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Det har vært mye fokus på 
ekstremisme i det siste, først 
og fremst pga den måten ter-

rororganisasjonen IS (Den islamske 
stat) sprer sin ideologi i Irak og 
landene rundt. 

Så sent som i mars besøk-
te jeg Erbil, hovedstaden 
i Kurdistan, en auto-
nom region i Nord-Irak. 
Der levde muslimer, krist-
ne og jezidin fredfullt side om 
side. Jeg fikk være med på feiring 
av deres newroz (nyttårsfeiring) og 
opplevde en naturlig og ekte glede over 
å være kurder, særlig hos de unge. Jeg 
kunne gå trygt i gatene og ble tatt imot 
med stor gjestfrihet. Dette trygge og 
tolerante samfunnet er nå truet. Jeg er 
dypt rystet over den grusomme frem-
ferden til IS, der et menneske ikke for-
tjener å leve hvis det ikke støtter deres 
politikk og religion fullt ut. 

Ser vi tilbake i historien, er det ikke 
vanskelig å se hvordan ulike ideolo-
gier, religiøse og politiske, har vært 
opphavet til forfølgelser og krig, fordi 
enkeltgrupperinger holder sin ekstreme 
tolkning som den eneste riktige og ikke 
tolerer andres syn. 

Sammen med fem tusen andre deltok 
jeg i demonstrasjonen i Oslo 25. august, 
der norske muslimer tydelig sa ifra om 
at de grusomhetene IS står for, ikke er 
forenlig med Koranen. De fikk sterk 
støtte fra mange ulike hold i sin oppfor-
dring til å kjempe mot ekstremisme. 

Det er ganske skremmende at unge 

menn også fra vårt eget land reiser ned 
for å delta i disse styrkene.

De fleste som slutter seg til ekstreme 
grupperinger, om de er islamister 

eller høyreekstreme, viser seg å 
være ungdom som på en eller 

annen måte har falt utenfor 
fellesskapet. 

Hvis likeverd og tole-
ranse er noen av de verdi-

ene vi vil bygge vårt samfunn 
på, må vi våkne opp og se at vi 

har en jobb å gjøre på grasrotpla-
net! Vi må si ifra når vi ser barn som 

mobbes og ungdom som fryses ut av 
vennegjengen. Vi må bli flinkere til å 
inkludere dem som er litt annerledes i 
våre fellesskap, være mer frimodig til 
å gå i dialog med dem som tenker og 
tror annerledes. Min egen erfaring er at 
det er en stor berikelse å bli kjent med 
andre kulturer og religioner. Det gjør 
meg også tryggere på mitt eget ståsted.

Her hjemme gleder vi oss akkurat 
nå over at mange unge melder seg 
til det spennende konfirmantoppleg-
get vårt, en bra økning fra i fjor! 
Konfirmanttiden er en unik mulighet til 
å bli kjent med kristen tro og dermed 
vite mer om den kristne kultur. Det 
kan gi en god forankring videre i livet, 
gi livet mål og mening og gi et tryggere 
ståsted i møte med religion på avveier.

Med hilsen 
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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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 10. november

. 

Toleranse
Leder
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Etter overdrevent mye is i magen 
gjennom sommeren (grunnet 
nyinnkjøpt iskremmaskin), er 

det kanskje like greit at høsten er på 
vei for min del. Det er mange spen-
nende ting i vente. I skrivende stund 
er vi midt i prosessen med intervjuer 
og prøvespill for å finne en organist- 
vikar som skal spille i begravelser 
og til gudstjenester annenhver uke i 
Nesodden og Gjøfjell kirker. Vi har 
fått mange sterke kandidater, så 
det blir nok mye velklang i kir-
kene fremover!  

Jeg skriver mine kantor-
ord tirsdag den 2. sep-
tember. I kveld har 
vi kanonstart på 
årets Kantorissimo-
serie. Fiolinisten 
Henning Kraggerud, som 
er en superstjerne i den klas-
siske musikkverdenen, har tak-
ket ja til å gjeste serien vår i samspill 
med den suverene klassiske gitaristen 
Petter Richter som bor på Nesodden. 
Det blir en frydefull kveld, jeg gleder 
meg!

Tirsdag 7. oktober er det duket 
for en helt spesiell kunstopplevelse i 
Nesodden kirke. Anne Hytta er en 
av våre mest anerkjente folkemu-
sikere som musikalsk befinner seg 
et sted mellom tradisjon og samtid. 
Sammen med lysdesigner og video-

kunstner Ingeborg Staxrud Olerud 
har hun laget en konsertforestil-
ling med nyskrevet musikk, lysde-
sign og video. Med Draumsyn tar 
Anne Hytta hardingfela med inn i 
et nytt og suggererende landskap. 
Forestillingen «Draumsyn» er basert 
på forskjellige felestiler, eller farge-
navnene på disse, slik som «ljosblått», 
«halvgråing» og «grålysing». 

Anne forteller: «I musikken kan 
man gripe tak i fornemmelsene, det 

man ikke har et verbalt språk 
for. Draumsyn for meg er 

blandingen og motsetnin-
gen mellom noe drøm-

mende og uvirkelig, 
og klart og «sett», 

en blanding som jeg 
opplever at fornemmel-

ser gjerne er.»

Programmet for 4. november 
er ikke spikret ennå, men da står 

grunnlovsjubileet i fokus. Det blir 
norsk musikk fra 1800-tallet. Hold 
av datoene! 

Lag en kopp kakao og nyt høst-
fargene! Håper vi ses fremover til 
gode musikkopplevelser i Nesodden-
kirkene!

 
Beste hilsen,

Ingeborg
post@ingeborgchristophersen.com

noen kanTord    

kantors hjørne
onsdagsmiddag og Pusterom
Fra flunkende nytt kjøkken blir høs-
tens onsdagsmiddager servert fra og 
med onsdag 8. oktober, og fram til jul. 

Denne onsdagen, rett etter skolens 
høstferie, starter også Pusterom. Disse 
kveldene åpner kirken klokka 18 for 
stillhet og lystenning. Etter en halv-
time blir det en kort kveldsbønn med 
mye sang. 

Babysang i gjøfjell og Skoklefall
Det blir babysang i Gjøfjell menig-
hetshus denne høsten. Første gang 
blir tirsdag 9. september kl 10.45. 
Det er felles lunch etter samlingene. I 
Skoklefall kirke begynner babysan-
gen mandag 6. oktober. Gruppen for 
de minste barna starter kl. 10.30, som 
vanlig, mens gruppen for de som krab-
ber starter etter lunsj, kl. 12.15.
Alle er velkomne, uansett bakgrunn og 
tilhørighet. Det kreves ingen forkunn-
skaper. For ditt barn er din stemme 
den vakreste!

Blomsterflor foran kirken

På gressletta foran Nesodden kirker har 
det kommet opp en flott trekasse med vakre 
blomster.

noTISer

KANTORISSIMO HØSTEN 2014 
Hold av følgende tirsdager: 

7. oktober, 4. november og 2. desember

Foto: A
nn-T

uri Ford
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g r a v s e r v i c e
salg av

gravlys
kranser
barbuketter
fra gulbjørnrud sag- og høvleri fra 27.10.

vi står ved nesodden kirke allehelgen:
• fredag 31. oktober kl 10–17
• lørdag 1. november kl 10–17
• søndag 2. november kl 11–17

SUPerTILBUd
liten krans  
+lys (60 t) kUn

100,–

    n o r d r eLindebråte 
g å r d s d r i f t

annonSer

Se våre 
nettSider: 

Se våre nettSider: 
www.spar-esset.no

spar-esset mat
grYTereTTer
koLdTBord

SnITTer
kaker

MIddag
Telefon 64 93 92 77 • Telefaks 64 93 92 37

vi 
hjelper 

deg med 
maten

når 
kvalitet 
teller

advokat Per SLInde 
telefon 22 83 50 00 • faks 22 83 07 66 • mobil 90 14 35 09 • mail pslinde@online.no

 
www.nettadvokaten.no • www.forsinkelsesrente.no

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

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



– Hva gjør et menighetsrådmedlem?
– Menighetsrådet er med på å gjen-
nomføre planer for gudstjenester, 
trosopplæring, konfirmasjonsunder-
visning og ting som skjer i de for-
skjellige menighetene. På Gjøfjell har 
de kor, ungdomsklubb, onsdagstreff. 
Nesodden har Pusterom, onsdagsmid-
dag. Vi prøver også hele tiden å tenke 
gjennom hva som kan gjøre at vi får 
flere til å komme på disse arrange-
mentene.

– Hvor lenge 
har du vært aktiv i 

kirken på Nesodden?
– Jeg har vært aktiv siden 

jeg kom inn i menighetsrådet, 
i tre år.

– Er dette noe du anbefaler 
andre å delta i?
– Jeg anbefaler andre å prøve 
en periode. Dette er spennende, 

og man kan være med å utforme litt av 
hvordan man vil at kirken skal møte 
oss.

– Hva slags bakgrunn har du?
– Jeg har jobbet som dokumentkon-
troller innen engineering.

– Hvor lenge har du bodd på 
Nesodden?
– Jeg har bodd her siden 1985 og 

er opprinnelig fra 
Kringsjå i Oslo.

– Hva er du opp-
tatt av ellers?
– Jeg er opptatt av 
de tre barnebarna 
mine, barna mine 
og strikking.

– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?
– Min kirkelige hjertesak er at det 
skal være plass til ALLE i kirken. På 
Nesodden har vi vist at kirken bryr 
seg om alle og at alle er hjertelig vel-
kommen. Det er viktig for å kunne få 
en aktiv kirke.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– På mitt nattbord ligger det kun 
krim.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Jeg kan glede meg over tre flotte 
barn, tre fantastiske barnebarn, svi-
gerbarn og min kjære mann.

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg ser ikke på tv. Vi har valgt å 
ikke ha tv. Men jeg hører gjerne på 
radio. Der er jeg nesten altetende.

gjerTrUd 
BLaaSvær

� �

I SPeILeT:

Navn: Gjertrud Blaasvær
Alder: 54 år
Bosted: Bomansvik
Gjør: Menighetsrådsmedlem i  
      Nesodden og Gjøfjell



acTIon TweenS for alle i 4.–7. klasse 
På Action Tweens møtes vi en gang i måneden 
for å være sammen og ha det gøy! Vi lager mat, 
lager noe kreativt, har leker  og lærer om hva 
som skjer i verden og hvordan vi kan gjøre jorda 
til et bedre sted. Vi får høre spennende historier 
fra Bibelen og lærer mer om det å være kristen. 
Noen ganger er vi ute ved sjøen og tenner bål, 
er i skogen eller leker ute. Man kommer på de 
samlingene man kan, og det er helt gratis! Ta 
gjerne med venner!

Foreldre kan melde seg på mailliste, hvor en 
får påminnelser om samlingene, ved å sende en 
mail til Ingvild Fredwall action.tweens@gmail.
com. Samme mailadresse kan også brukes ved 
spørsmål. Vi har også en Facebook-gruppe som 
heter Action Tweens.

Datoer for skoleåret 2014–2015: 
Fredagssamlinger i Nesodden menighetshus kl. 
18–21:

12. september, 24. oktober, 7. november,  
5. desember, 9. januar, 6. februar, 6. mars, 24. 
april og 8. mai. Og så er det sommerleir 5.–6. 
juni. 

Nytt  
konfirmantår!

Har du glemt å melde 
deg på? Gjør det snarest  

på menighetens  
hjemmesider.

Av Silje Ljosland trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngdoMSSIdene

6 �
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Lik Facebook-siden 
«Ung nesodden»!
Da kan du holde deg opp-
datert på det som skjer i 
ungdomsarbeidet i Gjøfjell, 
Nesodden og Skoklefall 
kirke.

kUrSkveLd 16. septemberVoksne og eldre ungdommer som er ledere/frivillige vil lære mye denne kvelden. Tema som tas opp er: «Når hjemmet ikke er trygt – om krenkelser». «Hvem er jeg i møte med barnet? – om selvbilde».  «Trygg trosformidling – om gudsbilder».  Kurset er gratis, men du må melde deg på snarest til Silje på  trosopplaering@nesodden.kirken.no 

Takk for meg
Tre år har gått. Tre spennende, utfor-
drende, morsomme og lærerike år har 
gått, siden jeg startet i stillingen som tro-
sopplæringsleder her på Nesodden. Jeg 
har hatt den store gleden av å bli kjent 
med flere hundre barn- og ungdommer 
som har vært innom kirkene, frivillige 
som gang på gang sier ja til å hjelpe til 
med arrangementer og kollegaer som bac-
ker opp om trosopplæringen og utfordrer 
til spennende diskusjoner. Ja, man kan 
bli rørt av mindre! 

Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få tak-
ket nok. Og ikke minst hvordan skal jeg få 
takket alle? Jeg takker dermed for alt til 
alle. Og en ekstra takk til alle foreldre som 
kjører, som henter og minner ungdommene 
om at de skal på konfirmantsamlinger, som 
får barna til å melde seg på trosopplærings-
tiltak som Lys Våken og Tårnagentdag og 
som stiller opp med hele familien på 4-års-
bok-utdeling. Takk til ungdommer som er 
med som ledere og prioriterer det å være 
med på konfirmantleirer år etter år, takk 
til voksne som bruker fritiden sin på klubb 
og barna som kommer med alle mulige 
spørsmål. For i det store, så er det de små 
tingene som gjør jobben så givende. Jeg 
føler meg velsignet som har fått jobbe i 
kirka. I jobben møter jeg mange som jeg 
kan undre litt sammen med, finne ut litt 
mer av troen og  snakke litt om Jesus med. 
For uansett hvor likegyldig samfunnet vårt 
kan være overfor den kristne tro, så er det 
i alle fall noe spennende med den, for den 
rører ved noe i oss. Noe som det kan være 
vanskelig å sette ord på.

Det er mange engasjerte mennesker som 
virkelig bryr seg om kirka og ikke minst 
om trosopplæringa og det er det lett å la 
seg inspirere av. Det er derfor jeg står 
her, på «toppen av et stupebrett» klar til å 
hoppe, med veldig blanda følelser. For jeg 
har takket ja til en ny jobb hos Det norske 
misjonsselskaps barne- og ungdomsorga-
nisasjon Øst, der jeg også skal jobbe med 
barn og ungdom, leir og ledertrening. Jeg 
synes det er litt skummelt å forlate jobben 
min, samtidig som det virker veldig spen-
nende med den nye stillingen også … Så 
med det takker jeg for meg og hopper ut i 
noe nytt …

Hilsen Silje Ljosland, 
trosopplæringsleder (ut september).

LederkUrS
Går du i 10. klasse? Har lyst på ledererfaring? Vil du lære mer om 
deg selv? Og lære mer om det å være leder for andre? I tillegg til å 
ha det gøy?

Vi gjør som vi har gjort tidligere år og inviterer deg til lederkurs. 
Det vil bli fire tirsdagsamlinger før jul og ca. det samme etter jul, 
i tillegg til at du får prøvd deg som leder i kirkas barne- og ung-
domsarbeid. På samlingene blir det både sosialt, noe teori og mange 
praktiske oppgaver. 

Første samling blir 23. september. Er du i tvil om du vil bli med? 
Kom på første samling og bestem deg etterpå.



STorT Behov For eT nYTT kIrkeBYgg Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no
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nY kIrke For FraMTIdenS neSodden
nesodden kirkelige fellesråd la 
nylig siste hånd på en rapport 
som beskriver behovet for en 
ny kirke på nordre nesodden. 

Stor befolkningsvekst og endrede 
oppgaver for den lokale kirke 
gjør at behovet for et nytt kirke-

bygg er stort, skriver fellesrådet.
– Befolkningen på Nesodden trenger 

et kirkebygg som kan danne rammen 
rundt viktige hendelser i livet som dåp, 
konfirmasjon, vigsel og gravferd, sier 
sokneprest Svein Hunnestad. 

– Målet vårt er et kommunestyreved-
tak i denne perioden, 2011–2015. En ni 
mål stor tomt ved Skoklefall er regulert 
til offentlige formål. Vi ønsker at en tomt 
nå spesifikt blir regulert til kirkeformål.

Fellesrådets rapport beskriver en sær-
lig stor aktivitet for kirkesaken på 1970- 
og 1980-tallet fram til Skoklefall kirkes 
50-årsjubileum i 1986. De første seriøse 
diskusjoner foregikk allerede i 1963.

Trosopplæring
– Tenk på det at Nesodden kommune 
aldri har bygget noen kirke med egne 
midler. Dette har enten skjedd ved hjelp 
av større gaver eller stor dugnadsinnsats 
fra lokalbefolkningen. Nesodden kom-
mune har, så lenge den har eksistert, 
hatt svært beskjedne utgifter til kirkelige 
formål, understreker Hunnestad.

– Hva er kirkens rolle i samfunnet i dag?
– Jeg vil si det på den måten at kir-

ken står i spenningen mellom enhet og 
mangfold. Og kirkens rolle som tradi-
sjonsbærer skal man ikke undervurdere. 
Tenk hvordan de kristne grunnfortel-
lingene ligger som fundament for men-
neskerettighetene, jussen, skolen. Vi er 
kommet til en ny situasjon for landet 
vårt i og med stortingsvedtaket som ga 

kirken, og ikke lenger skolen, ansvaret 
for trosopplæringen. Dette stiller krav 
til hensiktsmessige undervisnings- og 
aktivitetsrom for barn og unge i alders-
spennet 0–18 år, bare for å nevne noe.

Ikke rom i «herberget» …
Svein Hunnestad forteller at kirkene, og 
særlig Skoklefall kirke, mangler plass 
ved de store høytider.

– Det var vondt å oppleve at fire–
fem familier måtte snu i kirkedøra på 
Skoklefall da de kom til den første av 
julaftengudstjenestene i fjor. De som 
ønsker å gå i kirken i jula skal ikke måtte 
oppleve at det ikke er «rom for dem 
i herberget», kommenterer Hunnestad 
lettere oppgitt. 

– Så har vi konfirmasjonsgudstjenes-
tene der vi må begrense antall gjester 

Foto: Jan H
eier



per konfirmant. Da blir det ikke plass 
til venner og naboer som også gjerne 
skulle vært der. Vi mister noe viktig på 
denne måten. Vi vet at mange lar være 
å gå i kirken fra tid til annen fordi de 
regner med at det ikke er plass nok på 
grunn av konfirmasjon, utdeling av 4-
årsboka, på julaften.

En ny og større kirke på nordre 
Nesodden vil ha gode ringvirkninger for 
resten av bygda, mener Hunnestad.

– Dette vil også spare vår gamle, 
kjære Nesodden kirke for et uforsvar-
lig stort press. Presset er i dag svært 
stort ved mange gravferder. Jevnlig 
opplever at Nesodden kirke er altfor 
liten ved slike viktige anledninger.

kommuneøkonomien
– Det står og faller med kommuneøkono-
mien?

– En kirke til 60 millioner kroner 
betyr med en nedbetalingstid på 40 
år utgifter for kommunen på drøyt tre 
millioner kroner i året. Det er snakk 
om promiller av det samlede kommu-
nale budsjettet. Slik vi i kirken ser det, 
står det ikke her først og fremst om 
penger, men om politisk vilje, svarer 
sokneprest Hunnestad, og legger til:

– Det er for lokalbefolkningen vi ber 
om en ny kirke, ikke for kirkens ansatte 
eller en indre krets av kirkegjengere. 
Tenk hvor ofte kirken har spilt en 
avgjørende rolle for befolkningen ved 
kriser og katastrofer. Kirken har his-
torisk alltid hatt rollen som impulsfor-
midler inn i vår felles historie. 

– I år er det naturlig å minne om 
kirkens rolle rundt hendelsene i 1814 

og under byggingen av det nye Norge. 
Tenk også på kirkens rolle under 
naziokkupasjonen 1940–45 og 22. juli 
2011.

Å bygge ned tersklene
Svein Hunnestad ser det som særs 
viktig for mennesker av i dag å få 
høre om Jesu fødsel, den barmhjertige 
samaritan og andre grunnfortellinger i 
Bibelen.

– Kirken arbeider systematisk for å 
bygge ned tersklene til fellesskapene. 
Vi vet at svært mange har en kristen 
tro selv om den ikke alltid er så uttalt, 
sier han.

– Men hver gang disse spørsmålene kom-
mer opp politisk trekke gjerne bildet av de 
«tomme» kirkene fram?

– Fremmøtestatistikken går opp og 
ned, men i år ser vi for eksempel 
en klar økning i antall konfirmanter. 
Konfirmantoppslutningen er altså på 
ingen måte nedadgående. Heller ikke 
den generelle interessen for kirken. 
Se på oppslutningen om de frivillige 
skolegudstjenestene. Det er nesten 
ingen som søker fritak blant elevene. 
Befolkningen støtter godt opp om kir-
ken på Nesodden. 

Hunnestad tror kirkens «standing» i 
befolkningen har økt:

– Vi vet den øker i urolige tider, 
og kirken kommer til å ha en vik-
tig rolle inn i utviklingen mot et 
mer mangfoldig og globalisert 
Norge. I travle og urolige tider 
trenger mennesker dette hellige 
rommet, avslutter sokneprest 
Svein Hunnestad.

Hele rapporten fra 
Nesodden kirkelige fellesråd 
«Ny kirke på Nesodden» 
kan lastes ned fra www. 
nesodden.kirken.no.

STorT Behov For eT nYTT kIrkeBYgg Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no
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nY kIrke For FraMTIdenS neSodden
vIL SeTTe av ToMT
ordfører nina sandberg mener 
kommunestyret bør ta kirkens 
henvendelse på alvor og regu-
lere inn arealer til et eventuelt 
fremtidig kirkebygg.  
– Et kommuneplanvedtak er et nød-
vendig, men ikke tilstrekkelig, steg 
mot en eventuell ny kirke, sier hun og 
synes kommunen må bygge sine vur-
deringer på kunnskap.

– Og ta høyde for at situasjonen kan 
endre seg som følge av befolknings-
vekst og andre faktorer. I Nesodden 
er likeverd og allsidig samfunn grunn-
leggende verdier. Et eventuelt framti-
dig kirkebygg bør være inkluderende, 
tolerant, tilgjengelig og åpne for sam-
bruk og kulturaktivitet. 

Når det gjelder sokneprestens reg-
nestykke, som sier at en ny kirke kan 
koste kommunen drøyt tre millioner 
årlig, understreker Sandberg at det i 
høyeste grad også handler om økono-
misk evne.

– Det er 15 prosent av den totale 
innsparing kommunestyret har gått 
inn for i år. I 2014-budsjettet måtte 
vi kutte nær tjue millioner, og det er 
ingen ting som tilsier at 2015-bud-
sjettet blir enklere å få til å gå i hop 
med sterkt fallende skatteinngang og 
økende helse- og omsorgsutgifter. 

ATF

FakTa oM kIrken PÅ neSodden
• Nesodden kirke ble bygd på 1100-tallet og har 

plass til 100 personer
• Gjøfjell kirke var et privat prosjekt for innsamlete 

midler og sto ferdig i 1900, plass til 300 personer
• Skoklefall kirke var en privat gave, bygd i 1936 

med plass til 130 personer
• kirken har 12.300 medlemmer på nesodden og 

ansvar for at alle døpte nesoddinger under 18 år 
skal gis 315 trosopplæringstimer hver totalt. 

• kirkevergen og Fellesrådet ser nå for seg en fleksi-
bel ny kirke med plass til rundt 600 mennesker.

• kommunestyret tar stilling til reguleringen i høst.
• I fjor ble 290 kirkelige handlinger gjennomført på 

nesodden, hvorav 156 gudstjeneste med gjennom-
snittlig åtti deltakere på hver.

Kilde: Wikipedia og Kirken på Nesodden 

Sokneprest Svein Hunnestad brenner for 
de månedlige onsdagsvespere i Skoklefall 
kirke. Dette er arrangement som senker 
tersklene inn til det hellige rommet. 
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veSPer I høST
Onsdag 27. august startet vesper-

høsten i Skoklefall kirke. 
Sokneprest Svein Hunnestad 

håper med disse kveldsgudstjenestene at 
vi gjennom «å møtes av det blikket som 
formidler Guds kjærlighet kan fornemme 
den ømheten som binder sammen alt. Og 
få være med i sangen», som prost Hege 
Fagermoen har formulert det.

Videre vespere blir det disse onsdagene: 
17. september, 15. oktober og 12. novem-
ber. 

Menigheten er samlet til kirkekaffe etter  
høstens første musikalske kveldsgudstjeneste. 

Det er med sorg, men også med 
dyp takknemlighet vi nå tar 
avskjed med trosopplærings-

leder Silje. Etter å ha vært ansatt på 
kirkesenteret de siste tre årene, har 
hun nå fått nye utfordringer hos NMS 
U (ungdomsorganisasjonen til Det 
norske misjonsselskap) og begynner i 
arbeid der 1. oktober.

Tilbake sitter vi med en sorg over 
ikke lenger å få ha Silje rundt oss i 
det daglige. Ikke lenger ha muligheten 
til å stikke innom kontoret hennes, 
hvor hun, bøyd over alle sine post-it 
lapper med forskjellige lister skrevet i 
utrolig små bokstaver, ønsker velkom-
men på nøkternt Mandals-vis. Vi får 
ikke lenger spise lunsj med henne og 
spent vente på hva slags deilig mat 
hun har med seg. (Hva? Knekkebrød 
uten pålegg i dag også?) Slutt er tiden 
hvor vi hadde en på kontoret som fak-
tisk visste hva som lå inne på lageret 
(ryktet går om at vi faktisk har noen 
lavvoer). I det vi tar avskjed med Silje 

må vi nå huske å låse døra på kontoret 
når vi går, fordi hun som alltid jobbet 
utover kvelden, ikke lenger er hos oss.

Samtidig som sorgen er stor over at 
Silje ikke lenger skal arbeide i menig-
hetene her på Nesodden, bærer vi også 
med oss en dyp takknemlighet for alt 
hun har gjort og alt hun har vært for 
kirken her ute. Med sørlandsk ro og en 
organisatorisk begavelse har Silje vært 
suveren å samarbeide med i ungdoms-
arbeidet. Når 15 konfirmantforeldre 
har ringt om forskjellige ting samtidig 
som det bare er timer til Lys Våken 
skal begynne og vi egentlig ikke har 
begynt å tenke på dåpssamlingen til 
tirsdag, har Silje vist en utrolig evne til 
å ha oversikt, kreativitet og ikke minst 
en tålmodighet vi kan misunne. 

I løpet av sine tre år som trosopplæ-
rer har Silje også møtt mange barn og 
unge i kommunen. Selv om kirkelig 
byråkrati, planarbeid og rapportering 
kan gjøre enhver svett, har Silje hele 
tiden vært mest glad i å drive direkte 

barne- og ungdomsarbeid. Gjennom 
Action Tweens, lederkurs, konfirman-
tarbeid og andre trosopplæringstiltak 
har hun bidratt til å formidle et posi-
tivt bilde av de kristne fortellinger og 
sannheter, samtidig som hun har skapt 
et trygt og godt rom for unge å være 
i. Og når man spør henne, etter å ha 
hatt fire kvelder på rad med arbeid om 
hun ikke synes det er litt slitsomt å gå 
i gang med neste prosjekt, så er svaret 
at: «Nei, det er jo det her som er gøy! Å 
få møte og være sammen med kidsa.» 

Nå skal altså converse-skoene fylle 
andre ganger enn våre, de små post-it 
lappene dekke et annet skrivebord. Vi 
må selv lære oss å lage registrerings-
skjemaer på internett. Vi er uansett 
veldig takknemlige for alt Silje har 
vært for kirken her ute og ønsker 
henne all mulig lykke i ny jobb. NMS 
har i hvert fall fått en fantastisk med-
arbeider.

På vegne av staben
Helge Nylenna, kapellan

et farvel til trosopplæringsleder Silje Ljosland

Foto: Jan H
eier

Mer informasjon: 
www.nesodden.kirken.no 
på Facebook: «Kirkene på 

Nesodden». (facebook.com/
DenNorskeKirke 

Nesodden)
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Over  nyttår blir det nytt 
ALPHA-kurs på Nesodden. 
Dette er for alle som er nys-

gjerrige etter å vite mer om hva kris-
ten tro går ut på.

Vi er i gang mandag 19. januar, 
og så går det slag i slag gjennom 10 
mandagskvelder gjennom vinteren og 
våren. Kurset arrangeres som før i 
et samarbeid mellom Misjonskirken, 
Pinsekirken og Den norske kirkes 
menigheter (Nesodden, Skoklefall og 
Gjøfjell). I år er det Pinsekirken som 
er møtestedet for kurset.

I samtalegrupper etter undervisnin-
gen kan du komme med dine spørsmål 
og din undring i et åpent og hyggelig 
fellesskap. Det blir mer informasjon i 
Foreningsnytt, menighetsbladene og 
på menighetenes nettsider. Påmelding 
vil foregå via www.nesodden.kirken.
no. Følg med! Og bli med på ALPHA-
kurs.

aLPha I 2015

En menneskesjel
et mulig voksested 
for livet bakom livet 
hvilken nåde 
å være jordens barn

Andreas Lund

Å leve fullt ut 
med alle sanser åpne 
utlevert til hverandre 
er det vi lengter etter 
er det vi frykter mest

Andreas Lund

Et øyekroksmil 
i rette tid 
er som salve 
i åpent sår

Andreas Lund

Fra Kristus strømmer liv 
liv til helbredelse 
liv til forsoning 
nytt liv

Andreas Lund 

x

hage
slik er du
din egen hage

ditt blod er grønt
som for å prøve
jorden og livets
formål

mens ditt liv
er sort
fordi du er
ensom

ensom
som alt liv

til den dagen
du forstår
at selv om dine ideer
i prinsippet
kan favne alt

er lykke ikke
noe mer
enn det som er
vanlig og nært

Per Slinde

Bær bøsse for vann
TV-aksjonen NRK 2014 skal foregå 19. 
oktober. Den går til Kirkens Nødhjelp 
og skal sikre varig tilgang til rent vann 
for 1 million mennesker. Tilgang til rent 
vann gjør at mennesker overlever og 
holder seg friske. Kvinner og barn vil 
slippe å gå i flere timer for å hente vann 
hver dag og heller få mulighet til å gå på 
skole og arbeid. 

Som bøssebærer vil du være med å 
skaffe varig tilgang til rent vann for 
over en million mennesker. 

Din innsats betyr mye! Meld deg på 
blimed.no

Mye bedre kjøkkenstandard i menighetshuset
– Kjøkkenet var tretti år og nedslitt, sier menighetsrådets Gjertrud Blaasvær. 

Med sitt nye og lekre kjøkken er menighetshuset ved Nesodden kirke enda mer 
attraktivt som sted for selskap. Når Kirkespeilet er på besøk, mangler bare ei vifte 
før alt er helt strøkent med lettvaskede vegger, interiør i rustfritt stål, super kom-
fyr og oppvaskmaskin – til glede for leietakere og de som lager onsdagsmiddagen. 
Arbeidet er gjort på dugnad og lokale leverandører har gitt gode priser.

Foto: A
nn-T

uri Ford
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MenIgheTSweeke nd                     Av Silje Ljosland

Slekters gang siden sist
DØPTE
Nesodden kirke: Ole-Petter Cubas, Alexander 
Solberg, Jan Olav Turøy, Martin Kjensli, Kim 
Eidem, Roy Garder, Truls Falkenberg, Nils 
Ingar Hønsen.
Gjøfjell kapell: Geir Nielsen, Truls Martin 
Eidem.
Skoklefall: Frederik Lund Vang, Arve Emil 
Myrvang, Øystein Johnsen, Torfinn Skarpaas, 
Erik Haugen, Peder-Andrés Farestveit, Kent-
Are Mikarlsen, Espen Iverslien, Synne Stagrim, 
Cecilie Selstad, Lene Yvonne Moen, Bente 
Carlsen, Birgitte Salamonsen, Lene Kristine 
Engen.

DØDE
Nesodden kirkegård: Karl Maier, Reidar Goyer, 
Harald Emanuel Johnsen, Helge Johannes 
Antonsen, Lars Larsen, Carsten Stenberg, 
Kristian Gotfred Karlsen, Olaf Aleksander 
Hygås, Einar Elelf Dehli, Johan Bernhard 
Krange, Bjørg Wæhle, Elvira Salicath, Kristine 
Kronen, Thora Elisabet Wetlesen.
Gjøfjell kirkegård: Arne Ludvig Gulbjørnrud.

fra Kirkespeilet nr �/juni 19��

F o r  4 0  Å r  S I d e r
k IrkeSPeILeT

gIvende So MMer PÅ SjøgLIMT
«vi har olje og 
iphone, trenger vi 
Gud?» 
Er du usikker på sva-
ret kan du godt slå av 
en prat med en av del-
takere på årets menig-
hetsweekend. 

Første helgen etter 
skolestart var det 
nemlig dette som var 
temaet for de rundt 

Ordfører NINA SANDBERG har 
denne favorittsalmen: 

«Sorgen og gLeden de 
vandrer TIL hoPe» 
– Salmeboka er et skattkammer av 
tekster og melodier! Jeg er sær-
lig glad i religiøse folketoner , som 
«Mitt hjerte alltid vanker», «Deg å få 
skoda». Og tekstene til Petter Dass; 
mektige, overjordiske og jordnære på 
samme tid, sier hun.

– Èn salme som betyr særlig mye 
for meg, er «Sorgen og gleden de 
vandrer til hope». Teksten er nyde-
lig og universell, melodien mørk og  
vakker. Vi sang den i begravelsen til 
datteren vår Astrid. Salmen ga meg 
en slags trøst, i det den formidler 
om at ingen er  alene om å erfare at 
ulykke avløser lykke. Det er en del 
av det å være menneske, noe det ikke 
er opp til oss å styre.

– Jeg har fått et godt liv, har lært 
meg å  leve med sorgen og gleden, 
side om side. Og jeg ser at alle har 
sitt, uansett hvor vellykkede de kan 
synes. Under et smil kan det hvile 
lengsel og sorg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITT OM SALMEN:
Den ble utgitt i 1674 i Thomas 
Kingos samling av salmer under tit-
telen «Aandelige Siunge-Koor».

Den har sju vers  og er trolig inspi-
rert av et gammelt svensk ordspråk 
som er sitert i et par kilder som 
er eldre enn salmen: «Glädien och 
Sorgen dhe fölias giärna ath.» 

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

Thomas Hansen Kingo (1634–1703) var en 
dansk biskop og salmedikter. Han debuterte på 
trykk i 1665. Fra da av ga han jevnlig ut dikt-
samlinger og skrev salmer. Han var opptatt av 
at alminnelige mennesker, og ikke bare over-
klassen, skulle synge salmene og brukte ofte 
verdslige melodier. I 1699 ble Kingos salmebok 
ble utgitt, hvor 86 av de rundt 300 salmene er 
skrevet av ham selv. Boken er i visse deler av 
Danmark blitt brukt helt til i dag. Den har også 
hatt stor utbredelse i Norge.

Thomas Kingo var gift tre ganger. Først med 
en ung presteenke som døde året etter bryl-
lupet i 1670, så med en enkefrue som var 16 år 
eldre enn ham selv og til slutt, som 60-åring, 
med en vakker dame på 30 år.

ATF
(Kilde: salmebloggen.religioner.no og Wikipedia)
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gIvende So MMer PÅ SjøgLIMT

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 jubi-
leer, barnedåp, bryllup, 
minnesamvær og lignen-
de. Nytt kjøkken!
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

Foto: Silje L
josland

femti barn, ungdommer og voksne som hadde 
funnet veien til leirstedet Sjøglimt, utenfor 
Ørje. Det var fottur langs gamle fluktruter 
fra 2. verdenskrig for en sprek gjeng, mens 
andre valgt å reise til Klässbols linneväveri for 
å handle, mens ungdommene dro på kanotur 
og badet. 

Både bibeltimer, sangkveld, underholdning, 
leker, refleksjon rundt egen troshistorie og 
mye god mat ble det tid til. 

Så da helgen var over var alle enige om at 
det hadde vært en fin tur, og at Sjøglimt må 
reserveres også for neste år. 



Tore Olsen Johnsen
Bjørn Egil Tolk
Randi Bjerkelund
Egil Kragstad
Finn Nilsen
Ingeborg Elton
Margareth Nancy Brendford
Signe Elfrida Skjær
Frode Toje
Wenche Løkken Juelsen 
Per Solhaug

BønnekrUkken

BE FOR 

- alle som har måttet flykte fra  
hjemlandet sitt

- alle som arbeider for å skape fred 

- alle hjelpearbeidere i flyktningleire  
og konfliktområder

- alle som forfølges av religiøse eller  
politiske grunner

- alle som står opp for  
de svake

                9. jUnI–31. aUgUSr 2014

SLekT SkaL FøLge SLekTerS gang

nesodden kirke
Villiam Stenrud-Myren
Sigrid Yde Helstad
Kaia-Sol Harstad-Robinson 
Thomas Theodor Klatran 

Lockwood
Fredrik Oscar Steinberg 

Røsæg
Leah Celine De Bruyn Walle
Theodor August Sagen
Christel Tamara De Bruyn 

Sandnes
Håkon Gabrielsen
Olav Christian Gabrielsen
Andrea Flendalen

skoklefall kirke
Nils Julius Rode
Oda Telle Winnem
Arthur Reite
Jesper Andreas Torvund
Anna Hunskaar
Johanne Dammyr

Gjøfjell kirke
Henrik Guddahl Rostom 

Tollefsen
Emil Salveson

nesodden kirke
Kathrine Viktoria Haverstad-

løkken og Marius Søberg
Guro Rødsjø Kvammen og 

Are Sønsthagen
Turid Kalberg Grundvold og 

Sveinug Landsverk
Marit A. Svendsen og  

Ola Pettersen
Camilla Bjørnstad og Trond 

Alexander Thorkildsen
 Siri Yde Aksnes og  

Håvard Helstad
Ingrid Odberg og  

David Storvand
Jeanette Nygård Dalen og 

Vidar Dalen
Monika Minge og Thomas 

Ulleberg Johannesen
Linda Botilsrud og  

Jon Andersen
Katinka Krefting Hodnung-

seth og Tom-Daniel Sivertsen
Astrid Marie Nylenna og 

Christoffer Eid Wiig
Marit Isachsen og Christopher 

Haagensen Sandøy
Lise Margrethe Lindberg og 

Dick Willy Jensen
Mari Fletre Lødøen og Hans 

Henrik Flendalen

skoklefall kirke
Sussanne Finstad og  

Bjørn Elton

1� 1�

Kjell Steen-Nilsen
Lillian Dorethy Nygaard
Olaug Braamann
Frank Nateid
Inger Marie Backer
Bjørg N. Sundstrøm
Jens Kaare Dammyr
Bjørn Rosen
Peter Severin Bjønness
Marianne Åmli



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
A

v M
artine G

unbjørnsen

Fireårsboka 
Velkommen til familiegudstjeneste med 
utdeling av fireårsbok! Det foregår disse 
datoene: 21. september i Skoklefall 
kirke, 9. november i Gjøfjell kirke og 
30. november i Nesodden kirke.

Alle som er eller blir fire år i år får 
utdelt en bok med fine tegninger, bibel-
historier og tegneserier og et arbeids-
hefte som de kan fargelegge i og løse 

oppgaver. Etter gudstjenesten som har 
innhold tilpasset både fireåringer og 
resten av familien, blir det kirkekaffe. 
Døpte får invitasjon i posten, men alle 
fireåringer på Nesodden er velkomne!

Gudstjenestene begyn-
ner kl. 11, men møt 
opp i god tid så vi rek-
ker å skrive navnet i 
boka. 

FInn FeM FeIL! mail løsningen til Barnespeilet: ford@powertech.no. Kanskje du vinner en fin bok!

LøSnIng
Slik kunne du løse oppgaven sist
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søndag 7. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Konfirmantpresen-
tasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Konfirmantpresen-
tasjon

søndag 14. september
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11 
Konfirmantpresen-
tasjon
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 
Familiegudstjeneste i 

Skoklefall kirke kl 11 
Utdeling av 4 årsbok 

søndag 28. september
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 5. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13 
NB! 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 12. oktober
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11 
Høsttakkefest
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15 

onsdag 15. oktober
Vesper i Skoklefall 

kirke kl 19.30 

søndag 19. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

søndag 26. oktober - bots- 
og bededag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Høsttakkefest

lørdag 1. november
Minnegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
15.30

søndag 2. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 9. oktober
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15 

onsdag 12. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 16. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 23. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Lys våken

søndag 30. desember
Familiegudstjeneste i 

Nesodden kirke kl 11 
4 årsbok  
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke kl 19.30 

søndag 7. desember
Familiegudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11 
Lys våken
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 15. desember
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

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  
8. oktober.

Nesodden kirke

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

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

Kontaktpersoner:  
Nils Ivar Bovim,  
tlf. 66 91 95 36.

Gjøfjell menighetshus

vesper
Følgende onsdager 
denne høsten er det 

musikalsk kveldsguds-
tjeneste:  

17. september 
15. oktober 

12. november  
Se mer side 11. 

Skoklefall kirke 

$
Foto: A

nn-T
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K
irkefoto: Jan H

eier

julebasar
med utlodning og salg 
av mange fine hjem-
melagde produkter.  
Jaer skoles musikk-
korps spiller. Salg av 

vafler og kaffe. 
Lørdag 29. november 

kl 10–14.
Nesodden  

menighetshus


