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Svein Hunnestad og jeg er fra 
dette nummer av Kirkespeilet 
redaktører.  

Første gang jeg kikket i en utgave 
av Kirkespeilet merket jeg meg bladets 
navn med glede. Hvorfor? Fordi speil 
og kirke gir meg så mange assosiasjo-
ner og gode utfordringer.

Da Skoklefall kirke feiret 80-års-
jubileum nylig under vesper i febru-
ar ble lokal historie speilet. Da 
Silje Mathea Kleftås Nygård ble 
ordinert samme sted ble både 
hennes vei til prestetjeneste 
– og kirkens tradisjon 
speilet. Jeg har allere-
de som ny prest blitt 
betrodd flere livsfortellin-
ger gjennom gravferd. Det er 
sterke speil for levd liv. Jeg har 
hatt æren av å døpe nye verdens-
borgere. Dåp er også dette: en sterk 
påminnelse om hvordan barnet speiler 
sine foreldre, sin familie og sitt sted 
i et evig lys. Barnet speiler et hellig 
makro-kosmos.

Et speil er og kan så mye (anbefalt 
lesning: Sabine Melchior-Bonnet, The 
Mirror. A History). Vi har gleden av å 
invitere til et høyst kvalifisert «uten-
fra-speil» for kirkegård og kirkehus 
på Nesodden når riksantikvar Jørn 
Holme besøker Nesodden kirke med 
foredrag på årsmøtet den 20. april. 
Følg med på oppslag!

Det er snart påske. Hvordan spei-
ler påskens hellige drama dine gle-
desmåltid med venner (skjærtorsdag, 
nattverd), dine svarteste dager (lang-

fredag), din ventetid og usikkerhet 
(påskeaften) og ditt livs umistelige 
høydepunkter (1. påskedag)? 

En av mine forbilder, samfunnsbyg-
geren Grundtvig (1783–1872), sa en 
gang at den litt usle, danske «bonde-
blomsten» påskelilje, er et pant, ikke 
bare et tegn på oppstandelse. Moder 
jord roper på balanse for alt levende, 
hva vi selv og verden er som natur.  

Kirkespeil har ansvar for å speile 
det som er synlig og usynlig på 

Nesodden – til felles beste. 
Hva med å invitere alle 

ungdommer i konfir-
masjonsalderen til et 
årlig treff for å spei-

le hverandres likheter 
og ulikheter? Kan Human-

Etisk Forbund, Pinsekirken, 
Misjonskirken og Den katolske 

kirke, buddhister, innflyttere og asyl-
søkere tenke seg å være med på det? 

Hva er din drøm for kirkene på 
Nesodden? 

Hvilket Nesodden, hva slags kirke 
og hva slags framtid vil vi skape 
sammen? Røtter og vinger er alltid 
viktig når vi skal finne svar.

I våre drømmer ligger gudsnærvær 
skjult og åpenbart til stede. Skal vi 
være kirke, må vi finne ut hva som vil 
bli til i oss og mellom oss. Bare slik 
skapes framtid i et evig lys, oppstan-
delsens lys. De kors vi må bære, bærer 
vi i lys av en evig glede. 

God påske!
Synnøve Sakura Heggem

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  
Synnøve Sakura Heggem tlf 452 04 373 

Sokneprest i Skoklefall  
Svein Hunnestad tlf 917 18 292

Kapellan (vikar)  
Silje Mathea Kleftås Nygård tlf 913 

53 044
Trosopplærer  

Jarl Eidjord tlf 932 86 856
Barne- og ungdomsarbeidere  

Isa Stenvoll Aasmundrud tlf 482 24 894 
Ingvild Fredwall tlf 915 11 829

Organister  
Ingeborg Christophersen tlf 452 23 917 
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  
Svein Otto Fredwall, 924 81 035
Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  

Arne Tor Selin Bjerke tlf 481 79 083

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. mai 2016. 

Kirke & speil
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Noen valfarter til fjells, andre 
valfarter til kirkene på 
Nesodden i påsken. Mens 

hovedstadens gater virker så glisne 
at man kan tro at alle innbyggere 
solbrenner nesetippene sine mens 
de kløner med klisteret og nyter den 
siste rest av vinter i fjellheimen, yrer 
det av liv i våre kirker. Omkring 800 
nesoddinger har valgt å oppleve 
dramaet som formidles i kirkene 
våre i løpet av en påskeuke. 
Påskefortellingen følges 
gjennom varierte guds-
tjenesteuttrykk i de 
tre kirkene. 

Palmesøndag kl. 
11 blir det høytids-
gudstjeneste uten dåp i 
Skoklefall kirke med vår 
nyordinerte, herlige prestevi-
kar Silje Mathea Kleftås Nygård 
og pianisten Eline Dalhoff. 

Skjærtorsdag har vi tradisjon 
for å samarbeide med Pinsekirken 
og Misjonskirken om kveldsguds-
tjeneste i Gjøfjell kirke. Denne gan-
gen får arrangementet en helt ny 
vri. Klokken 18.30 blir det en kort 
keltisk messe i kirkerommet, ved 
Synnøve og undertegnede. Så sam-
les vi til hjemmelaget suppe i menig-
hetshuset. Synnøve har skrevet mer 
om opplegget på side 14. 

Langfredag kl. 15 blir det tradisjo-
nen tro en messe med mye musikk i 
Nesodden kirke. Svein Hunnestad 
leder gudstjenesten. De sterke tek-
stene blir lest av en skuespiller. 
Mellom lesningene blir det blant 
annet musikk fra Vivaldis «Gloria», 
Bachs «Magnificat» og Pergolesis 
«Stabat Mater», samt «Lamento for 
langfredag» av Hovland. Sopranen 
Guro Lødemel, som vant mange 
musikkelskeres hjerter da hun sang 
i Kantorissimo i desember, skal 

medvirke sammen med den frem-
ragende fiolinisten Sara Övinge. 
Jeg får også gleden av å musisere 
med dem, på blokkfløyte og orgel. 
Alteret blir kledd nakent, det legges 
på et svart klede og fem røde roser 
for Jesu fem sår. 

1. påskedag skal det være høy-
tidsgudstjeneste i både Skoklefall 
og Nesodden kirker. 

Svein Hunnestad og Stefan 
Zlatanos står for ord og toner 

i Skoklefall, mens Synnøve 
Sakura Heggem og 

undertegnede styrer 
skipet i Nesodden. 
Det blir jublende 

salmer, kirker pyntet 
med påskeliljer og til 

slutt kirkekaffe. 
2. påskedag inviterer Svein 

til vesper i Skoklefall kirke kl. 
19.30. Dette blir en slags kirkens 
after-ski for hjemvendte «fjols fra 
fjells» som ønsker å få oppleve 
påskeukens fortellinger i kortver-
sjon. Jeg siterer Svein: 

«Korte blikk på hele påske-
fortellingen knyttet opp mot de 
enkelte dagene, med tekstlesning 
og salme. Hildegunn Solbø viser 
bilder som for nylig var utstilt 
på Hellviktangen. Bildene har et 
karakteristisk lys som både bryter 
seg inn og trenger seg ut. Her settes 
de i samtale med hele den fortettede 
påskefortellingen. 

Gamle vespervenner står for 
det musikalske uttrykket: Trygve 
Beddari, Anne Margareth Nilsen 
og Tov Ramstad. I skrivende stund 
arbeides det med å finne noen til å 
formidle tekstene.»

Påskete hilsener fra  
Ingeborg kantorinne

NOEN KANTORD 

Kantord om påsken NOTISER

Tirsdagsmiddag og åpen kirke
Hver tirsdag fra kl 18 til 19 er det åpen 
kirke i Nesodden. Velkommen inn for 
stillhet og lystenning.

Samme dag er det middag i menig-
hetshuset fra kl 17.

Årsmøter i menighetsrådene
Det innkalles til årsmøter og fest i 
menighetene:

• Skoklefall onsdag 6. april kl 18–21 

• Gjøfjell tirsdag 12. april kl 18–21

• Nesodden onsdag 20. april kl 19–21

Foto: Jan H
eier
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SE VÅRE NETTSIDER: SE VÅRE NETTSIDER: 
www.spar-esset.no

SPAR-ESSET MAT
GRYTERETTER
KOLDTBORD

SNITTER
KAKER

MIDDAG
Telefon 64 93 92 77 • Telefaks 64 93 92 37

Vi 
hjelper 

deg med 
maten

Når 
kvalitet 
teller

G R A V S E R V I C E

STELLER GRAVEN 
FOR DEG

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

VI LEVERER NYE GRAVMONUMENTER (stort utvalg)
VI VASKER, RETTER OPP, MALER OG LEGGER  
BLADGULL PÅ GAMLE STØTTER 

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 85 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 har det vært å begynne 
som prest på Nesodden?
– Det har vært veldig fint å begynne 
som prest på Nesodden. Det har vært 
mye å sette seg inn i, men jeg har blitt 
tatt veldig godt i mot av både stab og 
menigheter, så fortsettelsen er veldig 
lovende! 

– Har du noe forhold til Nesodden?
– For ei som er født og oppvokst i Oslo 
indre øst, har Nesodden frem til nå 
vært et eksotisk sted hvor disse båte-
ne ved Aker brygge gikk til. Denne 
høsten har også Nesodden vært stedet 
hvor Kristine, som jeg overtok etter og 
som er ei god venninne av meg, jobbet. 

– Hvor kommer du fra og hva er din 
bakgrunn?
– Jeg kommer fra Oslo indre øst, 
nærmere bestemt Grünerløkka, og har 
bodd der nesten hele livet mitt. Jeg har 
bakgrunn i Ten Sing – jeg var med i 

L ø k k a 
T e n 

Sing fra år 
2000 til jeg 

sluttet i 2015, 
sammenheng-

ende – men frem 
til jeg var ferdig 

med tredje året på 
profesjonsstudiet på 

Menighetsfakultetet, 
hadde jeg tenkt å jobbe 

med tv-produksjon, så plane-
ne endret seg drastisk da jeg fant ut at 
det var prest jeg ville bli! Jeg har også 
jobbet som fotograf og vært engasjert 
i studentpolitikk. 

– Hva er du opptatt av utenom kir-
ken?
– Ja, si det. Jeg har alltid vært enga-
sjert i KFUK-KFUM og er det fort-
satt, men det er vel kanskje kirkeen-
gasjement det også! Jeg er glad i å 
bake og å fotografere. Jeg har også et 
stort engasjement for alle flyktningene 
som kommer til Norge, det er viktig å 
ta i mot dem på en god og åpen måte 
slik at de får en god start på et nytt liv 
i Norge. 

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Jeg har vært veldig engasjert i saken 
om likekjønnet vigsel gjennom stu-
dietiden, og jeg kommer nok ikke til 
å slutte å være engasjert i den saken. 

Jeg kunne 
skrevet en lang 
artikkel om 
hvorfor denne 
saken enga-
sjerer meg så 
veldig, men i 

hovedsak mener 
jeg at det er på høy tid at kirken, 

og de prestene som vil, kan ta i mot 
homofile og lesbiske på samme måte 
som vi tar i mot heterofile par - nemlig 
ved å tilby dem en vigselssermoni på 
lik linje med den som allerede finnes 
i kirka vår. 

Jeg har også et sterkt engasjement 
for flyktninger og det flerkulturelle, 
også i kirka. Det å gi rom og plass for 
å møtes på tvers av språk og kulturer 
er en berikelse! I tillegg brenner jeg 
for ungdomsarbeid og at ungdommer 
som kommer til kirka skal bli møtt på 
en trygg og god måte slik at de opple-
ver at det er rom for både tro, tvil og 
spørsmål i kirka vår. 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Etter deg av Jojo Moyes og noen 
hårspenner. 

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Akkurat nå er jeg så utrolig glad 
og takknemlig for alle som stilte 
opp og laget ordinasjonsdagen min i 
Skoklefall den 21. februar til en fan-
tastisk minnerik dag. Og så gleder jeg 
meg til at det blir mer vårlig ute og 
jeg kan ta frem Converse-skoene mine 
igjen etter en lang vinter! 

– Hva ser du helst på TV?
– Akkurat nå har jeg dilla på Modern 
Family og New Girl. Jeg gleder meg 
også veldig til Greys Anatomy har 
sesongpremiere igjen.

Navn: Silje Mathea Kleftås Nygård
Alder: 29 år
Bosted: Oslo
Jobb: Nyordinert kapellan på Nesodden

SILJE MATHEA  
KLEFTÅS NYGÅRD

I SPEILET:
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Isa Stenvoll Aasmundrud, isa.aasmundrud@gmail.com

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
Kirken åpen for russ natt til 1. maiSkoklefall menighetshus åpner for russen natt til 1. mai. Kirkestaben ønsker å utvide samarbeidet med russen, og har bestemt å åpne Skoklefall menighetshus natt til 1. mai. Da er mange russ samlet i rundkjøringen like ved. Vi serverer suppe og vafler med mer og holder åpent utover natten så lenge det er behov.

Også i år hadde russerevyen ved Nesodden vgs julekonsert i Skoklefall kirke. De samlet full kirke og det ble en vakker og rørende konsert, nydelig korsang og dyk-tige solistfremføringer.

Lik Facebook-sidene «Ung 
Nesodden» og «Babysang 
Nesodden»!
Hold deg oppdatert på det som skjer i 
ungdomsarbeidet i Gjøfjell, Nesodden 
og Skoklefall kirke. Og i hva som 
skjer på babysangfronten.

6

Hjelp konfirmante-
ne å samle penger 
til årets fasteaksjon
I år handler Kirkens Nødhjelps aksjon om 
vann. I kriser er nettop det kritisk.

Aldri før har vi sett så mange store 
humanitære kriser på en gang. 
Kirkens Nødhjelp er i katastrofen 

med rent vann. Nå trenger de din hjelp. 
Akkurat nå er millioner av mennesker 

rammet av katastrofer – verden over. Det 
siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent 
vann til blant andre flyktninger i Sør-

Den knusktørre  
jorda gjør det umulig  
å få avlinger som  
kan selges videre på 
markedet.

Foto: O
le C

. Eklund
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KIRKESPEILSTRIPA
A

v M
artine G

unbjørnsen
GOD KONFIRMANTSTEMNING!

Informasjon om 
konfirmantåret 
2016/2017 kommer i 

posten til alle 14-åringer 
rundt 1. mai, og legges 

ut på www.nesod-
den.kirken.no

Konfirmantåret 15/16 går mot 
slutten. Nå gjenstår fasteaksjo-
nen, Slora-leirer 1.–3. og 8.–10. 
april, samtalegudstjenesten i 
Bakkeløkkahallen 24. april, samt 
selve konfirmasjonsgudstjenestene 
i mai. 

Konfirmantene som var på den 
første leiren i høst er her avbildet 
på Slora leirsted før hjemreise. Vi 

ser frem til nye fine helger sammen 
med dere i april og fortsatt godt 
samarbeid! 

Den gode stemningen på konfir-
mantsamlingene i år har ført til at 
vi vil prøve å få til flere samlinger 
for dette årskullet videre, i tillegg 
til lederkurset vil vi prøve å arran-
gere en Lisebergtur til høsten og en 
weekend i Hemsedal neste vinter.

Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre 
i Malawi, tørkerammede i Etiopia og 
jordskjelvofre i Nepal. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i 
Ankober og flere andre av de verst ram-
mede områdene i Etiopia. Behovene er 
akutte, og Kirkens Nødhjelp sørger for 
rent vann og trygge sanitære forhold. 

I kriser er vann kritisk. Derfor er 
vann noe av det aller første Kirkens 
Nødhjelp stiller med i katastrofer. De 
sørger for rent vann og mulighet til 
gode sanitærforhold der alt er øde-
lagt. Samtidig jobber de sammen med 
folk i utsatte områder for å forebygge 
den neste naturkatastrofen. Kirkens 
Nødhjelp jobber også med å påvirke 
politikere og andre beslutningstakere 
til å stanse klimaendringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp 
for å hjelpe. 13.–15. mars går Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 2016 av sta-
belen. Dette er menighetenes egen 
aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for 
Kirkens Nødhjelp å være der med rent 
vann når katastrofen rammer. 

Foto: H
ilina Abebe/K

irkens N
ødhjelp

BABYSANG: Gjøfjell menighetshus mandager 
og Skoklefall kirke tirsdager fra 25. og 26. januar  
ACTION TWEENS: Første fredag i måneden, 
neste gang 4. mars kl 18 på Skoklefall menighetshus 
FOLLOW Ungdomsklubben på Gjøfjell menighets-
hus, annenhver fredag kl 18, neste gang 4. mars 
BARNEKORET GJØKEN i Gjøfjell menighets-
hus  annenhver onsdag kl 16.30, neste gang 2. mars 
TEN-SING NESODDEN i Skoklefall menighetshus 
på tirsdager kl 19.30. Åpent hus fra kl 18. Ledere er 
Heidi Irene Magnerud og Charlotte de Bruyn.
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ØNSKER STORE, VARIERTE ROM FOR TROEN
Hvilke farger og nyanser vil 
råde i nesoddkirken med de to 
sokneprestene vi har nå?

Synnøve Sakura Heggem begyn-
te som sokneprest på Nesodden 
i desember i fjor og er mindre 

kjent for de fleste enn Skoklefall-
sokneprest på niende året Svein 
Hunnestad. Hun kom fra tilsvarende 
stilling i Rena og har gjort seg bemer-
ket som en modig prest. I intervjuer 
har hun for eksempel snakket om sin 
egen depresjon og om at hun ville være 
villig til å ofre jobben for å kunne vie 
homofile par. 

Det var en livskrise som gjorde at 
Heggem valgte å bli prest. Hun var 
gift, hadde tre barn, bodde i Øyer og 
jobbet som kateket i kirka. Så ble det 
skilsmisse. Hun tenkte seg to valg: 

– Skulle jeg fortsette som kateket og 
klore meg fast, eller gjøre det jeg aller 
helst ville?

Løsningen ble det siste. Hun begynte 
å studere teologi for hun hadde behov 
for å fordype seg i dette. Så munnet 
livskrisen ut i at hun ble prest – akku-
rat som den gjorde for Hunnestad. 

Faktisk har de to svært mye til felles. 

Stikkord: Åpenhet
Åpenhet i alle ordets betydninger, er 
et kjernestikkord for dem begge. Han 
har vært skoleleder og lærer for elever 
fra 43 nasjonaliteter på Lakkegata 
skole i Oslo. Hun har vokst opp som 
minoritet blant millioner av buddhis-
ter. De kjente ikke hverandre fra før 
de møttes på Kirkesenteret før jul, 
men fedrene deres, Steinar Hunnestad 
og Nils Daniel Heggem var nære 

kamerater. De gikk sammen på Norsk 
Luthersk Misjonssambands bibelskole 
på Fjellhaug tidlig på 1940-tallet. 

Hunnestad ble lærer på Fjellhaug, 
hvor Svein og søsknene vokste opp, 
og heimesekretær i NLM. Heggem 
tok med seg familien for å misjonere 
i Japan hvor unge Synnøve skulle 
tilbringe sine åtte første leveår. Det 
er herfra mellomnavnet Sakura, som 
betyr kirsebærblomst, kommer. Det 
var det særlig moren ville kalle henne, 
men det ble ikke hennes offisielle navn 

før for noen år siden. 
– Forkynnerkurs på Fjellhaug i den 

tida var ikke noe lite, da hadde du 
bestemt deg for noe stort, sier Heggem.

Vanskelig og fint
De ser på sine bakgrunner som både 
vanskelige og fine.

– Det at barna blir bærere av 
misjonskallet er noe av det mest pro-
blematiske, synes Hunnestad.

– Det kan minne om Abraham og 
Isak-fortellingen, i en lesning som fort 

Foto: Ann-Turi Ford



9

ØNSKER STORE, VARIERTE ROM FOR TROEN
Av Ann-Turi Ford

blir feil. Ikke minst for de barna som 
måtte plasseres et annet sted fordi for-
eldrene reiste ut, var det en stor byrde 
å bære. Misjonsbevegelsen har mange 
flotte sider, men også mange trange og 
vanskelige. For ham, som for Heggem 
har det å finne sin egen vei og å formu-
lere troen på sin egen måte vært viktig.

– Man har en sterk identitet og i 
utgangspunktet en veldig stor selvbe-
vissthet, både som familie og individ, 
presiserer hun. Da blir fallet desto 
større når det ikke holder, verken reli-

giøst eller familiært. 
Det var i dette Synnøve Sakura 

Heggem startet sin livssynsreise. Hun 
var et både troende, undrende og kri-
tisk barn som synes det var vanskelig å 
plassere seg i bare en av de tre hoved-
kategoriene  hun kjente til: Kristen, 
ikke-kristen og hedning. 

– Jeg begynte å tvile på om jeg var 
kristen, men jeg passet ikke i noen av 
de andre kategoriene heller. Hva gjør 
et barn med det? 

Familieoppbrudd
I dag har de opplevd hver sine fami-
lieoppbrudd – og funnet tilbake til 
kristendom med langt flere rom i enn 
den de møtte som barn. 

Begge ønsker de kirkerom med lav 
terskel og plass til alle som ønsker kir-
ken som en ramme om livet sitt.

– Bakgrunnen vår er en erfaring. 
Veien vekk fra den har vært vanskelig, 
spennende og fascinerende. 

– Jeg vil ikke hive alt derfra på 
båten, men det hadde vært umulig å 

Til venstre: Synnøve Sakura Heggem og Svein Hunnestad ser på de kristne 
grunnfortellingene som en enorm skattekiste de kan øse av og nytolke. De har 
begge vokst opp i samme misjonsorganisasjon og sier at de ikke kunne ha vært 
der i dag. Den er for eksempel fremdeles imot kvinnelige prester. 
Over, venstre: Nils Daniel Heggem og Steinar Hunnestad gikk i samme kull 
på Fjellhaug bibel- og misjonsskole.
Over, midten: Heggem ble glad da hun hørte fra prosten at Svein Hunnestad 
konsekvent kalte henne for hennes japanske mellomnavn Sakura. – Da jeg var 
skoleleder på Lakkegata skole sang vi Sakura-sangen hver vår når kirsebær-
blomstene blomstret i Tøyenparken.
Over, høyre: Svein Hunnestads ønske om å åpne kirken har blant annet kom-
met til uttrykk i serien med vespergudstjenester.

Høyre: Synnøve Sakura Heggem ble ordinert av Rosemarie Køhn, biskop i 
Hamar.

Foto: Ann-Turi Ford

Foto: Ann-Turi Ford

Foto: Privat

Foto: Jan H
eien

Foto: Privat
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være der i dag, sier Hunnestad.
– Jo eldre jeg blir jo flere perspek-

tiver får jeg på denne formen for kris-
tendom, supplerer Heggem.

– Lekmannskristendommen hadde 
en politisk og religiøs kraft nedenfra. 
Så ble den en anakronisme en gang på 
1980-tallet.

Et stykke unna misjonens tanke-
gods, verdsetter de likevel noe derfra. 

Ferdig trospakke
– Da den fiks ferdige trospakken jeg 
fikk presentert som barn brøt sammen 
greide jeg ikke å kvitte meg med troen. 
Livet viste meg at denne forstillingen 
om tro ikke holdt og jeg fikk behov 
for å formulere den på nytt. Nå liker 
jeg å tenke på troen som en vei og en 
vandring, fortsetter Hunnestad.

– Jeg kan ikke stå for min barndoms 
bevegelse som sier at hvis alle blir 
kristne, så blir alt bra. En slik indi-
vidualistisk og  triumfalistisk kristen-
dom holder ikke, legger Heggem til og 
sier at for å kunne ta et oppgjør med 
sin bakgrunn som hun har gjort, må 
man risikere å miste det hele. 

– Ulike oppgjør, eller kanskje like 
mye: re-formasjoner av tro og liv, gjor-
de at jeg oppdaget nye spennende ting 
og lettere fikk øye på hva jeg ville ta 
med meg fra barnelandskapet. 

Det ble inngangen hennes til salme-
forskning. Hun har tatt doktorgrad 
om kjærlighet i salmene til den dan-
ske kulturpersonligheten Nikolai F. S. 
Grundtvig (1783-1872).  

– Disse salmene er poetisk vevd 
sammen av kristendom som bevisst 
forener naturbilder, folketro, historie, 
mytologi, politikk, estetikk, kjønn og 
relasjoner for liten og stor. «Deilig er 
den himmel blå» er et eksempel. 

Som Hunnestad opplever hun at 
mye av det vanskelige i troen er knyt-
tet til retorikk.

Trangt språk
– Min livslange kamp med barneuni-
verset handler mest av alt om språket. 
Det var for entydig og trangt. 

– Ja, ordene kan bygge opp og rive 
ned, istemmer Hunnestad.

– Folk kan komme som de er, med 
sitt eget språk og uten å måtte holde 
opp med å være seg selv. Troen må 
være et åpent rom, i motsetning til det 
trange jeg opplevde i oppveksten. 

De ble litt som barn igjen når de fant 
ut sammenhengen seg i mellom og så 
misjonærfedrene sine stå ved siden 
av hverandre i gamle fotoalbum. De 
kjente ikke hverandre fra før, men tror 
de kan ha møttes. Hun er fire år eldre 
enn ham.

– Det var spennende å høre om 
Synnøve at hun hadde studert på teo-
logisk fakultet rett før meg, at vi har 
gått en vei som likner hverandres. 

Hun hadde på sin side hørt at Svein 
Hunnestad var en veldig ok prest.

Nye teologitanker
Sokneprestene møtes i nye måter å 
tenke teologi på. 

– Kirkerom er levende fordi folk har 
gått ut og inn med sine største skatter 
og dypeste sorger og slik skapt hellig 
grunn. Og det er derfor Gud er der. 
Ekte liv skapes i møtet mellom kir-
kerom, prest og folk flest, opplever 
Synnøve. 

– Når vi skal være kirke her på 
Nesodden er det så viktig at folk 
får oppleve at kirkerommet er til for 
nettopp dem, sier Hunnestad. Mange 
synes han har oppnådd nettopp det 

gjennom sitt initiativ med månedlige 
vesperkvelder.

– I min verden er Gud til stede i alt 
og alle. Vi er alle prester, helst også i 
våre egne liv, fortsetter Heggem. 

Hun har alltid vært intenst opptatt 
av livssyn og religioner i alle varianter 
fra ateisme i den ene ytterlighet til dyp 
religiøsitet i den andre. 

– For meg er det det samme som å 
være genuint interessert i andre men-
nesker og verden. 

Det som forener
– Den entydige og dogmatiske klisje-
oppfattelsen av for eksempel islam er 
farlig. Det at Gud har skapt alle men-
nesker og at vi alle bærer noe av guds 
bilde i oss må sette noen rammer. En 
krenkelse av et annet menneske er en 
krenkelse av Gud. Dette var kristen-
dommen tidlig ute med å formulere. Vi 
må lete etter det som forener oss. Og 
spørre oss hvilke konsekvenser det får, 
mener Hunnestad

Hva er evig?
– Vi må møte mangfoldet i oss og 
omkring oss med vår skapende kraft. 
Mitt kall er å finne ut hva det er å være 
menneske i verden – i et evig lys. Hva 
har vi til felles? Hvilke felles saker 
skal vi slåss for, og hvilke forskjeller 
er viktige, i eget liv, lokalt og globalt? 
Gudstro kan aldri miste disse perspek-
tiv: hva binder alt levende sammen? 
Hva er evig? Hva er forgjengelig? 
Hva kan forsones, og når må en leve 
med det uforsonlige? 

Og hvis det blir satt på spissen er 
Nesoddens sokneprester enige om nok 
en ting: At kjærlighet er viktigere enn 
organisert religion.

SORG OMSORG FOLLO
ønsker mennesker fra alle kommunene i Follo velkommen til samtaler og del-
takelse i grupper. Ledere i sorggruppene er frivillige med stort engasjement for 
dette arbeidet. 
Gruppene varer normalt omtrent et år. Det er grupper for mennesker som har 
opplevd dødsfall, samlivsbrudd, har mistet barn og andre spesielle behov.

www.sorgomsogfollo.no • mobil 477 10 801



Kom til økume-
nisk skjærtorsdag 
på Gjøfjell
Har du en tanke, et dikt, en bønn, en fortel-
ling fra eget liv om påske? Eller kanskje du 
har et bilde eller en annen ting som minner 
deg om påske? En sang eller salme? Kan du 
tenke deg å dele dette med andre?
Pinsekirken, Misjonskirken og Den norske 
kirke inviterer til skjærtorsdagssamling 24. 
mars i Gjøfjell kirke og i menighetshuset.

Kveldens program:
18.30-18.50: Keltisk kveldsbønn ved 

kantor Ingeborg Christoffersen 
og sokneprest Synnøve S Heggem 
(Gjøfjell kirke)

19.00-20.30 Enkelt, felles måltid i 
menighetshuset. Bjørn Hansen og 
Synnøve S Heggem er vertskap og 
leder måltidet. Vi deler våre påske-
ting, tanker, minner og håp. 

Husk: du er like velkommen om du ikke har 
noe spesielt på hjertet!

Alle er hjertelig velkomne!
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VESPER MED VARAORDFØRER

RIKSANTIKVAR 
JØRN HOLME  
TIL NESODDEN

HVER TIRSDAG KAN DU 
KOMME TIL FERDIG MAT

Nesodden menighetsråd arrangerer 
årsmøte i Nesodden kirke 20. april. 
Da kommer riksantikvar Jørn Holme 
og fagsjef Ulf Holmene for å holde 
foredrag. Det skjer klokka 19 i kirken 
og blir fulgt av samtale og mulighet for 
å stille spørsmål.
Alle er hjertelig velkomne!

Onsdag 4. mai er det klart for 
en ny vesperkveld i Skoklefall 
kirke. Denne gang vil varaordfø-
rer Erik Adland være gjest. 

– Vi ønsker å bli litt bedre 
kjent med ham, bak den offent-
lige rollen, sier sokneprest Svein 
Hunnestad.

– Vi vil berøre noen av 
livets store og små spørsmål. 
Musikken denne gangen er det 
Lars Beckstrøm med band som 
skal stå for.

Vespersemesteret avsluttes 
med sommerfest 15. juni. 

Nesodden menighetshus er møteste-
det tirsdager mellom klokka fem og 
sju på ettermiddagen. 
Her kan du kjøpe middag, salat, frukt, 
kaffe og vaffel for bare hundre kroner. 
For barn koster det bare tretti kroner. 
Og du kan treffe nye og gamle venner. 

Ta gjerne også turen innom 
Nesodden kirke som er åpen for still-
het og lystenning kl 18-19!

Foto: M
.M

. Bratlie/N
esodden kom

m
une
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Y N D L I N G S S A L M E
MIN

og svensk. Salmen har mer enn femti 
tradisjonelle melodier. Den står først 
i salmeboka fra 2013, og der med en 
melodi fra Romedal. Under er origi-
nalteksten før Jensens tre-strofers-
versjon.

ATF
(Kilde: Norsk salmeleksikon bild II og 
bokselskap.no)

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

HErre GUD! dit dyre Navn og Ære 
Over Verden høyt i Savn maa være, 
Og alle Siæle, og alle Træle 
Og hver Geselle de skal fortælle 
Din Ære.

Det er smugt og kaasteligt at høre, 
At mand GUD sin Læbers Pligt monn’ 

giøre; 
De Dyb Afgrunder, de grønne Lunder 
Skal HErrens Vunder hver Tid og 

Stunder 
Udføre.

Om sig Folk anstille vil saa slemme, 
GUds Navn slet at tie still og glemme, 
Saa skal dog Stene og tørre Bene 
Ey være seene hands Navn det reene 
At fremme.

Ja før GUD sin Ære skal forlise, 
Før skal Hav og grommen Hval ham 

prise, 
Samt og Tanteyen, som løber Leyen, 
Steenbid og Seyen og Torsk og Skreyen. 
Og Niise.

GUD er GUD, om alle Land laa øde, 
GUD er GUD, om alle Mand var døde, 
Om Folk forsvimler, i HErrens Himler 
Utallig vrimler, som slaer paa Cimler 
Hin Søde.

Skulle HErren fattis Bram og Svenne? 
See, ti tusind staar for ham og tienne, 
Ja tusind gange ti tusind mange, 
Hvis smukke Sange med Klang kand 

prange 
Der henne.

Thi for GUD skal alle Knæ sig bøye, 
De som boor i Himlene hin høye, 
Og de paa Jorden i Sør og Norden, 
Samt Dievlers Orden, som dømt er  

vorden 
Til Møye.

Høyen Hald og dyben Dal skal vige, 
Jord og Himmel falde skal tillige, 
Hver Bierg og Tinde skal slet forsvinde, 
Men HErrens Minde til tusind Sinde
Skal stige.

Vil de Gamle være stiv og sove, 
Da skal Børn i Moders Liv GUD love; 
De Halte, Lamme, Maal-løse, Stamme 
Giør og det samme, de Gromme, 

Gramme 
Og Grove.

Naar jeg mig fra Top til Fod betragter, 
Ingen Lem paa mig forgod jeg agter, 
Var de saa smukke som Silke-Dukke, 
De jo skal bukke med ydmyg Sukke 
Og Facter.

Men ô Mennisk tør du vel det meene? 
At GUds Navn skeer Ræt og Skel allene, 
For Præst og Bonde med blotte Munde 
Ham love kunde? ney, ingenlunde 
Det eene.

HErrens Navn hos os paa Jord kand 
ikke 

Helligis ikkun med Ord og Nikke; 
Ney; hvor du svæver og hvor du stræver, 
See til du lever, som GUds Ord kræver 
Til Prikke.

Lad dit Lius for Folket smukt saa  
brende, 

At enhver din Dyyd og Tugt kand  
kiende, 

Leev ey begierlig, ey Folk besværlig leev 
from og ærlig mod hver Mand kiærlig 
Til Ende.

Had alt det GUD i sit Ord selv hader, 
At Vellysten dig paa Jord ey skader, 
Sky Synd og Lyder, som GUD forbyder, 
Elsk Tugt og Dyder, som dig bepryder 
Og bader.

Men vilt du paa Synders Vey henstige, 
Og fra Dyden blues ey at vige, 
Da dine Lemmer GUds Navn  

beskemmer 
GUds Aand bortskremmer og ey  

forfremmer
GUds Rige.

Men ô GUD! forhindre sligt at blive! 
Hvad som er u-gudeligt fordrive! 
At vi vor Tider mod Synden strider, 
Naar Tiden lider, hos dig omsider
At blive!

Favorittsalmen til politiker og 
tidligere ordfører CHRISTIAN 
HINTZE HOLM er (under noe 
tvil) 

«HERRE GUD DITT DYRE 
NAVN OG ÆRE» 
– Yndlingssalme er drøyt å si, for 
som ikke-medlem av kirken er jeg 
jo ikke en ivrig salmesanger, inn-
rømmer han.

– Men jeg kan peke på Petter 
Dass' katekismesang «Herre Gud 
ditt dyre navn og ære». Det er en 
fantastisk barokksang som både 
er en storslagen salme, en slags 
topografisk hyllest til Nord-Norge 
og en feiende flott sang.

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

OM SALMEN
Dette er en av Petter Dass’ 48 
katekismesanger, fullført i 1690-
årene og gitt ut 1715. Den er 
skrevet til Fadervårs annen bønn 
under overskriften «Den Anden 
Sang. Helligt vorde dit Navn». 

I 1909 ble sangen omarbeidet 
til kirkesalme av Gustav Jensen, 
for så å bli innlemmet i Landstads 
reviderte salmebok i 1926. 

Året før var Anders Hovdens 
landsmålsversjon av Gustav 
Jensens gjendiktning blitt inklu-
dert i Nynorsk salmebok. Den 
er gjendiktet på engelsk, tysk, 
islandsk, færøyisk, moderne dansk 
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Gjøfjell menighet avholdt årsmøte etter 
Gudstjenesten søndag 15. februar, der for-
mannen (fra 1. januar 1976) driftsbestyrer 
Normann Beck fremla følgende årsberetning 
for Menighetsrådets virksomhet i 1975:

Menighetsrådets sammensetning i 1975: 
Formann: Reidar Loge. Viseformann: 
Borghild Haugan. Kasserer: Aud Wetlesen. 
Sekretær: Jakob Sletten. Normann Beck og 
Margit Eriksen. Varamenn: Lilly Melgård, 
Grethe Bergseth, Inger Svensson og Reidar 
Langfjell. Magne Michaelsen var medlem til 
august, da han flyttet til Finnmark.

I løpet av året er det avholdt 5 menig-
hetsrådsmøter. Av saker som er behand-
let, kan nevnes: Forslag fra Formannskapet 
om festeavgift for gravsteder og avgift for 
orgelmusikk ved begravelser og brylluper. 
Nyordningen med betaling for disse tjenester 
er allerede trådt i kraft.

Den nye kirkegården ble ferdig i løpet av 
året, og vigsling vil finne sted i løpet av for-
sommeren. Ved at vi har fått ny kirkegård 
tillagt den gamle, er det blitt et skille mellom 
kirkegårdene ved en hekk og noen mindre 
pene trær. Menighetsrådet har tatt dette 
opp, hva som best kan gjøres for at anlegget 
skal bli penest mulig. Og her appellerer vi til 
menigheten om å komme med forslag til hva 
som bør gjøres […]

Menighetsrådet fattet vedtak om innsam-
ling av midler til «høreapparater i kirken». 
Innsamlingen er nå avsluttet, og innbragte 
kr. 4229,- som herved takkes hjertelig for. 
Anlegget regner man med skal være montert 
til 17. mai i år, og vil være en god hjelp for 
alle hørselsvake. Innsamlingen ble lagt opp 
som en «dør-til-dør» aksjon, der menighets-
rådets medlemmer delte sognet mellom seg og 
leverte innsamlingskonvolutter som på avtalt 
tid ble hentet. Over alt møtte man velvilje 
og giverglede, hvilket det gode resultat er et 
bevis på […]

Til slutt vil Menighetsrådet sende en appell 
til folket i Gjøfjell menighet: FLERE FOLK 
TIL KIRKE PÅ KIRKESØNDAGER.

Fra Kirkespeilet nr 1 – påsken 1976

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 413 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 930 32 370
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL 
Hyggelig lokale til bar-
nedåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 
917 34 369 
elisabeth.wehmer@ 
gmail.com

K I R K E S P E I L E T



B Ø N N
Treenige kjærlighet, 

du var hos oss ved tidenes begynnelse.
Bli hos oss til tidens ende.

Du var hos oss da livene våre ble formet.
Bli hos oss ved livets slutt.

Du var hos oss da solen sto opp.
Bli hos oss når dagen er over.

Norsk salmebok 2013, side 1240

29. NOVEMBER 2015–21. FEBRUAR 2016

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Tiril Bakmand
Olivia Klungsøyr Melbye
Johanne Dowlasz Nystedt
Noelle Carolin Solvang 

Lindblom
Albert Grind 
Henriette Lillehaug Hansen

SKOKLEFALL KIRKE
Olava Heierstad
Adam Loe Engum
Ingrid Wevle-Thorsby
Amanda Ardø
Ylva Wang Bekkevold
Ella Dannevig Woxholt
Peder Dannevig Woxholt
Madeleine Jeanette Bjerke
Marte Gudbjørgsrud Aamodt
Elsa Marie Ots 

GJØFJELL KIRKE
Olava Storvand

14

Karin Elisabeth  
Stenberg. . . . . . . . . . . (1940)

Irene Gjøsund. . . . . . . . (1975)

Karsten Ragnar  
Dammen . . . . . . . . . . (1934)

Gjertrud Løken. . . . . . . (1927)
Lars Ulf Bromander. . . (1947)
Marit Larsen. . . . . . . . . (1946)
Olav Wold-Jensen . . . . (1932)
Einar-Arne Lehmann. . (1945)
Astrid Ulrikke Bakkebø 

Knudsen. . . . . . . . . . . (1917)
Maja Liesel Hoyer . . . . (1930)
Lise Thamsen . . . . . . . . (1920)
Gunvor Reksten . . . . . . (1928)
Arne Johan Paulsen. . . (1933)
Egil Kolding Knutsen. . (1937)
Aasta Margrethe  

Hodnungseth. . . . . . . (1922)
Brigitte Brunhilde  

Offenberg . . . . . . . . . (1947)
Gunn Kalberg Hansen. (1958)
Margot Røsæg . . . . . . . (1924)
Erik Bergersen . . . . . . . (1928)
Anne Marie Johansen . (1937)
Tor Hansen . . . . . . . . . . (1933)
Kitty Cyran . . . . . . . . . . (1925)
Bjørg Glenne. . . . . . . . . (1921)
Odd Frilseth . . . . . . . . . (1926)
Rønnaug Elisabeth  

Eriksen. . . . . . . . . . . . (1930)
Heidi Elisabeth Ergo . . (1959)
Nina Storvand Lunde . (1984)
Per Sarvik . . . . . . . . . . . (1951)
Per Kristian Nordal . . . (1930)
Inger Strand . . . . . . . . . (1937)
Helge Olav Hansen . . . (1922)
Eva Reidun Jølstad . . . (1937)
Gerd Olsen . . . . . . . . . . (1938)
Odd Erik Lundblad . . . (1940) Har du en favorittbønn? Eller vil du lage en selv?

Send den til redaktøren sokneprest@nesodden.kirken.no

P Å S K E N  I  K I R K E N E
Palmesøndag klokka 11: Høytidsgudstjeneste uten 

dåp i Skoklefall kirke med Silje Mathea Kleftås 
Nygård og pianist Eline Dalhoff. 

Skjærtorsdag klokka 18.30: Kveldsgudstjeneste 
sammen med Pinsekirken og Misjonskirken i 
Gjøfjell kirke. Kort keltisk kveldsbønn. 

Langfredag klokka 15: Messe med mye musikk i 
Nesodden kirke. Svein Hunnestad leder guds-
tjenesten. Tekstene blir lest av en profesjonell 
skuespiller. Musikk fra Vivaldis Gloria, Bachs 
Magnificat og Pergolesis Stabat mater, samt 
Lamento for langfredag av Hovland. Med sopran 
Guro Lødemel, fiolinist Sara Övinge og Ingeborg 
Christophersen på blokkfløyte og orgel. 

Første påskedag klokka 11: Høytidsgudstjeneste 
i Skoklefall og Nesodden kirker. Med Svein 
Hunnestad, Stefan Zlatanos og Synnøve Sakura 
Heggem. Kirkekaffe. 

Andre påskedag klokka 19.30: Vesper i Skoklefall 
kirke tekstlesning og salme. Hildegunn Solbø viser 
bilder som for nylig var utstilt på Helviktangen
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EN NY KIRKE-
GÅRD SKAL 
VIGSLES
Søndag 8. mai klok-
ka 11 blir det vigslings-
gudstjeneste ute på den 
nye kirkegården ved 
Nesodden kirke. 

Prost Hege Fagermoen 
vil forestå vigslingen. 

Forhåpentlig vil korpset 
Fremad janitsjar gi hen-
delsen tonefølge.

Det blir kirkekaffe i 
Nesodden menighetshus 
etterpå.

HISTORISK ORDINASJON KIRKESPEILET MELLOM 
STIVE PERMER

Det første nummeret av Kirkespeilet kom 
ut i juni 1969 med Lill Gahre Falkenberg 
som redaktør og med en hilsen på side 

3 fra Borg bispedømmes aller første biskop, Per 
Lønning. Helt fram til og med 1994 kom bladet ut 
i et beskjedent A5-format, det typiske «menighets-
blad-formatet». I 1994 satt Petter Moen på redak-
tørkrakken. Han hadde overtatt ved årsskiftet for 
Sverre Wigaard. Etter 1994 gikk Kirkespeilet over 
til det formatet du nå holder i hendene.

Årgangene 1969–1994 foreligger nå innbundet 
mellom stive permer. De fire bindene kommer til 
å ha sin faste plass på kirkekontoret på Tangen 
Nærsenter der interesserte vil kunne bla og lese seg 
gjennom 25 år av Nesoddens kirkehistorie. Det vil 
dessverre ikke bli anledning til hjemlån av bøkene. 
Årgangene fra 1995 og senere vil etter hvert bli 
samlet på lignende måte. 

SG Foto: Steinar G
lim

sdal

Foto: Steinar G
lim

sdal

Søndag 21. februar skjed-
de en historisk hendelse 
i Skoklefall kirke: Silje M. 
K. Nygård ble ordinert til 
prestetjenesten av biskop 
Atle Sommerfelt. Ordinasjon 
til prest har tidligere vært 
lagt til domkirkene, så dette 

var en historisk hendelse for 
Nesodden.

Silje var ferdig utdan-
net teolog i 2015, har vært 
vikarprest i Ås en periode og 
vil nå vikariere som kapellan 
for Helge Nylenna ut i juni.

Les mer om henne på side 5.

Skoklefall menighetsråd har 
pene dåpskjoler med lue til utlån. 
Størrelsen er 68 – og passer til 
barn på fire til seks måneder.

Kontaktperson er 
Ingeborg Lidal.
ingeborgbeate@gmail.com eller 
på telefon 90 50 23 62

LÅN EN  
DÅPSKJOLE!
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Søndag 28. februar
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Søndag 6. mars 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Seksårsbok
Søndag 13. mars – 
Mariabudskapsdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15
Søndag 20. mars - 
Palmesøndag
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Torsdag 24. mars - 
Skjærtorsdag
Felleskirkelig guds-
tjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 18.30
Kirkesuppe i menig-
hetshuset

Fredag 25. mars – 
Langfredag
Gudstjeneste med 
musikk i Nesodden 
kirke kl 15.00
Søndag 27. mars – 1. 
påskedag 
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Mandag 28. april – 2. 
påskedag
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Søndag 3. april
Familiegudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 11. 
Våronn 
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Våronn
Søndag 10. april
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Søndag 17. april
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Søndag 24. april
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene 
Bakkeløkka ungdoms-
skole, Fagerstrand kl 
18.30
Søndag 1. mai
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Onsdag 4. mai 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Torsdag 5. mai – Kristi 
Himmelfartsdag
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 11
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 
11.00
Søndag 8. mai 
Gudstjeneste på den 
nye kirkegård ved 
Nesodden kirke kl 11. 
Vigsling ved prosten

Søndag 15. mai – 1. 
Pinsedag
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Mandag 16. mai – 2. pin-
sedag
Felleskirkelig guds-
tjeneste, To gård kl 12.
Tirsdag 17. mai
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
10.00
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.30.
Lørdag 21. mai 
Konfirmasjon i Gjøfjell 
kirke kl 11.00, 12.30 
Konfirmasjon i 
Skoklefall kirke kl 
11.00, 12.30 og 14.00
Søndag 22. mai
Konfirmasjon i 
Nesodden kirke kl 
11.00, 12.30 og 14.00
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 29. mai
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Søndag 5. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Søndag 12. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Onsdag 15. juni 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Søndag 19. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$

ÅPEN KIRKE
Åpent for stillhet, 
lystenning og sang 
tirsdager kl 18–19.  

 
 
 
 

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 16. mars.

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Skoklefalls  
musikalske  
kveldsguds- 

tjenester fortsetter  
følgende kvelder  

28. mars, 4. mai og 
15. juni. 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

Foto: Leif Bjerve

SE MER PÅ NETT
 nesodden.kirken.no


