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Denne sommeren skjer det 
noe spennende på klimafron-
ten. På internasjonal basis 

mobiliseres et tverrkirkelig engasje-
ment for klimarettferdighet. Vi her på 
Nesodden får være med nesten helt 
i starten. Søndag 7. juni markerte vi 
skaperverkets dag i kirken. Samme 
dag startet en pilegrimsvandring tre 
ulike steder i Norge. Vandringen 
skal fortsette nedover i Europa og 
ender opp på klimatoppmøtet i 
Paris i slutten av november. 
På vår årlige pilegrimsdag 
som var 14. juni, var vi 
Klimapilegrimer. Etter 
gudstjenesten i Gjøfjell 
vandret vi den gamle 
Kirkeveien til Nesodden. 
Underveis hadde vi enkle sym-
bolhandlinger. Vi fokuserte på vår 
bekymring for jorden og dem som 
rammes av klimaendringene, vi løftet 
frem vårt kall til å ta vare på jorda, vår 
avhengighet av den og vår takknem-
lighet over det vakre skaperverket og 
Skaperen selv. 

En dråpe i havet? Ja, men havet 
består som bekjent av dråper. Og 
noe dråper friskt rennende vann fra 
Nesodden ble fylt på en flaske og frak-
tet nordover til den lange vandringen. 
Der blandes den med vann fra andre 
steder som har gjort det samme. Slik 

blir noen dråper herfra med på vand-
ringen helt frem til Paris. Det symbo-
liserer at vi står sammen med mange 
andre med en vilje til å handle sammen 
for global klimarettferdighet.

På informasjonen vi har fått, står 
det blant annet: «Å være menneske 
er å være på vandring – på vandring 
gjennom livet.  Alle vandringer består 
av oppbrudd, veien og målet. Som 

Klimapilegrimer ønsker vi å gjøre 
oppbrudd fra de forbruksmøn-

strene og politiske struktu-
rene som skader jorda. Vi 

ønsker å vandre i solida-
ritet med dem som ram-
mes av klimaendringer. 

Og vi vil søke målet – Gud 
– som en kilde til å ta modige 

og gode valg for jorda og våre 
medmennesker.»

Denne vandringen vil jeg være med 
på og vite at jeg får være en liten del av 
noe stort og viktig.

Vil du vite mer, så gå inn på www.
klimapilegrim.no. Klimapilegrimene 
vandrer gjennom Follo omtrent ved 
skolestart, så da er det mulig å henge 
seg på!  

Riktig god sommer ønskes fra

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

Adresse  
Tangen Nærsenter  

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

kirken@nesodden.kirken.no 
www.nesodden.kirken.no 

www.ungnesodden.no
Kirkeverge  

Frank Willy Vindløv Larsen tlf 930 63 637 
kirkevergen@nesodden.kirken.no 

Menighetsforvalter  
Jan Heier tlf 407 22 014

Saksbehandler  
Christine Tellefsen tlf 66 96 58 20

Sokneprest i Nesodden/Gjøfjell  
Anne Marit Tronvik tlf 920 51 089 

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan  
Helge Nylenna tlf 959 26 187

Barne- og ungdomsarbeidere  
Anette Maria Thaulow tlf 924 35 269 

Ingvild Fredwall tlf 915 11 829
Organister  

Ingeborg Christophersen tlf 452 23 917 
Berit Billingsø 918 65 871 

Skoklefall: Stefan Zlatanos tlf 907 68 841

KIrKEnE
Kirketjener Petter Tønder tlf 918 85 676

Leder i Gjøfjell/Nesodden menighetsråd 
Finn Østmo tlf 992 35 222 

Leder i Skoklefall menighetsråd  
Turid Øyna tlf 976 83 416

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Rolf Dagfinn Pettersen tlf 926 61 753

nEStE KIrKESPEIlEt
noe du synes vi burde ha med?  

ta kontakt!  
Ann-turi Ford, Hellaveien 66,  

1458 Fjellstrand eller ford@powertech.no
Frist for neste nummer er 7. august 2015. 

En dråpe ...
lEdEr
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Som en renning 
Gjennom livet
Går den
Indre mening
Med livet
Å finne denne mening
Er livets
Store oppgave

Mysteriet
Uforklarlig
Kilden skjult
Uutgrunnelig
Ikke av
Denne verden

Et klokt menneske
Er den som 
Legger sitt liv
I de evige hender
Vitende som han er
At bare den evige
Har livet i seg

Andreas Lund

dikt
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Jeg tror få returnerer fra Costa 
del Sol så blendende blek 
som jeg nettopp har gjort. 

Til gjengjeld er det kanskje også 
få som fortsetter å fly så høyt, selv 
etter at flyet har landet. Sammen 
med Nesoddens to sokneprester og 
andre kolleger fra Follo, har jeg 
vært på studietur til sjømannskir-
ken El Campanario. Jeg har aldri 
sunget så mye i hele mitt liv, kanskje 
heller aldri ledd så mye. Stemmen 
er helt utslitt. Men hodet og hjer-
tet bobler av inspirasjon, ny 
kunnskap og et ønske om 
å være med på å skape 
enda bedre gudstje-
nester!

En av workshopene vi 
hadde omhandlet liturgisk 
messing. Hans Martin Molvik, 
som er musikalsk «potet» og kan-
tor i Drøbak, lærte oss om hvorfor 
vi messer og ikke minst hvordan vi 
burde messe. I mange språk, som 
det norske, daler ofte tonefallet i 
slutten av setningene og det blir 
vanskeligere å høre. Alle mennesker 
har én tonehøyde hvor stemmen 
klinger ekstra kraftig, klangfullt og 
uanstrengt. Om presten messer på 
denne tonen, kan selv de tunghørte 

bakerst i kirken langt bedre høre 
hva hun/han har å formidle. Og 
hvis alle messer i alminnelig tale-
tempo og presten og menigheten 
er like frempå som i en bordten-
niskamp til å svare hverandre, så 
blir plutselig innholdet tydeligere og 
gudstjenesten en mer oppfriskende 
opplevelse. 

Høstens Kantorissimo-skisse er 
klar og kanskje den mest spen-

nende noen gang. Detaljene 
kommer i neste utgave 

av Kirkespeilet, men 
jeg anbefaler dere 

å holde av før-
ste tirsdagen 

i måneden fra 
og med september 

allerede nå!

Nå skal jeg gjøre klart til 
Follo-organistenes salmegril-

ling, hvor vi først er i grillen i 
kirken med hverandres salmespill, 
og så drar hjem til meg og griller 
sommermat. Nå skal forspill kom-
poneres og grillkjøtt marineres. Nyt 
sommeren, adiós!

Ingeborg

nOEn KantOrd 

Flyr høyt etter sol

Opplev middelalderkirkens 
hemmeligheter
Seks søndager fra 5. juli har den 
kirke- og historieinteresserte all 
grunn til å glede seg. Nok en som-
mer vil nemlig Nesodden histo-
rielag sørge for å holde Nesodden 
kirke åpen for interesserte besøken-
de. Kirken er åpen søndager fra 
klokka 13.00 til 14.30 i perioden 
5. juli–9. august.

nOtISEr



Lokal cd, bøker og annen ferielektyre
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

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

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

Selges hos Notabene (Tangen og Vinterbro), Joker (Fjellstrand) og Nesoddhuset (Fagerstrand). 
Kiwi ved Nesodden kirke og Tangen brygge har enkelte artikler.  Du kan også bestille på nett.

• Nordmarkaviser • Stedsnavnboka (50 nesoddnavn) • Historiens spor i Nesoddmarka • Bomansviks historie • Modne Molter (dikt  
av Aud Ragna Gulbjørnrud) • The Dark Horse (Trevor Fords bio, to bøker) • Til skafottet (sann og lokal mordhistorie fra 1700-tallet)  
• Jordas skjulte toner (musikkarkeologi: musikkens aller tidligste historie) • Folkemusikk fra Nesodden (cd med Ford Folk) 

www.fordforlag.no



– Hvordan blir det å være tilbake på 
Nesodden en stund? 
– Jeg gleder meg virkelig. Det skal bli 
hyggelig å møte «gamle» kjente.

– Hva er den største forskjellen på 
kirkelivet i Nesodden og på Ås? 
– Jeg tror det er nokså likt, men Ås 
menighet preges noe av universitetet i 
Ås. I tillegg har vi en arbeidskirke i til-
legg til Ås kirke, som gjør at vi kan lage 

mange 
og for-

skjellige og 
s p e n n e n d e 

g u d s t j e n e s -
ter med mange 

elementer. For 
eksempel Folkedans- 

gudstjeneste, hvor det 
danses til salmene, de 

liturgiske leddene og til 
forbønnen. Orgelet er byt-

tet ut med fele, trekkspill og 
bass. 

– Hvor lenge bodde dere på 
Nesodden?
– Vi bodde i 22 år på Nesodden og jeg 
var prest der i 18 av dem.

– Hva er du opptatt av utenom kir-
ken? 
– Jeg har alltid vært veldig glad i å 
seile. Nå har vi et sommersted i Sverige 

med båtplass og en 
liten seilbåt som 
jeg bruker så ofte 
jeg kan.

– Har du noen 
kirkelige hjerte-
saker? 
– I Ås er jeg enga-

sjert i Tro og Lys, 
et gudstjenestefellesskap for psykisk 
utviklingshemmede. Asylmottaket i Ås 
– med mange beboere som for lengst 
har fått opphold, men mangler bopel 
– er også noe som engasjerer meg.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– En krimbok: Lars Keplers «Stalker». 
Jeg elsker krim og slapper ekstra godt 
av med slike bøker.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– At sommeren er i ferd med å komme 
og at det er deilig å være ute i det fine 
været.

– Hva ser du helst på TV? 
– Dagsrevyen, ellers omtrent ingen 
ting, unntatt barne TV med barne-
barna.

Navn: Georg Børresen
Alder: 67 år
Bosted: Ås
Jobb: Sokneprest på Ås, 
          vikarierer snart på Nesodden

gEOrg  
BørrESEn

I SPEIlEt:

� �

ansettelse av ny sokneprest
Stillingen som ny sokneprest i 
Nesodden og Gjøfjell menigheter er 
utlyst. Det blir intervjuer før ferien 
og tilsetting er planlagt i bispedøm-
meråd 16. september. Prosten i 
Søndre Follo håper den nye sok-
nepresten skal være på plass 15. 
desember.

Blir det prest i prestegården?
Boplikten for prester ble opphevet i februar. Det 
betyr at den nye presten ikke trenger å bo i prestegår-
den. Imidlertid er prestegården her på Nesodden en 
av de boligene som Opplysningsvesenets fond ønsker 
å opprettholde som prestegård. Soknepreststillingen 
er utlyst med bolig, men den som blir tilsatt kan selv 
bestemme hvorvidt hun/han vil bo der. Hvis ikke 
presten vil bo der vil boligen bli utleid.



Anette Maria Thaulow, anette.kaarud@nesodden.kirken.no

BarnE- Og ungdOMSSIdEnE

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

6 7

KIrKESPEIlStrIPa
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både pappa per joakim Sørlie 
og sønnen joakim har kost seg 
på babysang i Gjøfjell menig-
hetshus denne våren.

– Det har vært sosialt også for oss 
voksne, sier Sørlie (på bildene i stripete 
t-skjorte). 

– En treffer nye foreldre med babyer, 
det blir et veldig koselig fellesskap. 
Vi blir godt kjent etterhvert og har 
begynt å treffes utenom babysangen 
også. For eksempel har vi vært på  tril-
letur sammen.

Far og sønn synes sangstundene har 
vært helt topp.

– Vi har en veldig flink sangpedagog, 
all ære til Anette Thaulow. Hun er vel-
dig imøtekommende med barna, det er 
alltid koselig å komme på babysang. Vi 
ser at barna har glede av det.

Per Joakim Sørlie synes også det er 
lettere å synge hjemme etter å ha vært 
på babysang.

–  Jeg er pedagog selv, så jeg synger 

mye hjemme uansett. Men mange av de 
sangene vi har sunget her synger vårt 
eldste barn, som var med på babysang 
for to–tre år siden, nå hjemme. Og for 
de som ikke har musikk som spesialfelt 
så vil jeg nok tro at det blir lettere å 
synge hjemme. Her blir alle foreldrene 
oppfordret til å være med å synge, om 
du har sangstemme eller ei. Anette er 
veldig flink til å si «vær med og syng».

Han anbefaler andre fedre å bli med 
på babysang.

– Stort sett så er det mødre som tar 
med barna sine på babysang, men det 
er også noen pappaer som har vært 
innom og prøvd. Vi må få med de pap-
paene som er i permisjon! Jeg tror de 
har godt av det, og jeg synes selv det er 
veldig gøy!

Han synes responsen hos barna, gle-
den der og da og smilene som kommer 
fram borger for at babysang er noe kir-
ken bør satse på i fremtiden.

– Det er også kjempekoselig at det er 
et møtested for dem som er hjemme i 
foreldrepermisjon. Jeg har gledet meg til  
å dra på babysang hver mandag. Det har 

vært et høydepunkt nå som jeg har vært 
hjemme i permisjon.

Sørlie framhever Anette Thaulows 
formidling og tilstedeværelsen hun har 
med barna. 

– Anette legger fram kristendommen 
på en fin måte, uten å være påtren-
gende, og skaper et godt sted å være for 
foreldre og barn.

sangglede for babyer på gjøfjell
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KOrSKOlEn KallEr SanggladE!
Barnekorene i Kirkens 
korskole på Nesodden 
har øvelser hver torsdag 
i Skoklefall kirke kl. 17. 
Ta kontakt med dirigent 
og sangpedagog Anette 
Maria Thaulow på  
barnekor.nesodden@
gmail.com for mer info.

A
lle foto: Jan H

eier
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SPEnnEndE KIrKEvalg I BOrg I år
når kirkemedlemmer 14. sep-
tember skal velge represen-
tanter til et nytt bispedøm-
meråd og kirkemøtet får de to 
lister å velge mellom. 

Både nominasjonskomiteens 
liste og Åpen folkekirkes liste 
vil du finne i stemmeavlukket.

– Med to lister får velgerne mange 
kandidater og mye kompetanse å velge 
mellom, sier Grete Mugaas, leder av 
valgrådet i Borg. 

Mobilisere
– Nå gjenstår jobben med å mobilisere 
velgerne! Det er viktig å stemme på 
medlemmer til bispedømmerådet for å 
heie på dem som tar på seg styreverv 
og arbeidsgiveransvar for prester. Det 
neste bispedømmerådet skal delta i 
kirkemøter hvor viktige veivalg skal 
tas for fremtidens kirke, sier Mugaas.

veivalg
– Nå når stat og kirke skal skille lag, 
skal kirken styre seg selv. Det blir 
viktig å sikre at kirken utvikler seg 
basert på medlemmenes ønsker og 
vilje. Hvordan skal pengene fordeles? 
Hvem skal styre hvem? Hvordan skal 
gudstjenestene være i din kirke? Hva 
kan kirken bety for folk i ditt lokal-
samfunn?

løsninger
Grete Mugaas oppfordrer kirkemed-
lemmer til å stemme på den listen og 
de kandidatene som en tenker har de 
beste løsningene.

– Slik er du med på å skape fremti-

dens kirke. Det behøver ikke ta lang 
tid å orientere seg. I år finner du en 
valgomat også i kirkevalglokalet, og 
du finner enkel informasjon om lis-
tene og bispedømmerådskandidatene 
på nettsiden til Borg bispedømmeråd: 
kirken.no/borg, forteller hun.

I valget til Borg bispedømmeråd 

skal velgerne altså stemme på én av 
to lister. Du kan gi en ekstra person-
stemme til tre personer på listen, og du 
kan også føre opp tre personer fra den 
andre kandidatlisten. I opptellingen 
teller man både listestemmer og per-
sonstemmer. Her vil hvert kryss, hvert 
navn og hver stemme telle med.

Hvilke verdier er det viktig for kirken å for-midle i dag? bør kirken tilby vigsel for  to av samme kjønn? Hvem skal styre hvem når kirken skal styre seg selv? Hvordan skal guds-tjenestene være i din kirke? Hvordan skal pengene forde-les? Hvilke samfunnsspørs-mål bør kirken engasjere seg i? Hvordan? Hva kan kirken bety for folk i ditt lokalsamfunn?
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SPEnnEndE KIrKEvalg I BOrg I år
Av Steinar Glimsdal

Se kandidatene til Bispedømmerådet 
og Kirkemøtet på neste side.  +

Se mer  
om valget i Borg på 

kirken.no/nb-NO/bispedommer/ 

borg-bispedomme/fagomrader/ 

kirkevalg-�01�1

Kandidatlister til  
menighetsrådene
SKOKLEFALL menighet 
1. Turid Øyna
2. Rolf Dagfinn Pettersen
3. Rune Borknes
4. Ingeborg Beate Lidal
5. Marit Tobiassen
6. Svein Otto Fredwall
7. Kirsti Langvatn 
8. Leif Clifford Markussen
9. Ane Gjengedal Ruud
10. Kai Heggelund
11. Anne-Helene Haaland 

GJØFJELL menighet 
1. Lars Erik Granum
2. Finn Østmo
3. Lillian Granum
4. Torun Alexandra Johannessen
5. Ellef Gravdal
6. Bjørg Gravdal
(etter forskriftene skulle listen hatt 9 kan-
didater, � medlemmer og � vara)

NESODDEN menighet 
1. Arne Bjerke
2. Tore Henriksen
3. Halvor Håkanes
4. Evy Ruud
5. Arne Neegaard
(etter forskriftene skulle listen hatt 9 kan-
didater, � medlemmer og � vara)

Kirkevalget i Borg
Kirkevalget berører 420.881 kir-
kemedlemmer over 15 år i Borg. 
Alle disse har stemmerett og vil få 
tilsendt valgkort rundt 10. august. 
Ved forrige valg deltok 10,8 pro-
sent av kirkemedlemmene, målet er 
et mye større engasjement i 2015. 
Kirkevalget er både lokalt, regio-
nalt og nasjonalt. Lokalt skal det 
velges menighetsråd i 114 menig-
heter i Borg. Regionalt velges Borg 
bispedømmeråd som også utgjør 
Borg bispedømmes representanter 
til Kirkemøtet, det øverste styrende 
organet i Den norske kirke.

Les mer på kirken.no/borg, og 
kirkevalg.no

Følg valget også på Facebook: 
facebook.com/kirkeniborg

Hvilke verdier er det viktig for kirken å for-midle i dag? bør kirken tilby vigsel for  to av samme kjønn? Hvem skal styre hvem når kirken skal styre seg selv? Hvordan skal guds-tjenestene være i din kirke? Hvordan skal pengene forde-les? Hvilke samfunnsspørs-mål bør kirken engasjere seg i? Hvordan? Hva kan kirken bety for folk i ditt lokalsamfunn?
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MEnIghEtS hElg MEd nY vrI
du trenger ikke reise langt for å delta på 
menighetsweekend 28.–30. august!

Den foregår nemlig på Nesodden. I år 
prøver vi et nytt konsept. Vi håper at 
flere vil ha lyst til å bli med når vi i løpet 

av helgen samles i våre tre kirker og menighets-
hus. Alle bor hjemme, og vi møtes til ulike sam-
linger. Du kan delta på de samlingene som du har 
anleding og lyst til. 

Tanken bak menighetsweekenden vil bestå: 
å være samlet hele helgen, ivareta fellesskap på 
tvers av menighetsgrenser i et givende opplegg. 
Altså blant annet åndelig påfyll for alle alders-
grupper og den gode fellesskapsopplevelsen gjen-
nom det å tilbringe en helg sammen. 

Alle som har lyst kan bli med: unge og gamle, 
familier og single, nyinnflyttere og langtidsbo-
ende, søkende og troende. 

Foreløpig er programmet beregnet for voksne. 
Dersom noen har lyst til å arrangere samling for 
barn, tweens eller ungdommer, er det bare å melde 
seg. Ta kontakt med Anne Irene på anne.irene.
nygard@me.com. Om et slikt opplegg kommer på 
plass vil det kunngjøres på kirkens hjemmeside, så 
følg med der!

Tema i år er Hver gang vi møtes: Et møte med 
Gud, deg selv og hverandre. Gjennom andakt, 
bibelvers, samtaler, lovsang og gudstjeneste tar vi 
opp spørsmål knyttet til temaet: Hvordan møter 
jeg Gud? Hvordan møter jeg meg selv?  Hvordan 
møter vi hverandre, de som står oss nærmest, de 
vi kjenner og de vi ikke kjenner? Ønsker vi for-
andring? Hva kan vi lære fra Jesus? 

Fredagskvelden får vi høre noen refleksjoner 
fra vår sokneprest Anne Marit Tronvik, før vi 
snakker sammen i mindre grupper. På lørdag 
formiddag kommer biskop Atle Sommerfeldt for 
å tale til oss rundt temaet. I hans bok Tegn til håp 
skildres flere møter, både med enkeltmennesker, 
seg selv og bibelhistorier.

Gjennom samlingene denne helgen blir det anled-
ning til å dele tanker med hverandre – i smågrup-
per, større samlinger eller over en kaffekopp.

Gode hilsener fra årets menighetsweekend- 
komité Anne Irene og Anne Marit

N O M I N A S J O N S K O M I -
TEENS liste er utarbeidet av en 
nominasjonskomité som er valgt 
av representanter fra menig-
hetsrådene i de enkelte prostier. 
Nominasjonskomiteen har lagt 
vekt på at begge kjønn skal være 
representert med minst 40 pro-
sent og at listen skal inneholde 
minst 20 prosent kandidater 
under 30 år. Det er lagt vekt på 
å tilstrebe en bredde i kandida-
tenes syn på aktuelle kirkelige 
spørsmål, noe som innebærer at 
listens kandidater vil ha ulike 
oppfatninger på aktuelle kirke-
lige spørsmål. 
1. Erling Birkedal, Nittedal, 

Nedre Romerike, 60 år
2. Anne Enger, Ekholt, Vestre 

Borgesyssel, 65 år
3. Bjørn Solberg, Mysen, Østre 

Borgesyssel, 68 år
4. Sidsel Repstad, Kolbotn, 

Nordre Follo, 52 år
5. Matthew Phillip Monger, 

Drøbak, Søndre Follo, 32 år
6. Anne-Kari Skardhammar, 

Skedsmo, Nedre Romerike, 
68 år

7. Lasse Thorvaldsen, 
Gjerdrum, Øvre Romerike, 
26 år

8. Anne Brun Andersen, 
Kråkerøy, Fredrikstad 
Domprosti, 65 år

9. Espen Robsahm Kjørven, 
Fjellhamar, Nedre Romerike, 
27 år

10. Håkon Andersen, Ås Søndre 
Follo, 39 år

11. Håkon A Løe, Hovin, Øvre 
Romerike, 42 år

12. Knut Arild Nupen, Frogner, 
Østre Romerike, 40 år

13. Marit Torp, Kråkerøy, 
Fredrikstad Domprosti, 67 år

14. Ida Marie Nielsen, 
Strømmen, Nedre Romerike, 
33 år

15. Robin Andrè Karlstad, 

Greåker, Sarpsborg, 21 år
16. Kirsti Harda Frøshaug, 

Lørenskog, Nedre Romerike, 
64 år

ÅPEN FOLKEKIRKE vil sikre 
at Den norske kirke forblir en 
åpen, bred og inkluderende fol-
kekirke for alle. Åpen folkekirke 
vil arbeide for at også likekjøn-
nede par kan gifte seg i kirken. 
Åpen folkekirke har lagt vekt 
på en bredt sammensatt liste der 
begge kjønn er likt representert 
og med god aldersspredning. 
Listen har representanter fra 
hele bispedømmet og kandidate-
nes bakgrunn er variert. 
1. Karin Elin Berg   Østre 

Fredrikstad, Fredrikstad 
Domprosti, 36 år

2. Pål Antonsen, Sarpsborg, 
Sarpsborg, 55 år

3., Marianne Skadal, Moss, 
Vestre Borgesyssel, 21 år

4. Trine Britt Nordstrøm, 
Skedsmo, Nedre Romerike, 
56 år

5. Line Halvorsrud  , 
Bjørkelangen, Østre 
Romerike, 24 år

6. Rolf Reikvam, Sørum, Østre 
Romerike, 67 år

7. Øyvind K. Jørgensen, 
Rolvsøy, Fredrikstad 
Domprosti, 52 år

8. Solveig Julie Mysen, 
Sarpsborg, Sarpsborg, 28 år

9. Kjetil Hafstad, Kråkerøy, 
Fredrikstad Domprosti, 69 år

10. Liv Hesjadalen, Rygge, 
Vestre Borgesyssel, 63 år

11. Nils Øby, Skjebergdalen, 
Sarpsborg, 52 år

12. Helge Ranvik, Rygge, 
Vestre Borgesyssel, 64 år

13. Torild Sølvik Jensen, 
Strømmen, Nedre Romerike, 
70 år

14. Maja A. Osberg, Rygge, 
Vestre Borgesyssel, 21 år

Kandidatlister til bispedømmerådet
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MEnIghEtS hElg MEd nY vrI PrOgraM
Fredag �8. august i Skoklefall kirke og 

menighetshus
kl. 19.00 Velkommen, andakt og 

samtale i kirken
kl. 20.15 Kake og kaffe i menighets-

huset
kl. 20.45 Lovsang i kirken (til ca kl. 

22)

Lørdag �9. august i Nesodden kirke og i 

Prestegården
kl. 10.15  Velkommen m/ kaffe og 

boller
kl. 10.25  Felles åpning for dagen i 

kirken
kl. 10.30 Biskop Atle Sommerfeldt 

taler om temaet 
kl. 12.30 Grilling av medbragt mat 

og tid til sosialt samvær i Prestegår-

den (til ca kl. 14)

Søndag �0. august i Gjøfjell kirke og 

menighetshus
kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 12.00 Utvidet kirkekaffe, aktivi-

teter for barn og unge rundt kirken

kl. 13.30 Neste års komité er på 

plass og menighetsweekend avrun-

des.
(endringer kan forekomme)

Påmelding: Vi ber om påmelding 

i år for kunne få oversikt, beregne 

mat, og dele mer detaljert informa-

sjon når weekenden næmer seg. 

Send epost til anne.irene. 
nygard@me.com med navn og 

antall deltakere. 50 kroner per 

person settes inn på kontonum-

mer 1612 20 80718. Skriv menig-

hetsweekend 2015 og navn. Påmel-

dingsfrist er fredag 21. august. Men 

vi blir svært glade for alle påmel-

dingene som kommer før sommer-

ferien. 

Oppskrift på en vellykket 
menighetsweekend·
• godt og varmt fellesskap med 

plass til flere
• relevant og spennende forkyn-

nelse 
• flotte omgivelser i og rundt våre 

egne kirker
• lovsangsstund for å prise herren

Foto fra tidligere m
enighetsweekender: A

nne Irene N
uygaard
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Y n d l I n g S S a l M E
MIn

Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft 
de fagre urtesenger. 
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord 
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

Alt kjød er gress og flyktighet
det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.

La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

Favorittsalmen til menighets- 
forvalter ved Nesodden kirkesen-
ter JAN HEIER (50) er 

«Så grønn En draKt» 

– Salmen minner meg så sterkt om 
skaperverket og kjærligheten vi 
har fått i gave, sier Heier.

– Den svenske salmen ble brukt 
da kronprinsesse Victoria ble viet 
til sin Daniel i juni 2010. Vi syn-
ger den gjerne etter pinse i guds-
tjenester i kirkene på Nesodden, 
og tar med oss toner og ord ut i en 
lang lys sommer. 

– Med alderen forsterkes san-
sene av en fargerik duftende som-
mer. Vi tar imot og deler gleden 
over skaperverket. God sommer!

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

OM SALMEN
Denne svenske salmen har tit-
telen «Sommarpsalm», men kjen-
nes kanskje best som «En vän-
lig grönskas rika dräkt». I norsk 
salmebok heter den «Så grønn en 
drakt» og er nummer 845.

Teksten er en av sju salmetekser 
lagd av Carl David af Wirsén. 
Denne kom til i 1889. Wirsén var 
poet, litteraturkritiker og dess-
uten Svenska akademiens faste 
sekretetær fra 1884. Det er blitt 
sagt at han var en «taper» i litte-
raturhistorien, og at denne salmen 
er det eneste som fortsatt brukes.

Salmemelodien er komponert i 
1933 av organist, musikklærer og 
tonesetter Waldemar Åhlén, som 
levde fram til 1982. Den skulle 
komme til å bli hans mest vel-
kjente komposisjon.

Første gang salmen ble trykt i 
en svensk salmebok var i 1921, da 
med en annen melodi.

Salmen er en viktig del av 
Sveriges salmerepertoar. Det er 
vanligvis de tre første versene, 
hvor sommeren feires, som syn-
ges. 

De øvrige versene er betyde-
lig mer forfallorienterte. Salmen 
kan dermed tilpasses og brukes 
både til sommeranledninger og i 
begravelser.

Øystein Thelle står bak salmens 
norske oversettelse som var klar 
i 1995. Den synges for eksem-
pel underveis til klimatoppmøtet 
i Paris når den nasjonale, tverr-
kirkelige mobiliseringen for kli-
marettferdighet, Klimapilegrim 
2015, vandrer for en rettferdig 
internasjonal klimaavtale.

ATF

(Kilde: Wikipedia og nrk.no)
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kvinner i kirken
Kirkens kvinner skjenker kaffe og dekker 
bord, strikker og hekler, mens mennene 
bestemmer, blir det ofte hevdet. Dette stem-
mer ikke helt med virkeligheten, kan vi lese i 
Årbok for Den norske kirke 1975. En under-
søkelse viser at kvinnene i høy grad tar del i 
kirkens styre og stell.

I menighetsrådene kommer dette klart til 
uttrykk. Vel 41 % av medlemmene er kvin-
ner i et norsk gjennomsnitts-menighetsråd. I 
Sør-Hålogaland og Hamar bispedømmer lig-
ger kvinneandelen tett opp mot 50 %. I 1974 
hadde hele 37 av menighetsrådene i Hamar 
bispedømme en kvinne som formann.

I Kirkerådet er det tre kvinner og ti menn. 
Alle bispedømmeråd unntatt Nidaros har 
minst ett kvinnelig medlem, og to av rådene 
har en kvinnelig formann.

Også i de frivillige organisasjonene rykker 
kvinnene sterkere inn i den sentrale ledelse. 
Her er det jo kvinnene som har gjort den 
tyngste innsatsen ute i marken.

En sammenlikning med kommunestyrene 
slår ut til menighetsrådenes fordel. Mens 
kvinnene utgjør 41 % av menighetsrådsmed-
lemmene, ble det ved siste kommunestyrevalg 
bare valgt inn 14,8 % kvinner.

Kirkespeilet nr � – sommeren 197�

en takk
til arrangørene av konfirmantfesten i 
Samfunnshuset onsdag 30. april. Crusaders, 
Laget og Ungdomsforeningen sto bak en 
meget vellykket fest for vårens konfirmanter i 
Skoklefall menighet. Et variert program med 
engasjert sang av Crusaders, opptreden av 
diakonistudenter, utmerket bevertning, taler, 
vitnesbyrd o.a. gjorde kvelden til et hyggelig 
minne fra konfirmanttiden for både konfir-
manter og foreldre. Vi har en solid kristen 
ungdomsflokk her på Nesodden, som vi for-
eldre trygt kan anbefale våre konfirmanter å 
gå inn i.

Konfirmant-pappa Ivar Lie  
i Kirkespeilet nr � – sommeren 197�

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 �1� �6 0�6  
nesodden.menighetshus@gmail.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 �� �70
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL 
Hyggelig lokale til bar-
nedåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 
917 �� �69 
elisabeth.wehmer@ 
gmail.com

KIrKESPEIlEt



neSodden kirke
Margrete Bratberg og  

Espen Grøstad
Mariann Haaland og Tom 

Erling Haaland

SkokleFall kirke
Hilde-Marie Guran og  

Kjell Magne Rossavik 
Frantzen

Anette Maria Kaarud og 
Martin Thaulow

BønnEKruKKEn
BE OM 

- at vi alle må gjøre det vi kan for å  
ta vare på naturressursene Gud har gitt oss

- at vi alle må gjøre det vi kan for å skape 
større rettferdighet i verden

- at vi må bli flinkere til å dele av våre  
rikdommer

- at mange må være villige til å hjelpe  
båtflyktningene

- et godt kirke- og kommunevalg

- en deilig sommer med mye  
glede for små og store

15. FEBruar–31. MaI 2015

SlEKt SKal FølgE SlEKtErS gang

neSodden kirke
Oline Bjørnstad Kvaksrud
Olai Digerud
Linde Sofie Brekke-Smeby
Edith Eidem
Casper Berge Krogstadmo
Tinde Robertsønn Asbjørnsen 
Elias Skaugrim
Ulrik Nørbech Johansen
Olivia Moholt Malerud
Pernille Gabrielsen Young
Oliver Auran Lindberg
Marina Steen

SkokleFall kirke
Kaja Cecilie E. Hegna
Kaja Margrethe Sjøholm
Liam Mundgjel Bye
Liam Håkonsen Smith
Sigrid Hov
Sindre Arntsen Warberg
Albert Rønhovde Gundersen
Tia Sofie Meyer-Woll Perez
Leia Deila Kyrkjebø 
Linnea Melbye Gillgren
Tuva Snekkenes Rasmussen

1� 1�

Ruth Marie Bloch (f.1923)
Helge Revold (f.1931)
Arne Bertinius Syvertsen (f.1928)
Hans Knardahl (f.1951)
Ragnvald Holst (f.1915)
Gunnar Wærnes (f.1924)
Inger Johanne Moe 

Engebretsen (f.1949)
Randi Skogly (f.1950)
Pål Beck (f.1944)
Anne-Lise Aakermann (f.1936)
Roald Nordhagen (f.1926)
Grethe Haagensen (f.1953)
Inger Regine Bøen (f.1938)
Kristian Jørgensen (f.1952)
Ellen Gunhild Knoph (f.1923)
Karin Melberg Blindheim 

(f.1940)
Kristian Eriksen (f.1927)
Bjørn Eriksen (f.1926)
Inger Lise Sjøbæk (f.1958)
Berit Hasselgård (f.1933)
Per Slinde (f.1960)
Astrid Ryghaug (f.1925)
Kari Hofft (f.1923)
Kjell Hermanrud (f.1947)
Øyvind Reksten (f.1958)

GjøFjell kirke
Tobias Nicolai Yksnøy Aasen
Mio Margido Berg-Fagernes
Minea Augustin-Holtan 

(Gråker)
Sandra Lendl Rasmussen
Sondre André Holm Risting
Ivan Kristiansen
Sophia Madeleine Linløkken 

Øistad
Otilia Davidsen
Aurora Strand-Hansen
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KIrKEFOlK I Farta

OlSOK
olsok skal feires med 
gudstjeneste og heste-
skokasting.

I mange år har vi feiret 
denne dagen sammen med 
Den katolske kirke. Også 

i år starter vi i Nesodden kirke 
med gudstjeneste der vi plan-
legger en musikalsk godbit. 

Etterpå samles vi i preste-
gårdshagen med litt underhold-
ning og leker for hele familien.

Arne Rasmussen og Harald 
Tronvik har vunnet hestesko-
kastingen to ganger hver. I år 
blir det spennende om noen 
kan gjøre dem rangen stridig, 
eller om en av dem får vandre-
hesten Sleipner til odel og eie.

Selvsagt blir det også salg av 
kaffe, te, saft og nystekte vafler 
og sveler.  

NB! Hvis det regner, samles 
vi på Menighetshuset.

Gudstjeneste i Nesodden kirke  
tirsdag �9. juli kl 18.

Foto: Jan H
eier

Kapellan Helge Nylenna og kona Helga 
fikk sin datter nummer tre tirsdag 12. 
mai. Hun har fått navnet Johanne.

Anette Maria Kaarud giftet seg med sin 
Martin i Skoklefall kirke lørdag 15. mai 
og ble fru Thaulow.

Marit Elisabeth Berling var ungdomsar-
beider hos oss fra høsten 2001 og uttalte 
den gang at hun aldri skulle gifte seg,  
Nå har hun møtt den trivelige trønderen 
Torkel og dermed ble det nye planer. 

Lørdag 13. juni ble de viet av sokneprest 
Anne Marit Tronvik i Landvik kirke ved
Grimstad.

På den mer vemodige siden skal sokne-
prest Anne Marit Tronvik ta skrittet 
over i pensjonisttilværelsen. Den offisi-
elle avskjedgudstjenesten blir i Nesodden 
kirke søndag 6. september, men hun skal 
også ha en siste gudstjeneste i hver av de 
to andre kirkene. Det blir 23. august i 
Skoklefall kirke og 30. august i Gjøfjell 
kirke.



dEttE Er
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onsdag 17. juni
Vesper i Skoklefall kirke 
kl 19.30. 

Søndag 21. juni
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.

lørdag 27. juni nb!
Dåpsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 28. juni
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

Søndag 5. juli
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 12. juli
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

Søndag 19. juli
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.

Søndag 26. juli
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

onsdag 29. juli
Olsokgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 18.30 
sammen med katolikkene 
på Nesodden. Samling 
i prestegårdshagen med 
hesteskokasting etterpå.

Søndag 2. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 9. august
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

Søndag 16. august
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.

onsdag 19. august
Vesper i Skoklefall kirke 
kl 19.30. 

Søndag 23. august
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.

Fredag 28. – 30. august  
Menighetsweekend – 
runde i alle 3 menigheter 

Søndag 30. august
Felles gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11.

Søndag 6. september
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.
Avskjed med sokneprest 
Anne Marit Tronvik

Søndag 13. september
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
Presentasjon av årets nye 
konfirmanter
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11.  
Presentasjon av årets nye 
konfirmanter

mandag 14. september
Kirkevalg i samme loka-
ler som kommunevalget.

Søndag 20. september
Gudstjeneste i Nesodden 
kirke kl 11.  
Presentasjon av årets nye 
konfirmanter
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke kl 11. 

På gang
dIn  

OvErSIKt  
OvEr hva SOM  

SKjEr I KIrKEnE  
vårE. rIv ut  

Og hEng  
OPP!

$

åpen kirke
I regi av Nesodden 

historielag er middel-
alderkirken åpen for 

besøkende alle sønda-
ger mellom 5. juli og 
9. august fra klokka 

13 til 14.30.  

Nesodden kirke

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

19–21.30. Kveldsmat. 
Kontakt: Maalfrid og 

Nils Ivar Bovim,  
tlf. 66 91 95 36.  
Fra 26. august.

Gjøfjell menighetshus

VeSper
Skoklefalls musikal-

ske kveldsguds- 
tjenester fortsetter  
følgende kvelder 

19. august, 16. sep-
tember, 14.oktober, 

18.november 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

Se mer på nett
 nesodden.kirken.no


