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Nå foreligger det et nytt, for-
enklet system for å melde seg 
ut av kirken elektronisk. Ved 

hjelp av link og bank-ID, har dette 
blitt et enkelt og sikkert system. Etter 
alt rotet som har fremkommet med 
medlemslistene, er dette betryggende 
for alle parter. Kirken ønsker ikke å ha 
mennesker stående som medlemmer, 
som ikke selv ønsker å være det.

Det samme systemet kan brukes 
til å melde seg inn uten personlig 
fremmøte. Dersom du likevel 
ønsker å møte opp på kirke-
kontoret, er du mer enn 
hjertelig velkommen. 
En hyggelig stab står 
klar til å ta imot dere.

I disse dager ligger kul-
turplanen for Nesodden ute 
til høring, og kirken er en av 
høringsinstansene. Kirken er en bety-
delig kulturaktør i vår kommune. Vi er 
tilstede i de viktige overgangsfasene i 
menneskers liv. Et stort velkommen til 
livet knyttet til dåp. I overgangen fra 
barn til voksen og selvstendig person, 
ved konfirmasjon. Når noen velger å 
ville dele livet sitt med en annen, ved 
bryllup, og ikke minst når livet tar 
slutt og en skal ta avskjed med noen 
av sine kjære.

De bibelske grunnfortellingene lig-
ger som en grunnpilar for det meste 
av vår kultur og tradisjoner. Hvordan 

kan man forstå Ibsen uten å kjenne 
disse? I litteraturen, i musikken og 
billedkunst, ja, i selve språket ligger 
de i bunnen for vår forståelse. Og mer 
enn det, som en grunnvold i dannelsen 
av et humanistisk menneskesyn, for 
etikk og juss.

Nesodden kirke må være det viktig-
ste kulturbygget på Nesodden i kraft 
av sin lange historie. Alle kirkene 
våre er betydningsfulle kulturarenaer 

knyttet til gudstjenester, kirkelige 
handlinger, konserter og andre 

kulturarrangement.
I dette nummeret av 
Kirkespeilet vil du 
også bli kjent med 

MUV, et kirkeutviklings-
prosjekt. Her ønsker vi å 

høre befolkningens stemme for 
hvordan kirken kan utvikle seg 

videre, bli bedre og komme nærmere 
den befolkningen vi er satt til å tjene. 
Vi vil sette stor pris på om du avset-
ter noen minutter på å gi oss viktige 
impulser for veien videre. Dette er en 
mulighet for å la din stemme bli hørt. 
Vi ønsker å være en lyttende kirke, 
og sammen med hele Nesodden gjøre 
dette vakre stedet vårt til å bli et enda 
bedre sted å bo, for alle.

Alt godt,  
Svein 

sokneprest.skoklefall@nesodden.kirken.no
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Kantorissimo gjør verden litt  
bedre. Nå blir det TV-aksjons-
konsert i Nesodden kirke!

I juli døde den jødiske forfatteren og 
filosofen Elie Wiesel. Han overlevde 
holocaust som den eneste i sin familie. 

I 1986 mottok han Nobels fredspris for 
sin kamp mot rasisme, vold og under-
trykkelse. Han stod for å tilgi, 
men ikke glemme. Jeg håper 
dette sitatet fra Wiesel får 
leve evig: Det motsatte av 
kjærlighet er ikke hat, 
men likegyldighet.

Fredag 21. okto-
ber kl. 20 blir det 
kjærlighet i Nesodden 
kirke! Kjærlighet til musik-
ken og støtte til dem som 
kjemper for å opprettholde men-
neskeverdet i enhver situasjon. Fem 
musikere i særklasse og en yndet for-
teller tropper opp for å gi Nesodden-
folket en uforglemmelig konsert, og for 
å gi Røde Kors (TV-aksjonen 2016) 
penger i kassa. Det blir barokkmusikk 
av komponister som Vivaldi, Holborne, 
Westhoff og Castello samt folketoner fra 
forskjellige steder i verden. 

De medvirkende (utover undertegnede 
kantorinne) på TV-aksjonskonserten er: 

Ingvild Habbestad – en drøm av en fio-
linist og medmusiker som kunne velge 
og vrake i jobbtilbud etter studiene. 
Musikkgleden og stemningen i KORK 
gjorde at hun valgte det som sin arbeids-
plass. Hun spiller også i Det norske 
kammerorkester. Joon-ho Shim – en kor-
eansk cellist i internasjonal toppklasse, 
som har flyttet til Nesodden! Han kon-
serterer over hele verden, men nå blir 
han for første gang å høre i Nesodden 
kirke. Petter Richter – en av Norges frem-
ste klassiske gitarister, som har vunnet 
en rekke priser både i inn- og utland. 

Mange vil kanskje huske ham fra 
Kantorissimo-konserten hvor han spilte 
med Henning Kraggerud. Ante Skaug – 
han som får alt til å svinge litt ekstra! 
Ante er utdannet slagverker og dirigent 
fra Oslo, Stockholm og London og dri-
ver med musikkformen «stomp». Dette 
blir gøy! Terje Nordby – var Tramteatrets 
forfatter. Som dramatiker har han fått 
Ibsenprisen og gjort seg bemerket også 
internasjonalt. I senere år mest kjent 

for Mytekalenderen i NRK P2 og en 
rekke bøker om mytologi, foruten 

utallige foredrag, kåserier og 
konsertintroduksjoner.

«Årets TV-aksjon skal 
redde liv og gi omfatten-

de helsehjelp til noen av de 
mest sårbare i verden – men-

nesker rammet av krig og konflikt. 
Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to 

millioner mennesker få livsviktig hjelp. 
Krig og vold skaper enorme lidelser. 
Mennesker blir drept, og ringvirkninge-
ne for lokalbefolkningen er katastrofale. 
De mangler vann, mat og medisiner, 
helsetilbudet svekkes, de må flykte fra 
hjemmene sine og har ingen jobb å gå 
til. Dette fører igjen til underernæring, 
helseproblemer, utrygghet og fattigdom. 
Årets TV-aksjonsmidler går til Røde 
Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, 
Sør-Sudan, Afghanistan, Myanmar, 
Somalia, El Salvador, Guatemala og 
Honduras. Pengene går også til å hjelpe 
flyktninger som har kommet til Norge.» 
(blimed.no)

Konsertbilletten vil koste 200 kroner, 
men det blir mulighet for å gi litt ekstra 
om man ønsker det. Alle inntekter vil gå 
uavkortet til Røde Kors. 

Jeg håper vi ses i Nesodden kirke 
denne oktoberkvelden! 

Love is in the air! 
Hilsen fra Ingeborg

post@ingeborgchristophersen.com

NOEN KANTORD 

TV-aksjonskonsert NOTISER

Mistet et slips, ei sølje 
eller en tiger?
Hvem savner en tiger? Ta i til-
felle kontakt med kirkesenteret 
for å bli forenet med tingen 
din.

Flere folketoner?
Folketonemessa i Gjøfjell i 
juli var en meget godt besøkt. 
Etterpå var det kirkekaffe i sola 
på kirkebakken. Gudstjenesten 
startet friskt og klart med 
sangstrofen God morgon, seier soli 
ved Jan Heier. Nå vil kirken 
på Nesodden gjerne lage flere 
temagudstjenester med ulike 
sjangre fra salmeboka. 



Lokalkrim og annen høstlektyre
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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.

• Når alt kommer til alt • 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

Når alt
kommer
til alt    

 Anne M
argrethe Frøyland og Kirsten Randers-Pehrson (foto)      N
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er til alt                                   FORD FORLAG

En bok om å  
leve med kreft

I det ene øyeblikket intenst lykkelig over 

å ha overvunnet kreften, for så i neste 

øyeblikk å få beskjed om ny spredning. 

Dette har vært noe av Anne Margrethe 

Frøylands hverdag de siste ti årene.

I dagboksform skildrer hun her sine 

oppturer og nedturer – med en grunntone 

av at  størst av alt er livskraften.

Anne Margrethe Frøyland

Kirsten Randers-Pehrson (foto)
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8452987882999
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– Etter nitten og et halvt år skal du 
snart slutte i nesoddkirken. Hvordan 
oppleves det?
– Det blir spennende dette her. Rart. 
Bare de siste ti årene har jeg hatt full 
stilling. Før det kjørte jeg Amta ved 
siden av. 

– Hvor er du fra opprinnelig?
– Jeg kommer fra Oslo og havnet til-
feldig på Nesodden i 1985. 

– Hvordan har det vært å være del 
av kirkestaben?
– Det har vært fint, vi har et bra sam-
hold. Jeg føler at vi drar samme vei. 
Det har vært moro å se hvor struktu-
rert jobben har blitt. Egentlig synes 
jeg alt har gått i en stadig mer positiv 
retning. Vi har fine stabsmøter og godt 
fellesskap.

– Er det 
noe du vil 

huske spesi-
elt godt? 

– Urne- 
nedsettelsene har 

vært helt spesielle. 
Da er det bare meg de 

pårørende møter. Det 
har gitt meg veldig mye 

å møte folk i en så spesiell 
situasjon, jeg har hatt noen 

fantastiske opplevelser. 
En gang var det en av de 

unge som tok fram mobilte-
lefonen og spilte en melodi 

som betydde noe for den avdøde. Den 
melodien var egentlig ikke min favo-
ritt, men nå liker jeg den veldig godt. 
Det var svært rørende.

Det har vært flott å møte så mange 
fine mennesker. Jeg har blitt glad i 
staben også, vi jobber jo med veldig 
forskjellige ting. Mange av oss jobber 
mye alene og det er en del vikarer. 
En rar ting er at folk tror presten kan 
bestemme alt.  

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Jeg synes skillet mellom viten-
skap og religion er interessant – og 
egentlig unødvendig. Man kan ikke 
ta Bibelen bokstavelig. I en film av 
Andrej Tarkovskijs fra 1970-tallet er 
jorda en tenkende planet. I en BBC-

d o k u m e n t a r 
jeg så nylig, 
om havet, var 
s p ø r s m å l e t : 

Kan havet tenke? 

– Hva er planene dine framover?
– Det er å gjøre mer av tingene jeg 
liker, som å synge i Drøbak kantori, 
gå i fjellet, i skogen og på ski. Det 
finnes noen fantastiske naturperler på 
Nesodden

– Hva er du opptatt av ellers? 
– Av musikk, å synge sammen med 
andre og familie. Jeg er også interess-
dert i historie – for eksempel om han-
delsflåten under krigen.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– Akkurat nå ligger det en krim, Terry 
Hayes' «Jeg er pilegrim», som handler 
om religiøs fanatisme. Jeg vet ikke 
hvordan den er, for jeg har nettopp 
begynt. Ellers har jeg nettopp lest Jon 
Michelets «Sjøens helt». Det er spen-
nende å få innblikk i hvordan sjøfolke-
ne måttet ordne alt selv. Jeg har seilt 
seilt en gang selv også, med Bremaer.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Til å gjøre de tingene jeg er mest 
glad i og til å ha tid til vedlikehold av 
hus og hjem – og til å gå på Glittertind.

–  Hva ser du helst på TV?
– Nyheter og sånt det som vanlige 
folk gjør. Jeg har blitt lei av krim – og 
egentlig hele tv-en. Jeg liker bedre å 
røre meg enn å sitte i en sofa.

Navn: Petter Øystein Tønder
Alder: 67 år
Bosted: Fjellstrand
Jobb: Kirketjener

PETTER 
TØNDER

I SPEILET:
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trosopplaering@nesodden.kirken.no

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Informasjon om 
konfirmantåret 

2016/2017  
skal ha kommet i posten  

til alle 14-åringer.  
Det legges også ut på  

www.nesodden.kirken.no

Lederkurs 2016–2017
Alle som ble konfirmert i mai 
inviteres til å bli med på lederkurs.
Det blir to tirsdagssamlinger i høst: 
27. september, 18. oktober samt en 
weekend på Strandheim leirsted 11.–
13. november. Datoene for samlingene 
etter jul får du senere. Gjennom sam-
taler, 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 ungdomsarbei-
det i kirken, f. eks på Action Tweens, 
Lys våken eller vårens konfirmantlei-
rer. Praksis avtaler vi med hver enkelt 
og den vil avhenge av hva du liker å 
gjøre, har lyst til å prøve deg på og 
hvor mye tid du ønsker å bruke.

Ved fullført kurs (deltatt på minst 
75 prosent av samlingene og hatt noe 
praksis) vil du motta et kursbevis. 

Påmelding skjer ved å sende: leder 
og navnet ditt til 932 86 856 (Jarl 
Eidjords mobil) eller send mail til 
trosopplaering@nesodden.kirken.no

Er du usikker på om du vil bli med 
på kurset? Kom på første samling og 
bestem deg etterpå.

Velkommen til første samling den 27. 
september kl. 18–20 på menighetshu-
set ved Skoklefall kirke.

 
Fireårsbok høsten 2016
Velkommen til fireårsbok utdeling i 
kirkene på Nesodden denne høsten.
Å snakke om tro og Gud med en fire-
åring kan være krevende. Man kan 
oppleve at barna er nysgjerrige og 
undrende, men at en selv er usikker på 
hva man skal si og svare på de utallige 
spørsmålene. Vi i kirken ønsker å være 
en hjelper til å skape undring og tro 
hos barna, og tror at en slik bok kan 
være nyttig for foreldre og til stor glede 
for barna

På gudstjenesten vil fireåringene få 
boken «Min kirkebok 4». I den er det 
mange fine sanger, bibelfortellinger og 
spennende tegneserier om Bo og Nora 
som er fire år. Vi skal også synge noen 
sanger fra boken. Med boken følger 
også heftet «Min kirkebok 4: gjøre 
selv» der barna kan tegne og løse opp-
gaver.
• Utdeling i Gjøfjell kirke søndag  23. 

oktober kl 11.00

• Utdeling i Skoklefall kirke søndag 
6. november kl 11.00

• Utdeling i Nesodden kirke søndag 
27. november kl 11.00
Kom på den gudstjenesten som pas-

ser uavhengig av hvor dere bor.
 

Action Tweens!
I Nesodden menighetshus har vi 
Action Tweens en gang i måneden.
Dette er et gratis «drop-in»-tilbud 
for alle barn på Nesodden som går i 
4.–7. klasse.  Der møtes vi for å være 
sammen og ha det gøy. Vi lager mat 
som vi spiser sammen, lager noe kre-
ativt, leker og lærer om hva som skjer 
i verden og hvordan vi kan gjøre den 
til et bedre sted. Vi hører spennende 
historier fra Bibelen og lærer mer om 
det å være kristen. Noen ganger er 
vi ute og tenner bål, er i skogen eller 
leker ute.

Samlinger i høst er 23. september, 
28. oktober, 18. november og 16. 
desember på Nesodden menighets-
hus klokka 18–21.

 

Lik Facebook-sidene «Ung 
Nesodden» og «Babysang 
Nesodden»!
Hold deg oppdatert på det som skjer i 
ungdomsarbeidet i Gjøfjell, Nesodden 
og Skoklefall kirke – og hva som skjer 
på babysangfronten.
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Lys våken - adventsnatt i kirken
De fleste menighetene i Norge arrange-
rer nå «Lys våken» før eller i advents-
tiden, der 11-åringene blir invitert til 
en natt i kirken. Dette skal vi feire 
også her på Nesodden – i Skoklefall 
helgen 19.–20. november og i Gjøfjell 
3.–4. desember.

Navnet «Lys våken» handler ikke 
om at vi skal være våkne hele natta, 
men at vi skal være våkne overfor det 
som skjer i oss og rundt oss. Vi skal 
være våkne overfor Gud, hverandre 
og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve 
at Gud er Lys våken for oss.



FASE TO AV «MENIGHETSUTVIKLING I FOLKEKIRKEN»
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HVORDAN VIL DU AT KIRKEN SKAL UTVIKLE SEG?
Hva tenker du om menighe-
tene Nesodden, Gjøfjell og 
Skoklefall?

I høst får du mulighet til å si din 
mening og komme med dine erfa-
ringer om livet i Den norske kirke. 

Skriftlig og helt anonymt.
Hvordan opplevde du ditt siste 

besøk i en kirke? Følte du deg hjem-
me der? Bidrar kirken til å gi deg håp 
og til å gi deg hjelp til å forstå eget 
liv? Hvordan burde kirken arbeide? 
Hvilke endringer kunne du ønske 
deg?

Det er i fase to i prosjektet 
«Menighetsutvikling i folkekirken» 
(MUV) at alle nesoddinger får mulig-
heten til å gi sin tilbakemelding på 
disse og flere andre spørsmål i høst. Du 
velger selv om du svarer skriftlig ved 
avkryssing på et papirark eller på nett 
via «Questback». Spørreskjemaet blir å 
finne på kirkesenterets nettside og på 
Facebook.

Helt anonymt
Det vil selvfølgelig være helt frivil-

lig om en vil si sin mening. Svarene 
blir behandlet konfidensielt og blir 
anonymisert. Det betyr at ingen kan 
spore svarene tilbake til deg. Alle 
som jobber med undersøkelsen har 
taushetsplikt, og ingen vil i ettertid 
ha tilgang på opplysninger som kan 
kople skjema og person. Prosjektet er 
meldt til Personvernombudet i Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
(NSD).

Et stort planarbeid
De tre menighetene Nesodden, 
Gjøfjell og Skoklefall har inngått 

samarbeid med Det teologiske 
Menighetsfakultet i Oslo (MF) om 
prosjektet «Menighetsutvikling i fol-
kekirken». Prosjektet betegnes som 
en treårig «systematisk utviklings-
prosess» og som en «fellesreise». Det 
karakteriseres som en av de største 
planarbeidene kirkene på Nesodden 
har gått inn i, et arbeid som vil søke 
å systematisere tidligere planer og 
arbeidsmetoder i kirken.

Tradisjon og veivalg
Målsettingen er å forstå hva som er 
Nesodden-menighetenes tradisjon 
og særpreg og hvordan utviklin-
gen i kirkelivet på Nesodden har 
vært frem til nå. Målsettingen vil 
også være å beskrive nå-situasjonen, 
lokalmiljøet og de utfordringer en 
står overfor. På grunnlag av en ana-
lyse skal det så drøftes hva menig-
hetene ser som riktige veivalg og 
prioriteringer framover.

En sentral samtalepartner for 
menighetenes ansatte og tillitsvalgte 
i denne prosessen er dyktige fagfolk 
ved Menighetsfakultet. MF legger 
til rette for et faglig nettverk og drøf-
tinger rundt fagfeltet menighetsut-
vikling. Det blir arrangert seminarer 
og videreutdanningskurs. Erfaringer 
fra tilsvarende utviklingsarbeid i 
Danmark og Sverige blir også truk-
ket inn.

SLIK MELDER DU DEG INN ELLER UT 
Det er blitt veldig lett å melde seg både inn og ut 
av kirken. Bare gå inn på nettsiden kirken.no og 
klikk på den grønne boksen «medlemsskap».
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HVORDAN VIL DU AT KIRKEN SKAL UTVIKLE SEG?
Av Steinar Glimsdal

Foto: Jan H
eier

Svein Otto Fredwall, leder i 
Skoklefall menighetsråd
Hva er dine forhåpninger til prosjektet 
«Menighetsutvikling i folkekirken»?

– Jeg håper vi skal finne mer ut av 
hva befolkningen på Nesodden opplever 
som bra med kirken på Nesodden, og 
hva som skal til for at flere vil oppsøke 
kirkene våre.

Ser du et behov for å samordne tidli-
gere planer og arbeidsmetoder i kirken 
på Nesodden?

– Både ja og nei. De tre menighetene 
har alle sitt særpreg som bør ivaretas. 
Samtidig har vi felles oppgaver på tvers 
av menighetsgrensene. Her bør vi sam-
arbeide bedre, for eksempel når det gjel-
der trosopplæring, tilbudene til barn og 
unge, korvirksomhet etc.

Hvordan ser du for deg kirkelivet på 
Nesodden om fem år?

– Om fem år håper jeg vi har flyttet inn 
i en ny hovedkirke på nordre Nesodden, 
en kirke som fylles av aktiviteter for 
barn og voksne – i alle aldre!

Halvor Håkanes, MUV-kontakt i 
Nesodden menighetsråd
Hva er dine forhåpninger til prosjektet 
«Menighetsutvikling i folkekirken»?

Det kommer et enkelt svar på et kom-
plisert spørsmål fra meg: Mine forhåp-
ninger er at kirken har en høy dør og vid 
port for folk som søker den i gode som i 
onde dager.

Ser du et behov for å samordne tidli-
gere planer og arbeidsmetoder i kirken 
på Nesodden?

Om dette skal jeg ikke si så mye. For 
jeg vet ikke så mye om tidligere tiders 
arbeidsmetoder i kirken på Nesodden. 
Jeg synes det er naturlig at man bygger 
på planer og metoder man allerede har, 
og bruker det beste av dette inn i en ny 
sammenheng.

Hvordan ser du for deg kirkelivet på 
Nesodden om fem år?

Jeg håper på en kirke som favner vidt, 
en kirke med en liturgi og en messetra-
disjon som gir åndelig påfyll. For å være 
litt høystemt: Jeg ser for meg og håper 
på himmelsk skjønnhet i liturgi, musikk 
og forkynnelse.

FIRE OM MENIGHETSUTVIKLING PÅ NESODDEN

Les videre på 
neste side
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I høstens første vesper, onsdag 17. 
august, samtalte sokneprest Svein 
Hunnestad med bror Haavar 
Nilsen fra Domenikanerordenen.

Bror Haavar sang også en fol-
kevise fra Telemark sammen med 
sin søster Anne Margaret Nilsen:   
«Å ban og veslegut heiter eg» med 
tekst av Jørun Tellnes. 

Videoen av dette ligger på 
Facebook: Vesper i Skoklefall 
kirke. Opptaket er, når 
Kirkespeilet går i trykken, sett av 
mer enn fire tusen mennesker.

(Se : www.facebook.com/Vesper-i-
Skoklefall-kirke-261272527326321/)

VESPER ER 
TILBAKE 
IGJEN

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier

Finn Østmo, leder i Gjøfjell 
menighetsråd
Hva er dine forhåpninger til prosjek-
tet «Menighetsutvikling i folkekir-
ken»?

Prosjektet bygger på et solid erfa-
ringsgrunnlag og har et godt pedago-
gisk opplegg. Jeg tror det kan bidra til 
kunnskap, inspirasjon og samordning 
i arbeidet vårt i denne treårsperioden.

Ser du et behov for å samordne tidli-
gere planer og arbeidsmetoder i kir-
ken på Nesodden?

Samordning er viktig, både mellom 
våre tre menigheter og mellom frivillige, 
råd og stab. Samtidig ser vi at våre tre 
menigheter er svært ulike i befolknings-
sammensetning, kirkebygg, menighets-
hus og erfaring. Jeg tror i alle fall en 
uniformering ville være uheldig.

Hvordan ser du for deg kirkelivet på 
Nesodden om fem år?

Jeg ser for meg et yrende liv i kirke, 
menighetshus og andre arenaer der 
evangeliet om Jesus Kristus, praktisk 
omsorg for mennesker og misjon står i 
sentrum.

Turid Øyna, leder i Nesodden 
kirkelige fellesråd
Hva er dine forhåpninger til pro-
sjektet «Menighetsutvikling i folke-
kirken»?

Jeg håper at mange nesoddinger tar 
seg tid til å svare på spørreundersøkel-
sen slik at vi får et best mulig grunnlag 
til å utvikle en kirke som betyr noe for 
folk på Nesodden.

Ser du et behov for å samordne tid-
ligere planer og arbeidsmetoder i 
kirken på Nesodden?

Kirken bør ikke legge tidligere pla-
ner på hylla. Gode erfaringer fra tid-
ligere planarbeid bør samordnes med 
nye behov som kommer frem ved dette 
prosjektet.

Hvordan ser du for deg kirkelivet på 
Nesodden om fem år?

Om fem år er vi i gang med å bygge 
ny kirke på Skoklefall. Den gamle ble 
for liten til å romme Nesoddens øken-
de befolkning og deres ønske om en 
god relasjon til kirken.

Søndag 23. oktober 
blir det innvielse av 

rullestolrampe og ny 
vei til kirkegården 

utenfor Gjøfjell kirke.
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SKOKLEFALL MENIGHET VAR MED PÅ PRIDE
Allerede i mai kom Leif 
Marcussen og Jan Heier med 
et forslag til Skoklefall menig-
hetsråd om deltakelse i «Kirken 
på Pride».
Kirken på Pride er organisert med 
stands, parade og regnbuemesse. 

I Spikersuppa under Pride i Oslo 23.–
26. juni representerte dermed menig-
hetsforvalter Jan Heier nesoddkirken 
sammen med ansatte og frivillige fra 
flere menigheter i Oslo. Jan Heier, som 
selv er homofil, gledet seg over det han 
betrakter som et viktig vedtak og sier:

– Alle festivaler bør ha et «kirkested» 
der folk kan bli møtt som den de er!  

I paraden hadde Heier følge med 
tidligere og nåværende menighetsråds-
medlemmer Hilde Bergersen og Leif 
Marcussen. (Trioen kan ses på forsi-
den.)

– Å få delta på Pride i år var en sterk 
og flott erfaring. Fortauene var tettpak-
ka av folk som så på og virket så glade, 
forteller Bergersen. 

– Hele veien ble det klappet. Det 
var flere spontane hurrarop i paraden 

enn det vi hører 17. mai i Oslo. Jeg 
har vært med på parade også for noen 
år siden, men i år var det helt spesielt. 
Folk var rystet over Orlando-drapene 
på homofile kort tid i forveien. For 
første gang var også kirka synlig 
representert. Mange satte pris på 
dette. Jeg gikk i toget og hørte klap-
ping og jubelrop, som tydelige uttrykk 
for solidaritet. Innimellom ble jeg 
overveldet av det faktum at folk flest 
i Norge nå er solidariske med men-
nesker med en annen seksuell oriente-
ring. Det er historisk. Dette er men-
nesker som lenge har måttet gjemme 
seg for ikke å bli plaget, og som i store 
deler av verden fortsatt må gjemme 
seg for ikke å bli drept eller mishand-

let. Her og nå blir de heiet fram. Og 
i kampen for likeverd er kirken min 
med. Sola skinte, og det var greit å 
ha solbriller den dagen – også for å 
skjule noen tårer i øyekroken når jeg 
innimellom tenkte på hvor stort dette 
er, avslutter Bergersen.

Også Leif Marcussen ble berørt.
– Det var en sterk opplevelse å kunne 

delta ved å representere menigheten, å 
minnes terrorofrene, og bli heiet fram 
av mange hundre tusen. Det har blitt 
byens største folkefest etter 17. mai. 
Personlig synes jeg det er fint at kir-
kemøtevedtaket fra i våres gir rom for 
både konservative og liberale syn. Flott 
å markere at alle er velkomne i folke-
kirken, understreker han.

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier

I det siste har man kunnet se stadig flere unge innta kir-
ketrappa på Skoklefall. De er Pokemon-jegere.

Ingvild Fredwall ble nylig takket av som trosopplærings-
medarbeider.
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Y N D L I N G S S A L M E
MIN

meg midt i hjertet. Jeg kan relatere 
meg ekstra godt til den i disse dager, 
fordi mitt førstefødte barn ble døpt i 
Nesodden kirke i juni. Da spilte jeg 
salmen selv, sammen med en av bar-
nets faddere. Jeg ser gjerne at den blir 
brukt mer i dåpsgudstjenester!

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

OM SALMEN
«Her e det et lite barn som kommer» 
er en av noen ytterst få dialektsanger 
i den nye salmeboka som kom i 2008. 

Det er altså Kari Bremnes – som for 
øvrig fyller 60 år senere i år – som har 
lagd både tekst og melodi. Bremnes 
har universitetsutdannelse i nordisk 
språk og litteratur, historie og tea-
tervitenskap. De siste tjue årene har 
hun levd med en spesiell kreftform, og 
frykten for at den skal blusse opp igjen. 

«Her e det et lite barn som kom-
mer» var en av salmene kronprinsesse 
Mette-Marit valgte ut til salmesamlin-
gen på cd-en «Sorgen og gleden» som 
kom i 2008.

ATF

(Kilder: vg.no, wikipedia, karibremnes.no)

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

ET LITE BARN SOM KOMMER

Her e det et lite barn som kommer
Ny i  dette landet mjuk og varm
Ennu har det ikkje sett en sommer
Ennu kan det bæres på en arm
Ennu e det ny for sol og måne
Ennu kan det trøstes av en sang
Ennu av mysterium og under
lite barn i kirke første gang.

Nu e alle lysan tent her inne
sånn at ikkje mørket kommer inn
Måtte alle gode lamper skinne
Sånn at ingen barn kan gå sæ vil
Lyse for fortellinger  om nåde
Lyse for barm hjertighet og håp
Lyse for et lite barn som kommer
I ei kirke i en hellig dåp.

Nyansatt organist i kirkene på 
Nesodden er BRIT BILLINGSØ 
fra Tangen. Dette er hennes favo-
rittsalme: 

«HER E DET ET LITE BARN 
SOM KOMMER» 

– Det er det nesten umulig 
for meg å svare på hva som er 
min favoritt, siden det finnes så 
utrolig mange vakre. Men jeg vil 
gjerne trekke fram denne relativt 
nyskrevne dåpssalmen av Kari 
Bremnes. 

– Den er enkel i formen, men 
har en nydelig melodi og har-
monikk, og en tekst som treffer 

1. oktober begynner tirsdags-
middagene igjen i Nesodden 
menighetshus!

Tirsdagene fram til og med 6. desem-
ber kan du kjøpe hjemmelaget mid-
dag med salat, vaffel og kaffe.

Middagsserveringen foregår mel-
lom klokka 16.30 og 18.30 – denne 
høsten framskyndet med en halvtime 
slik at det bedre kan passe familier på 

vei hjem fra barnehagen.
Prisene er som følger: En barnefami-

lie betaler 200 kroner, barn over 12 år 
betaler 50 kroner og voksne 90 kroner 

De samme tirsdagene vil 
Nesodden kirke være åpen for still-
het og lystenning klokka 18–19.

SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • 

SOSIAL MIDDAGSHYGGE FOR ALLE SNART I GANG IGJEN
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Fra redaktøren
Så er dagen kommet. Dagen for det siste nr. 
av Kirkespeilet på Nesodden.

Etter at bladet i innpå 10 år har utkommet 
mer eller mindre regelmessig, har nå redak-
sjonen besluttet å tre tilbake og la bladet i 
den form det nå har [Bladet hadde kommet ut i 
A5-/boktrykksformat fra starten i 1969. Red anm] 
gå inn og over i historien. Den vesentligste 
grunn til at Menighetsbladet går inn er som 
tidligere nevnt økonomiske vanskeligheter. 
At et nytt blad kan dukke opp en gang er 
ingen umulighet, (det er ingen ting vi heller 
ønsker), men da i en annen form enn dette.

Det å lage et Menighetsblad har gitt oss 
som arbeider med det mange rike samvær og 
enda flere erfaringer, både gode og dårlige 
(de dårlige har vi prøvd å lære av) [..] Med 
disse linjer takker red.komitéen for seg.

Leder i Kirkespeilet høsten 1976
[Bladet begynte å komme ut igjen i et enklere 

offset-format to år senere. Red anm]

Tur til Ulsteinvik
I tiden 9.–15. august arrangerte Norges 
Kr. Ungdomsforbund Tensing-seminar på 
Sunnmøre Folkehøgskule. Crusaders deltok 
med 4 av sine medlemmer, og forteller her 
litt om oppholdet. Det var ca. 170 tensingere 
fra hele landet pluss fem sangere fra Gospel 
Singers. Leder for seminaret var Sindre Eide 
som også sto for de daglige bibeltimene. 
Temaet var: Hva vil Gud meg?

Et par timer daglig arbeidet vi i gupper som 
omhandlet dirigering, administrering, instru-
menter og korøvelser. Hver ettermiddag var 
det korøvelser der alle var med.

Den store finalen var konserten som ble 
avholdt i gym.salen på skolen som ble over-
fylt. Arne fra Nesodden gjorde et godt inn-
trykk ved å spille klassisk gitar.

Lørdag formiddag ble det holdt nattverds-
gudstjeneste i Ulsteinvik kirke og Rune 
Larsen talte.

I det hele var dette en veldig stor inspira-
sjonskilde for oss alle som deltok og håper at 
også andre herfra kan delta neste år.

Anita, Kate-Inger, Per Øystein og Arne i 
Kirkespeilet høsten 1976

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

F O R  4 0  Å R  S I D E N

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



NESODDEN KIRKE
Benedikte Shetelig Kruse  

og Christian Magnusson 
Elise Rye-Holmboe Hasle  

og Anders Henrik Persson
Eva Ringstad og  

Jan Wegar Juelsen  
Lina Mellem Enoksen og  

Ken Aphiwat Moon-At
Lisa Holmen Dahl og Andreas 

Stoltenberg Granerud
Maria Michaela Holen 

Bjørndal og  
Pål Kasper Hjemdal

Mari Grøstad Thalberg og 
Kim André Hansen

Linn-Kjersti Sundar og 
Fredrik Thorbjørnsen 
Lillejordet  

Gina Eun Song Caspersen og 
Andreas Nicolai Røed 

Anita Nagarajah og  
Levi Aune

SKOKLEFALL KIRKE
Elisabet Marie Helness 

og Gaetan Bernard Eric 
Botella (Hellviktangen)

Kristin Ertsgård og  
Lars Engebretsen 
(Nesoddtangen gård)

Kristine Levang Karlsen 
og Øyvind Dehli Sanden 
(Hellviktangen)

Linn Klaffmo og  
Martin Hansen (Steilene)

B Ø N N
Kyrie eleison,  

Gud Fader,  
miskunne deg.

Kriste eleison,  
Herre Krist,  

miskunne deg.

Kyrie eleison,  
Hellig Ånd,  

miskunne deg.

10. JUNI–11. SEPTEMBER 2016

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Mathias Kallbekken 

Gulbrandsen
Mathias Stensrud-Myren
Hjalmar Billingsø Jokinen
Jenny Dahl
Ylva Yndestad Andenæs
Olav Kirsebom
Erik Meland
Elida Marie Sperstad-Fjeld
Ellen Holter-Hansen
Nicolas Maximilian Studer 

Andersson
Mina Sofie De Bruyn Walle
Brage Harr
Herman Slinde Vignes
Sara Aune Stensrud
Thora Heiene Bye
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Har du en favorittbønn? 
Eller vil du lage en selv?
Send den til redaktøren 
sokneprest@nesodden. 

kirken.no

SKOKLEFALL KIRKE
Julie Bråten Rudshagen
Kasper Karlsson Nettli
Levi Sebastian Gratte Veka
Ella Sophia Jensen
Rut Ester Grønsund
Valdemar Erik Grønsund
Finn Edvard Albert Docherty
Emilie Skjærmoen Retz
Elias Pedersen Johansen 
Maiken Apelman-Beck 

GJØFJELL KIRKE
Ingeborg Helene Nyland 

Midtskog
Evelyn Larsen Heggelien
Storm Klem Kristoffersen
Lydia Kristiansen
Emilie Guddahl Rostom 

Tollefsen

Berit Irene Lekve ...........f.1940
Ronja Isabelle von Loewe 

Kiedrowski ..................f.2001
Roar Kristiansen .............f.1955
Gunnar Garbo ................f.1924
Harald Arvid  

Ingvaldsen ................. f. 1932
Lillian Nærland ..............f.1930
Iren Nilsen ......................f.1937
Rolf Arne Berntzen ........f.1962
Per Frank Hansen ..........f.1950
Nils-Petter Gjetanger .....f.1938
Steinar Fondevik ............f.1945
Anders Hunsgår .............f.1937
Ragnar Edvardsen ..........f.1923
Bergliot Ellingstad ..........f.1931
Ole Ensrud ......................f.1935
Øivind Hoel ....................f.1950
Gerd Gaaserud ...............f.1940
Elin Monika Søderlind  

Jensen ..........................f.1970
Hans-Fredrik Krohn ......f.1931
Liv Tobiassen ..................f.1916
Grethe Løken ..................f.1938
Maria Roksand ...............f.1927
Herdis Marie Hagen ......f.1934
Inger Marie Mohn  

Olsen ............................f.1924
Margit Skaflem ...............f.1926
Grethe Nylenna ..............f.1933
Walther Johannessen .....f.1929
Håkon Margido Elnan 

Sundaune .....................f.1976
Pål Mabøl ........................f.1963

GJØFJELL KIRKE
Cathrine Richardsen og  

Even Hjertvik 
Rita-Alise Porsanger og 

Steinar Tore Moen (Rud 
gård)

Idunn Roaldseth og  
Simen Bulterud Neerland

Lene Holmsen og  
Christian Nyborg

Lena Anita Bäckman og 
Tom Gross (Torodden Fyr, 
Fagerstrand)
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EN UKE I ALLEHELGENS TEGN
Foto: Jan H

eier

Uka mellom 1. og 
8. november vil det 
være god anledning til 
å minnes de døde på 
Nesodden.

 
Allehelgen har fått større 
mening for mange i de siste 
årene. For barn er feiring av 
Halloween blitt viktig. For 
andre er det viktig å tenne lys 
og minnes venner og familie.
Kirkene på Nesodden vil i år 
ha en rekke ulike markerin-
ger og åpne kirker i forbin-
delse med allehelgen.

Dette skjer
• Tirsdag 1.11. kl 18–19: 
stilhet og lystenning i 
Nesodden kirke
• Onsdag 2.11. kl 19: Vesper 
med lystenning i og utenfor 
Skoklefall kirke
• Lørdag 5.11. kl 13–18: 
Nesodden menighetshus 
er åpent med servering av 
sveler og kaffe
• Lørdag 5.11. kl 15.30: 
Minnegudstjeneste 
i Nesodden kirke. 
Lystenning for de som er 
gått bort det siste året
• Søndag 6.11. kl 11: 
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke med lystenning
• Søndag 6.11. kl 11: 
Gudstjeneste i Skoklefall 
kirke
• Mandag 7.11. kl 19: 
Konsert i Nesodden 
kirke med Lande, Husby, 
Myklebust og Heggem: 

Om musikerne
Anne Lande er psykoterapeut 
(og nesodding) i tillegg til å 
være sanger og tekstforfatter. 

Gjennom dette har hun møtt 
mange som går gjennom kre-
vende perioder i livet. Dette 
er en viktig bakgrunn for at 
hun er opptatt av å finne are-
naer der slike krevende over-
ganger kan få plass, uttrykk, 
fellesskap, anerkjennelse og 
verdighet. Her i dette musi-
kalske konseptet og samar-
beidet har hun funnet nettopp 
en slik arena.  

Per Husby har vært fast 

samarbeidspartner med Anne 
Lande på disse konsertene 
i flere år. Han er en kjent 
og anerkjent akkompagna-
tør, komponist, arrangør og 
jazzpianist. Her i dette sam-
arbeidet med Anne Lande, 
har han rendyrket det nære 
samspillet mellom tekst og 
musikk.

Ole Jørn Myklebust deltar 
med sin vakre trompet og 
vokal. Han er en sjenerøs, lun 

og lyrsik musiker, komponist 
og arrangør med stor spenn-
vidde – og en svært etter-
traktet samspillpartner. Med 
sin dype forståelse for settin-
ger og helhet – og med sin 
vennlighet og varme er Ole 
Jørn håndplukket til denne 
konserten. I 2013 ga han ut 
albumet «Jorba».

Konserten skjer i samar-
beid med sokneprest Synnøve 
Sakura Heggem.

I fjor var det for første gang åpent hus allehelgen med Nesodden menighetshus som varmestue og med 
servering av sveler og kaffe – og mulighet for samtale. Mange uttrykte glede over dette tiltaket.
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Onsdag 14. september
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 18. september
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00. Konfirmant-
presentasjon
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 13.00 
NB! Konfirmant-
presentasjon

Søndag 25. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11.00. Konfirmant-
presentasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00 
 
 
 
 

Søndag 2. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11.00. Felles for alle 
menighetene 

Søndag 9. oktober
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00 

Søndag 16. oktober
Høsttakkefest 
Familiegudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
11.00.  
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
13.00 NB

Søndag 23. oktober
Høsttakkefest 
Familiegudstjeneste i  
 
 

Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Utdeling av 4-årsbok, 
innvielse av ny trapp
Aftensang i Skoklefall 
kirke kl 19.00

Søndag 30. oktober 
Bots- og bønnedag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11.00
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00 

Onsdag 2. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30.

Lørdag 5. november, 
Allehelgensaften
Minnegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
15.30
Åpent menighetshus kl 
13 – 18

Søndag 6. november 
Allehelgensdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
11.00 Utdeling av 
4-årsbok.

Søndag 13. november
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11.00 
PULS-Gudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
18.15 

Søndag 20. november
Familiegudstjeneste 
i Skoklefall kirke kl 
11.00. Lys Våken
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 13.00 NB!
 
 

Søndag 27. desember 
1. søndag i advent 
tenning av julegran
Familiegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
11.00. 4 årsbok  
Familiegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 16.00.  

Onsdag 30. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

Søndag 4. desember 
2. søndag i advent
Familiegudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Lys våken
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11.00. 

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

ÅPEN KIRKE
Tirsdager  

kl 18–19 etter  
tirsdagsmiddagene  
på menighetshuset. 

 
 
 

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.  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Skoklefalls  
musikalske  
kveldsguds- 

tjenester fortsetter:  
Siste vespere før jul 
blir 19. oktober og  

2. november. 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

SE MER
 nesodden.kirken.no og på Facebook

Foto: Jan H
eier


