halvannet år senere raste muren. Vi vet 
i dag at vestlig etterretning var helt i det 
blå så sent som dagen før grensen inn 
til Vest-Berlin ble åpnet! Det viser hvor 
umulig det er å spå om utviklingen.

Intervju med nesodding og tidligere stortings-
representant Reiulf Steen i Kirkespeilet nr � 
(desember) 1999
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Øverst: Duoen «Lov og Evangelium» (Harald og Anne Marit Tronvik) 
leder allsangen samen med pastor i Misjonskirken, Knut Moholt.

Under til venstre: Syngende forsamling i vakkert sommervær.

Under: Mange av deltakerne har vært med her på To gård fra første fel-
lesgudstjeneste ved tusenårsskiftet. 



Lorang W Høiås
Arvid Emil Arnesen
Else Sjøberg
Thorstein Røsæg
Ruth Jørgine Patey
Inge Ervik
Arne Bjerkelund
Geirr Ellefsen
Aase Øverås
Reidun Bratli
Hans Ricard Hansen

BønneKRUKKen

10. MaRS–8. jUnI 2013

SLeKT SKaL føLge SLeKTeRS gang

neSodden kirke
Aslak Engh-Vessia
Marie Ritter Esbjug
Fia Højland Endresen
Oscar Grind
Erik Stenersen 
Shawn Magnus Østby 
Benjamin Dowlasz Nystedt
Sunniva Regina Thulesius
Magnus Leikvold Stangeland 
Oliver Fredrik Mescherl

neSodden kirke
Liv Unni Sødem og Miguel 

Angel Johansen 
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†
LeIf  aagaaRd TIL  MInne

Det var vemodig å få budskapet om at vår tidligere sokne-
prest Leif Aagaard var død, 93 år gammel. Han var prest på 
Nesodden fra 1982 til 1990. Aagaard kom til halvøya etter 
en mangeårig tjeneste i Sjømannsmisjonen, blant annet aks-
let han den viktige jobben som generalsekretær i årene før 
Nesodden ble hans «havn».

Leif Aagaard var en prest med pågangsmot og hjertevarme. 
Uten hans innsats spørs det om vi hadde hatt det flotte menig-
hetshuset ved Nesodden kirke. Den står som et stolt monu-
ment over hans arbeidsomme tid som sokneprest her hos oss.

Leif Aagaard levde et spennende og krevende liv. Han var 
blant annet yngste medlem av Kompani Linge under krigen. 
Han gjorde mye for å holde god kontakt med sine kamerater 
fra den gang, til gjensidig støtte og glede innad i gruppen.

Leif Aagaard bosatte seg i Sande i Vestfold sammen med 
sin kone Kari etter at pensjonisttiden var et faktum i 1990. De 
fikk nesten 67 år sammen som ektepar. Våre tanker går nå til 
hans kjære Kari og til den øvrige familien. 

Leif Aagaard ble begravet fra Ullern kirke torsdag 5. juni. 
Vi lyser fred over hans gode minne.

Anne Marit Tronvik, sokneprest

Pål Halvorsen
Gunnvor Kristiansen
Harriet P Sørensen
Palma G Pedersen
Hanne S Tomter
Wenche Hanoa
Anne Marie Nesheim
Svenn J Sørensen
Marianne Selsjord
Lars Thingelstad
Kari Stensbøl
Ole J Andresen
Arnfinn Sørensen
Kjell Thoresen
Grethe Bakken
Trine Krogh
Per Georg Rondestvedt
Alfhild Hasle
Solveig Linea Ruud
Egil Arthur Forsmann

SkokleFall kirke
Jacob Lilleheim Krogstad
Anton Werenskiold
Leo Støkken Sarvik
Matteo Thomas Schiøtz 

Samuel
Simen Severin  Myklebust 

Roald
Emilie Siger
Even Ødegård Nydal

GJøFJell kirke
Hanna Emilie Høyland 

Tellefsen
Levi Moseby Eldøy
Tobias Nebbenes-Jul 
Andre kirker: 
Oskar Söösten Sveen

BE FOR 

– sommerens  
leirer og stevner

– alle som er hjemløse  
eller arbeidsledige

– sommertrafikken til 
lands, til vanns og  

i luften

– menighetsweekenden  
i august

– alle som kjenner  
seg ensomme  

i ferietiden

– Vilje og visdom  
til å skape fred  

i urolige  
områder
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Sang!
babySanG 
Høsten 2014 starter vi opp baby-
sang i Gjøfjell menighetshus! 
Samlingene vil være tirsdager kl. 
10.45–11.30. Første samling er tirs-
dag 2. september. Kurset går over 
8 uker.
Vi fortsetter med babysang i 
Skoklefall kirke til høsten. Første 
samling er mandag 6. oktober.
For mer informasjon om babysang kon-
takt barne- og ungdomsarbeider Anette 
Kaarud på nesodden@amkaarud.no.

korSkole
Kirkens korskole på Nesodden 
starter opp igjen torsdag 4. sep-
tember. Korene øver i Skoklefall 
kirke hver torsdag. Cantemus 
(siste året i barnehagen–3. klasse) 
øver kl. 17–17.45, og Nesodden 
barnekantori øver kl. 18-19.30. 
Ta kontakt med dirigent og sang- 
pedagog Anette Kaarud på  
kor@nesodden.no for mer info.

LaByRInT Hjelp dirigenten å finne fram til kirken før konserten starter!

Send oss løsningen på 
labyrintoppgaven da 
vel! Kanskje du vinner 
en bok! Du kan sende 
i posten, på epost eller 
mail. 
Se adresser over. 
Løsning på forrige 
oppgave, påskeharen 
som skulle finne fram 
til påskekurven, ser du 
til venstre.
Lykke til!
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onsdag 18. juni
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 22. juni
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 29. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

Søndag 6. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 13. juli
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 20. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 27. juli
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

tirsdag 29. juli
Olsokgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
18.30 sammen med 
den katolske menighe-
ten på Nesodden. 
Piknik med hestesko-
kasting i prestegården 
etterpå. Se mer på 
side 2.

Søndag 3. august
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 10. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 17. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Fredag 22. – 24. august  
Menighetsweekend på 
Sjøglimt leirsted i Ørje. 
Se mer på side 11.

Søndag 24. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

onsdag 27. august
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 31. august
Familiegudstjeneste 
med utdeling av 6-
årsbok i Gjøfjell kirke 
kl 11.

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 7. september
Gudstjeneste med 
konfirmantpresen-
tasjon i Nesodden 
kirke kl 11.
Gudstjeneste med 
konfirmantpresen-
tasjon i Skoklefall 
kirke kl 11.

Søndag 14. september
Gudstjeneste med 
konfirmantpresen-
tasjon i Gjøfjell kirke 
kl 11.
PULS-gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15.

onsdag 17. september
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 21. september
Gudstjeneste i 
Nesodden 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
 

olSok
Tirsdag 29. juli  
kl 18.30 feirer 
vi gudstjeneste 

sammen med den 
katolske kirke på 

Nesodden.   

Nesodden kirke

FørSteklaSSeS
Fyller du 6 år i 

år og kommer på 
familiegudstjeneste 
31. august, får du 

en fin bok med 
bibelfortellinger  
og tegneserier.

Gjøfjell kirke

VeSper
Onsdag 27. august 

samles vi til  
første Vesper  

etter  
sommerferien. 

 
 

Skoklefall kirke 
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