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Ja, det er det en del som sier 
til Den norske kirke for tiden. 
Først og fremst på grunn av 

spørsmålet om likekjønnet ekteskap 
som har blitt det store spørsmålet inn-
for høstens kirkevalg. 

For meg er det ukristelig både når 
noen fordømmer dem som holder fast 
ved at ekteskapet er for mann og 
kvinne, og når noen hetser homofile 
og lesbiske – selv om det siste uten 
tvil svir mest fordi det angriper et 
menneskes identitet. 

Jesus fordømte ingen, 
selv ikke kvinnen som 
var tatt på fersken i 
hor. 

Den av dere som er uten 
synd, kan kaste den første 
stenen, sa Jesus til dem som 
ville steine henne. 

Skal kirken være åpen og inklude-
rende – da må det være rom for ulike 
syn – i hvert fall på det som ikke angår 
frelsen i Jesus Kristus. Jeg ønsker 
meg en kirke der vi kan møte hveran-

dre med respekt og anerkjennelse og 
være formidlere av Guds ubetingede 
kjærlighet og nåde. Derfor blir jeg 
værende i vår ufullkomne og hellige 
kirke.

Samtidig sier jeg også takk og far-
vel – som redaktør av Kirkespeilet. 
Etter nesten femten år som prest på 
Nesodden og ti og et halvt som redak-
tør, er tiden inne til å takke av for å 

bli pensjonist. Det er virkelig mye 
å takke for, ikke minst de mange 

sterke møtene med mennes-
ker både i glede og sorg. 

Det har vært spennende 
og utfordrende år og 
det er mye jeg kommer 

til å savne. Men jeg gleder 
meg også til å kunne dispo-

nere tiden på en annen måte, 
ikke minst til å ha mer tid til familie 

og venner – og benytte meg mer av 
Nesoddens mange gode kulturtilbud.

Takk for meg!
Hilsen avtroppende sokneprest  

Anne Marit Tronvik

KIrKE
 speilet

kirkespeilet utgis av nesodden, 
Gjøfjell og skoklefall menigheter

AnsvArlig redAktør 
sokneprest Anne Marit tronvik 

redAksjonssekretær Ann-turi Ford
journAlist steinar glimsdal

trykk Fargekopi as • opplAg 6 500
lAyout Ford Formgivning

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

Trosopplærer  
Jarl Eidjord tlf 932 86 856
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 9. november 2015. 

Takk og farvel?! 
lEdEr
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VALGET
Synd er 
å velge selvdyrkelsen 
fremfor gudsdyrkelsen 
synd er 
å velge seg selv 
fremfor Kristus

GÅTEN
Mennesket 
som holder seg til 
naturkreftene alene 
møter en gåte 
i den korsfestede 
og oppstandne 
Jesus Kristus

VOKSESTEDET
En menneskesjel 
en unik mulighet 
et mulig voksested 
for livet bakom livet 
hvilken nåde
å være jordens barn

Andreas Lund

dikt

Kjære Anne Marit

Hjertelig takk for god 
ledelse og godt sam-
arbeid gjennom hele  
42 utgaver av bladet!

Ann-Turi og Steinar Redaksjonen på siste korrekturkveld �4. august �015 
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Det er med stolthet jeg 
inviterer til høstens 
Kantorissimo-serie. Sett 

fire store kryss i kalenderen og ta 
med gode venner! 

Menneskeskjebner
1. september gjester Lars Beckström 
Kantorissimo-serien. Han har skre-
vet sterke tekster gjennom hele livet 
om menneskets sårbarhet og under-
lige skjebner. Tekstene beskriver 
eksistensens lunefulle herjing 
- samt håpet, som kan bryte 
gjennom der det tross alt 
finnes liv. Stefan Ibsen 
Zlatanos medvirker 
på flygel og under-
tegnede medvirker 
på blokkfløyter og oca-
rina. Åpningskonserten fin-
ner sted i Skoklefall kirke kl. 
19.30. 

det skapende mennesket
6. oktober blir det litt av et kunst-
nermøte i Skoklefall kirke. Cellisten 
Ingvild Nesdal Sandnes og pianisten 
Berit Billingsø fremfører to sonater 
for cello og klaver, den ene av 
Dmitrij Sjostakovitsj og den andre 
av Marcus Paus. Komponisten 
Marcus Paus vil være tilstede og 
samtale med maleren Cristopher 
Rådlund om musikken. Rådlund 

maler og ferdigstiller et maleri under 
konserten.

requiem 
Marcus og Ole Paus komponerte 
og skrev tekst til et Requiem i 
2014. Bassisten Knut Stiklestad og 
Stefan Ibsen Zlatanos fremfører 
dette praktverket den 3. november 
i Skoklefall kirke. I tillegg blir det 

allehelgensmusikk fra barokken, 
hvor også undertegnede med-

virker på blokkfløyte. 

I denne søte 
juletid

Guro Lødemel 
er en av mine 

absolutte ynd-
lingssangerinner. 1. 

desember synger hun 
julen inn sammen med 

barokkmusikere i Nesodden 
kirke. Det blir julemusikk fra 

fire århundrer, både norske folketo-
ner og europeisk klassisk musikk.

Alle konserter er den første tirsda-
gen i måneden kl. 19.30, og koster 
150 kr. Barn opp til 15 år og kultur-
skoleelever har fri entré. Hjertelig 
velkommen til fire musikkopplevel-
ser som lyser opp i mørketiden!

Glade pipelyder fra Ingeborg organist

noEn KanTord 

Høstkantorissimo noTISEr

Utvidelsen av kirkegården  
er ferdig og klokke i bruk
Den nye delen er nå ferdig. 
Kirkegården vil bli innviet til våren 
2016, men tidligst tatt i bruk samme 
høst. Den nye kirkeklokka (bildet) 
er allerede i bruk og møter gravføl-
gene som kommer fra kirka. Fjellet 
som stikker opp på østsiden skal 
bli en minnelund for urner med 
navneskilt.

Vil du være frivillig under 
kirklevalget?
Vi trenger frivillige til å bemanne 
stemmelokalene i våre tre sokn når 
kirkevalget finner sted mandag 14. 
september klokka 9 til 21.
Det dreier seg om disse stemme-
lokalene ved disse skolene: 
• Gjøfjell (Myklerud) 
• Nesodden (Jaer og Fjellstrand) 
• Skoklefall (Berger og Alværn 

skole og biblioteket i Tangenten)
Kunne det være noe for deg? Da 
kan du melde deg til Jan Heier 
menighetsforvalter@nesodden.
kirken.no. Oppgi hvilket valglo-
kale og tidspunkt som passer best.
Det vil være mulig å få dekket tapt 
arbeidsfortjeneste etter en fordeling 
gjort av menighetsrådet.  



Kule loKalbøKer! NesoddmusiKK!
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Se vår
e nettSider: 

Se vår
e 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
salg av

gravlys kranser 
og barbuketter
fra gulbjørnrud sag- og høvleri 

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 år
savtaler
Ta kontakt: 
telefon 66 91 85 18  
epost ford@powertech.no

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

vi står ved nesodden kirke 

allehelgen
• fredag 30. oktober kl 10–17
• lørdag 31. november kl 10–17
• søndag 1. november kl 11–17



– Hvordan har det vært å være tros-
opplærer på Nesodden så langt?
– Har bare vært her en ukes tid, så det 
er litt tidlig å svare på, men har bare 
møtt hyggelige mennesker så langt, så 
dette blir nok bra.

– Hva jobbet du med før dette?
– Jeg har stort sett jobbet i kirkere-
laterte stillinger  det meste av mitt 
yrkesaktive liv. Jeg er kateket, altså 
lærer i kirken, av utdannelse, og star-
tet min jobbkarriere i Bærum. Der ble 
jeg i fjorten år. Deretter jobbet jeg fem 
år som generalsekretær i kateketfore-
ningen før jeg fortsatte som trosopplæ-
ringsleder i kirken i Oppegård.

– Hvorfor ville du begynne i nesodd-
kirken?
– Etter over ti år i Oppegård syntes jeg 
det var på tide å skifte jobb for å få et 

mil-
j ø s k i f t e . 

Samtidig var 
konfirmantkul-

lene i Oppegård på 
over to hundre, noe 

som gjorde det vanske-
lig å bli kjent med kon-

firmanten. På Nesodden 
er det «bare» omtrent hun-

dre konfirmanter, og det tror 
jeg blir mer overkommelig. 
For øvrig ligger Nesodden 
vakkert til langs fjorden, og så 

bor det helt sikkert mange hyggelige 
mennesker her som jeg ser frem til å 
bli kjent med.

– Hva driver du med ellers?  
– Jeg forsøker å holde meg litt i form. 
Ellers har jeg hatt et stort engasjement 
for ungdom som går ut over det rent 
jobbmessige. De siste 27 årene har jeg 
kjørt russebuss noe jeg synes er svært 
meningsfullt og håper det blir mulig å 
få til det her på Nesodden også. 

– Hvilken bakgrunn har du?
– Jeg er oppvokst på Sørlandet, 
og kommer fra ei lita bygd utenfor 
Kristiansand som heter Høvåg. Der 
drev jeg aktivt med orientering i det 
lokale idrettslaget, Høvdingen, men 
var ikke med i noe kirkelig arbeid i 
oppveksten. Først på tampen av tenår-
ene hadde jeg en sterk åndelig opple-

velse som førte til 
at jeg begynte å 
studere teologi.

– Har du noen 
kirkelige hjerte-
saker?
– Jeg tror det 
d i a k o n a l e 
aspektet må få 
større priori-

tet i vår kirke. 
Frans av Assisis ord når 

han sier: «Forkynn evangeliet, hvis 
nødvendig, bruk ord» bør tas mer på 
alvor. Med sin livsførsel, og ikke sine 
ord, fornyet han og hans etterfølgere 
kirken for snart tusen år siden.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– «Mors og fars historie» av Edvard 
Hoem.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Jeg skal reise en uke til Albania 
der solen skinner hele sommeren og 
jeg er så heldig å ha en leilighet, men 
etter det ser jeg frem til å bli kjent 
med mange flotte ungdommer her på 
Nesodden.

– Hva ser du helst på TV?
– Det blir stort sett nyheter og sport.

Navn: Jarl Eidjord
Alder: 56 år
Bosted: Oppegård
Jobb: trosopplæringsleder på Nesodden

Jarl  
EIdJord

I SPEIlET:

4 5



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 �
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BaBYSangEn  Er I gang!
Skoklefall 
Gruppe 1 (de min-
ste barna) kl. 10.30, 
gruppe 2 (de barna 
som har begynt å 
krabbe) kl. 12.15.

Vi spiser matpak-
kelunsj sammen 
mellom gruppene 
(ca. 11.30), så husk 
matpakke! Vi sør-
ger for kaffe og te.

Datoer: (tirsda-
ger) 8. sept., 15. 
sept., 22. sept., 6. 
okt., 13. okt., 20. 
okt., 27. okt., 3. 
nov., 10. nov., 17. 
nov.

OBS! Ingen 
babysang i høstfe-
rien (uke 40)

ten-sinG nesodden starter opp
fredag 4. september klokka 19-22 skoklefall menighetshus! 
Her kan du komme og få en matbit, kake, saft eller kaffe, og det blir konkur-
ranser, leker, og god stemning! Foreldre er også velkomne til å møte oss. Etter 
dette, er det vanlige øvelser. Vi begynner så smått fra tirsdagen etter. Du må 
gjerne ta med deg venner på øvelsene. Spre infoen videre! 

Heidi Irene Magnerud og Charlotte de Bruyn



lederkursLederkurs for dere som ble konfirmert i 2015Velkommen til første samling som er 22. september kl. 18—20.Dette er på Kirkesenteret/2.etg på Tangen Nærsenter. . 
Det blir fire tirsdagssamlinger før jul: 22. september, 27. oktober, 17. november og 1. desember. Datoene for samlingene etter jul får du sene-re. Gjennom samtaler, diskusjon og praktiske oppgaver blir du tryggere på deg selv og lærer mer om  det å være leder. Du får også noe praksis i barne og ungdomsarbeidet i kirken, f.eks på Action Tweens, 4-årsbok utdeling eller vårens konfirmantleirer.  Praksis avtaler vi med hver av dere  og avhenger av hva dere liker å gjøre, har lyst til å prøve dere på og hvor mye tid dere ønsker å bruke på det. Ved fullført kurs (deltatt på minst 75 % av samlingene og hatt noe praksis) vil du motta et kursbevis. Påmelding skjer ved å sende: leder og navnet ditt til 93286856 (Jarls mobil)
Er du usikker på om du vil bli med på kurset? Kom på første samling og bestem deg etterpå.
Dette blir gøy!! Hilsen Kristine og JarlKurset er gratis. 

 
Hvis du lurer på noe, kontakt Jarl Eidjord på: trosopplaering@nesodden.kirken.no eller 93286856

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 �

BaBYSangEn  Er I gang!

På Action Tweens møtes vi omtrent en 
gang i måneden for å være sammen og 
ha det gøy. Stort sett pleier vi å lage 
mat, jobbe med å lage noe kreativt, 
leke og spille spill. selvfølgelig får vi 

også høre om spennende temaer fra 
bibelen og vi lærer mer om hva som 
skjer i verden og hvordan vi kan gjøre 
den til et bedre sted.

Foreldre kan melde seg på mail-

liste ved å sende en mail til Ingvild 
Fredwall action.tweens@gmail.com. 
Samme mailadresse kan også bru-
kes ved spørsmål. Vi har også en 
Facebookgruppe: Action Tweens.

gjøfjell
Kurset starter kl. 10.45. Vi spiser mat-
pakkelunsj sammen etter babysangen 
(ca. 11.30), så husk matpakke! Vi sør-
ger for kaffe og te.

Datoer: (mandager) 7. sept., 14. 
sept., 21. sept., 5. okt., 12. okt., 19. 
okt., 26. okt., 2. nov., 9. nov., 16. nov.

OBS! Ingen babysang i høstferien 
(uke 40)

Vennlig hilsen Anette Maria Thaulow,  
Menighetspedagog

acTIon TwEEnS For 4.–7. KlaSSIngEr

KorSKolEn 
... starter i løpet av 
september. 
Følg med på 
www.nesodden.
kirken.no.



annE MarIT TronVIK går aV 
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Klar For En aKTIV PEnSJonISTTId
etter vel 14 år som sokneprest 
på nesodden, de fire første som 
vikar for Christian sonefeldt, 
går anne marit tronvik inn i 
pensjonistenes rekker. 

Den siste offisielle dagen som sokne-
prest er tirsdag 15. september.

Mange tenker nok at den sprudlende 
og glade Anne Marit umulig kan være i 
nærhet av pensjonistalderen, men fød-
selsdatoen sier altså noe annet.

– Også passer det rett og slett å gå av 
nå. Min mann Harald har vært pensjo-
nist allerede i seks år, og etter kommu-
nevalget er han pensjonist «på ordentlig» 
når han etter mange års politisk innsats 
gir fra seg tunge verv til yngre krefter, 
smiler hun.

Musikkpedagog og kateket
Anne Marit Tronvik har bare vært prest 
på Nesodden. Før det var hun musikk-
pedagog og kateket.

– Jeg så straks at det var mye fra 
lærerrollen jeg kunne bruke i rollen som 
prest. Både det å kunne møte mennes-
ker og det å kunne formidle er viktig i 
begge sammenhenger, forteller hun.

Vi sitter i den flotte prestegårdshagen 
ved Nesodden kirke på en varm og god 
fredag ettermiddag i august. 

– Hvilke menneskelige egenskaper er viktige 
når man jevnlig skal være i nær kontakt med 
enkeltmennesker? 

Anne Marit gir seg selv en liten ten-
kepause.

– Det er viktig med en grunnleggende 
respekt for andre mennesker, for deres 
meninger, tro og liv. Her er det snakk 
om både å gi og ta. Fordommer merkes 

med en gang i et møte mellom men-
nesker. Da blir det umulig med en god 
relasjon. En prest må både være glad i 
mennesker og være interessert i men-
nesker.

– Det virker som en må være særs «scene-
vant» som prest. Har du alltid vært det?

– Nei, slett ikke. Jeg opplever det 
som at Gud har styrt meg gjennom 
erfaringer i det små – og slik gjort meg 
klar for prestegjerningen. Jeg husker 
de første juleavslutningene jeg hadde 
som musikklærer. Der måtte jeg stå 
foran alle foreldrene i tillegg til elevene 
mine. Jeg var veldig nervøs de første 
gangene i møte med foreldregruppen. 
Men gradvis ble jeg tryggere på å stå 
foran en forsamling.

Prestekall
– Kan du peke på en bestemt hendelse som 
overbeviste deg om at du skulle bli prest?

Anne Marit smiler ettertenksomt.
– Mens jeg var kateket i Røyken 

hendte det at jeg ledet familiegudstjenes-
ter uten at prest var til stede, med andre 
ord gudstjenester uten dåp eller natt-
verd. Det var under en av disse guds-
tjenestene det skjedde. Det var som en 
stemme sa til meg: «Du skal bli prest!» 
Det tok tre år før jeg turte å stole på at 
det var fra Gud. Til slutt ga jeg opp å 
gjøre motstand og det ble som stemmen 
befalte. Jeg har aldri angret på at jeg sa 
ja til prestekallet. Det har vært utrolig 
rikt!

Fra tid til annen tenker Anne Marit på 
alt det hun hadde gått glipp av om hun 
ikke hadde blitt prest. Det er ikke lite, 
forsikrer hun og legger til:

– Jeg regner meg som en jordnær 
og praktisk prest som samtidig er 
åpen for det karismatiske. For jeg tror 

Gud noen ganger åpenbarer seg på en 
ekstraordinær måte gjennom sin Ånd.

«gUdfeldigheter»
Anne Marit tenker på en rekke tilsyne-
latende tilfeldige erfaringer i livet som i 
ettertidens lys har vist seg ikke å være 
så tilfeldige.

– Jeg tror det er mer snakk om 
«GUDfeldigheter» enn tilfeldigheter, 
legger hun til med et glimt i øyet.

– Hva hører til blant de sterkeste opplevel-
sene du har hatt som prest på Nesodden?

– Det er de mange møtene med men-
nesker i glede og i sorg, og da ikke minst 

– Det har vært viktig for meg å være 
tydelig om hva jeg tror på, forteller Nes-
oddens avtroppende sokneprest Anne 
Marit Tronvik.



annE MarIT TronVIK går aV 
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Klar For En aKTIV PEnSJonISTTId
Av Steinar Glimsdal

i sorg. Det er umåtelig sterkt å oppleve 
at mennesker viser meg tillit og åpenhet 
selv om de ikke kjenner meg. Jeg føler 
meg ydmyk når mennesker slipper meg 
inn i en del av sitt liv på den måten. Jeg 
har stor respekt for enkeltmennesker 
som sliter og som kjemper videre, som 
ikke gir opp. Det viser at Gud har lagt 
ned i oss sterke livskrefter. Samtidig har 
han kalt oss til å hjelpe hverandre.

Anne Marit nevner ikke uventet alt 
som foregikk dagene etter 22. juli 2011, 
begravelsen til Nesoddens Bano Rashid. 
Denne begravelsen fikk en symbolkraft 
langt utover det som var planlagt.

– Jeg ser det enda tydeligere nå i etter-
tid: Imam Senaid Kobilica og jeg fikk 
vist at vi ville et fargerikt og mangfoldig 
samfunn – og med andre ord akkurat 
det motsatte av det terroristen sa han 
kjempet for. Denne symbolikken har 
bare forsterket seg for meg gjennom 
årene. En svært gledelig hendelse var da 
Nadeem Dar endelig fikk opphold i lan-
det etter at både han og familien hadde 
sittet lang tid i menighetshuset. Da gikk 
flagget til topps i prestegården.

– Hvilke planer for pensjonisttida har du?
– Jeg kunne faktisk tenke meg å 

arbeide videre med diakoni og sorg-

grupper, og jeg ser ikke bort fra at jeg vil 
finne min plass blant de frivillige «ons-
dagsenglene» på Nesoddtunet. Samtidig 
gleder jeg meg til å ta mer styring på 
tiden. Mer tid til å lage mat, mer tid til 
familie og venner, skrive ned minner fra 
barndom og ungdom, kanskje… Det 
blir ikke kjedelig å være pensjonist, for-
sikrer Anne Marit og fortsetter:

– Harald og jeg har i virkelig trivdes 
på Nesodden gjennom disse årene. Jeg 
er både glad og takknemlig for at jeg har 
fått være prest her så lenge. Jeg må få si 
et stort TAKK for hvordan jeg er blitt 
tatt i mot på, og for at jeg har fått lov til 
å være prest på min måte. Det blir rart 
å slutte og vemodig å flytte ut av pre-
stegården, vårt hjem i vel ti år. Men det 
hjelper at vi blir på Nesodden, i et hus 
i Gamle Hellvik vei. Mye vil jeg savne, 
men jeg opplever at avslutningen av min 
tjeneste som sokneprest skjer på et riktig 
tidspunkt i livet. Det har vært travle år, 
og samtidig utrolig givende år.

Kjernen i forkynnelsen
– Til slutt: Hva har vært kjernen i din forkyn-
nelse som prest? Kan du si det med få ord?

– Det måtte bli: Vi har en Gud, vi har 
en Frelser – og vi trenger FRELSEN. 
Det har vært viktig for meg å være tyde-
lig om hva jeg tror på!

Slik avrunder vår folkekjære, avtrop-
pende sokneprest Anne Marit Tronvik. 
Mange er de som ønsker henne alt godt 
for dagene som kommer.

annE MarIT HoBBElSTad TronVIK
• Født i oslo 2. juni 1946
• Ble bergenser i desember 1948
• cand mag, fløytepedagog og cand theol
• gift med Harald Tronvik 8. august 1969
• Barn: Øystein (f. 1971), Ingvild (f. 1973) 

og Kristin (f. 1974)
• Jobbet som musikkpedagog til midten 

av 1990-tallet, kateket i røyken fra 
1992–1997

• Prest på nesodden fra 29. januar 2001
• Pensjonist fra 16. september 2015

Foto: Steinar G
liom

sdal
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dISSE VIl VærE MEd å STYrE nESoddKIrKEn På VEgnE aV FolKET
1. TUrId ØYna,  
sykepleier, 59 år
Vært medlem av 
Skoklefall menighetsråd 
i 6 år. Ønsker at kirken 
skal være åpen og inkluderende og 
aktuell for mennesker på Nesodden. 
Vil arbeide for at frivillige medarbei-
dere blir godt ivaretatt og at vi kan få 
en ny kirke på Skoklefall.

2 rolF dagFInn 
PETTErSEn,  
seksjonsleder, 60 år
Leder for Nesodden 
kirkelige fellesråd  
2011–2015. 
Arbeider for en åpen og inklude-
rende kirke, og for en ny, stor kirke 
på Skoklefall

3 rUnE BorKnES,  
eiendomsutvikler, 60 år
Deltaker i menigheter i 
Oslo og på Nesodden de 
siste 46 år. Er kreativ og 
annerledestenkende. Er markedsori-
entert og har erfaring fra lokal og 
sentral politisk kommunikasjon. Vil 
arbeide for at vi skal få en ny kirke

7 KIrSTI langVaTn,  
revisor, 49 år
Bodd på Nesodden ca 
18 år. Vært engasjert i 
barne- og ungdomsar-
beidet, søndagsskolen, familiekoret, 
Action Tweens og Alphakurs. Vil 
utvikle menigheten så tilbudet blir 
best for flest. Praktiske type som tar 
tak i en oppgave og får den gjort. 

8 lEIF clIFFord 
MarcUSSEn, rådgiver, 
Politiet, 46 år
Samboer og to skolebarn. 
Første rolle i kirken. 
Inspirert av: Frans av Assisis bønn, 
Alf Prøysen, afro-amerikansk gospel, 
gode skiturer, Erik Dammann, og 
Petter Northug. Vil ha åpen folkekir-
ke og aktiv dialog på tvers av livssyn.

9 anE gJEngEdal  
rUUd, jurist, 42 år
Jeg har ikke erfaring fra 
arbeid i en menighet, men 
jeg er motivert for å bidra 
på en positiv måte. Jeg ønsker at 
kirken skal være et sted for alle som 
ønsker en relasjon til Gud, Jesus og 
Den Hellige Ånd.

1 larS ErIK granUM,  
pensjonist, 73 år
Har vært i menighetsråd 
i Voksen menighet i fire 
år og Gjøfjell i seks år. 
Er noe konservativ når det gjelder 
kristelige spørsmål, men prøver etter 
beste evne å følge skriftens ord.

2 FInn ØSTMo, arkitekt, 
75 år
Har vært med i menig-
hetsarbeid i Jar, 
Østerås og Gjøfjell. 
Menighetsrådsleder i de to sistnevn-
te. Spesielt opptatt av tro og liv, hel-
hetstenkning og innflyttere til menig-
heten i forbindelse med kommende 
utbygging.

3 lIllIan SKånHaUg 
granUM, koordinator,  
68 år
Sittet i menighetsråd i 
Røa og Voksen og i byg-
gekomite for Voksen kirke. Hatt flere 
oppgaver i menighetene bl.a. søn-
dagsskole. Vil jobbe for et bredt og 
aktivt miljø i Gjøfjell menighet.

1 arnE Tor SElIn 
BJErKE, Managment  
consulter, 56 år
I husstyret for Nesodden 
menighetshus, erfaring 
fra lokalt organisasjonsliv. Mener 
kirken bør være en god møteplass, 
åpen, inkluderende og et sted hvor 
alle føler seg velkommen. 

2 TorE HEnrIKSEn,  
IT konsulent, 48 år
Vært med i misjonsgrup-
pe, styret i KFUM, bibel-
grupper, gått bibelskole, 
gjort evangeliseringsarbeid, knyttet 
til Santalmisjonen og Misjonskirken 
Nesodden, ønsker en Jesus-sentrert 
gudstjeneste, bønn og utadrettet 
virksomhet. 

3 HalVor HåKanES,  
musiker/sølvsmed, 57 år
Har ikke vært med 
i menighetsråd, eller 
menighetsarbeid før. 
Forhold til kirken fra barndommen. 
Vil ha åpen dør, lav terskel og en 
lokalkirke for de søker den som et 
rom for refleksjon og kontemplasjon.

nESoddEn MEnIgHET
SKoKlEFall MEnIgHET 

gJØFJEll MEnIgHET 
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dISSE VIl VærE MEd å STYrE nESoddKIrKEn På VEgnE aV FolKET

Hva er et menighetsråd?
Det er et råd bestående av legfolk 
som skal bistå presten i driften 
av menigheten, og bidra til kom-
munikasjon mellom legfolket og 
prestene i et sokn. 

Ifølge Kirkeloven skal de «ha 
sin oppmerksomhet henvendt på 
alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv, særlig 
at Guds ord blir rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og 
unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet.
Menighetsrådet har ansvar for at 
kirkelig undervisning, diakoni og 
kirkemusikk innarbeides og utvi-
kles i soknet.»

4 IngEBorg BEaTE 
lIdal, lege, 47 år
Vært medlem av 
Skoklefall menighetsråd 
i tre år. Vil arbeide for at 
kirken er åpen og inkluderende, og 
at tilbudene er varierte og aktuelle 
for flest mulig, ta vare på frivillige 
medarbeidere og arbeide for et nytt 
og større kirkebygg

5 MarIT ToBIaSSEn, 
sykepleier, 64 år
Har drevet barnekor 
i Skoklefall med andre 
frivillige, vært med på å 
lage julebasar, har vært kirkevert, er 
nå kirkekaffevert. Med i en «Unge 
Hjem»-gruppe og går til gudstjeneste 
så ofte jeg kan. Ønsker en menighet 
som inkluderer alle. 

6 SVEIn oTTo FrEdwall, 
lege, 46 år
Har sittet i menighetsrå-
det fra 2001–2005, leder 
i ett år. Leder og pianist 
i Familiekoret i flere år, organisert 
menighetsweekender, studiegruppe, 
hatt flere spilleoppdrag i kirken. 
Ønsker en aktuell, inkluderende 
kirke. Vil satse på barn og ungdom.

10 KaI HEggElUnd,  
geolog, 55 år
Sittet i menighetsrådet 
i en periode. Vil ha et 
levende menighetsliv med 
styrket diakonale del. Opptatt av 
et engasjerende menighetsfelleskap 
hvor hver enkelt føler seg hjemme. 
Det er viktig å jobbe for en ny kirke 
på Nordre Nesodden.

11 annE HElEnE 
Haaland, ingeniør, 50
Har drevet frivillighetsar-
beid for kulturskoleelever 
og idrettsarbeid for barn. 
Er engasjert, praktisk, strukturert og 
vant med prosjektarbeid. Jeg ønsker 
at kirken skal være et sted for enda 
flere enn i dag og er spesielt opptatt 
av barne- og ungdomsarbeid.

4 TorUn alEXandra 
JoHannESSEn,  
bildekunstner, 59 år
Ny innen menighetsar-
beid. Vil jobbe for at flere 
skal ønske å komme i kirken – spesielt 
ungdommer/barnefamilier. Man må 
ha noe som «trekker» disse gruppene 
mot det som skjer i menigheten.

5 EllEV HEnrIK 
graVdal,  
pensjonist, 91 år
Var med i menighetsråd 
på Gjøvik, blant annet 
i kirkebyggingssak, vært i kretssty-
ret til Det Norske Misjonsselskap. 
Opptatt av å få et kor for voksne på 
Gjøfjell, samt støtte barne- og ung-
domsarbeidet.

6 BJØrg graVdal,  
pensjonist, 83 år
Vært leder for barnefo-
rening, deltatt i menig-
hetsarbeid, sittet i menig-
hetsråd tidligere i Gjøfjell og er del-
tager i menighetens misjonsutvalg. 
Opptatt av misjon og arbeid for barn 
og unge.

4 EVY wEncHE rUUd,  
pensjonist, 74 år
I Nesodden menighets-
råd i fire år. Har under-
vist i grunnskolen blant 
annet KRL. Er med på å forskjønne 
området rundt Nesodden kirke. Er 
opptatt av sakral og vakker musikk i 
kirkerommet.

5 arnE nEEgaard,  
pensjonist, 62 år
Har lang erfaring fra 
organisasjonsliv i inn- 
og utland. Ti års erfa-
ring som kirketjener og graver ved 
Nesodden kirke. Kirkebygget og kir-
kegården står mitt hjerte nærmest. 
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Y n d l I n g S S a l M E
MIn

Vær sterk, min sjel, i denne tid, 
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og 
lid de døgn du har i lære.
En dag til slutt blir mørket brutt 
av lyset fra Guds fremtid.

Gi håpet rom i denne tid, 
hvor langt du enn er nede.
Hos dem som taper i sin 
strid er Herren skjult til stede.
Ved Kristi verk skal du bli 
sterk og hvile i Guds fremtid.

Se, mørket blir din modningstid! 
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid, 
du er i gode hender!
Se, du er fri og lever i  
Guds løfterike fremtid.

Svein Ellingsen     

Favorittsalmen til forsanger på 
vespergudstjenestene og klok-
ker i Skoklefall, ELDRID 
LORENTZEN FORSLAND: 

«Vær STErK MIn SJEl I 
dEnnE TId» 
– Det er vanskelig å velge en 
salme! Noen gjør meg glad, andre 
rører meg og andre igjen gir meg 
trøst. En som har hjulpet meg 
gjennom tunge stunder er «Vær 
sterk min sjel i denne tid da du har 
tungt å bære«. Salmen rører meg i 
tunge stunder og gir samtidig håp 
og fremtid!

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

OM SALMEN

Denne salmen ble til to år 
etter at salmedikter og bil-
dekunstner Svein Ellingsen 

mistet sin seks år gamle datter 
Margrethe i en trafikkulykke. 

Han hadde begynt på teksten 
etter en lengre sykdomsperiode på 
1950-tallet, og tok den opp igjen i 
1971.

Ellingsen, født 1929 på 
Kongsberg, står bak hele 58 av 
de 899 salmtekstene i Norsk sal-
mebok, både egne og gjendiktede. 
Dermed er han den som har flest 
bidrag i salmeboka og er dessu-
ten representert i alle salmebøker 
i de nordiske landene, Tyskland, 
Østerrike, Sveits og USA. Han ble 
utnevnt som ridder av St. Olavs 
Orden i 1995, æresdoktor ved Det 
teologiske Menighetsfakultetet og 
har fått Petter Dass-prisen for sin 
innsats som salmedikter.

Svein Ellingsen har vært plaget 
med tungsinn i store deler av livet. 
I forbindelse med fjorårets NRK-
satsning «Samleboka minutt for 
minutt» fortalte han at han etter 
å ha kommet gjennom de første 
månedene av den ubeskrivelig 
tunge sorgen begynte å forandre på 
teksten. Han ville ha teksten mer 
fortettet og forkortet.

 «Jeg ønsket at ordene om mulig 
skulle stå som hugget i stein med 
et klart budskap om håp», sa 
Ellingsen.

Sorg etter dødsfallet og gleden 
over et nytt barn like etter datterens 
død førte også til det som regnes som 
landets mest populære dåpssalme, 
nemlig: «Fylt av glede over livets 
under».

 Ellingsen har uttalt at han er glad 
for at det har blitt salmer av smer-
ten.

ATF

Kilde: nrk.no

Helge nylenna har permisjon 
Helge Nylenna har fra 1. september 
permisjon fra stillingen som kapellan 
i menighetene på Nesodden. Han skal 
vikariere som rådgiver i Bispemøtets 
sekretariat i et halvt år.

Bispemøtet består av alle de 12 bisko-
pene i Den norske kirke, og har som  
oppgave å samordne de oppgaver som 
tilligger de enkelte biskopene. Fra 
mars skal Helge ut i pappapermisjon, 

og han vil være tilbake på Nesodden 
1. august neste år.

Kristine Bekken Aschim fra Ås skal 
vikariere for Helge i permisjonstiden 
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nesodden kirke 800 år

Nesoddens naturlige samlingssted gjen-
nom tidene er blitt 800 år. I dag en liten 
kirke, men likevel ikke beskjeden. I sin 
tid sikkert et stort løft for det lille sam-
funn den skulle være sentrum for. Og 
det ikke bare for kirkelige handlinger, 
men også for mange praktiske spørsmål 
som det var nødvendig å ta opp med 
andre. Det var i kirken og på kirkebak-
ken bygdefolket møtte hverandre.

I dag fremdeles et samlingssted og 
et sted der vi både begynner og slutter 
vårt liv.

Nesodden kommune takker og bøyer 
seg i stolthet og med respekt.

Ordfører Arvid Lande  
i Kirkespeilet nr � 19�5

Nesodden-samfunnet anno 1175 må ha 
vært svært ulikt det vi kjenner av idag. 
Beskjedne økonomiske kår, spredt fol-
kesetning, lite merket av naboskap med 
den vesle kaupangen Oslo, som på de 
tider ikke fungerte som landets hoved-
stad engang. Med respekt å melde må 
den i godtfolks bevissthet først og fremst 
ha vært stedet hvor bispen bodde. Såvel 
Oslofjorden som Bundefjorden har 
etter tidens forhold vært store samferd-
selsårer, men stort sett gikk trafikken 
Nesodden forbi. Mange hundre sjelene 
kan det ikke ha vært som soknet til, og 
stod bak reisningen av, det vesle guds-
huset. Som folk flest den gang vel følte 
som kjempedigert…

Det er lenge siden. Tidsspennet får 
det til å svimle for øyet. Men sett utfra 
Guds årmilliarder er det som ingenting 
å regne. «Tusen år er i dine øyne som 
dagen igår når den farer bort, ja, som 
en nattevakt.» (Salme 90,4) Tusen år 
– hva er så 800?

Biskop Per Lønning  
i Kirkespeilet nr � 19�5

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 41� 56 056  
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 �� ��0
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL 
Hyggelig lokale til bar-
nedåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 
91� �4 �69 
elisabeth.wehmer@ 
gmail.com

KIrKESPEIlET



nesodden kirke
Karoline Rausand Vatlum og 

Yngve Falkenberg-Arell
Anna Malgorzata og Andreas 

Bogstad
Mari Beatriz Schrøder og  

Ken Venedik
Inger Elisabeth Solberg og 

Harald Helle
Vilde Kristina Klohs og  

Ole Johannes Felberg
Therese Regine Winther og 

Morten Hagir

BØnnEKrUKKEn
LA OSS BE 

- om et godt og tjenlig kirkevalg  
og kommunevalg

- for dem som velges inn i  
menighetsråd, bispedømmeråd,  

kommunestyre og fylkesting

- for vår nye trosopplærer, Jarl Eidjord

- for den nye soknepresten i  
Nesodden og Gjøfjell

- for større respekt og forståelse  
mennesker imellom 

31. MaI–22. aUgUST 2015

SlEKT SKal FØlgE SlEKTErS gang

nesodden kirke
Noah Schønningsen Bakken
Aleksander Jakob Bogstad
Ulrikke Hegna Mansrud
Oda Nordli Røed
Syver Steigen Christensen
Otilie Thorsby Krange
Matthias Alexander 

Halvorsen-Brusevold
Balder Unhjem-Skattebo
William Sebastian Juul 

Kirsebom

skokleFall kirke
Simon Åke Nordin Opheim
Isabel  Augulo-Gvein
Mariel Augulo-Gvein
Johanne Nylenna Kollerøs
Oscar Olesen Westvold
Selmer Fageraas Vestvik

GjøFjell kirke
Aurora Hautau Moen
(Gråker)
Sandra Lendl Rasmussen
Sondre André Holm Risting
Ivan Kristiansen
Sophia Madeleine Linløkken 

Øistad
Otilia Davidsen
Aurora Strand-Hansen

14 15

Inger Natvig  
Norderhaug . . . . . . (f.1962)

Sandly Thorbjørn  
Knædal . . . . . . . . . . (f.1922)

Karoline Ramstad . . . (f.1968)
Unn Solheim . . . . . . . (f.1931)
Wendla Lunde. . . . . . (f.1928)
Elisabeth Østensvig 

Sødermann . . . . . . . (f.1949)
Kristian Faksvåg  

Leinonen. . . . . . . . . (f.1986)
Arne Skistad . . . . . . . (f.1933)
Helene Pettersen. . . . (f.1928)
Turid Borgny  

Ellingstad . . . . . . . . (f.1934)
Eirin Netteberg . . . . . (f.1966)
Sigrid Huseby . . . . . . (f.1926)
Bjørg Julie  

Gundersen . . . . . . . (f.1923)
Rune Myklebust . . . . (f.1947)
Amalie Strand . . . . . . (f.1995)
Eva Kristense  

Johansen . . . . . . . . (f.1931)
Trine Nilsen. . . . . . . . (f.1955)
Erik Albert Eriksen . (f.1922)
Tore Andreas Bilet . . (f.1941)
Frank Lloyd  

Andersen . . . . . . . . (f.1947)
Birgit Michaelsen . . . (f.1926)
Lillian Musken . . . . . (f.1931)
Alf Berntsen . . . . . . . (f.1951)
Aud Karin Lillelien . . (f.1934)
Gunnar Fritjof Bøhler (f. 1925)
Astrid Wikne. . . . . . . (f.1945)
Jan-Erling  

Ødegaard . . . . . . . . (f.1944)
Morten Strand. . . . . . (f.1970)

Phornthip Singthui og  
Egil Valentin Litzmann

Kavringstrand:  Natalie Vikse 
Soltvedt og Emil Spieler 
Palmers

Hellviktangen: Det ble holdt 
forbønnshandling for 
Marita Sæth og Linda 
Renate Pedersen
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BISKoPEn HåPEr På 
dITT EngaSJEMEnT I 
KIrKEValgET

†
til minne om johan arnt Wenaas

Johan Arnt Wenaas døde 28. juli hjemme 
på Hvitsten. Han ble 74 år. Vi er mange 
som mottok meldingen om hans plutselige 

bortgang med stor sorg. De siste årene har han 
vikariert på Nesodden.

Jeg vokste opp i Moss og var 16 år da Wenaas 
kom flyttende dit med sin unge familie. I 1969 
var byen fremdeles preget av klasseskiller. Men 
gamle strukturer og sannheter ble utfordret i 
sterke uttrykk. Røde flagg vaiet, venner sluttet 
seg til SUF (Sosialistisk Ungdomsforbund) og 
nynazistiske karikaturtegninger fylte skoleavisen. 
Vi møtte daglige utfordringer for tanke, tro, ideo-
logi og menneskesyn. 

I denne brytningstiden møtte vi Wenaas, som 
ung kapellan på Jeløy og som kristendomslæ-
rer på Moss gymnas. Den første skoletimen ba 
han oss legge den gamle læreboken i sekken og 
aldri åpne den. Så begynte undervisningen. Det 
var frigjørende å møte den åpne, inkluderende 
og glade kristendomsforståelse i klasserommet, i 
Jeløy kapell, i Ungdomsklubben og Moss Sing. 

Menneskeskapte skiller ble liksom visket ut, vi 
var alle sammen mennesker skapt av Gud i hans 
bilde og alle var like mye verdt. Han hjalp oss å 
bygge et fundament å stå på og å peke ut en ret-
ning og inspirerte oss til å møte verden i glede og 
uten frykt. Og han tegnet en Himmel over oss.

Mange mente han burde blitt biskop. I stedet 
valgte han diakoni og ble forstander og direktør 
ved Diakonissesykehuset Lovisenberg og senere 
generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste. Da han 
nylig ble begravet fra Lovisenberg kirke ville lov-
ordene fra fjern og nær ingen ende ta. Professor 
emeritus Kjell Nordstokke beskrev ham som en 
kompassnål. Det var han for lek og lærd. 

Wenaas skrev flere bøker. I 1986 kom «Den 
romslige kirke», en tittel som etter tretti år stadig 
er aktuell. Der skriver han at troen er utvikling, 
prosess, liv. Og at tro er å vokse nærmere sin egen 
menneskelighet – og leve i åpenhet for Gud med 
den menneskeligheten. 

Kirken har mistet en av sine beste stemmer, 
men budskapet hans har nådd langt – til inspira-
sjon, veiledning og oppmuntring. 

Vi lyser fred over hans minne. 
Ann Coates

- Vi nærmer oss århun-
drets viktigste kirkevalg, 
sier borgs biskop atle 
sommerfeldt.

Han håper på økt opp-
slutning i det mest fol-
kerike bispedømmet, 

som har 420.000 medlemmer. 
For fire år  siden stemte 10,8 
prosent. 

Nettstedet www.kirkevalget.no gir 
viktig informasjon. Kirkevalget 
består  av menighetsrådsvalg 
og bispedømmerådsvalg. De sju 
som velges til bispedømmerå-
det skal også representere Borg 
på Kirkemøtet, kirkens øverste 
representative organ. 

Valget går  parallelt med årets 
kommunevalg. Dette er første 
kirkevalg etter grunnlovsendrin-
gene i 2012.

I de neste fire år venter store 
beslutninger om kirkens profil 
og organisering. Sommerfeldt 
viser til at kirken i 2017 overtar 
en rekke oppgaver fra staten.

Han gløder for kirkens motto 
«Mer himmel på jord» og håper 
at valget gir økt engasjement 
for å gjøre kirken mer aktiv og 
synlig – også lokalt. Han nevner 
viktige temaer som dåp, konfir-
masjon, klima, omsorg og helse.

I år er det to lister til bispe-
dømmevalget. Åpen folkekirke 

utfordrer nominasjonskomiteens 
lister.

– Vi arbeider med å utvikle 
hvordan 3,8 millioner medlem-
mers valg av beslutningstage-
re skal skje best mulig. Her er 
stort mangfold i meninger slik 
det bør være. En måte å gjøre 
dette på, er å ha flere lister. Jeg 
håper på bred mobilisering, sier 
Sommerfeldt. 
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søndag 30. august
Familiegudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11. 
Felles menighetsweek-
end. 6-årsbok 

søndag 6. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Avskjedsgudstjeneste 
for Anne Marit Tronvik

søndag 13. september
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. 
Konfirmantpresen-
tasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Konfirmantpresen-
tasjon

onsdag 16. september
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

søndag 20. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

Konfirmantpresen-
tasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 27. september
Felles gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11

søndag 4. oktober
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13 
NB! 

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

onsdag 14. oktober
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

søndag 18. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

søndag 25. oktober -  
bots- og bønnedag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Høsttakkefest

lørdag 31. oktober
Minnegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
15.30

søndag 1. november - 
allehelgensdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

søndag 8. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 

kirke kl 11. 4 årsbok
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15 

søndag 15. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

onsdag 18. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

søndag 22. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 29. desember –  
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
4-årsbok  
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 

Allsang i advent i 
Gjøfjell kirke kl 19.30 

søndag 6. desember –  
2. søndag i advent
Familiegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. Lys 
våken
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Babysangere 

søndag 13. desember –  
3. søndag i advent 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

På gang
dIn  

oVErSIKT  
oVEr HVa SoM  

SKJEr I KIrKEnE  
VårE. rIV UT  

og HEng  
oPP!

pusterom
Pusterom star-

ter senere i høst. 
Velkommen til en 
time med stillhet, 

lystenning og mulig-
het for samtale og 

forbønn. Følg med på 
kirkens hjemmeside.

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  
16. september, 

14. oktober og 18. 
november 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

se mer på nett
 nesodden.kirken.no
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