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Det kunne kanskje ha vært 
en passende overskrift for 
meg til dette nummeret av 

Kirkespeilet. Det var med blandede 
følelser jeg sa ja til å tre inn som fun-
gerende sokneprest på Nesodden ved 
Anne Marit Tronviks avskjed i sep-
tember, og i påvente av ny sokneprest 
i desember. Jeg tenkte at det ikke ville 
være så enkelt å komme tilbake å finne 
min plass her jeg har vært prest i 
18 år. Dessuten trives jeg veldig 
godt der jeg nå er, sokneprest 
i Ås. 

Men jeg angrer ikke. 
Det har blitt en god 
opplevelse for meg 
igjen å være prest her. Å 
møte igjen mange av dere 
som jeg hadde et så nært forhold 
til. Å treffe bekjente fra menig-
hetene, brannvesenet, busselskapet, 
Nesodden seilforening, nattevandrer-
ne,  kommunen og mange andre are-
naer hvor vi møttes. Å oppleve at dere 
er akkurat som før, rent bortsett fra at 
vi alle sammen er blitt elleve år eldre.

Dessuten, alt var ikke bedre før. 
Den nære historien, som jeg selv har 
vært en del av, har ofte en tendens til å 
tre fram bedre enn den ofte var. Vi har 
lett for å glemme det som var negativt 
og vanskelig og bare sitte igjen med de 
gode minnene. På mange måter er jo 
dette bra, men historien blir ikke alltid 
riktig.

I mitt nye møte med kirken her på 
Nesodden har jeg oppdaget at mye er 
blitt bedre. Kirken er godt organisert, 
opplever jeg. Jeg har møtt en kirke-
stab som er sammensveiset 

og som trekker i samme retning. 
Gjennomgående er tonen på konto-

ret: Hvordan kan vi bli en enda bedre 
kirke og møte de menneskene vi skal 
tjene på en enda bedre måte? Den 
samme tonen har jeg også møtt i de 
to nye menighetsrådene jeg har fått 
lov til å være en del av i denne tiden, 
Nesodden og Gjøfjell, og jeg har ingen 
grunn til å tro at det er annerledes i 

Skoklefall. Jeg har møtt en glede 
og optimisme hos medarbeidere 

og menighetsråd, og det er et 
veldig godt utgangspunkt 

for den jobben som skal 
gjøres. 
 Menighetsråd 

og stab har i det siste 
året fått en konkret utfor-

dring i å være med å utvikle 
en menighet. Prosjektet kalles 

Menighetsutvikling i folkekirken. 
Hvordan er vår menighet? Hva er vår 
historie? Hvem hører til og er med? 
Hva ønsker vi å oppnå? Det finnes en 
rekke arbeidsmåter og verktøy som 
kan anvendes for «å vekke og nære 
det kristelige liv i soknet» som det står 
i Kirkeloven.  Og det er jo det som 
er målsettingen for råd og stab i en 
menighet. 

Og fra mitt ståsted ser jeg at dere 
som er kirke på Nesodden har alle 
forutsetninger til å lykkes med dette. 
Takk for meg, takk for mottagelse 
og inkludering. Jeg ønsker dere alle 
Guds velsignelse.

Hilsen Georg Børresen
 sokneprest

KIrKE
 speilet

kirkespeilet utgis av nesodden, 
Gjøfjell og skoklefall menigheter

AnsvArlig redAktør (dette nummer) 
sokneprest georg Børresen 

redAksjonssekretær Ann-turi Ford
journAlist steinar glimsdal

trykk Fargekopi as • opplAg 6 500
lAyout Ford Formgivning
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Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan (vikar)  
Kristine Bekken Aschim tlf 915 64 816
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alt var bedre før ... 
lEdEr
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I stjärnfull natt det ljöd så klart 
Frid på jord, frid på jord 
Det klingade väl underbart 
Frid på jord, frid på jord 
Försonaren kom med hopp och frid 
Men i min själ var natt och strid 
Ej fann jag under min levnadstid 
Frid på jord, frid på jord.

Må den trötte finna ens hamn 
Ro hos Gud, ro hos Gud 
Så ljuvlig som en moders famn 
Lov ske Gud, lov ske Gud 
Du julens klara ljus och frid 
Mig lys igenom mör-
krets tid 
Och för mig hem till 
min himmels ro
Frid på jord, frid på jord.

Tekst: Olivia Blyberg, Sofia 
Karlsson, melodi: Sofia Karlsson

Jeg pleier ofte å ergre meg 
over julemarsipanen som 
havner i butikkene på samme 

tid som fårikålen. Men i år kom jule-
stemningen over meg på forunderlig 
vis allerede i jul-i. Juleplatene fikk 
skralt med sommerferie, det runget 
av utsprungne roser, deilig jord og 
harkende engler. Denne julemu-
sikkdilla midt på sommeren smit-
tet over på en kjær venn. Og det 
var slik jeg fant den. Frid på jord. 
Denne nydelige svenske julesangen 
av Sofia Karlsson. Min gode venn 
spilte juleplata «Jul i folkton», og 
plutselig kom spor 11 og traff meg 
rett i hjertet. 

Musikken til «Frid på jord» er 
nydelig. Men teksten traff meg kan-
skje enda sterkere. Her er det en 
direkte tråd fra julens lys i mørket 
til det kristne håpet om at kjærlig-
heten er sterkere enn døden. Julens 
fred er også den evige fred.  

For øvrig anbefaler jeg Solistkorets 
juleplate «Rós». Sammen med Berit 

Opheim, Gjermund Larsen og 
Rolf Lislevand har de laget 

en lekker plate med kjen-
te og ukjente juleme-

lodier. Noen gamle 
salmetekster har 

mange lokale 
folketonevarian-

ter. En del av dem 
har også spenstig ryt-

miske «klassiske» melo-
dier. På 1800- og 1900-tallet 

skjedde det en nitrist utflating 
av salmemelodier. Frie taktarter 

ble skiftet ut med traus 4/4-takt 
og vakre melodier ble erstattet av 
nyskrevne, og spør du meg, kjipe 
melodier. 

Heldigvis har vi begynt å få tilba-
ke noen av de opprinnelige rytmene 
i salmebøkene og vi har mange 
flotte melodier å velge blant. Hør på 
melodien (og arrangementet) til «Et 
barn er født i Betlehem» på solist-
korplaten hvis du vil skjemme bort 
øregangene litt. 

Med ønske om en fredfull julehøytid, 
Ingeborg Christophersen

noEn Kantord 

Julens lys i mørke notISEr

Vakre kirkedetaljer
Under allehelgenkafeen i Nesodden 
menighetshus fikk besøkende også 
se flotte bilder. Leiv Bjerve hadde 
satt sine vakre bilder fra interiøret 
i Nesodden kirke sammen til et lys-
bildeshow med musikk. Om du gikk 
glipp av dette kan du gå inn på http://
fotoleiv.com/NesoddenKirkeFlash_
19�0_15pic_1_5mbit.mp4.

Kirkespeilet har fått lov til å gjengi 
noen av detaljene fra og med dette 
nummeret og gjennom neste års 
menighetsblader. Sjekk nederst til 
høyre på baksiden av Kirkespeilet. 
Denne gang er det messingfatet i 
døpefonten som er avbildet. 

nytt på julaften og 1. dag
I år blir det holdt en egen guds-
tjeneste for småbarnsfamilier jul-
aften klokka 12 i Skoklefall kirke. 
Gudstjenesten 1. juledag starter 
også klokka 12, slik at man kan få 
litt bedre tid til frokosten.

nytt på Kirkesenteret
Kristine Bekken Aschim er vikar 
for Helge Nylenna. Les mer om 
henne på side 6. Georg Børresen 
vikarierer i stillingen som sokne-
prest til den nye, Synnøve Sakura 
Heggem, begynner. Hun innsettes 
20. desember i Gjøfjell kirke med 
påfølgende kirkesuppe og kaffe. Isa 
Stenvoll Aasmundrud vikarierer 
som trosopplæringsmedarbeider 
for Anette Kaarud. 



lokale bøker er bra julegaver!
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deg med 
maten
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– Du er noe så sjeldent som prosti- 
diakon i Søndre Follo. Hva innebæ-
rer denne jobben?
– Det stemmer at jobben er sjelden. Så 
vidt jeg vet er vi seks i hele landet. Jeg 
er den eneste i Borg bispedømme som 
er fullt og helt prostidiakon. En diakon 
er enkelt sagt en sosialarbeider i kir-
ken. Diakoni defineres som evangeliet 
i handling. En prostidiakon skal dekke 
et helt prosti. Da blir det nok noe mer 
arbeid knyttet koordinering og tilret-
telegging enn for en soknediakon. 

Etter snart tre måneder i jobben 
har jeg et inntrykk av Søndre Follo 
– altså Vestby, Ås, Drøbak-Frogn og 
Nesodden – som et mangfoldig prosti 
der hvert lokalsamfunn har sitt sær-
preg. Dette må taes hensyn til. Noen 
fellestrekk går likevel igjen. En god 
del unge faller utenfor og sliter med 
angst og mindreverdsfølelse. Å skape 
inkluderende fellesskap for alle uansett 
funksjonsnivå, alder, helse, etnisitet og 
annet.  Ivareta sørgende vil alltid være 
en diakonal oppgave, antallet eldre øker 
og mange vil ha behov for hjelp av ulik 
slag. Alle kommunene vil ta imot flere 

flykt-
ninger i tiden 

som kommer, her tror 
jeg også at diakonien kan 

være en ressurs. Min opp-
gave vil blant annet være 

å jobbe for å få til et godt 
samarbeid med det kommunale 

hjelpeapparatet.

– Hvorfor er denne nye stillingen 
blitt opprettet?
– I Søndre Follo er det bare Drøbak 
og Frogn som har soknediakon. Det 
har vist seg vanskelig å få på plass 
diakoner i hvert område. Dette kombi-
nert med behov for samordnet innsats 
mellom ulike menigheter er etter det 
jeg forstår bakgrunnen for opprettel-
sen av stillingen.

– Hva er ditt forhold til kirken? 
– Jeg vokste opp i en familie i Bergen 
som var aktive i den lokale menighet og 
Norges KFUK/KFUM og fant fram til 
troen gjennom ungdomsarbeidet.

– Hva er ditt forhold til Nesodden?
– Faktisk var jeg på visning på Nesodden 
på 90-tallet og var begeistret for stedet, 
men jobb i Ski gjorde at det ble Ås. 
Som vestlending liker jeg nærheten til 
sjøen og det småkuperte landskapet.   
Uten forkleinelse for resten av prostiet 
vil jeg si at det er på Nesodden du fin-
ner de fineste utsiktspunktene i Follo. 
Jeg har også vært endel på Nesodden i 
jobbsammenheng tidligere, i kirkekon-
torets lokaler hvor barneverntjenesten 

var før. Jeg har vært på 
møter her da jeg jobbet 
i Bufetat, fosterhjem-
tjenesten i Ski.

– Har du noen kir-
kelige hjertesaker?
– Inkluderende og 
åpne  fellesskap 
er min hjertesak, 
hvor det er rom 
for å tale sant om 
livet. At Kirken 
i n k l u d e r e r 
grupper som 

ellers lett faller 
utenfor, for eksempel 

funksjonshemmede,  at det er rom for 
ulike typer mennesker i felleskapet og 
at vi praktiserer nåden, alle trenger vi 
tilgivelse. Vi er alle skapt i Guds bilde 
og like mye verd.

– Hva driver du med ellers?
– Jeg er gift, har to voksne barn, prø-
ver å få trent litt, hus og hage tar sin 
tid, jeg liker å gå på ski og på tur gene-
relt. Liker å lese og er med på quiz på 
Ås stasjon, noen ganger som quizmas-
ter. Det er gøy! Er Brann-supporter, 
noe som kan føre til litt opp- og nedtu-
rer – humørmessig ...

– Hva ser du helst på TV?
– Det varierer sterkt hvor mye jeg ser 
på TV, kommer an på hva som sen-
des.  Jeg liker serier, så nå om dagen 
følger jeg med på Downton Abbey, Broen 
og Okkupert – der jeg kjenner en av 
skuespillerne, og er programforpliktet 
til å følge med! Er også svak for Beat 
for beat, Side ved side og Nytt på nytt. 
Naturprogrammer, sport, nyheter og 
Urix får jeg med meg til tider.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Bibelen og to andre bøker. Ofte en 
skjønnlitterær og en annen. Akkurat 
nå er det pussig nok romanen Prosten 
av Jan Jakob Tønseth, fikk den til jul 
i fjor, passer bra å lese nå.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Det er fredag og solen skinner. Det 
er jo ingen selvfølge.

Navn: Atle Eikeland
Alder: 5� år
Bosted: Ås
Jobb: prostediakon

atlE
EIKEland

I SPEIlEt:

4 5



Isa Stenvoll Aasmundrud, isa.aasmundrud@gmail.com

BarnE- og ungdomSSIdEnE

6 �

Et lItE møtE mEd PrESt KrIStInE B. aSchIm
– det som er viktigst for meg i 
prestegjerningen er å møte men-
nesker der de er, ta dem på alvor 
og formidle et håp og en tro på 
den treenige Gud, sier kristine.

Hun er 29 år, singel, kommer fra Ås, 
bor i Drøbak. Før hun begynte 
på teologistudiet, drev hun mye 

med musikk. Begge foreldrene hennes er 
ordinerte prester, men det er bare moren 
som jobber som det nå. For henne er det 
viktigste i prestetjenesten: 

– Gud som er over oss, Gud som går med 
oss, og Gud som bor i oss. Å formidle men-
neskets og skaperverkets store verdi. At vi 
må ta vare på hverandre og på jorda vår.

Hun har ansvaret for deler av konfirman-
tarbeidet, særlig det som gjelder gudstje-
nester. I tillegg har hun undervisning med 
de konfirmantene som går på Bakkeløkka 
skole, og ansvar for noen av aktivitetene. 

– Jeg har jobbet med ungdom og med 
konfirmanter i mange år i Ås. Mest gjen-
nom aktiviteter som klubb og ten sing. Jeg 
synes det er veldig gøy med konfirmanter. 
Det å få se hvor mye det er som bor i dem, 
og den utviklingen som skjer med dem i 
løpet av et år. De har mange spennende 
tanker og refleksjoner.

En artig ting med Kristine er at hennes mor 
også har vært vikarprest på Nesodden.

– Det er selvfølgelig veldig gøy, men det 
er ikke grunnen til at jeg nå jobber her selv. 
Det er helt tilfeldig.

 Nå er det imidlertid blitt avgjort at 
Kristine bare skal vikariere for Helge 
Nylenna i første del av permisjonen hans, 
altså ut februar.

– Da skal jeg videre til Drøbak i et vika-
riat der som ungdomsprest. 

Foto: Jan H
eier



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 �

nY troS- 
oPPlærEr 
Isa Stenvoll Aasmundrud har 
nettopp begynt som trosopp-
læringsmedarbeider for kirken 
på Nesodden. Hun er vikar for 
Anette Kaarud og skal drive 
med babysang, barnekor med 
mer. Se også side12.

KIrKESPEIlStrIPa A
v M

artine G
unbjørnsen

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. 

actIon twEEnS For  
4.–7. KlaSSIngEr

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 mailliste ved å sende en 
mail til Ingvild Fredwall 
ac t ion . tweens@gmai l .
com. Samme mailadres-
se kan også brukes ved 
spørsmål. Vi har også en 
Facebookgruppe: Action 
Tweens.



SKoKlEFall KIrKE FYllEr 80 år 19. FEBruar 2016
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da SKoKlEFall KIrKE BlE rEISt
den 19. februar 2016 er det 
akkurat 80 år siden innvielsen 
av skoklefall kirke. 

Kirken het «kapell» den gang og 
i mange år etter. Historien om 
planleggingen og byggingen 

av «kapellet» på nordre Nesodden gir 
et interessant snapshot av bygda vår 
for 80-90 år siden.

Selve innvielsen av Skoklefall kirke 
skjedde på onsdag formiddag 19. 
februar 1936. Et titalls prester tok del 
med biskop Johan P. Lunde i spissen. 
Ellers var byggekomité, Nesodden 
menighetsråd, Nesodden formannskap 
og innbudte gjester fra Oslo med på 
høytideligheten. Nesodden prestegjeld 
hørte den gang inn under et atskillig 
større Oslo bispedømme.

Alle de nevnte deltakerne samlet seg 
på forhånd på Skoklefall gård og tok 
beina fatt i prosesjon bort til den nye 
kirken. De bar med seg alterbøker 
og «de hellige kar» som Aftenposten 
uttrykte det, altså utstyret som brukes 
ved dåp og nattverd, lysestaker etc.

Pipekrage og flosshatt
Aftenpostens fotograf har fanget inn 
prosesjonen med et titalls prester for-
rest, alle i ført den gamle sorte pre-
stekjolen, samarien, med pipekrage 
– og de fleste av prestene også iført 
flosshatt! Ikke noe dagligdags syn 
på Nesodden. For å kunne samle så 
mange prester på en gang var det nød-
vendig å la dette skje på en ukedag og 
ikke en søndag.

Kirkespeilet tok for tretti år siden 
kontakt med Nesodden kommune 
for å høre om det fantes papirer der 

som kunne fortelle om planleggin-
gen av ny kirke på nordre Nesodden. 
Undertegnede var den «undersøkende 
journalisten». Jeg ser i mine notater at 
det kun dukket opp to brev fra april 
1934 i arkivet, og disse kastet lite lys 
over tema. Dette har trolig sin årsak 
i at Skoklefall kapell kun ble reist av 
private midler, ved gaver fra næringsli-
vet og giverglade enkeltpersoner, ikke 
minst Oslo-folk som hadde hytte eller 
sommersted på nordre Nesodden.

«glød for saken»
I 1972 fortalte en av initiativtaker-
ne, frøken Laura Hatt fra Oksval, til 
Kirkespeilet at planene var klare og 
finansieringen mer eller mindre sikret 
allerede i 1925. Laura Hatt kunne legge 
fram nesten femti år gamle lister med 
i alt sytti navn på givere til byggefon-
det. Listene viste at det var store gaver 
som ble gitt, den tids kroneverdi tatt i 
betraktning: fem gaver på fem hundre 
kroner, åtte på hundre kroner, 19 på 
femti kroner, seks på 25 kroner og en 
hel del på tjue og ned til ti kroner.

– De 1.700 til 2.000 kroner som disse 
listene viser, ville ikke hjulpet stort 
om kjøpmann og gårdbruker Johan 
Jacobsen ikke hadde gitt 10.000 kro-
ner til kirkebygget. Først med den 
summen kunne vi sette i gang, fortalte 
frøken Hatt. 

– Av kommunen fikk vi jo ikke et 
rødt øre. Skoklefall kirke er helt og 
holdent bygd ved hjelp av slike fri-
villige gaver. Og vi var ikke mange. 
Listene viser bare sytti navn. Men vi 
glødet for denne saken!

Kirkegrunnen ble skjenket fra 
Skoklefallgårdene, gårdbrukere Olaf 
Skoklefald og Alma Johnsen nevnes 
i denne sammenheng. Tegningene 



SKoKlEFall KIrKE FYllEr 80 år 19. FEBruar 2016

8 9

da SKoKlEFall KIrKE BlE rEISt
Av Steinar Glimsdal

B
egge foto: Jan H

eier

var levert av arkitektene C. og E. 
Michaelsen. Skoklefall kirkes utse-
ende og beliggenhet var med andre 
ord avklart allerede midt på 1920-tal-
let, skal vi tro Laura Hatt. Den skulle 
ligge «vakkert til der ved tjernet oppe 
på bakketoppen». På denne tiden var 
antakelig Skoklefall tjern mye mer 
synlig for de forbipasserende og ikke 
gjemt bort i tykke skogen som i dag.

Allikevel, først i 1935 gikk start-
skuddet for alvor. Tømmermestrene 
Knut Blakkestad og Arnfinn og Knut 
Hodnungseth fikk oppdraget med å 
bygge kapellet etter de vedtatte arki-
tekttegninger. Tømmeret ble laftet 
ferdig i Gol i Hallingdal og fraktet 
med tog til Ås. Derfra gikk det vide-
re med lastebil til byggetomta, ingen 
lett operasjon på den kronglete og 
trange grusveien til Nesodden. Dette 
var såpass spesielt at Filmavisen var 
på plass med kameraer for å forevige 
det hele.

Skiferstein til kirketaket kom fra 
Gudbrandsdalen. Den malmfulle kir-
keklokka ble skjenket av en anonym 
giver og støpt i Tønsberg. Det første 

«orgelet» var et enkelt harmonium, 
visstnok en prøvelse for både armer 
og bein. Dette fortalte den første orga-
nisten i Skoklefall, Kjartan Velde, til 
Kirkespeilet i 1986. Kapellet ble byg-
get med tre vinduer med malte glass-
ruter på nordveggen over alteret. Ved 
alteret sto et enkelt alterkors i furu 
med malt Kristus. Nåværende alter-
tavle og interiør kom først i 1962. 
Benkene ble byttet ut med stoler ti år 
etter det igjen.

Inn til guds herlighet
Nesoddens ordfører i 1936, Markus 

Løes, mottok en privatbygget kirke. 
Han takket varmt for kirken under 
innvielsen og overlot så den daglige 
bruken til Nesodden menighetsråd. 
Skoklefall kirke var fullsatt denne spe-
sielle februardagen i 1936.

«Jeg ringer til helg, jeg ringer til 
fred, jeg ringer dig inn til Guds her-
lighet.» Slik står det på kirkeklokka 
som den dag i dag ringes manuelt med 
snor. Den samme klokka ringte folket 
inn til formiddagsgudstjeneste og inn-
vielse onsdag 19. februar 1936.

Biskop Johan Lunde holdt preken 
over et ord fra Johannes-evangeliets 
første kapittel. Verset ringer oss alle 
inn i Guds herlighet: «Og Ordet ble 
menneske og tok bolig i blant oss, og 
vi så hans herlighet, en herlighet som 
den enbårne Sønn har fra sin Far, full 
av nåde og sannhet.»
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«SoKnE- 
PrElFIE»
Da vår avtroppende og kommende 
sokneprest møttes ved kirken i høst 
ble det selfie. 

Til venstre nypresten Synnøve 
Sakura Heggem og til høyre Anne 
Marit Tronvik.

«mangE lIVSSYn, én KlodE»

Da komponist Marcus Paus, cellist 
Ingvild Nesdal Sandnes og pianist og 
nesodding Berit Billingsø opptrådte 
på Kantorissimo 6. oktober, hadde de 
med seg en bildekunstner. 

Det var andre gang konsertserien 
bød på et møte med bildekunst paralellt 
med musikken. Mens musikerne spilte 
cellosonater av Dmitrij Sjostakovitsj 
og Marcus Paus, malte Christopher 

Rådlund ferdig en vakker himmel. 
Marcus Paus har for øvrig nylig vært 

sentrum for en debatt i musikk- og 
komposisjonsmiljøet på grunn av sin 
orientering mot tradisjon, melodikk og 
tonalitet. 

På denne konserten fikk man høre 
et av hans viktigste verker – sonate 
for cello og klaver, som ble skrevet i 
2009.

28. november var det marke-
ring i skoklefall kirke i anled-
ning Folkets klimamarsj. 

Da ba Anne Marit Tronvik følgende 
bønn, oversatt etter pavens bønn i 
Roma 24. mai i år: «En kristen bønn i 
enhet med hele skapelsen».

Far, vi priser deg sammen med 
alle dine skapninger.
De ble til ved din allmektige hånd, de er 

dine, fylt med ditt nærvær og din ømme 
kjærlighet.

Lovet være du!
Jesus, Guds Sønn, alt ble til ved deg. 
Du ble formet i Maria, vår Mors, liv, 
du ble en del av denne verden, og du så denne 

verden med menneskelige øyne.
I dag lever du i hver eneste skapning 
i glansen av din oppstandelse.
Lovet være du!
Hellige ånd, ved ditt lys leder du denne ver-

den mot Faderens kjærlighet og sukker 

sammen med skapelsen når den stønner i 
fødselsveer. 

Du bor også i våre hjerter og du inspirerer 
oss til å gjøre det gode.

Lovet være du!
Treenige Gud, 
vidunderlige fellesskap av evig kjærlighet, 
lær oss å undre oss over deg i universets 

skjønnhet, for alle ting vitner om deg.
Vekk opp vår tilbedelse og takknemlighet 
for alt du har skapt.
Gi oss nåde til å kjenne at vi er dypt forenet 

med alt som er til.
Kjærlighetens Gud, vis oss vårt sted på jor-

den som kanaler for din kjærlighet for alle 

maltE tIl muSIKK

Foto: Jan H
eier
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Flott FarVEl
Det var folksomt under Anne Marit Tronviks 
avskjedsgudstjeneste i Nesodden kirke 6. sep-
tember, og i kaffesamværet i menighetshuset 
etterpå.

allEhElgEnKaFEEn 
BlE VErdSatt
Rundt hundre mennesker fant 
veien til kaffen og svelene i 
menighetshus allehelgensaften.

Menighetskoordinator Jan 
Heiers idé med åpent hus for 
dem som tenner lys på gravene 

denne dagen vil nok bli til et 
årlig tiltak. 

Også Leiv Bjerves lysbilde-
show om interiøret i Nesodden 
kirke var det mange som gledet 
seg over.

jordens skapninger, for ikke en av dem er 
glemt av deg.

Gi visdom til dem som har makt og penger 
så de unngår likegyldighetens synd, men 
kan elske det som er godt for fellesskapet, 
hjelpe frem det svake og ha omsorg for 
denne verden vi lever i.

Jorden og de fattige roper!
Å Herre, grip oss med din kraft og ditt lys, 
hjelp oss å beskytte alt liv, 
hjelp oss å forberede en bedre fremtid, forbe-

rede fremveksten av ditt Rike av rettfer-
dighet, fred, kjærlighet og skjønnhet.

Lovet være du! 
Amen. 

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier

Foto: A
nn-T

uri Ford

Bak f.v.: Leif 
Marcussen, 
Harald 
Tronvik, 
Øyvind Solum 
og foran 
f.v. Claudia 
Behrens, 
Anne Marit 
Tronvik, 
Mustafa 
Rashid 
og Nina 
Sandberg.
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Y n d l I n g S S a l m E
mIn

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!
 
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født !
 

Tekst: Bernhard Severin Ingemann
Melodi: schlesisk folketone  

fra middelalderen 

Favorittsalmen til den nye trosopp-
læringsmedarbeider i kirkene på 
Nesodden, ISA AASMUNDRUD 
er passende nok en av julesalmene 
våre: 

«dEIlIg Er JordEn» 
– Jeg er spesielt glad i flere av 
julesalmene, men skal jeg velge en 
må det nesten bli Deilig er jorden, 
sier Isa Aasmundrud. 

– Jeg liker godt teksten om 
livet som en pilegrimsvandring, 
og måten melodien og harmoniene 
bygger opp under teksten på gjør 
at den blir både mektig og utrolig 
vakker!

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

OM SALMEN

Melodien springer ut fra 
tysk katolsk og folkelig 
tradisjon. En dansk prest 

og hymnolog ved navn Johannes 
Ferdinand Fenger hadde denne 
med seg en sommerdag i 1850 da 
han besøkte sin kollega Bernhard 
Severin Ingemann – som for øvrig 
skulle komme til å bli Danmarks 
mest folkekjære dikter. Hans pre-
stegjerning måtte etter hvert vike 
plass for skriving. Ingemann ga 
også ut flere romaner og er dessu-
ten mannen bak «Glade jul, hellige 
jul».

«Deilig er jorden» var imidler-
tid ikke ment som noen julesalme. 
Melodien Fenger hadde med seg var 
en schlesiskfolketone og ble nedteg-
net åtte år før denne sommerdagen 
i Danmark. Opprinnelig tittel er 
«Schönster Herr Jesu». 

Fenger var ikke så begeistret 
for teksten og oppfordret derfor 
Ingemann til å lage en ny. Sangen vi 
kjenner som «Deilig er jorden» ble 
første gang trykt i Dansk Kirketidende 
en måneds tid etter Fengers besøk, 
da under tittelen «Pilgrimssang».

Ved siden av å være vår julesalme 
nummer en, brukes den i dag også 
ofte i begravelser her i landet. For 
eksempel ble den sunget da kong 
Haakon VII ble begravd 1. oktober 
1957. Julekonserter blir tradisjonelt 

ofte avsluttet med denne sangen.
I Danmark er salmen også benyt-

tet til fest, mens den i Sverige har en 
mer allmenn karakter. 

Vi har også en nynorsk overset-
telsen gjort av Gunnar Rysstad med 
tittelen «Fager er jordi».

ATF

Kilder: wikipedia.no, snl.no og Nytt norsk 
salmeleksikon

Vi i redaksjonen ønsker annonsører 
og lesere en riktig god jul og en godt 

nytt år!

Georg Børresen, Steinar Glimsdal 
og Ann-Turi Ford
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en levende kirke
Substansen i kirkens forkynnelse har 
alltid vært konstant, nettopp fordi 

Jesus Kristus var, er og blir den samme.
De ord Han har talt, er ånd og liv 

også for våre generasjoner. Det er dette 
som gjør at vi med frimodighet synger: 
«Kirken den er et gammelt hus, står om 
enn tårnene faller.» Men når vi, som 
lever i dag, får oppleve at Nesodden 
gamle kirke står der fremdeles, er dette 
også et mektig vitnesbyrd om at slekt 
etter slekt har søkt og fått næring for 
sitt gudsliv, til vekkelse og fornyelse, 
for gammel og ung.

Kirken blir bare av antikvarisk verdi 
og interesse om den stivner til i ytre 
former. Alt liv må riktignok ha sin 
egen form, men det konserverende og 
etablerte element, som er så viktig for 
kirken, vil stivne til om ikke det ånde-
lige liv fornyes. Her er det

Bibelens ord om Guds store kjærlighet i 
Jesus Kristus

som er livets kilde. Guds ord er det 
som gjør kirken til en levende orga-
nisme, fordi Ordet er dynamisk, det 
skaper hva det nevner, det formidler 
kontakt med Ham som sa: «Se, jeg 
gjør alle ting nye!» Ja, merkelig nok. 
Nesodden kirke med sine 800 år kan, 
selv den dag i dag og ikke minst gjen-
nom en gudstjeneste stå fullt på høyde 
med det beste i dagens PR og tilby noe, 
merket med: NYTT! Ja, kvalitetsmer-
ket med: GODT NYTT!

[…]
Derfor søker jeg herlighetens herre, Jesus 

Kristus!

Residerende kapellan Omar Sakariassen i 

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
Tone Årbostad-Moe og  

Frank Otto Gudmundsen
Eli Bøttger og  

Henrik Otto Huslænd
Ingrid Louise Hellesøy og 

Jerome Henri Julien 
Decube

BønnEKruKKEn
LA OSS BE FOR 

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

– oppfølgingen etter klimatoppmøtet i Paris

– alle asylsøkere som kommer til vårt land

– vår nye sokneprest Synnøve Sakura Heggem

– for alle som er hjemløse eller uten  
nær familie i jula

– for julekonserter og  
gudstjenester

22. auguSt–24. noVEmBEr 2015

SlEKt SKal FølgE SlEKtErS gang

nesodden kirke
Phoebe Nicolie Fjellberg 

Falnes
Emil Krohn-Hauglie 
Ulrik Krohn
Marcus Storvand-Fagertun 
Lykke Marie Aas Uppstrøm

skokleFall kirke
Milea Frostman Lien
Tuva Bakken
Oliver Glimsdal Cunningham
Frida Jenssen Ebbing
Emmy Sprus-Buer

GjøFjell kirke
Selma Rønning
Theodor Bay Meltvedt 
Charlie Ingvaldsen 

Engebretsen 
Sean William Steen
Iver Myrseth 
Matheo Sandvik Engelsen
Maya Berger Bjerke
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Liv Gerd Albertsen . . . . f.1921
Inger Svensson . . . . . . . . f.1942
Jan Tjemsland . . . . . . . . f.1938
Magnhild Irene  

Hertstedt . . . . . . . . . . . f.1932
Helle Abelvik . . . . . . . . . f.1960
Svein Erik Haland . . . . . f.1961
Hermod Bjerve  

Forsland. . . . . . . . . . . . f.1933
Odd Ousland . . . . . . . . . f.1931
Solveig Kristin  

Johnsen . . . . . . . . . . . . f.1962
Odd Dahl . . . . . . . . . . . . f.1930
Arvid Gjermund  

Aasgaard . . . . . . . . . . . f.1939
Anne Marie Arnesen . . . f.1930
Dag Alfred Skjøy . . . . . . f.1946
Ester-Marit  

Thorvaldsen. . . . . . . . . f.1935
Jorulf Nesgård . . . . . . . . f.1920
Gudrun Sofie  

Andersen . . . . . . . . . . . f.1932
Oddvar Andersen. . . . . . f.1931
Arne Viggo Størseth. . . . f.1947
Ingeborg Anna  

Jonassen . . . . . . . . . . . f.1948
Kirsten Naverud  . . . . . . f.1926
Elisabeth Eggen . . . . . . . f.1934
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KonSErtEr 
i kirkene i desember
Søndag 6. desember kl 18 i gjøfjell kirke:

Fremad janitsjar 
tirsdag 8. desember kl 18.15  i  
Skoklefall kirke:

nesodden kulturskoles 
strykere
lørdag 12. desember kl 18.30 i  
nesodden kirke:

Frøsland oG spikkeland 
Søndag 13. desember kl 18 i nesodden kirke:

nesodden skolekor 
(kulturskolen) 
tirsdag 15. desember kl 17.30 og 19 i 
Skoklefall kirke:

nesodden kulturskole
torsdag 17. desember kl 19.30 i  
Skoklefall kirke

Coro misto 
lørdag 19. desember kl 18 i Skoklefall kirke:

trio seraFin
helGa størdal 
Søndag 20. desember kl 18.45 i gjøfjell kirke:

nesodden sanGkor 
Søndag 20. desember kl 19 i Skoklefall kirke

julekonserten til  
russereVyen 2016 
Søndag 20. desember kl 19.30 i  
nesodden kirke:

Coro misto

gud Er hoS oSS
biskop atle sommerfeldts julehilsen

En av våre fine juleskikker er at 
vi henger en lysende stjerne i 
vinduet. I de mørke juledage-

ne er stjernen synlig på god avstand 
og gir mørke vinduer et vennlig inn-
trykk. I mitt barndomshjem var stjer-
nen også en markør som viste at i 
dette hjemmet lot vi stjernen lede 
oss til det store underet i stallen i 
Betlehem. I den stallen ble Gud  
født som menneske. Der tok  
jorden himmelen i favn 
når Maria vugget bar-
net i søvn. For å site-
re Alf Prøysen: «Den 
fyste gong hu skinte så 
laga hu ei bru, imellom seg 
og himmel’n og ei krubbe og 
ei ku»

Julefortellingene i Det nye tes-
tamentet knytter stjernen til tre vise 
menn. Det sies ikke noe annet om 
dem enn at de kom østfra. Noen 
mener de kom fra Petra i Jordan, 
et av de viktigste knutepunkter mel-
lom øst og vest, nord og sør. Gavene 
de brakte med seg; gull, røkelse og 
myrra, viser at de kom fra et sted 
med vidstrakte handelsforbindelser. 
Gavene markerte at hele verden var 
med på vandringen til Betlehem. 
Andre mener de kom fra Iran fordi 
kunnskapen om å lese stjernetegn var 
mest utviklet der. Den iranske zoro-
astrismereligionen la særlig vekt på 
kunnskapsdannelse basert på tyding 
av stjernetegn.

Fortellingen sier at vismennene dro 
ut på vandring fra trygge og kjente 
omgivelser, ledet av en stjerne. De 
vandret  til et folk de ikke tilhørte, 
et folk som hadde en tro vismennene 
sto utenfor. Deres vandring startet 
som en leting etter en kraftfull konge 
som skulle herske over sitt folk. 
Vandringen førte dem vekk fra mak-

tens palasser og inn til en konge født i 
en stall av en ugift tenåringsmor.

For meg representerer de tre vis-
mennene  den lengsel som ligger dypt 
nedlagt i de aller fleste mennesker 
gjennom alle tider og på alle ste-
der. Det er en lengsel som ikke til-
fredstilles av makt, penger, prestisje 

og godt omdømme hos naboer 
og kolleger. Det er en lengsel 

etter helhet, akseptering og 
helbredelse. Denne leng-

selen gjør menneske-
heten til et folk på 
vandring, som søker 

styrke og stillhet midt i 
en tilværelse som ofte har 

islett av uro, bekymring og 
nød slik dikteren Eivind Skeie 

beskriver det i salmen «Vi er et folk 
på vandring» (Norsk Salmebok 618). 
Betlehemstjernen leder oss dit.

Gud lar vismennene fra en annen 
kultur, med et annet språk og annen 
religion bli ledet av en stjerne til Jesu 
føderom. Jesus ble ikke bare  sendt til 
jødefolket, men kom til hele mennes-
keheten for å vise oss alle at Gud er 
hos oss. Gud er ikke lukket inne i de 
båser og grupperinger vi måtte finne 
tjenelig og naturlig. Stjernen forteller 
oss at Gud er større enn alt vi kan 
forestille oss. Stallen og krybben viser 
oss at Gud oppsøker hver og en av 
oss der vi er, og slik vi er, med Ordet 
om nåde og kjærlighet.

Julestjernen i vinduene våre uttryk-
ker at stjernen har stoppet også over 
våre hjem, og forteller at Gud er 
tilgjengelig for oss. I vår livsvand-
ring under Betlehemsstjernen kan vi 
hvile i tillit til at Gud ledsager oss 
hele tiden. Da kan vi synge de gode 
julesangene med full røst og tenne de 
mange lys og stjerner i vintermørket. 
Gud er hos oss.
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søndag 6. desember 
2. søndag i advent
LysVåken gudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 13. desember 
3. søndag i advent
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15. 

søndag 20. desember 
4. søndag i advent
Gudstjeneste, innsetting 
av sokneprest Synnøve 
Sakura Heggem i 
Gjøfjell kirke kl 11. 

torsdag 24. desember 
julaften
Gudstjeneste på 
Nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
Skoklefall kirke kl 12 
(for småbarn), kl 14, 15 
og 16.
Familiegudstjenester i 
Gjøfjell kirke kl 14.30 
NB! og 16.
Familiegudstjenester i 
Nesodden kirke kl 14, 
15 og 16.

Fredag 25. desember 
1. juledag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 12.

søndag 27. desember 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

31. desember  
nyttårsaften
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
15.30 NB!

2016
søndag 3. januar  
kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 10. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 17. januar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 24. januar 
såmannssøndag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

søndag 31. januar  
kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 7. februar 
Fastelavenssøndag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

søndag 14. februar 
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 21. februar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

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

søndag 6. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

søndag 13. mars 
mariabudskapsdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULSgudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15

søndag 20. mars 
palmesøndag
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

På gang
dIn  

oVErSIKt  
oVEr hVa Som  

SKJEr I KIrKEnE  
VårE. KlIPP ut  

og hEng  
oPP!

pusterom
Velkommen til  

en time med  
stillhet, lystenning  

og mulighet for sam-
tale og  

forbønn.  
Følg med på kirkens 

hjemmeside.

Nesodden kirke

onsdaGsåpent 
Åpne samlinger om 

kristen tro, med sang, 
annenhver onsdag kl. 
19–21.30. Kveldsmat. 

Oppstart i januar. 
Kontakt: Maalfrid og 
Nils Ivar Bovim, tlf. 

66 91 95 36. 

Gjøfjell menighetshus

Vesper
Skoklefalls  

musikalske kvelds-
gudstjenester  

fortsetter i 2016.  
Første vesper på 
nyåret  er onsdag  

20. januar. 

Skoklefall kirke 
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 nesodden.kirken.no
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