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Nyhetene er ikke direkte opp-
muntrende for tiden. Det er 
krigshandlinger og terror-

handlinger. På skjermen møtes vi av 
fortvilte barn som fryser og sulter, 
har mistet hjemmet og noen av sine 
nærmeste. Vi møtes av hatytringer og 
vold.

Midt oppi dette blendes vi nesten 
av lyset fra muslimske ungdommer 
som skriver historie. De proteste-
rer mot vold og diskriminering 
ved å danne en beskyttende 
fredsring rundt synagogen 
i Oslo. På en fredelig og 
sterk måte sier de tyde-
lig fra at de ikke vil ha 
et samfunn der mennesker 
forfølges på grunn av rase 
eller religion. Samtidig viser de 
oss alle et annet bilde av muslimer 
enn det vi møter i media. Gjennom 
denne sterke, symbolske handlingen 
vil de selv være med på å sette premis-
sene for det som former vårt syn på 
muslimer. De velger å engasjere seg 
ved stå opp og være en motkultur. 

Ved en slik handling er de med på 

å forme vårt samfunn og gjøre oss 
mer bevisst på våre egne holdninger 
og verdier. Et modig valg av modige 
unge mennesker! Kirkevalget til høs-
ten får neppe like store ringvirkninger. 
Men det er også et viktig valg. Ved å 
engasjere oss, har vi en unik mulighet 
til å påvirke hvordan den lokale kir-
ken skal være i fremtiden. Hva slags 
holdninger skal prege den? Hvilken 

rolle ønsker vi at kirken skal spille i 
lokalsamfunnet? Hva ønsker vi å 

bidra med inn i lokalsamfun-
net? Hva slags omdømme 

ønsker vi at kirken skal 
ha? Hvordan kan vi 
som kirke være en tyde-

lig stemme i samfunnet, en 
stemme som taler de svakes 

sak, en stemme for rettferdighet 
og menneskeverd?

Kirken trenger engasjerte mennes-
ker som vil bygge bygge menigheter 
som slår ring rundt et rausere samfunn 
som inkluderer alle som vil arbeide for 
det gode.   

Anne Marit Tronvik
sokneprest@nesodden.kirken.no
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SKITUREN
Gleden 
er en skitur 
i norsk natur
 hvite spor 
i tørr snø 
grønt bar 
på strake trær 
med sola som gjest 
hva mer 
kan en ønske 
la tiden stå stille

GLEDENE
Å bo i de levendes land
Å gå i en bølgende gress-

slette
Å være nær en tro venn
Å kjenne varmen fra et 

elsket vesen
Å kjenne et stille sus av 

evigheten

LIVSOPPLEVELSE
Den ene dag
er den annen lik 
slik sukker 
den mette av dage
Den nye dag 
er på livsfylde rik 
slik jubler 
den livsens glade.

dikt av andreas lund
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«Det dufter lysegrønt 
af græs» synger dan-
skene lykkelige i 

sin oversettelse av den svenske 
«Sommarpsalm». Danskene lukter 
altså farger. Beethoven hørte farger. 
Noen blinde kjenner farger. I det 
hele tatt, jo mer man er tilstede, jo 
mer kan man sanse. En fremstående 
AP-politiker skal visst ha sagt at kul-
tur krever påkobling, ikke avkob-
ling. I disse tider hvor de færreste er 
skjermet fra skjermer, må vi kan-
skje legge til at levende kul-
tur først krever avkobling, 
så påkobling. Hvilket 
anbefales! Ikke minst 
i Kantorissimo-seri-
ens herlige konser-
ter denne våren. Ingen 
grunn til å gå over bekken 
etter vann, eller over fjorden 
for førsteklasses musikk. 

Tirsdag 3. mars gjestet Øyonn 
Groven Myhren (sang), Anne Hytta 
(fidle), Sverre Jensen (diverse mid-
delalderinstrumenter) og Ingeborg 
Christophersen (neverfløyte, ben-
fløyte mm) Nesodden kirke og 
fremfører norske og spanske mid-
delalderballader. 

Langfredag fremfører Ingeborg 
Christophersen og Norges fremste 
barokkcellist Gunnar Hauge prakt-
full musikk av Bach under messen i 
Nesodden kirke. 

Tirsdag 7. april er Stefan Ibsen 
Zlatanos både klaver- og orgelsolist 
i Skoklefall kirke. I samspill med 
en strykekvartett fremfører han en 
leken og elegant orgelkonsert av 
Händel samt «monumental, smek-
tende, humoristisk såvel som sart, 
mangfoldig og orkestral musikk i 
Robert Schumanns fantastiske kla-
verkvintett», for å sitere solisten 
selv. 

Tirsdag 5. mai får vi høre Bach 
og vakre norske folketoner fremført 
av Halvor Håkanes (sang), dom-
kantor Kåre Nordstoga (orgel) og 
undertegnede på sjøfløyte, occarina 
og blokkfløyter.

Tirsdag 9. juni (NB!) gjester 
Barokkanerne Nesodden kirke for 
å løfte taket (hysj, ikke si det til 
Riks-antikvaren!) i Kantorissimos 

store sommeravslutnings-
konsert. Konserttittelen er 

«Fløytekarameller» og her 
får vi høre litt av hvert – 

alt fra en fuglekonsert 
av Vivaldi, til spa-

serstokkblokk-
fløytemusikk, 

til Carl Philipp 
Emanuel Bachs tri-

osonate for bassblokk-
fløyte, bratsj og continuo. 

Hvem vet, kanskje blir det 
kveldsbading og grilling etter 

konserten? 

Send gjerne en mail til post@
ingeborgchristophersen.com om du 
ønsker siste nytt om Kantorissimo-
konsertene!

Beste hilsen, 
kantorinne Ingeborg 

(som nyter at himlen  
blåner for vårt øye)

noen Kantord 

lysegrønn duft
Klart for årsmøter
Nesodden menighet og Gjøfjell 
menighet holder sitt årsmøte tirs-
dag 14. april klokka 18 i Nesodden 
menighetshus. Etter årsmøtet blir 
det fest. 
Skoklefall menighet har sitt års-
møte søndag 19. april kl 12.30 etter 
gudstjenesten.

 
Fest for frivillige
Det blir ny fest for frivillige i 
Skoklefall menighetshus torsdag 
19. mars kl 19. Da er de som har 
gjort en innsats for menigheten vel-
komne til en fest som samtidig blir 
en innvielse av det nyoppussede 
menighetshuset.
Påmelding til: Elisabeth Wehmer 
på elisabeth.wehmer@gmail.com  
tlf 917 34 369 

vårens babysang
Etter påske blir det babysang både i 
Gjøfjell menighetshus og Skoklefall 
kirke!

Samlingene i Gjøfjell menighets-
hus vil være på mandager kl. 10.45–
11.30. Den første blir mandag 13. 
april. Samlingene i Skoklefall kirke 
vil være på tirsdager, der blir første 
samling tirsdag 14. april. Gruppe 
1 (de minste barna) er kl. 10.30–
11.15 og gruppe 2 (de barna som 
krabber) er kl. 12.15–13.00.

Husk matpakke! Vi spiser lunsj 
sammen kl. 11.30. Påmeldingsskjema 
finner du på hjemmesidene våre 
(nesodden.kirken.no) under fanen 
for barn og ungdom. For infor-
masjon om babysang, kontakt 
barne- og ungdomsarbeider Anette 
Kaarud på anette.kaarud@nesod-

notISer
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Se våre 
nettSider: 

Se våre nettSider: 
www.spar-esset.no

spar-esset mat
gryteretter
KoldtBord

SnItter
KaKer

MIddag
telefon 64 93 92 77 • telefaks 64 93 92 37

Vi 
hjelper 

deg med 
maten

når 
kvalitet 
teller

g r a v s e r v i c e

steller graven 
for deg

Mai: vårblomster
Juni: sommerblomster
August: høstblomster
Allehelgen: krans og lys
Jul: krans og lys
Selvvanningskasse er en forutsetning.

Vasker, retter opp, maler, legger 
bladgull på graVstøtter 

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

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

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

 
www.nettadvokaten.no • www.forsinkelsesrente.no

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

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti



– Du er involvert i Alpha-kurset som 
foregår for tida. Hva er din rolle 
her?
– Jeg deltar på kjøkkenet og rydding 
etter kvelden.

– Har du deltatt på Alpha-kurs før?
– Jeg har deltatt et par ganger før; 
som gruppeassistent og på kjøkkenet.

– Er du urinnvåner på Nesodden? 
– Jeg er født i Finnmark og vokste 
opp på et lite småbruk på Langfjell, 
Fagerstrand og gikk på Myklerud 
skole. Så jeg er nesodding etter 62 år 
her. 

– Hva er du opptatt av ellers?
– Jeg er veldig glad i sport. Selv om 
jeg aldri har vært kjempegod, så har 
jeg spilt håndball, fotball, gått mange 
lange skiløp både i Norge og andre 
land og sykla Trondheim–Oslo et par 
ganger. Jeg har også deltatt på litt 
lange løp, men aldri maraton.

– Har 
du noen 

k i r k e l i g e 
hjertesaker?

– I kirkesam-
menheng er jeg 

opptatt av barne-
arbeid og misjon.  

Misjon er kjempespen-
nende! Elsker å lese 

hvordan særlig kvin-
ner har satt sitt preg 
på historien rundt om 
i hele verden. De fikk 
ikke lov til å preke i 
hjemlandet, men på 
misjonsmarken. De 
vant mange mennes-
ker og ga dem både 
skriftspråk, under-
viste om viktighe-
ten av hygiene og 
mye annet.

– Hva ligger på 
nattbordet ditt?
– Jeg leser ikke 
på senga, så jeg 

må si vekkerklokke og 
øreplugger.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Helsa, være med på Alpha og VM 
på ski.

– Hva ser du helst på TV? 
– Jeg ser for mye! Sport, Skavlan, 
Lindmo, nyheter og 71 grader nord.

Navn: Anna-Bjørgunn Antonsen 
Nygaardsvik
Alder: snart 6� år
Bosted: Fjellstrand
Jobb: Pensjonist/vikarpostbud

anna-Bjørgunn 
antonSen 
nygaardSvIK
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I SPeIlet:

FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom.
Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.
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løSnIng
Her er løsningen på forrige oppgave 
i Barnespeilet

Av Anne Helen Houg, trosopplaering@nesodden.kirken.no

Barne- og ungdoMSSIdene

Hilsen fra  
trosopplæringslederenHelgen 6.–7. desember var 27 elleveåringer samlet for advents-helg i Gjøfjell kirke. Nesten hele 6. klasse ved Myklerud skole deltok sammen med noen barn fra Skoklefall. Det var litt van-skelig å sovne for det var så hyggelig å dele en natt i kir-ken med venner. Likevel ble Gudstjenesten dagen derpå en fest både for oss og for resten av menigheten. 

Våre konfirmanter nær-mer seg innspurten og vi vil informere om at våre Musikalkonfirmanter skal lage show i Skoklefall under Pulsgudstjenesten i mars. Den 24. mars skal vi ut og samle inn penger til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon. Denne gangen går pengene til å skaffe folk flomsikre hus, rent vann og hygienepakker som hindrer epidemier under flomkatastro-fer. Dersom du ikke kan gå sammen med oss under aksjo-nen så håper vi at du kan støtte når vi ringer på døra.

Hilsen Anne Helen Houg

update

FaSte-
aKSjonen 
2015
I fjor samlet konfirman-
tene inn totalt 58.212 
kroner på Nesodden!  
Klarer vi å samle inn 
like mye i år? Vi gleder 
oss til å prøve tirsdag 
24. mars!

1000 kroner kan gi 
hygienepakker til fem 
familier. I katastrofer 
tar epidemier mange 
liv. Barn er spesielt 
utsatt!

Se mer:  
www.fasteaksjonen.no

i
draMaMeSSe

Årets musikalkonfirmanter setter opp 
musikalen «Ord fra hjertet». Her blir det 
sang, dans og drama og et fengende show 
som viser scener både fra Bibelen og hvor-
dan det er å være ung på Nesodden i dag.

ORD FRA HJERTET
Søndag 8. mars kl 18.15 i Skoklefall kirke

i

6 �



lik Facebook-siden «ung nesodden»!
Da kan du holde deg oppdatert på det som 
skjer i ungdomsarbeidet i Gjøfjell, Nesodden og 
Skoklefall kirke.

6 �

tÅrnagentene 
KoMMer!

Også i år skal de som går i 3. klas-
se være tårnagenter. I Skoklefall 
vil det være tårnagentdag mandag 
den 9. mars og i Gjøfjell vil vi 
ha tårnagenthelg 28. februar og  
1. mars.  Tårnagentene vil gjennom 
lek, samvær og skattejakt bli kjent 
med Kirken, med seg selv og med 
Gud. 

BarneSPeIlStrIPa
A

v M
artine G

unbjørnsen

KorSKolen Kaller!
Barnekorene i Kirkens korskole på Nesodden har øvelser hver tors-
dag i Skoklefall kirke kl. 17. Ta kontakt med dirigent og sangpedagog 
Anette Kaarud på kor@nesodden.no for mer info.
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Å Bygge FolKeKIrKen PÅ neSodden
– Vær med å bygge folkekir-
ken på nesodden! bygda vår 
er unik, og vi ønsker å være 
kirke for nesoddens befolk-
ning etter de behov som folk 
faktisk har!

En blir lett revet med under en 
prat med menighetsrådsleder 
Turid Øyna og menighetsfor-

valter Jan Heier. Temaet er veldig 
praktisk og «ned på jorda»: Kirkevalget 
2015.

Kirkevalg i Norge består av to 
valg: Valg til alle landets menighets-
råd, inkludert de tre menighetene på 

Nesodden: Skoklefall, Nesodden og 
Gjøfjell. I tillegg holdes det valg til 
landets 11 bispedømmeråd, deriblant 
vårt eget Borg bispedømmeråd. Samlet 
utgjør bispedømmerådene Kirkemøtet 
i Den norske kirke.

valgdag 14. september
Kirkeloven slår fast at kirkelige valg 



KIrKevalget 2015 

8 9

Å Bygge FolKeKIrKen PÅ neSodden
Av Steinar Glimsdal

holdes samtidig med, og i lokaler i 
umiddelbar nærhet av, valg til fylkes-
ting og kommunestyrer. Valgdagen 
for kommunestyrevalget og fylkes-
tingsvalget 2015 er fastsatt til man-
dag 14. september 2015. Valgdagene 
for kirkevalget 2015 er derfor søndag 
13. og mandag 14. september. Ved 
Kirkesenteret på Tangen Nærsenter 

vil det bli mulig å sjekke om du står 
i kirkemanntallet. Den 10. august 
sendes valgkortene ut, og fra da vil 
det være mulig å forhåndsstemme på 
Kirkesenteret.

Turid og Jan forteller meg at nomi-
nasjonskomiteene nå er i full gang med 
å rekruttere kandidater til menighets-
rådene på Nesodden. Etter vedtak i 
menighetsmøter i fjor høst vil prøve-
ordningen med felles menighetsråd for 
Nesodden og Gjøfjell ikke bli videre-
ført. Dersom de kommende menig-
hetsmøtene i Nesodden menighet (8. 
mars etter gudstjenesten) og Gjøfjell 
menighet (15. mars etter gudstjenes-
ten) går inn for det, blir det endring i 
sammensetningen. Skoklefall menig-
hetsråd vil bestå av sju medlemmer 
og fem varamedlemmer, mens rådene 
i Nesodden og Gjøfjell vil bestå av 
fem medlemmer og fem varamedlem-
mer. Sokneprestene har sete i menig-
hetsrådene. Skoklefalls sokneprest har 
sete i sitt lokale menighetsråd, mens 
Nesoddens og Gjøfjells sokneprest har 
sete i de to andre menighetsrådene. 
Medlemmer fra de tre menighetsrå-
dene danner sammen Nesodden kirke-
lige fellesråd.

Bredde i nominasjonen
Turid Øyna og Jan Heier kan forsikre 
om at det tenkes bredt i nominasjons-
prosessen til menighetsrådene:

– Ny kirke på Nordre Nesodden blir 
nok den største saken for det kom-
mende fellesrådet, spår Turid. 

tI gode grunner
Her er ti gode grunner til 
å si ja til å bli valgt inn i et 
menighetsråd eller bispedøm-
meråd: 

 
• Du bidrar til å holde lokal-

kirken levende

• Du blir del av et kristent 
fellesskap

• Du gjør en viktig jobb for 
fellesskapet

• Du kan sørge for et trygt og 
godt fritidstilbud for barn 
og unge

• Du får innblikk i og påvir-
ker de demokratiske pro-
sessene i kirken

• Du får et nytt nettverk i 
lokalmiljøet 

• Du kan sørge for at din 
kirke er en åpen og inklu-
derende kirke

• Du kan påvirke aktivitets-
tilbudet i nærmiljøet ditt

• Du får nyttig styreerfaring 
som du kan bruke i andre 
sammenhenger

• Du kan oppdage nye sider 
ved deg selv

Menighetsforvalter Jan Heier og menig-
hetsrådsmedlem Turid Øyna er blant dem 
som skal passe på at årets kirkevalg går 
riktig for seg. (Foto: Steinar Glimsdal) Saken fortsetter på neste side. +
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– I fellesrådet vil vi derfor ha god 
bruk for folk med arkitektkompetanse 
og gjerne folk med en fortid i lokalpo-
litikken, sier hun.

Alle ønskes velkommen som er vil-
lige til å bidra på en eller annen måte.

Jan fortsetter:
– Kanskje du eller naboen har lyst til 

å være med i menighetsrådsarbeidet? 
Nominasjonskomiteene etterstreber en 
god balanse mellom kjønnene – og 
unge kandidater er særlig velkomne. 
Husk, er du født i år 2000 eller tidli-
gere har du stemmerett! Valgbar til 
menighetsrådet er du det året du fyller 
18 år, understreker han.

– Velkommen til alle som vil være 
med på et spennende arbeid! 

endret økonomisk styring
Den økonomiske styringen med kirken 
på Nesodden blir annerledes fra 2015. 
Driften av de tre menighetshusene 
vil menighetsrådene fortsatt ta seg 
av. Lønnkostnader til barne- og ung-
domsarbeiderstillingen blir fellesrådets 
ansvar – i tillegg til økonomien rundt 
Kirkespeilet. Dette betyr en bedret 
økonomisk situasjon for menighetsrå-
dene. Det blir mer penger til menig-
hetsutvikling og aktiviteter i kirke og 
menighetshus.

– Tidligere har menighetsrådene 
vært veldig opptatt med økonomiske 
spørsmål. Det blir «lettere» på det 
punktet nå. Dessuten, dugnader og fri-
villig innsats skal bli mer systematisert, 

og morsommere å være med på. Det er 
bare å melde seg, sier Turid Øyna som 
har sittet i Skoklefall menighetsråd de 
to siste periodene.

Menighetsutvikling
Jan Heier forteller om planer vedrø-
rende prosjektet Menighetsutvikling i 
folkekirken (MUV).

– Hvis det lykkes å sikre prosjekt-
midler skal vi få til et samarbeid mel-
lom menighetene på Nesodden og Det 
teologiske Menighetsfakultet i Oslo, 
sier han. – Menighetene skal få hjelp til 
en analyse av menighetenes arbeid og 
til en analyse av det samfunnet menig-
hetene er en del av. Menighetene vil 
få veiledning til en endringspro-
sess som strekker seg over tre 
år. Her legges det til rette 
 for bruk av ulike 
utviklingsverktøy, og 
det blir arrangert 
samlinger med 
andre menig-
heter for å 
utveks- 
 
 

 
 
 
 

le erfaringer og få faglige innspill.
Turid og Jan vil gjerne understreke 

en erfaring en ser i kirken:
– Kirken betyr svært mye for mange 

mennesker på Nesodden. Tenk på alle 
bisettelser og begravelser som gjen-
nomføres hvert år. Dette berører 
mange mennesker på et dypt plan. Det 
er et økende behov for denne kirkelige 
tjenesten samt mulighet for minnesam-
vær, dåp, babysang og skolegudstje-
nester, sier de.

Våre intervjuobjekter avslutter med 
det som kan tjene som et motto for 
Kirkevalget i 2015: «Vær med å bygge 
folkekirken på Nesodden!»

noMI- 
naSjonS- 

KoMIteene
Nesodden: Gry Skurdal, e-post: gryskurdal@hotmail.com

 Gjøfjell: Tone Killingmo, e-post: tonekillingmo@hotmail.com
Skoklefall: Ingeborg Lidal, e-post: ingeborgbeate@gmail.com  

og Svein Otto Fredwall, e-post: so-fredw@online.no

Det blir nærmere presentasjon av  
kandidatene i neste nummer  

av Kirkespeilet.

Menighetsforbvalter Jan Heier og sokneprest Anne Marit Tronvik sammen med nominasjonskomiteen for Nesodden menighetsråd: (f.v.) 
Inger Johanne Bjerve, Inger Anny Wattum og Gry Skurdal.
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liker du vesperkveldene og 
konsertene i kirken? nå kan 
du støtte begge deler

Fra 2015 vil fellesrådet dekke 
utgiftene til barne- og ung-
domsarbeiderstillingen. Dette 

ble tidligere dekket av menighetene 
gjennom givertjenesten. Fellesrådet vil 
også nå dekke kostnader ved utgivelse 
av Kirkespeilet. 

Menighetene skal dekke kostnader 
til aktivitetene som foregår i menig-
hetshusene og kirkene utenom guds-
tjenestene. I tillegg har menighetene 
selv ansvar for å drifte og vedlikeholde 
menighetshusene.

Bidragene fra faste givere går i 
Nesodden menighet til arbeid for barn 
og unge, åpent hus med middagsser-

vering, Pusterom og drift av menig-
hetshuset, kunst- og kulturopplevelser. 
Bidragene går også til videreføringen 
av konsertserien Kantorissimo, som 
arrangeres av kantoren første tirsdag 
i måneden. 

Inntekten fra givertjenesten i 
Skoklefall menighet går til menighe-
tens arbeid for barn og unge, diakoni, 
misjon, drift av menighetshuset, vesper 
og kulturarbeid.

I Gjøfjell menighet vil inntekten av 
givertjenesten gå til barn og unge. 

For tiden har de barnekor, undoms-
klubb, konfirmantundervisning, barne-
opplegg under gudstjenestene og ons-
dagskvelder for voksne.

ATF & JH

du Kan gI Kulturelle gaver

gIvertjeneStenS 
HveM Hva Hvor
• For å gi til Nesodden menig-

hets arbeid brukes konto 
1612.20.80718 eller kultur- 
kontoen 1645.02.82506

• For å gi til Skoklefall 
menighets arbeid konto 
1603.23.75972 eller kultur- 
kontoen 1201.28.30457 

• For å gi til Gjøfjell menighets 
arbeid konto 7878.05.41333

Se mer på www.nesodden.kir-
ken.no og årsmeldingen for mer 
informasjon om aktivitetene.

Gaver på mellom �00 og 16 800 kroner 
pr år gir rett til skattefradrag.
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y n d l I n g S S a l M e
MIn

O Jesus, du som fyller alt i alle,
Som rik på miskunnhet og nåde er,
Jeg lik Maria for din fot vil falle,
For intet hvilested er skjønt som her.
Min Frelser kjær, ditt skjønne navn 

jeg nevner,
I fra mitt hjertes dyp jeg priser deg.
Og alle tvilens mørke skyer revner,
Din nådesol skal gjennomstråle meg.

Jeg er jo skjult i dine sår og vunder.
Ditt ord er blitt en lykte for min fot.
Når du meg fører inn i prøvens stun-

der,
Din Hellig Ånd skal gi meg kraft og 

mot.
La ilden alltid i mitt hjerte brenne.
Fyll du meg mere med din kjærlighet!
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
I brann for deg, som skjenker liv og 

fred.

Jeg intet annet ønske har på ferden
Enn blott å være deg et ærens kar,
At jeg må være lys og salt i verden,
Og skinne som en stjerne ren og klar.
Du er mitt alt, o Jesus, du er livet!
Hva enn jeg møter, du min lovsang er.
Du har jo himlens herlighet meg 

givet.
I evighet skal jeg få være der.

Favorittsalmen til Alpha-deltaker 
TORE HENRIKSEN er 

«o jeSuS, du SoM Fyller 
alt I alle» 
– Den er veldig fin, spesielt når 
Jan Groth synger den, synes Tore 
Henriksen.

Han mener sangen beskriver en 
total overgivelse til Jesus Kristus 
og en takk til ham for tilgivelsen 
han gir oss for våre synder. 

– Salmen representerer også en 
takk for den kraft og glede som 
blir gitt oss hver dag som Jesu 
etterfølgere. Salmen avsluttes med 
håpet vi har i vente der vi er tilgitt 
for all vår synd, og dermed kan 
leve sammen med Gud i evighet. 

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

OM SALMEN
«O Jesus, du som fyller alt i alle», 
nummer 354 i salmeboka, er av 
lytterne til NRK P1-programmet 
«Salmer til alle tider» kåret til 
nummer seks av de ti beste sal-
mene skrevet de siste hundre åra.

Det er Aage Samuelsen – også 
kalt «broder Aage» som har lagd 
salmen. Han ble en landskjent 
predikant da han brøt med pinse-
bevelsen i 1957 og stiftet menighe-
ten Maran Ata. Sangen har nådd 
inn i de fleste kirkesamfunn.

Aage Kristian Samuelsen ble 
født 23. januar 1915 i Skien. Ved 

siden av å være predikant var han 
tekstforfatter og komponist av en 
rekke kristne sanger – hvorav 
flere var på VG-lista. Han var 
sønn av fabrikkarbeider, smed og 
rallar Karl Hjalmar Samuelsen og 
Anna Hansen som var renholds-
arbeider og fagforeningskvinne. 

Samuelsen vokste opp i trange 
kår i bydelen Bakken i Skien som 
den tredje av i alt åtte søsken. I 
barndommen var han mye syk. 
Moren var musikalsk og da han 
var 15 år kjøpte hun gitar til ham 
som ham som han lærte seg å 
spille på. Som 18-åring var han 
med og startet danse- og jazzband 
som turnerte rundt omkring.

Han ble først omvendt under 
den store kristne vekkelsen i 1931, 
men falt fra. Sommeren 1944 opp-
levde han en ny omvendelse og ble 
med i pinsebevegelsen, i menighe-
ten Tabernaklet Skien.

Aage Samuelsen hadde i perio-
der problemer med alkoholmis-
bruk. Han fikk fem barn med 
kona Elisabeth Olsen. Han vakte 
oppsikt med sin uformelle, person-
lige, humørfylte og direkte stil.

Aage Samuelsen ga ut til-
sammen sytten LP-plater og 
rundt femti singelplater. Blant de 
mange artistene som har brukt 
Aage Samuelsens sanger er Jan 
Groth.
 

Aage Samuelsen døde 72 år 
gammel i 1987. Da han ble begra-
vet på Nordre Gravlund i Skien 
holdt nesodding Kåre Kristiansen 
minnetalen under begravelsen.

ATF

(Kilde: Wikipedia og nrk.no)
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en hedersmann på  
prekestolen og i praksis
Å møte Haakon Birkeland var å møte 
et medmenneske som kom imot en 
med utstrakt hånd og villig sluttet en 
inn i sitt vennskap, med et sjeldent 
hjertevarmt håndtrykk. Her var prest 
og mann en og samme person trygt 
forankret i en tro som gjorde ham både 
lydende, lysende og lyttende.

Lydig og trofast i sitt livskall som 
res.kap. i Borgund 1927–39, prest i 
Brooklyn, USA 1939, sokneprest i 
Bolsøy 1939–61 og Horten 1961–71 var 
han like traust og ekte lydende på pre-
kestolen som i hjemliv og vennelag. Med 
blikket vendt oppad tok han åpent imot 
lyset ovenfra og ble selv varmt lysende 
og livgivende. Men blikket var også 
vendt utad mot verdensmisjonen hvor 
han særlig brant for Østasiamisjonen 
og Israelsmisjonen. I den siste var han 
landsstyremedlem 1951–55.

Ikke mindre lå sjelesorgen ham på 
hjertet, da særlig blant sinnslidende, 
som han hadde hatt studieopphold i 
Danmark og Sverige for å fordype seg 
i. Vi som i hans siste år fikk oppleve 
hans vennskap, kunne nettopp få opp-
leve ham slik, som den lyttende, en uvur-
derlig og absolutt nødvendig egenskap 
for en prest som i ett og alt skal og må 
være SJELESØRGER.

Helstøpt vil han bli stående i ens 
minne. En hedersmann på prekestol og 
i praksis.

Halfdan Skånland 
i Kirkespeilet nr 1 (påsken) 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�� 
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

KIrKeSPeIlet



nesodden kirke
Håkon Daniel Nystedt og 

Karolina Bogumila Dowlasz

BønneKruKKen

BE OM 

– at fastetiden må hjelpe oss  
til å ta vare på både kropp og sjel

– at Gud må gi mot og kraft til dem  
som forfølges for sin tro

– fortsatt godt felleskirkelig samarbeid

– fred i de krigsherjede land i verden

– at konfirmasjonsforberedelsene 
 går bra og at det blir en god  

og minnerik dag for  
konfirmantene

– gode kandidater til  
menighetsrådsvalgene

– nye frivillige til arbeid  
blant barn og unge 

17. noveMBer 2014–15. FeBruar 2015

SleKt SKal Følge SleKterS gang

nesodden kirke
Alin Nikolas Cosercar 
Ingrid Linea Løes
Markus Thorvaldsen
Elise Victoria Pettersen 

Skorstad 

skokleFall kirke
Ferdinand Bjørge Müller
Sienna Maria Hunnestad 

Johansson
Emily Mosberg-Stangeby
Olav Døli Orheim
Magnus Magdal Moland
Stian Nordli Johannesen
Sandra Mariel Berntsen 

Marthinsen
Remi Andre Sunde Bache
Jonas Bucher
Olea Linnea Andersson
Aron Erik Andersson 
Aksel Sendstad Fjørtoft

GjøFjell kirke
Magnus André Brandt
Julian Leander Kristiansen
Teodor Haddeland
Amanda Marie Juelsen 

Somby
Johan Flateby
Benjamin Digerud Blikra

1� 1�

Øivind Bakken
Hans Gundegjerde
Anne Marie Karlsen 
Arne Lilloe
Reidun Mildrid Guldal
Elisabeth Bølstad
Helga B Hasvold
Sigurd Haugen
Willy Pedersen
Eva Marie Hotvedt
Kåre Møller
Mikkel Otto Mejer
Harald Andreas Selstad
Ingrid Heim Pedersen
Tor Arvid Solheim
Inger Randine Pedersen
Jan Kvidal
Edgar Ragnar Sundsby
Hans Kristian Wåle Olsen
Edna Kristiansen
Hardy Hansen
Jan Roger Jensen
Per Albert Sture
Lilly Lepsøe
Knut Olav Rye



ett av ti barn lider under at 
foreldrene drikker, ruser seg 
eller har psykiske problemer. 

For disse barna er det avgjørende å bli 
sett av trygge voksne. Dette er et aktu-
elt tema året rundt. Blå Kors har lagd 
en enkel veileder som forteller hva du 
kan gjøre ved bekymring for et barn.

Tallet kommer frem i en rapport 
fra Folkehelseinstituttet fra 2011. 
Sannsynligheten for at du kjenner til 
ett eller flere av disse barna er stor. 

Mange tror det er lett synlig om et 
barn har det vanskelig, men det kan 
være vanskelig å vite hvordan et barn 
har det hjemme basert på adferd eller 
utseende. Sårbare barn vokser opp 
i alle samfunnslag og typer familier. 

Derfor bør man ikke la symptomene 
alene styre om man gjør noe for et 
barn. Er du bekymret for et barn, bør 
du gjøre noe uansett!

Vi har lett for å dele vår bekymring 
for et barn med naboen, ektefellen 
eller en venn. Det vi må huske er å 
vise omsorg direkte til barnet, i bar-
nehøyde. Det er da vi gjør en forskjell 
for barnet selv. Fra forskning vet vi at 
det er av stor betydning for et barns 
framtid å bli sett av en voksen. Å bli 
sett er menneskets mest grunnleggende 
følelsesmessige behov. Å bli sett er en 
viktig beskyttelsesfaktor i et sårbart 
barns liv. 

«Kan du snakke med meg, ikke bare 
om meg.»

– Gjennom en enkel femtrinns veile-
der vil vi gi voksne mulighet til å være 

den som bryr seg, når magefølelsen sier 
at man bør, sier Jan Elverum, general-
sekretær i Blå Kors.

Det er lett å anta at et barn ville blitt 
fanget opp av andre dersom det var 
grunn til bekymring. Det viser seg ofte 
ikke å være tilfelle. Barn som lever i 
sårbare hjem er ofte flinke til å gå inn 
i roller, tilpasse seg omgivelsene og å 
skjule hvordan det står til hjemme.

«Sårbare barn er som andre barn 
– forskjellige»

Barn trenger at man våger og hand-
ler. Det er vi voksne som må øve oss 
på å bære ubehaget ved å være den 
som stiller spørsmål, blander oss, bryr 
oss. Barna bør ikke bære smerten og 
ubehaget alene. Du ser det ikke før du 
tror det!

Se veiledning på www.JegSer.no
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en oPPveKSt varer lIvet ut



dette er
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søndag 8. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
PULS-Gudstjeneste 
Drama-messe med 
musikalkonfirmantene 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

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

søndag 22. mars  
mariabudskapsdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11  
Nesodden Frogn 
Kammerkor deltar.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

onsdag 25. mars
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 29. mars  
palmesøndag
Felles gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

torsdag 2. april  
skjærtorsdag
Felleskirkelig natt-
verdsgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 18.30

Fredag 3. april  
langfredag
Pasjonsgudstjeneste 
med musikk i 
Nesodden kirke kl 15

søndag 5. april  
1. påskedag 
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

mandag 6. april 
2. påskedag
Nattverdsgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
19.30  
Vandring gjennom  
påsken i ord og toner

søndag 12. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

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

onsdag 27. mai
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 26. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene  
Bakkeløkkahallen, 
Fagerstrand kl 18.30

lørdag 2. mai
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 
11.00, 12.30 og 14.00

søndag 3. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11 
og 13

lørdag 9. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11, 
12.30 og 14

søndag 10. mai 
Konfirmasjon i Gjøfjell 
kirke kl 11.00, 12.30 
og 14
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 11

torsdag 14. mai 
kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11

lørdag 17. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 10 
Familiegudstjeneste  på 
kirkebakken
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.30 
Familiegudstjeneste  på 
kirkebakken

søndag 24. mai  
1. pinsedag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

mandag 25. mai  
2. pinsedag
Felleskirkelig gudstje-
neste, To gård kl 12

onsdag 27. mai
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 31. mai
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

søndag 7. juni
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!

$

pusterom
Pusterom  

onsdager kl 18. 
Velkommen til  

en time med stillhet, 
lystenning og  
mulighet for  
samtale og  
forbønn. 

Nesodden kirke

skjærtorsdaG 
Sammen med 

Pinsekirken og 
Misjonskirken feirer vi 
nattverdgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 18.30. 

Alle er invitert til 
kveldsmat i menighets-

huset etterpå.

Gjøfjell kirke

Vesper
De populære  

musikalske kvelds-
gudstjenestene  

fortsetter følgende 
kvelder: 

 25. mars, 22. april  
og 27. mai.  

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

se mer på nett
 nesodden.kirken.no

NB! Årsmøter: Nesodden menighet og 
Gjøfjell menighet tirsdag 14. april kl 18 
i Nesodden menighetshus. Skoklefall 

menighet søndag 19. april kl 12.30.


