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«Erta berta …» sang vi som 
barn, og selv om det stort 
sett var ganske uskyldig 

ment, traff det nok til tider dypere 
enn vi trodde. Vi har nettopp 
vært vitne til en gigantmøn-
string mot mobbing med 
fakkeltog over hele lan-
det. Det viser dessver-
re at det er altfor mange 
som har gjort seg vonde 
erfaringer. Noen med dødelig 
utgang.

Du skal ikke drepe, lærer vi, og 
tenker ikke over at hver gang vi snak-
ker nedsettende til et annet menneske, 
dreper vi noe av dets selvtillit. Blir det 
mange nok slike stikk, blir det for noen 
så tungt å bære at de gjør som Odin 
Olsen Andersgård (13). 

Og vi er medskyldige hvis vi har sett, 
og likevel ikke gjort alt vi har kunnet 
for å stanse det! Både mobberne og 
offerne trenger hjelp til å få et nytt 
selvbilde.

Mitt største forbilde i antimobbekam-
panjen er uten tvil Jesus. Han gjorde 
det motsatte av å mobbe. Når han 
møtte mennesker som var satt utenfor 
det gode selskap og sett ned på av 
andre, løftet han dem opp slik at de fikk 
se seg selv som verdifulle mennesker og 
fikk ny selvaktelse:
• Kvinnen som kom til brønnen midt i 

solsteken for å unngå de andres ned-
settende blikk.

• Tolleren som var foraktet som lands-
sviker.

• Den prostituerte kvinnen som salvet 
Jesu føtter med kostbar salve.

• Kvinnen som var grepet i hor. 
• Peter som sverget på at han 

ikke kjente Jesus, for å 
redde sitt eget skinn.

Jesus gjenopprettet 
deres knuste selvbilde og 

ga dem ny selvrespekt. 
Hans eget utgangspunkt her 

på jord var ikke nettopp det beste: 
unnfanget utenfor ekteskap og født 

av fattige foreldre i et folk som mange 
har foraktet og forfulgt. Han ble selv 
forfulgt, hånet og pint.

Han kom hit ned for å reise oss opp 
og vise oss hvor dyrebare og verdifulle 
hver eneste en av oss er for Gud. 

For så høyt har Gud elsket verden, at han 
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha 
evig liv. (Joh 3.16)

Det gjelder både mobberne og dem 
som mobbes. 

Mitt ønske er at denne ubegrensede 
kjærligheten og respekten for hvert 
eneste menneske på en spesiell måte 
er med på å prege vår julefeiring dette 
året. 

Med ønske om en velsignet julehøytid fra
Anne Marit Tronvik

sokneprest@nesodden.kirken.no
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I disse dager planlegges det et 
lokalt kulturråd på Nesodden og 
kommunen er i gang med å utar-

beide ny kulturplan. Kantorissimo-
serien er med på å forme kirkene 
på Nesodden til kulturkirker. Disse 
konsertene er et viktig bidrag til 
Nesoddens kulturliv. Vi håper at 
flere og flere får øynene opp for 
dette fantastiske kulturtilbudet, som 
byr på varierte kunstopplevelser på 
toppnivå i Nesoddens nærmiljø. 

Tirsdag 2. desember kl. 19.30 
blir det middelalderballader 
og folketoner i juletiden 
med Øyonn Groven 
Myhren (sang og 
lyre), Anne Hytta 
(fidle, viola d’amore 
og hardingfele), Sverre 
Jensen (diverse selvbygde 
middelalderinstrumenter) 
og undertegnede på blokk-
fløyter. Denne gjengen fremførte 
Draumkvedet i en fullsatt Nesodden 
kirke for snart et år siden, en opple-
velse som satte dype spor hos mange 
og som det fortsatt snakkes om. Jeg 
håper mange setter et stort, staselig 
kryss i kalenderen og får med seg en 
annerledes og inspirerende førjuls-
konsert den første tirsdagskvelden i 
desember. 

Den 6. januar kl. 19.30 blir det 
også en helt spesiell kunstopplevelse 
i Nesodden eller Skoklefall kirke 
(følg med på kirkens hjemmesider). 
Kveldens Kantorissimo-tittel er 
«Kunst i tid og rom». Ballettdanser 
Olga Papalexiou danser til levende 
musikk fremført av pianist Stefan 

Ibsen Zlatanos, undertegnede og 
enten en harpist eller fiolinist. Det 
blir musikk av J. S. Bach, Arvo Pärt 
med flere. 

Februar-konserten i Kantorissimo 
blir en overraskelse – følg med på 
kirkens nettsider! 

3. mars kl. 19.30 blir det vårli-
ge folketoner i Nesodden kirke. 
Vi får høre folketonesalmer fra 
Telemark, Setesdal, Østfold, Valdres, 

Østerdalen og Gudbrandsdalen 
fremført av Halvor Håkanes 

(sang), Knut Arne Snøås 
(orgel) og undertegnede 

på sjøfløyte. 
Vel møtt til store 

kunstopplevel-
ser i kirkene på 

Nesodden! 
Send gjerne en mail til 

post@ingeborgchristophersen.
com hvis du ønsker mer infor-

masjon om kommende konserter, 
så settes du opp på mailinglisten. 
Ta gjerne med slekt og venner på 
konsertene, gjør den første tirsdags-
kvelden i måneden til en dag du kan 
glede deg til!

Jeg ønsker alle Kirkespeilets lesere 
en god og rolig julehøytid. Ønsker du 
julestemning med hvilepuls, anbefaler 
jeg en av mine yndlingsplater, nemlig 
Iver Kleives «Hyrdenes tilbedelse». 
Ting har de aller fleste nok av, tid 
er det verre med. Hva med å droppe 
handlestresset og heller gi hverandre 
tid og opplevelser? 

Beste hilsen,
Ingeborg

post@ingeborgchristophersen.com

noen kantord    

kantors hjørne
god gammel julemesse
Lørdag 29. november fra klokka 
10 til 14 er det utlodning og salg 
av flotte hjemmelagde produk-
ter i Nesodden menighetshus.  
Tradisjonen tro spiller Jaer skoles 
musikkorps. Og det er kafé med vafler, 
kaffe og alt som hører til.

Siste sjanse til å få 
fireårsbok i år
Søndag 30. november er det 
tid for årets siste familieguds-
tjeneste med utdeling av fireå-
rsbok. Den foregår i  Nesodden kirke. 
Boka har fine tegninger, bibelhisto-
rier, tegneserier og et arbeidshefte som 
barna kan fargelegge og løse oppgaver 
i. Selve gudstjenesten har innhold til-
passet både fireåringer og resten av 
familien. Etterpå blir det julegranten-
ning, gløgg og pepperkaker og vi kan 
love en veldig spennende overraskelse! 
Alle fireåringer på Nesodden er vel-
komne! Gudstjenesten begynner kl. 
11, men møt opp i god tid så vi rekker 
å skrive navnet i boka.

Behov for ny kunnskap? 
På Fjellstrand bor en allsidig dame 
med en bred kirkerelevant bakgrunn, 
som gjerne vil ha oppdrag med under-
visning, foredrag eller kurs. 

Christiane Marun er biolog, har utdan-
ning i musikk og kristendom. Hun spiller 
blokkfløyte, klassisk piano og kirkeorgel 
og underviser i tysk og norsk.

– Jeg har ni års privat utdanning i 
klassisk piano og fire år i kirkeorgel, 
kirkemusikalske og pedagogiske stu-
dier og er registrert i Brønnøysund. 

Har du behov for den slags kunn-
skap kan du maile henne på christiane.
marun@web.de

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

gravlys
kranser
barbuketter
vi står ved nesodden kirke i jula:

• søndag 21. desember kl 10–17
• mandag 22. desember kl 10–17
• tirsdag 23. desember kl 10–17
• julaften kl 10–17

Kranser og lys hos Gulbjørnrud sag- og høvleri 

SUPertILBUd
liten krans  
+lys (60 t) kUn

100,–

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

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



– Hva gjør en trosopplærer?
– En trosopplærer skal sørge for at 
barn og unge får et godt forhold til seg 
selv, til Jesus og til menigeten. Hun 
skal også være god til å samarbeide og 
passe på at medarbeidere og frivillige 
får gode arbeidsforhold.

– Hva håper du denne jobben vil by 
på for deg?
– Jeg har et sterkt engasjement for 

ung-
dom og for Jesus 

og gleder meg til å ta 
fatt på livlige og aktive 

menigheter. Jeg regner 
med at jeg får brukt all min 

erfaring og min kompetanse i 
denne jobben. 

– Hva slags bakgrunn har du? 
– Jeg har flere års bakgrunn fra 

skoleverket, fra politikk og fra frivil-
lige organisasjoner.

– Har du noe forhold til Nesodden?
– Jeg har slekt her ute og har et godt 
inntrykk av menneskene og ikke minst 
naturen på Nesodden.

 – Hva er du opptatt av ellers?
– Jeg er opptatt av film og musikk 

samt min familie.
 
– Har du noen 
kirkelige hjerte-
saker?
– Jeg er veldig 

opptatt av at kir-
ken skal formidle at Guds mål 

er kjærligheten, og at ungdom er bra 
nok akkurat slik de er. Ingen forventer 
at noen skal være verdensmestere når 
de er tenåringer. 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Akkurat nå ligger «On Duties» av 
Cicero der, og Bibelen selvsagt.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Jeg gleder meg til snøen kommer, og 
jeg kan ta frem skiene. Og så gleder 
jeg meg selvfølgelig til å ta fatt i nye 
utfordringer her på Nesodden.

– Hva ser du helst på TV?
– Jeg bare elsker «The Big Bang 
Theory». Kanskje jeg har en hemmelig 
nerd i meg?

anne HeLen 
HoUg

� �

I SPeILet:

Navn: Anne Helen Houg
Alder: 40 år
Bosted: Oslo
Gjør: Trosopplærer på Nesodden

Atter jul 
julen er en evig sang 
sangen om barnet 
evighetens komme 
til vår jord

x

Guds kjærlighet bøyer seg ned 
mot verdens barn 
lengter etter gjensvar 
fra sine barn

x

Tømmermannen 
jordens gjest 
menneskenes velgjører 
hans skikkelse var av folkedypet 
hans vesen var av evigheten

x

Julens gave 
ta imot den 
evigheten 
i et lite barn

  x

andreas Lund



actIon tweenS 
For aLLe I 4.–7. kLaSSe 
Vi minner om at på Action Tweens er det full fres! Vi lager mat, vi leker, lager 
masse fint 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 nede ved sjøen og tenner bål, er i skogen 
eller leker ute. Du kommer på de samlingene du kan, og det er helt gratis! Ta 
gjerne med venner på samlingene! 

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

Følg med
på menighetens  
hjemmesider:

www.nesodden. 
kirken.no 

Av Ann Helen Houg trosopplaering@nesodden.kirken.no  

UngdomSSIdene

6 �

datoer for resten 
av skoleåret 
2014-2015: 
Fredagssamlinger i 
Nesodden menighets-
hus kl. 18.00-21.00:
• 5. desember 
• 9. januar
• 6. februar
• 6. mars
• 24. april 
• 8. mai 
• 5.–6. juni:
   Sommerleir 
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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.

BLI med På en SPennende HeLg!Går du i sjette klasse? Har du lyst på en spennende helg i kirken? Vil du lære mer om deg selv?  Og lære mer om det å være kristen? I tillegg til å ha det gøy?Vi gjør som vi har gjort tidligere år og inviterer deg til adventsnatt i kirken. Det vil bli Lys våken natt i Skoklefall kirke 29.–30. november og i Gjøfjell kirke 6.–7. desember. Vi gleder oss til tacokveld, lek, bønn og sang. 

gLad For å joBBe På neSodden!
Det å ta over som trosopplæringsleder her på 
Nesodden er vel noe av det mest spennende jeg har 
gjort. For noen fine barn og unge det bor her ute og 
ikke minst så trivelige menigheter! Jeg har så vidt 
fått hilst på noen av dere på gudstjenester, på Action 
Tweens og på konfirmantsamlinger, men vi vil jo bli 
bedre kjent etter hvert. 

Nå går vi inn i adventstiden og jeg skal få gleden 
av å tilbringe tid sammen med en gjeng med sjette-
klassinger på Lys Våken og flere barnehagebarn på 
besøk i kirka. 

Jeg ønsker alle sammen en riktig god jul, og et 
godt nytt år.

Med hilsen Anne Helen Houg



«tHe HIt»-vInner og oPPrInneLIg neSoddIng  Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.noo
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trIne reIn gLeder Seg over kjærLIgHetSgaven
ikke nok med at hun sang vin-
nerlåten i nrks «The hit», i 
år feirer også nesodding Trine 
rein tjue år som artist.

 

Hun har vært åpen om sin 
kristne tro og sett det som et 
poeng å formidle gaven hun 

føler hun har fått. Nå før jul kommer 
dette blant annet til uttrykk i form av 
adventsturnéen «Julegaven», slik det 
har gjort de siste tre årene. Gaven hun 
sikter til er kirkens kjærlighetsbud-
skap. 

– Jeg opplevde selv å få en ånde-
lig gave da jeg bodde i Statene for 
mange år siden, en gave av ubegrenset 
betingelsesløs kjærlighet fra det jeg er 
overbevist om at må ha vært fra Gud 
selv. Det var så ubeskrivelig mektig. 
Det er denne gaven jeg ønsker å vide-
reformidle når jeg holder julekonserter 
i kirken i førjulstiden.

Trine Rein vil gjerne bidra til at folk 
senker skuldrene litt i kirken. Hun 
ønsker seg samme glede og frihet i 
den norske kirken som hun opplevde i 
mange kirkesamfunn i USA. Hun sav-
ner den åndelige føden fra pastorene i 
USA. 

kirken er litt gammeldags 
– Der er de flinke til å formidle red-
skaper fra Bibelen som kan hjelpe meg 
i min egen hverdag, og med mine egne 
trivielle utfordringer, sier Rein. 

– Alt står jo der, men her i Norge blir 
det ikke trukket frem i lys av vår egen 
hverdag på samme måte. Det blir for 
gammeldags til at det har noen appell 
for dagens ungdom. Selv for min gene-
rasjon blir det rett og slett kjedelig å 
sitte i kirken under en gudstjeneste i 
statskirken. Ofte ender jeg med å slå 

av radioen i fortvilelse over det som 
formidles i gudstjenesten i P1 på søn-
dager. Det gir meg liksom ingenting. 

Trine Rein skulle ønske norske pre-
ster brukte mindre av den stive og 
gammeldagse liturgien, og heller snak-
ket til dem som kommer i kirken som 
mennesker. 

– Hvorfor skal for eksempel en prest 
stå med ryggen til menigheten og pro-

klamere fraser som man ikke forstår 
noe av? Hvorfor skal alle i menigheten 
mumle frem selve trosbekjennelsen til 
tross for at det kanskje er første gang 
de er i kirken? Trosbekjennelsen er noe 
av det viktigste man uttrykker i livet sitt 
som kristen, men det er først når man 
har fått en selverkjennelse om sin egen 
tro at det blir aktuelt å si den høyt. 



kirke i underholdningsbransjen
Hun mener kirken må innse at de fak-
tisk er i underholdningsbransjen for å 
vinne flere medlemmer, og for å klare 
å skape interesse. 

– Underholdning kan være alt fra 
tankevekkende foredrag med utgangs-
punkt i alle de fantastiske tingene som 
står i Bibelen og til moderne musikk. 

Det kan være en serie som går over 
flere søndager om hvordan man over-
lever tidsklemma som barnefamilie, om 
hvordan man best legger opp hushold-
ningsøkonomien, hvordan man jobber 
seg ut av en depresjon eller hvordan 
man krangler på en konstruktiv måte. 
Det er så ufattelig mye som kan skje 
i kirken, som også kan gjøre den til et 
sted man ønsker å bruke tiden sin. I dag 
er den stort sett så traust og konservativ 
at jeg heller velger å gå en tur i skogen 
for å få min åndelige føde. Dessverre. 
Men jeg brenner for å skape en kirke 
som folk har lyst til å besøke.

Hun innrømmer at det er moro å 
være Trine Rein om dagen.

– Det å vinne hele The Hit var stort. 
Jeg tenkte på de andre flotte bidrage-
ne og måtte nesten klype meg i armen 
for å fatte at publikum hadde valgt 
akkurat vår låt. 

verdsetter sin nye hit
Trine Rein tror hun har et bedre per-
spektiv på hvor fantastisk det er å få en 
hit i dag enn da det skjedde første gang 
med «Just Missed the Train». Den nye 
hiten er vinnersangen «Story of Love» 
av Geir Arne Hansen.

– Nå håper jeg bare publikum vil 
fortsette å ønske seg «Story of Love» 
i radioen, for det er ingen automatikk 
i at den blir spilt dersom folk ikke sier 
ifra at de ønsker å høre den. Neste år 
reiser jeg ut på en «Story of Love»-
turné, som kartlegges i disse dager. 

Foreløpig er ikke Nesodden på lista 
over spillesteder.

– Men det kan jo endre seg. De som 
ønsker å få med seg en av julekonser-
tene mine kan besøke websiden min 
og se hvor jeg spiller. Jeg besøker for 
eksempel Majorstuen kirke i Oslo, 
Såner kirke i Vestby, Mari kirke i 
Enebakk, Onsøy kirke i Fredrikstad 

og Hærland kirke på Mysen, opplyser 
hun og håper å se nesoddinger på kon-
sertene.

Fjerde år med juleturné
I år er det fjerde året på rad at hun 
organiserer og reiser på juleturné. Det 
skjer i samarbeid med over tjue lokale 
kor som hun møter på hvert sted hun 
besøker. Låtutvalget er basert på jule-
albumet med samme tittel. Albumet 
kommer for øvrig ut i nytt opplag i år 
ettersom det ble utsolgt i fjor. 

– Med det kommer min innspilling 
av «Deilig er jorden» ut på cd for første 
gang og jeg har oppgradert coverbil-
det. 

Konserten byr på låter fra julealbu-
met og julesanger fra både amerikansk 
og norsk tradisjon. 

– Jeg ønsker å formidle glede og høy 
stemning i kirkene jeg besøker, men 
også å trekke frem den andektige, nor-
ske julen mellom gospeltonene.

Kanskje stammer noe av sanggle-
den hennes fra musikkbarnehagen hun 
gikk i på Nesodden? 

Hun er konfirmert i Skoklefall, og 
har vært i alle Nesoddens tre kirker, 
men i dag er hun sjelden her. Hun bor 
på Skiptvet i Østfold og har ingen pla-
ner om ta med seg Lars Monsen og bik-
kjene og vende tilbake til Nesodden.

For Trine Rein handler musikken, 
og altså særlig den hun framfører på 
førjulsturnéen, om opplevelsen av å 
motta en gave av åndelig kjærlighet.

– Jeg vil videreformidle denne til 
publikummet mitt. 

Ellers er hun rett og slett glad i å 
synge, og føler musikk er noe hun ikke 
kan leve uten. 

– Jeg tror musikk er det som får meg 
nærmest den tilstanden jeg opplevde 
da jeg følte meg omsvøpt av en ube-
skrivelig mektig kjærlighet. 

«tHe HIt»-vInner og oPPrInneLIg neSoddIng  Av Ann-Turi Ford, ford@powertech.noo

8 9

trIne reIn gLeder Seg over kjærLIgHetSgaven

Trine Rein gleder seg over medvind om 
dagen. Hun har en rekke tanker om 
hvordan kirken kan nå flere med sitt 
budskap. 

Foto: K
ristinogV

ibeke.com
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†
HanS LevInSen tIL mInne

Hans Levinsen, vår mangeå-
rige klokker og menighets-
rådsleder i Skoklefall, døde 

4. oktober i år, 95 år gammel.
Hans ble født i Haugesund 14. 

august 1919 inn i en aktiv sjømanns-
misjonsfamilie. Allerede som fireåring 
bar det utaskjærs. Hans barn-
dom og ungdom ble tilbrakt i 
miljøet rundt de norske sjø-
mannskirkene i London og 
Swansea i Wales. Da kri-
gen kom til Norge, meldte 
Hans Levinsen seg som 
frivillig til den norske bri-
gaden i Skottland der han 
var assistent for feltpresten 
gjennom alle krigsårene.

Hjemme i Norge, i frihetsåret 
1945, traff han den to år eldre Ruth 
fra Nordmøre. Han fridde etter bare 
seks dager – og fikk et ja! Paret giftet 
seg i juli 1947.

Hans Levinsen fortsatte i det mili-
tære og deltok i arbeidet med å orga-
nisere hjemføring av falne nordmenn. 
Etter dette ble han kretssekretær i 
Nordmøre og Romsdal krets av 
Sjømannsmisjonen for en periode på 
tre og et halvt år, før han i 1952 
ble ansatt i begravelsesbyrået T.S. 
Jacobsen i Oslo. Han var ansatt i 
byrået i hele 34 år, og i mange av disse 
årene var han disponent i firmaet.

Hans og Ruth Levinsen og deres 
fem barn, en sønn og fire døtre, flyt-
tet til Nesodden og nybyggerfeltet 
på Tangen i juni 1960 til en flunken-
de ny rekkehusleilighet i Enerveien. 
Lysten til å drive frivillig kirkelig 
arbeid hadde både Hans og Ruth 
med seg fra sine barndomshjem, og 
de tok etter hvert del i Blå Kors, 

Indremisjonen og Sjømannsmisjonen 
på Nesodden. I begynnelsen var det 
barnehagen i Blomsterveien som var 
det naturlige forsamlingshuset på nor-
dre Nesodden.

Hans ble valgt til formann i Skoklefall 
menighetsråd i 1962, et verv han hadde 

i hele 11 år. Han gikk også 
inn i en deltidsstilling som 

klokker i Skoklefall kirke. 
Klokkerstillingen skjøt-
tet han trofast gjennom 
30 år, fra 1961 til 1991. 
Hans Levinsen var blant 
dem som levde i en har-

monisk balanse mellom 
forenings- og kirkeliv.
Hans Levinsen ble enke-

mann i 2002. Han giftet seg et 
par år senere med Sheila, enke etter 
hans beste venn Walter fra Swansea. 
Hans og Sheila var til uvurderlig støtte 
og glede for hverandre gjennom et 
ekteskap som skulle vare i ti år. Til 
tross for sykdom og til tross for en 
svekket taleevne etter et hjerneslag, 
forble Hans helt til det siste en aktiv og 
høyst sosial person. Alltid interessert i 
menneskene rundt seg, jevnlig å finne i 
kirken der han en gang var klokker.

Det er sjelden det forrettes begra-
velse i Skoklefall kirke, men i Hans 
Levinsens tilfelle kunne det ikke skje 
noe annet sted. Begravelsen ble forret-
tet av sønnen Leif, svigerdatter Ingrid 
og svigersønn Jan Petter, alle tre pre-
ster i Den norske kirke.

Våre tanker går til Sheila og den 
øvrige familie i denne tid, og samtidig 
lyser vi fred over Hans Levinsens gode 
minne.

Med stor takknemlighet  
fra Skoklefall menighett

nYe tIder I kIrken!
julafTen 
begynner første gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke klokken 14.30 

nyTTårsafTen: 
Nytt av året er ettermiddagsguds-
tjeneste klokken 15.30 i Nesodden 
kirke. Det blir da ingen gudstje-
neste 1. nyttårsdag

konSerter I advent
søndag 30. november kl 19.30 
Allsang i advent i Gjøfjell kirke. 
Førjulskonsert med Nesodden Frogn 
Kammerkor, trompetist Laila Risting 
og organist Berit Billingsø 

Tirsdag 2. desember kl 19.30
Kantorissimo med folkemusikk i 
Nesodden kirke 

søndag 7. desember kl 18.00
Konsert i Gjøfjell kirke med Fremad 
Janitsjar og Fjellstrand og Myklerud 
Skolekorps

Torsdag 11. desember kl 19.30
Konsert i Skoklefall kirke med Coro 
Misto

lørdag 13. desember kl 17.00
Konsert i Skoklefall kirke med 
Nesodden Skolekor (Kulturskolen) 

søndag 14. desember kl 19.30
Konsert i Nesodden kirke med Coro 
Misto 

søndag 21. desember kl 18.45
Konsert i Gjøfjell kirke med 
Nesodden Sangkor
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alpha er et genialt konsept 
som har noe å gi til alle men-
nesker – uansett hvilke tanker 
du har om tro og tvil.

Det er stedet for fellesskap, 
undervisning og ikke minst 
for samtale i mindre grupper. 

Det er stedet for å undre seg over de 
store spørsmålene i livet. Stedet for å få 
en praktisk innføring i den kristne tro. 
Stedet for å stille spørsmål og snakke 
sammen om tro og liv og utforske hva 
kristentroen har å gi mennesker av i 
dag. Alpha er et kurs som har noe å gi 
deg enten du er skeptisk til om Bibelen 
er relevant for vår tid eller nysgjerrig 
på hva kristen tro egentlig er. Om du 
nettopp er blitt kristen eller har vært 
det i mange år.

Temalisten spenner vidt: Hvem er 
Jesus? Hvordan kan vi tro? Hvorfor og 
hvordan kan jeg be? Helbreder Gud i 
dag? Hvorfor og hvordan lese Bibelen? 
Hvem er Den Hellige Ånd? Hvordan 
leder Gud oss? Hvordan kan jeg gjøre 
det beste ut av resten av livet?

En Alpha-kurskveld består av fel-
lesskap rundt et godt måltid, under-
visning og gruppesamtale. I 2015 er 
det Pinsekirken på Fjellstrand som 
er kurslokalet – hver mandag kveld 
klokken 18.30 fra og med 19. januar 

og videre utover vinteren/våren. De 
som skal undervise er Bjørn Hansen 
fra Pinsekirken, Knut Moholt fra 
Misjonskirken og Anne Marit Tronvik 
fra Den norske Kirke. Det blir rekrut-
tert faste gruppeledere som følger den 
enkelte samtalegruppe. Alt i alt blir det 
arrangert ti kurskvelder og ett week-
endopplegg.

Det vil være mulig å komme 
for å få en smakebit av kurs-
opplegget uten å binde 
seg noe mer enn det. Det 
blir mer informasjon i på 
menighetenes nettsider. 
Påmelding vil foregå via 
www.nesodden.kirken.no

SG

Med deg  
på Alpha-kurs:  

www.nesodden. 
kirken.no

Ord som «fantastisk» og «spen-
nende» sitter løst når nesodding 
Kjell Johansen (72) skal beskrive 
sine erfaringer med et Alpha-kurs. 
Han var deltaker på kurset som ble 
arrangert helt tilbake i 2002. Den 
gang var Pinsekirken på Fjellstrand 
(bildet) møteplassen, slik det blir 
også i 2015.

Johansen forteller at han var «ny 
på veien» da han ble Alpha-deltaker. 
Bare en måned tidligere var han 
kommet fram til det han beskriver 
som et avklart kristent standpunkt: 
«et nærmøte med Jesus».

– Jeg satte særlig pris på å kunne 
være med i en samtalegruppe der 
deltakerne hadde helt forskjellige 
utgangspunkt, både menighetsmes-
sig og trosmessig, forteller han med 
entusiasme i stemmen. – Nærheten 
og fellesskapet vi opplevde på tvers 

av alder og bakgrunn var helt spesi-
ell, og jeg tenker med særlig glede på 
weekendopplegget som ble arran-
gert i Sarpsborg det året.

Kjell Johansen, som er trofast kir-
kegjenger i Skoklefall menighet, sier 
at Alpha-kurset ga ham et nytt syn 
på, og en ny opplevelse av, det å 
delta i nattverden.

– Og så oppdaget jeg sannheten i 
dette at du ikke må ha lest Bibelen 
fra A til Å for å bli kjent med Gud! 
avslutter han med et smil.          SG

tId For de Store SPørSmåL
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Favorittsalmen til advokat 
PER SLINDE er 

«o BLI HoS meg» 
– Det er så veldig mange fine, men 
den jeg liker best er «Abide With 
Me» (O bli hos meg), og akkurat 
nå i en versjon sunget av Elton 
John. Jeg hører på den som jeg 
hører på alminnelig rockemusikk, 
sier Slinde.

Han har funnet et tv-program fra 
1997 på YouTube hvor Elton John 
synger sammen med The Black 
Dyke Mills Brass Band.

– I publikum sitter Sting og flere 
av Englands beste fortballspillere 
på den tiden. Det er vakkert å se 
andektigheten i ansiktene deres. Jeg 
tror det må være en av de sangene 
i verden som har trøstet flest men-
nesker. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LITT OM SALMEN:
«O bli hos meg» er skrevet av 
den skotske presten og salmedik-
teren Henry Francis Lyte i 1847. 
Melodien er lagd av William Monk. 
I 1913 oversatte Gustav Jensen sal-
men til norsk.

Lyte hentet inspirasjon fra beret-
ningen om Emmaus-vandrerne 
(Luk 24, 29): Like etter påsken da 
Jesus døde vandrer to av disiplene 
fra Jerusalem til Emmaus, fulle av 

sorg. En mann de ikke gjenkjen-
ner slår følge med dem på veien. 
Mannen er den oppstandne Jesus. 
Til tross for at de ikke kjenner ham, 
er det noe ved ham som gjør at de 
ber ham bli hos dem for natten. 
«Men de ba ham inntrengende: ‹Bli hos 
oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.› 
Da gikk han med inn og ble hos dem.» 

Salmen brukes ofte i begravelser 
og er oversatt til en rekke med 
språk, for eksempel norsk, dansk, 
svensk, tysk, fransk, spansk, itali-
ensk, russisk, portugisisk og fær-
øysk. 

Henry Francis Lyte ble født 1. juni 
1793 på West Mains nær Ednan i 
Skottland av engelske foreldre. 

Familien flyttet til Irland og Lyte 
utdannet seg til prest. Som prest, 
sjelesørger og menneske var han 
elsket og beundret av sine sogne-
barn, kystbefolkningen i Brixham. 

Han hadde store lungeproblemer, 
men holdt ut i kystklimaet i 25 år. 
Da han døde, under et kuropphold 
i Frankrike 1847, ble det landesorg 
i England. 

Fremdeles spiller kirkeklokkene i 
Brixham «Abide With Me» klokka 
åtte hver kveld, til minne om Henry 
Francis Lyte.

Salmen har vært sunget under 
bryllupet til kong George VI, ved 
vielsen av dronning Elizabeth II, i 
begravelsene til forfatter Rudyard 
Kipling i 1936 og Mor Teresa i 
1997. Første vers har blitt sun-
get før avspark i FA-cupfinalen i 
England hvert år siden 1927. 

ATF

(Kilde: salmebloggen.religioner.no og 
Wikipedia)

O bli hos meg! 
Nå er det aftentid,
og mørket stiger 
- dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp 
blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, 
bli hos meg!

Snart svinner livets dag, 
det kvelder fort,
og jordens lys alt 
mørkner og går bort,
forandrings skygge 
følger tro min vei -
o du som ei forandres, 
bli hos meg!

Hver time trenger 
jeg din sterke vakt,
kun for din nåde 
viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre 
trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, 
bli hos meg!

Når du velsigner, 
ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, 
gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? 
Jeg frykter ei.
Du som har seiret, 
Herre, bli hos meg!

Y n d L I n g S S a L m e
mIn
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Fra nesodden menighet
Menighetsrådet ved Nesodden kirke 
hadde lagt opp til stor deltakelse i Jaer 
skoles gymnastikksal til menighetsfes-
ten fredag 25. oktober. Med en godt 
besøkt, og meget vellykket menighets-
fest i mars i år i erindring – da pastor 
Elias Berge gjestet oss – var optimismen 
stor. Sokneprest Worren hadde nemlig 
sikret seg sin venn, dr.med. Andreas 
Kolberg som taler. Men la det straks 
være sagt at deltagelsen burde ha vært 
større enn den ble. Men vi takker alle 
som kom, og håper på et nytt oppsving 
ved en senere anledning. Til innledning 
spilte Jaer skoles musikkorps 2 kom-
posisjoner under ledelse av sin dirigent 
Arne Grøstad […]

Da Jaer skoles musikkorps etter 
kaffepausen på ny stod oppstilt for å 
spille, fikk vi en hyggelig overraskelse, 
idet korpsets formann, Leif Martinsen, 
etter noen innledende ord, og under 
stor applaus, overrakte en sjekk på 
kr. 250,- som en gave fra korpset til 
menighetens planlagte menighetshus. 
Byggekomiteens kasserer tok vel vare 
på sjekken, og soknepresten takket 
hjertelig for gaven […]

Soknepresten introduserte så kvel-
dens foredragsholder, dr.med. Andreas 
Kolberg, som talte over emnet «Evangeliet, 
sykepleien og medisinen» […]

Kasserer i byggekomiteen for menig-
hetshuset, banksjef Arne Røer, ori-
enterte forsamlingen om den økono-
miske situasjon foran byggestarten […] 
Den samlede byggekapital ligger nu 
oppunder kr. 200.000,- […] Det er 
menighetens ønskemål at menighetshu-
set skal stå ferdig til september 1975, 
da Nesodden kirkes 800 års jubileum 
tenkes feiret.

Sokneprest Worren takket til slutt for 
det hyggelige samvær, og forsamlingen 
sang til avslutning «Bli med, bli med til 
livet».

«Th.H.» i Kirkespeilet nr �/julen 19��

F o r  4 0  å r  S I d e n

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�3 
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 930 3� 3�0
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL 
Hyggelig lokale til bar-
nedåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 
91� 3� 369 
elisabeth.wehmer@ 
gmail.com

kIrkeSPeILet



BønnekrUkken

Irene MS Rieck Iversen
Trond Michaelsen
Aksel Rune Karlssen
Knut Zapffe
Otto Kristian Arnulf
Edit Konstanse Solheim
Knut Hasle
Aud Søderholm Jensen
Hans Levinsen
Sylvia Eriksrud
Solveig Andresen
Kristian Ingjer
Anna-Sophie Tutein Langfeldt
Tom Ellingstad
Lillian A. H. Sandnes
Eva Gunhild Bråthen
Hilda Petersen

VI BER 

– for alle som gruer seg til jul

– for alle som arbeider for å skape 
fred mellom mennesker og nasjoner

– for alle som er hjemløse eller uten nær familie

– om at vi blir flinkere til å gripe inn  
mot mobbing

– om mange deltakere på Alpha

– for julekonserter og  
gudstjenester

                1. SePtemBer–17. novemBer 2014

SLekt SkaL FøLge SLekterS gang

nesodden kirke
Vilja Haga Skånland
Julie Johansen Ramnæs
Joakim Leander Strand-

Sørlie
Lykke-Kornelia Kleven 

Bampton
Jakob Lid-Jansen
Emil Måøy Eriksson 
Leah Illariy Pari Engstad
Leon Persson
Milla Næsland Solberg

hellviktangen
Torill June Nybakken 

og Bjørn Wiggo Lange 
Storbråthen

1� 1�

skoklefall kirke
Aksel Valdemar Aaleskjær 

Evenshaug
Noelia Beatriz Yanez Navarro
Aksel Håkon Olaussen
Sander Buvik Ledsaak
Stein Frederik Muusse 

Hjelleset

allsang i advent
 FørjULSkonSert med 

Nesodden Frogn Kammerkor
trompetist Laila Risting 
organist Berit Billingsø 

gjøFjeLL kIrke 
søndag 30. november kl 19.30

kollekt ved utgangen 



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
jULekrYSSord! Mail løsningen til Barnespeilet:  
ford@powertech.no. Kanskje du vinner en fin bok!

LøSnIng
Her er de fem feilene fra for-
rige oppgave.t

vannrett
2 Skaperen
6 Dekorasjon i desember
9 Jesus ble født i en ...
10 Gammelt strengeinstrument, bakvendt 
11 Petter Rikardsen
12 Petra Andresen
13 Advents ... (som du kan åpne hver dag  

  før jul) 

Loddrett
1 Stedet hvor Jesus ble født
2 Gave til Jesus fra en av de tre vise menn

3 Varm gave fra sauen
4 Duke Ellington
5 Gave til Jesus fra en annen av de tre 

vise menn
6 Ikke nei 
7 Lager og selger pizza
8 Ikke gammel

7

10

11

12

13

8

8

6

2 3 4 5

1

9
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søndag 30. november 
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Utdeling av fireårsbok 
og tenning av julegran. 
LysVåken gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 11. 
Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke kl 19.30 

søndag 7. desember  
2. søndag i advent
LysVåken gudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11.
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 14. desember  
3. søndag i advent
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 21. desember  
4. søndag i advent
OBS bare gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 24. desember  
julaften
Gudstjeneste på 
Nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
Nesodden kirke kl 14, 
15 og 16.
Familiegudstjenester i 
Skoklefall kirke kl 14, 
15 og 16.
Familiegudstjenester i 
Gjøfjell kirke  
NB! kl 14.30 og 16.

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

søndag 28. desember 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

31. desember  
nyttårsaften
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke  
NB! kl 15.30 
(Ingen gudstjeneste  
1. nyttårsdag)

2015  
søndag 4. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

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

søndag 18. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

onsdag 21. januar
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

søndag 25. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 1. februar  
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 8. februar 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

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

søndag 22. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 25. februar 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

søndag 1. mars
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 8. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

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

søndag 22. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

onsdag 25. mars 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 

På gang
dIn  

overSIkt  
over Hva Som  

Skjer I kIrkene  
våre. rIv Ut  

og Heng  
oPP!

se mer  
på neTT

 
nesodden.kirken.no

 

pusTerom
Kirken er åpen for 
stillhet, meditasjon, 
lystenning og sang 
onsdager kl 18–19.  

  
Første gang etter jul  

blir 21. januar. 

Nesodden kirke

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

møtes onsdager i odde-
tallsuker kl. 19–21.30 
fra 28.1. Kveldsmat. 

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

Gjøfjell menighetshus

vesper
Følgende onsdager er 
det musikalske kvelds-
gudstjenester etter jul 
og fram til påske 
        • 7. januar 
        • 21. januar 
        • 25. februar  
        • 25. mars 

Skoklefall kirke 

$
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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


