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Når dette nummeret av 
Kirkespeilet leses er vi fer-
dige med mai og på god vei 

mot sommer og ferie. Den fineste lys-
este tida. Aldri er Nesodden så vakker 
som nå, der hun ligger mellom sine 
to fjorder. Vi som bor på Nesodden 
kryper ut av vinterbula og nyter sol, 
sjø og jordbær, og nesoddlivet er lett 
og godt å leve.

I mai var kirkelivet sterkt preget 
av konfirmasjoner. Tolv guds-
tjenester er blitt holdt, og kir-
ken har vært rammen rundt 
mange familiers liv. For 
mange ungdommer har 
vært gjennom et år med 
leir og undervisning, 
aktiviteter og gudstjenester. 
Stor spenning og mange for-
beredelser er knyttet til den store 
dagen. Da hørte vi om sommerfu-
gleffekten, om at en sommerfugl som 
slår med vingene kan påvirke været 
et helt annet sted. Konfirmantene selv 
ble en del av denne effekten, da de i år 
hadde sin aksjon og samlet inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid for å 
skaffe flest mulig rent vann. Det kan 
ha skapt noe langt borte som vi aldri 
får vite noe om. Det vi er og gjør betyr 
noe for andre. Vi er alle en del av et 
stort fellesskap.

Det siste året har vært preget av 
store forandringer og utfordringer for 
kirken på Nesodden. To prester har 
avsluttet sin tjeneste her, og i løpet av 
høsten kommer to nye. Vi vil takke 
Helge Nylenna og Synnøve Sakura 
Heggem for deres tjeneste og sporene 

de har satt, og ønske dem lykke til 
med nye oppgaver. 

De økonomiske utfordringene er 
store for kirken i år. Vi er færre til å 
gjøre mer. Jeg må si jeg er imponert 
over hvordan staben på kirkekontoret 
har møtt denne situasjonen. De har 
vist en sterk vilje til å være folkekir-
ke på Nesodden, strekker seg for å 
komme i folk i møte, driver stabsut-

vikling og utviklingsprosjekter for 
kirken. Prestetjenesten er også 

blitt omorganisert, fra to sok-
neprester til en. Dette er et 

utrykk for å knytte hver 
prest mer til en menig-
het, for å bygge relasjo-

ner og bygge menighet. 
Og om menighetene blir 

ulike, er kirken likevel en. Vi 
tror på den fine lyse tida, at den 

har kommet, og at den skal komme.
I sommer vil det være gudstjeneste 

i en kirke hver søndag. Vi har blinket 
ut noen gudstjenester vi vil lage noe 
ekstra ut av. Vi gjentar folketoneguds-
tjeneste i Gjøfjell som i fjor i juli. Vi 
ønsker å få til noe i alle gudstjeneste-
ne, men – helt ærlig – vi vet ikke om 
vi får det til. Følg gjerne med på hjem-
meside og Facebook.

Kommer du til en av Nesoddens 
kirker i sommer, kommer du til et sted 
som bærer mye av Nesoddens historie 
og identitet i seg. Her kan du finne ut 
noe om hvem vi er, og få smuler av håp 
for framtida.

God sommer og alt godt.

Svein
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Ned i vester soli glader.
Takk for dagen Gud og Fader,
gjev oss vern til natti no!
Takk for mat og takk for klede,
takk for arbeidskraft og glede,
gjev oss hjartefred og ro,
gjev oss hjartefred og ro!

Gud og Fader lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når so siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
lei oss over stjernebru!
Lei oss over stjernebru!

Det er en grunn til at 
man kaller salmearven vår 
for salmeskatten. Noen gan-
ger støter jeg på tekster eller 
melodier som jeg faller pladask 
for. Den nyeste kjærleiken er salmen 
Ned i vester soli glader. Jeg har kjent den 
i mange år, i forskjellige drakter. Men 
forleden dag hørte jeg den igjen, og fikk 
gåsehud av en og en setning. Lei oss over 
stjernebru. Må høre den en gang til. Når so 
siste dagen dalar, lyft oss opp i dine salar, lei 
oss over stjernebru. Å, det er så vakkert! 
Anders Hovden, altså. For en dikter. 

Sambygdingen Ivar Aasen så poten-
sialet tidlig, og sponset utdannelsen 
hans. Anders Hovden var venstremann, 
nynorskforkjemper og radikal teolog. 
Og altså salmesmed, med mange perler 
til skattkista vår. I alt skrev Hovden 
rundt 250 salmer, deriblant Fagert er 
landet, som ble til under en skitur langs 
Krøderen. Den frilynte presten var både 
elsket og hatet. I Ålesund var han kun 
sogneprest i fjorten dager, før han kas-
tet inn håndkleet på grunn av rasende, 
lokale pietister. Hovden var nær venn 
av Per Sivle (som skrev Den fyrste song 
og Berre ein hund) og Arne Garborg, og 
de tre var viktige litterære inspirasjons-
kilder for hverandre. For et trekløver!

Det er mange som ser verdien til 
konsertserien Kantorissimo. Både 
Opplysningsvesenets fond og Nesodden 
kommune har valgt å gi økonomisk 
støtte. Jeg venter fortsatt i spenning på 
svar fra Norsk kulturråd. Men hvis vi 
får all støtte som trengs, så vil kommen-
de Kantorissimo-arrangementer blant 
annet by på Terje Nordby med barokk-
musikkbandet Venezianerne, konsertfo-

redrag om Ibsens musikk og damer, 
tysk og fransk barokk med cem-

balisten Ketil Haugsand, og 
Draumkvedet med sanger 

Mari Askvik og felespil-
ler Jon Brodal. Mari 
Askvik sang for øvrig 

inn Ned i vester soli glader 
med sin familie i fjor, før 

hennes far ble ledet over stjer-
nebroen. 

Du kan høre den sterke teksten, 
nydelige folketonen fra Nordfjord, og 
flotte Mari hvis du søker på Ned i vester 
og Askvik på Spotify. Anders Hovden 
mistet sin far som 16-åring. Senere min-
tes han faren med diktet Handi hass far. 
Her er de to siste strofene:

Handi hass far min - eg gløymer ’kje ho
med fingrane krøkt' av mein,
ho ligg og skin i mitt minne no
so fin som ein perlestein.

Tidt når eg veiknar, og båten driv av,
eg tykkjer hans trugne hand
enn ror ved sida mot straum og hav
og bergar meg båten i land.

Jeg ønsker alle Kirkespeilets lesere 
en god sommer – hopp i havet! Kanskje 
Anders Hovden, Per Sivle og Arne 
Garborg kan berike lesebunken ved 
hengekøya? 

Beste hilsen, Ingeborg

NOEN KANTORD 

Salmeskatten vår NOTISER

NESTEN BEST I BORG!
Blant 38 menighetsblader ble 
Hvaler «Årets menighetsblad 
2016» i Borg bispedømme. Til 
slutt sto det mellom oss og 
Hvaler. Kirkespeilet var nomi-
nert for «god og proff layout og 
godt kirkestoff» og fikk mange 
godord: «Et blad for øyet, med 
glimt i øyet (...) God slekters 
gang uten gotisk preg (...) Ikke 
så tjukt at de går skoa av seg – 
klarer å gjennomføre (...) Gode 
titler og veldig delikat. 
Takk for det!

ÅPEN KIRKE
Nok en sommer holder historie-
laget Nesodden kirke åpen for 
interesserte. Sju søndager fra 
klokka 13 til 15 mellom 2. juli 
og 13. august. Velkommen til 
middelalderkirken! 

GEORG ER PENSJONIST
Tidligere nesoddprest Georg 
Børresen har nå gått av fra 
soknepreststillingen i Ås. Han 
ble ordinert til sjømannsprest i 
Santos i Brasil for førti år siden 
og jobbet 18 år på Nesodden. 
Drømmetraktoren fikk han i 
avskjedsgave fra Ås.



Lokalhistorie, musikk, krim, Oxford
ANNONSER
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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

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 • Bomansviks historie • Modne Molter (dikt av Aud Ragna Gulbjørnrud) • The Dark Horse (Tre-
vor 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) • Norse & Nordic Oxford (Stedsnavnboka og Historiens spor utsolgt fra forlag)

www.fordforlag.no

G R A V S E R V I C E

VI STELLER 
GRAVEN FOR DEG

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

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

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 

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti



– Du er prestevikar i nes-
oddkirken, hvordan er det?
– Vikar betyr ofte starten eller 
slutten av karrieren, og jeg kan ikke 
tenke meg et bedre sted for meg å star-
te å jobbe som prest enn i Folkekirken 
på Nesodden. På Nesodden er det så 
god representasjon av livets mangfol-
dighet, at det så langt føles som om det 
er utømmelige kilder til inspirasjon i å 
jobbe som prest her. 

– Hvordan var det å bli ordinert her?
– Ordinasjonsdagen var ikke noe jeg 
gledet meg veldig til på forhånd, men 
en dag jeg endte med å glede meg vel-
dig over. Det føltes som en eneste stor, 
varm velkomst, og det har kommet 
godt med i tiden etterpå. Ved hjelp 
av Vespers husband, Nesoddens ene-
stående kirkestab, gjestfrie Skoklefall 
menighet og den vakre vesperliturgi-
en, fikk gudstjenesten et særpreg som 
gjorde at jeg følte meg veldig hjemme 
og ektefølt gledet meg over å få gå inn i 
tjeneste som prest. 

– Hvor kom-
mer du fra?

– Født og opp-
vokst i Molde, 

og så har Oslo og 
København vært gode 

hjembyer gjennom 
20-årene.

– Hva er din bakgrunn?
– Jeg har vært student i veldig 

mange år nå, har studert filosofi, 
psykologi, biologi, yoga og er halvt 

utdannet jordmor. Når jeg har vært 
lei av å studere har jeg jobbet korte 
vikariater i tilfeldige jobber eller reist. 
Men teologistudiene holdt på kon-
sentrasjonen hele løpet ut! Jeg hadde 
ikke noe særlig forhold til kirka eller 
kristendommen før jeg gikk på folke-
høyskole i Danmark og leste Søren 
Kierkegaards «Frykt og beven». Da 
ble jeg berørt og nysgjerrig. 

– Hva er du opptatt av utenom kir-
ken?
– Jeg er småbarnsmor og det er job-
ben min å være opptatt av barna mine 
og det de er opptatt av, slik som ninja-
triks og diverse sandkasse-prosjekter. 
Som nesten-jordmor er jeg også særlig 
interessert i fødselspolitikk og kvinne-
helse, og alle helsespørsmål som er 
knyttet til seksualitet. Dessuten: nye 
måter å bo på, som krever færre 

ikke-gjenvinnbare 
ressurser av jorda, 
og frigjør mennes-
kenes dyrebare tid 
til det de faktisk 
vil bruke tiden 
sin på. 

– Har du noen 
kirkelige hjer-
tesaker?
– Fellesskaps-
utvidelse er 
særlig viktig 
for meg i det 

livssynsmangfol-
det vi lever i. For meg er det viktig 

at kirka skal være et sted ikke bare 
for dem som føler at de kan kalle seg 
kristne, men for absolutt alle mennes-
ker som ønsker å tilbringe tid i hellige 
rom med korset på veggen. 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Synnøve Sakura Heggems dok-
toravhandling, en samling gnostiske 
skrifter, og den desidert mest leste: 
barneboken Barbapapas ark. 

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Sommeren som begynner å løsne. 
Jeg trives best når hverken jeg eller 
barna mine behøver å bruke mye tid 
på påkledning. 

– Hva ser du på tv? 
– Skam og Boligjakten. 

Navn: Kristin Bugge Andersen
Alder: snart 33 år
Bosted: Drøbak
Jobb: Viakrprest på Nesodden

KRISTIN BUGGE 
ANDERSEN

I SPEILET:
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HUSK  
MENIGHETSWEEKEND  
1.–3. september!
Følg med på hjemmesiden: 
www.nesodden.kirken.no



KONFIRMASJONSÅRET  2018
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Gjør deg klar for  
et år med mange 
spennende ting:

• En ukes konfirmantleir 
på Åh stiftsgård utenfor 
Uddevalla

• Bli kjent med ungdommer fra 
andre skoler

• Undervisning og samtale i 
små grupper

• Opplev kristen tro i praksis, 
blant annet gjennom guds-
tjenester og andre samlinger i 
løpet av året. 

• Bidra til at andre får 
en bedre hverdag via 
Fasteaksjonen.

Noen viktige datoer:
• 21. januar i Gjøfjell og 

Skoklefall kirker og 28. 
januar Nesodden kirke: 
Presentasjonsgudstjeneste 

• Januar til april:  
Undervisnings-samlinger.

• 20. mars: Fasteaksjonen
• Før skolestart i august: En 

ukes konfirmantleir på Åh 
stiftsgård

• Slutten av august Samtale-
gudstjeneste

•Konfirmasjonsgudstjenester:
- 8.,9. og 15. september i 

Skoklefall kirke
- 9., 15. og 16. september i 

Nesodden kirke

- 8. september Gjøfjell kirke

Påmeldingen skjer via påmel-
dingsskjemaet på www.nesod-
den.kirken.no    
Påmeldingsfrist er 1. oktober. 
Prisen er kr. 3000.-  Dette går 
hovedsakelig til å dekke lei-
rutgifter og noe materiell til 
undervisningen. Er prisen en 
utfordring for deg? Ta kontakt 
så finner vi en løsning på det. 
Spørsmål? Kontakt Jarl 
Eidjord, 93286856 trosopplae-
ring@nesodden.kirken.no 
Tilrettelegging? Ta kontakt 
med oss for en prat. 
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Lik Facebook-
sidene «Ung 
Nesodden» 
og «Babysang 
Nesodden»!
Hold deg oppdatert 
om det som skjer i 
ungdomsarbeidet i 
Gjøfjell, Nesodden 
og Skoklefall kirke – 
og se hva som skjer 
på babysangfronten.

TIPS OSS!
trosopplaering@nesodden.kirken.no

BABYSANG 
Til høsten blir det mer babysang både i 
Skoklefall og Gjøfjell kirker.  Følg med 
på Facebook på Babysang Nesodden.

GÖTEBORGTUR 
FOR FJORÅRS-KONFIRMANTER 

2.–3. SEPTEMBER

Bli med på Göteborgtur sammen med 2002-kullet og 

gjenopplev det gode fellesskapet.

Vi skal bo på Lisebergsbyn vandrarhem - i nærheten 

av Liseberg - og skal være på Liseberg store deler av 

lørdagen.

INFORMASJON:

Avreise fra Tangenten lørdag 2. september kl 09.00.

Vi drar med buss og reiser rett til Liseberg og blir der 

mye av lørdagen.

Ankomst til Tangenten søndag 3. september kl. 18.

Pris: 600 kroner som innbetales til konto 1645.01.43387 

samtidig med påmelding og merkes Gøteborg. 

Prisen inkluderer reise, overnatting, mat og inngang 

til Liseberg.

For aktivitetskort se: www.liseberg.se

Påmeldingene skjer på SMS: 

Send «Gøteborg» og navn til 932 86 856. 

Påmeldingsfrist er 15. august  

Lurer du på noe? 

Ring Jarl Eidjord på tlf.: 932  86 856.



HELGE KOLLERØS NYLENNA SLUTTER
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VEIEN GÅR FRA NESODDEN TIL BISPEMØTET
Helge Kollerøs Nylenna har 
vært kapellan på Nesodden 
siden juni 2012. Nå takker 
han av for å begynne som 
rådgiver for Bispemøtet i Den 
norske kirke – med arbeidssted 
i Kirkens Hus i Oslo. 

Hans oppgaver vil blant annet 
være å forberede saker som 
skal opp på Bispemøtet og 

ha et spesielt ansvar for programmene 
«Veien til prestetjeneste» og et innfø-
ringsprogram for nye prester.

Under forberedelsene til en av hans 
aller siste gudstjenester som kapellan 
på Nesodden, tok Helge seg tid til 
en prat med Kirkespeilet. Vårt første 
spørsmål: Hva har han lært av det å være 
prest her ute?

– Jeg er ikke gammel eller klok nok 
til å sette livet i perspektiv. Hvis jeg 
allikevel skal trekke fram noe må det 
være, ikke overraskende, alle møtene 
med enkeltmennesker, å få ta del i 
den enkeltes liv både i glede og i sorg. 
Jeg tror jeg har fått større respekt 
for menneskers følelsesliv. Jeg har 
sett hvor forskjellig mennesker takler 
sorg i forbindelse med en gravferd for 
eksempel. Forhåpentligvis har jeg rett 
og slett fått litt mer livsvisdom ved å 
være prest her, svarer han.

Variert folkeliv
Helge Nylenna ser mange kvaliteter 
ved Nesodden:

– Nesoddens styrke er det svært vari-
erte folkelivet. Livssynsmangfoldet og 
de kulturelle forskjellene er slående. 
Ved siden av Oslo, som kulturelt er en 

enste stor smeltedigel, må Nesodden 
være en av de mest kulturelt mangfol-
dige kommunene i Norge.

– Men du har ikke bodd på Nesodden 
mens du har vært prest her?

– Det er riktig, jeg og familien er 
blitt boende på Ski. Ski har en meng-
de praktiske fordeler for en små-
barnsfamilie. Men det må jeg få si: 
Nesodden har mer «sjel» enn Ski. Ta 
Ski Storsenter som eksempel: Det er 
et veldig praktisk senter, men det er jo 
helt «sjelløst», smiler Helge.

Konfirmantarbeid
Den avtroppende kapellanen synes 
det har vært særlig spennende å få ta 

del i konfirmantarbeidet på Nesodden. 
Han er blitt mer og mindre kjent 
med henimot 500 nesoddungdommer 
i 14-15-årsalderen i løpet av de siste 
fem årene.

– Du har også vist at du har et godt grep 
om populærkulturen, film og TV-serier – og 
at du har evne til å bruke det i dine preke-
ner?

– Jeg merker hos ungdom at bibel-
fortellinger ikke lenger er kjent stoff 
og  felleseie slik det kunne være tid-
ligere. Innen populærkulturen, film 
og musikk, finnes felleseiet i vår tid. 
Barn i dag har hørt om storflommen 
i animasjonsfilmen «Istid 2», mens 
historien om Noah og arken kan være 

Avtroppende kapellan Helge Kollerøs Nylenna i 
sitt kontor i Kirkesenteret på Tangen.

(Sommerquiz: Hvilke filmfigurer er det som her 
vokter PC-skjermen til kapellan Helge?)



Av Steinar Glimsdal
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VEIEN GÅR FRA NESODDEN TIL BISPEMØTET
Foto: Jan H

eier

helt ukjent. I populærkulturen finner 
vi bilder og metaforer fra kristen tro 
og etikk og fra bibelfortellingene, noe 
jeg som konfirmantprest kan benytte 
meg av. Gode eksempler er filmseriene 
laget rundt bøkene om Harry Potter 
og Ringenes Herre. Historier herfra 
kan fint brukes til å illustrere bibelske 
poeng.

Slitt karikatur
– Må du som konfirmantlærer begynne mer 
eller mindre fra scratch?

– På sett og vis. Hos mange sitter 
den slitte karikaturen om Gud som en 
gammel mann med hvitt skjegg oppå 
en sky. Det første jeg gjør i møte med 

konfirmanter er å plukke fra hver-
andre alt det forutinntatte og all uvi-
tenheten som råder. Ingen tvil om at 
kirken har en jobb å gjøre her. Det er 
vårt ansvar å tenke offensivt både om 
hva det vil si å være menneske i dag og 
hva det vil si å forkynne.

– Hva kan kirken gjøre?
– Vi møter nåtidens utfordringer 

best ved å være forankret i det kirken 
har stått for gjennom alle tider. Vi skal 
ikke gjøre endringer for endringenes 
skyld. Det hellige som møter oss gjen-
nom liturgien skal få være hellig. Det 
er lett å forsvare arbeidet med å over-
sette Bibelen til nåtidens språk – og 
som en naturlig følge av det, endringen 

av «Fader Vår» til «Vår Far». Men vi 
skal ikke hele tiden jage etter nye for-
muleringer, nye salmer og nye melo-
dier i liturgien, for i liturgien finner 
mennesker forankring og tilhørighet, 
svarer kapellan Helge, som sier han 
alltid passer på at det store flertallet 
av salmene i en gudstjeneste har en 
melodi som er kjent for menigheten.

Endringer og dialog
Helge Nylenna gleder seg til å ta fatt 
på administrativt og faglig arbeid i 
kirken fra midt i juni. Samtidig er han 
sikker på at han skal tilbake i preste-
tjenesten igjen en gang i framtiden.

– Har du noen gode ønsker for menighets-
livet på Nesodden?

– Det kommer til å skje mye spen-
nende i folkekirken på Nesodden gjen-
nom menighetsutviklingsprosjektet 
MUV og den planlagte omorganise-
ringen av prestetjenesten. Jeg håper 
de kirkeaktive på Nesodden er innstilt 
på forandringer i tiden framover. At 
folk tør å spørre hva vi vil som kirke, 
istedenfor å spørre etter hvordan det 
har vært. Kirken på Nesodden er nødt 
til å gjøre strukturelle endringer, og en 
er nødt til å ta dialogen om det.

– Jeg er også særdeles spent på 
hvordan det blir med ny kirke på 
nordre Nesodden. Kirken trenger mer 
plass. Det går bare ikke an at folk må 
stå ute i regnvær under begravelser, at 
vi må ha et så stort antall konfirma-
sjonsgudstjenester med restriksjoner 
på deltakelsen – eller at vi er nødt til 
å avvise folk på julaften. Kirken er en 
kulturinstitusjon på Nesodden. Det er 
ikke noe overdådig kirkebygg vi vil 
ha på nordre Nesodden, men vi må ha 
mer plass, avrunder Helge Kollerøs 
Nylenna.

Foto: Steinar G
lim

sdal

HELGE KOLLERØS NYLENNA
• Alder: 32 år
• Gift med Helga Nylenna Kollerøs 

(«Vi kunne ikke ha både samme 
fornavn og samme etternavn»)

• Tre barn: 6, 4 og 2 år
• Født og oppvokst på Ski,  

røtter på Nesodden

• Var prestevikar 2011–2012 i 
Ski etter fullført praktikum ved 
Menighetsfakultetet i Oslo

• Ble kapellan på Nesodden juni 
2012

• Begynner som rådgiver for 
Bispemøtet juni 2017
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SAMLIVSTIPS I SOMMER Av Ann-Turi Ford

Dyrk kjærligheten
Fra sitt første samlivskurs, 
sammen med Eiel Holten 
på Nesodden har Bjørk 
Matheasdatter kjempet for 
kjærligheten.
Kurset ble holdt for 17 år siden. Nå 
har hun lansert boka Å elske og bli 
elsket - hvordan ta vare på kjærligheten. 
Den har lenge vært på topp blant 
landets mest solgte bøker og andre-
opplaget er på vei. 

Etter starten i Nesodden menig-
hetshus har hun holdt utallige sam-
livskurs over hele landet – ikke minst 
på Nesodden. I tillegg har hun egen 
praksis i Oslo, underviser fast på 
Modum bad og har fra 2013 hatt 
jevnlige spalter i Dagbladet, illustrert 
av Lisa Aisato – som også har lagd 
bildene i boka.

– Det er mye ensomhet både i og 
utenfor parforholdene, sier hun. 

– Noen er redde for å gi seg hen 
ettersom de  dermed står i fare for 
å miste. Hvis man for eksempel 
har hatt skilte foreldre, slik jeg selv 
hadde. Likevel: De fleste holder 
sammen. I motsetning til hva man 
ofte hører er det bare 36 prosent 
som skiller seg.

Selv kaller hun mannen Hans 
Otto Tangen for «kjæreste». 

– Han er jo den kjæreste jeg har. 
Jeg hadde flaks som traff ham, men 
det krever innsats å ta vare på de 
gode følelsene og være kjærester 
fortsatt. 

Ikke alle har slik flaks.
– Jeg vil gjerne si til alle som er 

blitt sviktet: Ikke la noen stjele kjær-
lighetsevnen din. Den bor i deg til 
tross for skuffelsene.

Foto: Ann-Turi Ford

NOEN AV BJØRKS TIPS:
• Ikke glem at det å elske og 

bli elsket er et nesten like 

basalt behov som det å spise. 

• Vær henvendt mot den 

andre. De parene som holder 

sammen er i følge forsknin-

gen de som sier «ja» til hver-

andre 85 prosent av gangene.

• Kjærlighet er vilje, det er noe 

du gjør. Handlinger og hold-

ninger skaper følelser. Ikke 

forveksle forelskelsesfølelse 

med kjærlighet. Det er noe 

annet.
• Ilden må holdes ved like og 

begge må bære ved til bålet. 

Begge må bidra, ingen kan 

greie å bære et forhold alene.

En mer tilgjengelig kirke
Den nye – og pene – trappa på 
Gjøfjell gleder mange. Senest på 
17. mai ble den brukt som scene. 
Kirkevergen håper den også vil 
brukes av forbipasserende – slik 
trappa ved Skoklefall brukes av 
svært mange. Velkommen til å ta 
en hvil på den fine trappa.

Bruk «hagen for levende 
og døde»
Det nye gravfeltet mot sør er 
nå tatt i bruk som gravplass 
for urner og kister. Besøk gjer-
ne området der den fjellet er 
monument for navnet minnel-
und. Vi ber alle hjelpe til å over-
holde gravfreden. Lek, lufting 
av hund, sykling og riding er 
ikke tillat på våre gravlunder. 

SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • 
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Foto: Jan H
eier

Per 1. mai er det åtte søkere 
til kapellanstillingen med sær-
lig tjenestested Gjøfjell sokn. 
Tilsettingen skjer 15. juni. Svein 
Hunnestad fortsetter som sok-
neprest for hele Nesodden.
Den siste prestestillingen blir utlyst 
over sommeren. Her forklarer prost i 
Søndre Follo prosti, Hege Fagermoen 
(bildet) litt om bakgrunnen for 
endringene i Nesoddens prestetjeneste. 
Omorganiseringen ble behandlet i stab 
og råd i april–mai.  

Det at to av tre prestestillinger på 
Nesodden skal tilsettes samtidig har 
gitt mulighet til å vurdere den nåværen-
de organiseringen av prestetjenesten. I 
den nye ordningen vil Nesodden gå til-
bake til å ha en sokneprest og en prest 
med særlig tilknytning til Gjøfjell og en 
til Skoklefall. 

På denne måten ønsker kirken å 
styrke det relasjons- og trosoppbyg-
gende arbeidet i menighetene.

Kirkevirkeligheten har endret seg 
raskt på noen år, blant annet er beho-
vet for samarbeid over soknegrensene 
er blitt viktigere, og behov for tyde-
ligere ansvarsområder for de enkel-
te prestestillingene blitt større etter 
hvert som utfordringene til kirken og 
prestetjenesten er blitt mer kompleks. 
Trosopplæringsreformen og guds-
tjenestereformen har gitt kirken verk-
tøy til menighetsutvikling «nedenfra» 
og behovet for en nærværende preste-
tjeneste, særlig blant de yngre alders-
gruppene, har økt. 

I forholdet mellom kirkeverge, eller 
daglig leder, og prest er det en fordel 
med en tydeligere ledelses- og beslut-
ningsstruktur. 

Soknepresten blir nå sittende i alle 
menighetsrådene på Nesodden. 

Prost, råd og stab står samlet bak 
denne forandringen for Folkekirken 
på Nesodden.

Vi tror en felles sokneprest kan bidra 
til bedre samkjøring av tiltak og res-
sursers slik at alle kan bruke sin tid, 
kompetanse og evner der det trengs. 

Fordelen med denne løsningen synes 
stor: Kontinuitet for Nesodden med en 
sokneprest som kjenner forholdene og 
er motivert for å gå inn menighetene 
med deres særpreg og muligheter

Fordelene med å ha en sokneprest 
for hele Nesodden er:
- Kontinuitet for Skoklefall ved at 

det fortsatt blir samme prest i 
Menighetsråd der  

- Soknepresten har kjennskap og over-
sikt og kan lede prestetjenesten på en 
mer oversiktlig måte

- Sokneprest og kirkeverge er 1–1 i 
den lokale «toppledelsen» og kan 
lede på en bedre samordnet måte
Det byr på følgende muligherter:

- Den ene av de to prestestillingene får 
Skoklefall som sitt særskilte arbeids-
omenighetsrådåde og kan få nytt 
kirkebygg og barn og unge som de 
viktigste arbeidsomenighetsrådåde-
ne i sin stilling. 

- Den andre kan få Nesodden og 
Gjøfjell som sine særskilte arbeidso-
menighetsrådåder med barn og unge, 
samt annet eget arbeidsomenighets-
rådåde som gås opp i prosessen.  

- Soknepresten kan i tillegg til å følge 
opp rådene og lede prestetjenesten 
arbeide med møtet mellom kirke og 
kultur, diakoni og voksenarbeidet
Vi får altså muligheten til å «spis-

se stillingene» og gjøre ledelsesnivået 
enda tydeligere 

Målet er: En tydelig og forutsigbar 
prestetjeneste til beste for befolk-
ning, med stab, råd og frivillige i 
Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall 
sokn.  

MÅLRETTET PRESTETJENESTE
SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • 
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MIN

me i 1999, har vært styremedlem i 
Forfatterforeningen og Norsk kriti-
kerlag – og er kjent for engasjement 
i fredsarbeid og har vært leder for 
Kristne Arbeidere. 

Hun har ni tekster og en over-
settelse i Norsk salmebok 2013. 
Dåpssalmene er det hun som sal-
medikter er mest kjent for – og mest 
kjent og sunget i menighetene er  
nettopp «Det skjer et under i verden 
hver gang et barn blir til». 

Flere komponister har tonesatt 
Saues tekster, som Knut Nystedt 
(1915–2014) – som for øvrig har et 
barnebarn på Fjellstrand.

Organist, fløytist og komponist 
Kjell Mørk Karlsen har lagd melo-
dien til denne salmen. 

Gerd Grønvold Saues og Kjell 
Mørk Karlsens salme er nummer 
591 i salmeboka. 

ATF

Kilder: wikipedia, snl.no

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

DET SKJER ET  
UNDER I VERDEN

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,

over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under når barnet 
møter oss hud mot hud,  

øynene speiler Guds himmel,  
gir oss et glimt av Gud.

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i kirken  
større enn verden vet.

Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.

Barnet er størst i Guds rike, skjønt 
det er minst på jord.  

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Lene Felberg, kirkegjenger fra 
Skoklefall synes det er vanskelig å 
velge én favorittsalme.
– Det er så mange! 
Lene endte opp med dåpssalmen: 

«DET SKJER ET UNDER I  
VERDEN HVER GANG ET 
BARN BLIR TIL»
Denne salmen synges ofte når 
det er barnedåp i kirken og Lene 
synes det er fint å se barna bli 
døpt.

– Det er også godt å vite at Gud 
ser de som er små når vi holder de 
fram for Gud. Han ser alle som 
henvender seg til Jesus. Han sier 
at barna er størst av alle. «Ingen 
på jorden er himlen så nær som 
barnet han tar i sin favn.»

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

Forfatter, journalist og salmedikter 
Gerd Grønvold Saue (født 1930, 
fra Lillestrøm) har lagd teksten 
til denne populære dåpssalmen. 
Hun vant for øvrig konkurransen 
om å skrive en millenniumsal-

GLAD I KANTORISSIMO? Vil du støtte Kantorissimo, kan du gi en gave til kirkens kul-
turkonto 1645.02.82506. All givertjeneste mellom 500 kr og 30 000 kr gir rett til skattefradrag. For 
at dette skal kunne innberettes til skattedirektoratet, må du meddele ditt personnummer.

Foto: Jan H
eier
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«Naturlig Kirkevekst»
– Du er med i en komité i Skoklefall 

menighet som siden april har jobbet med 
«Naturlig Kirkevekst». Hva er det?

– Naturlig kirkevekst innebærer «frigjøre 
av seg selv»-prinsippene som Gud bygger 
sin menighet med. Med andre ord, vi ønsker 
å utvikle det potensialet Gud har gitt oss. Vi 
har allerede ressursene i menigheten. Når vi 
frigjør dem, styrker vi det vi har og forbe-
drer kvaliteten på menighetslivet. Og det vil 
trekke flere folk til kirken.

Vi har i første omgang gjennomført en 
spørreundersøkelse blant 30–35 av de akti-
ve i menigheten. På den måten har vi begynt 
å kartlegge vårt potensiale. Nå skal vi legge 
en langsiktig plan og styrke vårt trosfelles-
skap […] Nå ser jeg fram til videre utvikling 
i menigheten.

– Hva da for eksempel?
– Et familiekor, som blir en felles aktivitet 

for hele familien! Tanken er at vi starter med 
en enkel middag, og så går vi over til kor- 
øvelsen. Det er meningen at hele familien 
skal synge, men dersom en ikke liker å syng, 
kan en bidra med andre oppgaver, som ser-
vering, økonomi, å lage drakter, lydteknikk, 
osv. Poenget er at hele familien er involvert 
på en eller annen måte. I tillegg til familie-
kor, håper jeg at søndagsskolen kan være en 
større del av familiegudstjenestene. Jeg tror 
at folk blir inspirert når de ser at barna tar 
en aktiv rolle under en gudstjeneste.

Anne Irene Nygård  
i Kirkespeilet nr 2–3/oktober 2002

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!
Anne Marit Tronvik  
tlf 920 51 089  
anne.marit.tronvik@online.no 

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  1 5  Å R  S I D E N

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



SKOKLEFALL KIRKE
Kari Ånstad og  

Kåre Roy Dahl
Hege Merete Hogstad og 

Mikkel Myhre 
Nadya Khamitskaya og  

Mads Andersen 
 

HELLVIKTANGEN
Camilla De Buyn Walle og 

Marius Skancke Walle
Marianne Thorsø og 

Alekander Olsson Nordlien

B Ø N N
Å Gud, du som er virkelighetens 

innerste hemmelighet,
la livets elv snart flomme over sine bredder.

La den vanne våre tørre marker.
Vent ikke, du Barmhjertige,

for livet er i trengsel.
Slukk vår dype tørst etter

tilhørighet og hellighet.
Åpne Paradisets porter på vidt gap.
Forkynn hjemkomstens tidsalder,
og vi skal ære deg i alle evighet.

Tidebønn

19. FEBRUAR–28. MAI

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Tomine Hustvedt Wælgaard 
Adriane Helle Solberg
Milly Karlova Ritter-Esbjug
Tobias Leikvold Stangeland
Isabell Strand Tjølsen
Liem Emil Luciano Ernø
Elise Ramnæs Tronstad 

SKOKLEFALL KIRKE
Astrid Fossum Aurdal
Mina Sendstad Fjørtoft
Marit Josephine Atopan 

Myhrvold
Edvard Grind

GJØFJELL KIRKE
Edvin Syverud Jordet
Bjørg Elise Minde Sander
Elias Sandberg Rosvold
André Lundberg Wenner
Mathilde Askildsen Øines
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Har du en favorittbønn? Eller vil du lage en selv? Send 
den til redaktøren sokneprest@nesodden.kirken.no

Jorunn Ranveig  
Ødegaard . . . . . . . . . f. 1938

Aase Gladys Enger . . . f. 1936
Aase Gjertsen . . . . . . . f. 1919
Hans Jacob Dingstad. f. 1934
Hans Petter Flateby . . f. 1937
Karl Quasny . . . . . . . . f. 1941
Gunnar Oliver Karlsen f. 1927
Berit Sveen . . . . . . . . . f. 1932
Inger Johanne Sjødal . f. 1940
Finn Jon Sørensen . . . f. 1939
Odd Solheim . . . . . . . . f. 1927
Inge Merete Svane . . . f. 1932
Edle Wigaard . . . . . . . f. 1917
Pål Nyborg . . . . . . . . . f. 1952
Norma Helen  

Hysvær. . . . . . . . . . . f. 1938
Anne-Marie Lyche . . . f. 1929
Elna Marie Saastad. . . f. 1918
Inger Ledsten . . . . . . . f. 1937
Inger Kjærstad . . . . . . f. 1928
Hermann Glenne. . . . . f. 1929
Reidun Kilemo . . . . . . f. 1933
Aina Ellinor Odden . . f. 1941
Eldbjørg Miranda  

Øien . . . . . . . . . . . . . f. 1921
Per Ragnar Strømme . f. 1927
Solveig Evelyn  

Wæhler. . . . . . . . . . . f. 1932
Liv Mathisen . . . . . . . . f. 1922
Anna Marie Smith . . . f. 1922

OLSOK
Olsok blir fei-
ret i Skoklefall 
kirke søndag 
30. juli klok-
ka 11. Svein 
H u n n e s t a d 
leder messa. 
Kirkekaffe. 



FOLKETONEMESSE 
I SOMMERFERIEN 

I fjor hadde vi folketonemesse i 
Gjøfjell midt på sommeren. Det 
ble en stor suksess, med valfar-
tende, glade kirkegjengere fra 
hele Nesodden. I år gjentar vi 
suksessen i Gjøfjell kirke søn-
dag 9. juli kl. 11. 

Ann-Turi Ford, Jan Heier 
og Ingeborg Christophersen 
bidrar musikalsk, med sang, 
sjøfløyte, orgel og flygel. Svein 
Hunnestad er liturg. Med hele 
menigheten synger vi noen av 
de fineste folketonene fra sal-
meboka. 

Det blir kirkekaffe på kirke-
bakken etterpå hvis soli strålar. 
Hjertelig velkommen!
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Begge foto: Jan H
eier

NY PREST ORDINERT
Mandag 17. april, under vesper i 
Skoklefall, ble Kristin Bugge Andersen 
ordinert som prest. Da deltok biskop Atle 
Sommerfelt, prost Hege Fagermoen, 
sokneprest Svein Hunnestad og musi-
kerne Ingeborg Christophersen, Tov 
Ramstad, Trygve Beddari og Anne 
Margaret Nilsen.  

Skoklefall menighet var vertskap for 
kirkekaffen, hvor den nye presten fikk 
hilsener fra prestekolleger og familie. 

Les mer om Kristin på side 5.  

TRO OG LYS I HØST
En Tro og lys-gruppe består av 
utviklingshemmede, deres fami-
lier og venner. Tanken er å dele 
livs- og troserfaringer, be sammen 
og ha felles måltid og festlig sam-
vær. Gruppemedlemmene besø-
ker også hverandre, drar på turer 
sammen og  deltar på felles retret-
ter og lignende.
Høstens program for Follo: 
• Lørdag 2.09. kl. 14–16 Ås 

arbeidskirke
• Søndag 1.10. kl. 12 Guds- 

tjeneste, Slora–Sørmarks- 
kapellet

• Søndag 19.11. kl. 11.00 
Gudstjeneste Ski nye kirke 

• Lørdag 9.12. kl. 14–16 Jule- 
samling i Ås arbeidskirke

Bevegelsen ble stiftet i 1971 av 
kanadieren og filosofiprofesso-
ren Jean Vanier og den franske 
spesialpedagogen Marie-Hélène 
Mathieu. Her i landet har Tro 
og lys eksistert fra 1990 og har 
en rekker økumeniske grupper, 
åpne også for mennesker som ikke 
har noen synlig kirketilhørighet. 
Lutherske og katolske prester og 
diakoner er til knyttet gruppene.
Se mer på www.trooglys.no

MENIGHETSWEEKEND  
1.–3. september
I år skal vi på SKATTEJAKT 

sammen. Denne gangen starter vi i 

Gjøfjell kirke på fredag hvor prost 

Hege og kantor Ingeborg vil dele 

noen av sine salmeskatter med oss. 

Etter kveldsmaten samles vi i kirken 

til en herlig sangkveld, Hege og 

Ingeborg vil glede oss med vakre 

salmer, vi skal synge sammen og 

håper at flere ønsker å dele noen av 

sine salmeskatter. 
Lørdag forsetter vi skattejakten i 

Nesodden menighetshus. Etter en 

inspirerende innledning skal vi gå 

på jakt etter de gode opplevelsene og 

erfaringene vi har hatt i menighets-

fellesskapet, slik at de kan få være 

med på å vise oss noe av veien videre 

for menighetene våre. Tradisjonen 

tro blir det grilling for små og store 

på Presteskjær – og mulighet for 

et bad for de tøffeste. Kanskje 

blir det en overraskelse etter-

på – komiteen jobber med saken! 

Fredag samles ActionTweens til 

skattejakt i Nesodden menighets-

hus til vanlig tid og søndag tar vi 

med oss noen av salmeskattene til 

gudstjeneste i Skoklefall kirke.

For øyeblikket har vi ikke klart å 

få til noe opplegg for ungdommene 

våre, meld gjerne fra til oss i komite-

en hvis du kan bidra med noe.

Fredag og lørdag har vi med oss 

de to superkokkene Kjersti og Rune 

som vil sørge for å gi kroppene våre 

godt påfyll.
Prisen er ikke fastsatt ennå, men 

det blir neppe mer enn noen få hun-

drelapper for voksne.
Følg med på kirkens hjemmeside 

– der kommer det mer info etter 

hvert.

Hilsen Elin Dammyr, Alf Felberg, 

Inger B. Thedin og Anne Marit Tronvik 

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



DETTE ER

16

Søndag 4. juni – første 
Pinsedag
Høytidsgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11.
Høytidsgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Mandag 5. juni – andre 
Pinsedag
Felleskirkelig guds-
tjeneste på To gård kl 
12 NB!
Felles prostiguds-
tjeneste på Oscarsborg 
kl 12 NB! 

Søndag 11. juni
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste for små 
og store i Skoklefall 
kirke kl 11

Onsdag 14. juni
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 18. juni
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 

Søndag 25. juni
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 2. juli
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

Søndag 9. juli
Folketonemesse i 
Gjøfjell kirke kl 11.

Søndag 16. juli
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 23. juli
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
 
 
 

Søndag 30. juli 
Olsok-gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 6. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 13. august
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

Onsdag 16. august
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 20. august
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.

Søndag 27. august
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Dåpsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 13 
NB

Helgen 1.–3. september  
Menighetsweekend – 
runde i alle tre menig-
heter
Fredag i Gjøfjell – lør-
dag i Nesodden – søn-
dag i Skoklefall

Søndag 3. september
Felles gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Søndag 10. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

ÅPEN KIRKE
Sju søndager fra 

klokka 13 til 15 fra 
2. juli til 13. august 

er middelalderkirken 
åpen for interesserte 

besøkende 
 
 

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  

kveldsgudstjenester  
fortsetter i 2017:  

14. juni, 16. august, 
20. september, 31. 

oktober og 15. 
november

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

MER OM NESODDKIRKEN PÅ
 nesodden.kirken.no og på Facebook

Gi en gave til 
GJØFJELLS MISJONS-
PROSJEKT i Mali (nms.
no) på VIPPS 28578 
(merkes «Mali»)

Gi en gave til 
SKOKLEFALLS 
MISJONSPROSJEKT 
Mission Aviation 
Fellowship (fellesskap 
av luftfartsmisjon, maf.
no) på VIPPS 66554 
(merkes «MAF») 

Foto: Jan H
eier


