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Dette året feirer vi reforma-
sjonsjubileet. Det er 500 år 
siden Martin Luther spikret 

opp sine teser på kirkedøren og utfor-
dret det religiøse establishmentet og 
den mektige katolske kirken i Roma. 
Den norske kirken har kanskje ikke 
vært i større forandringer siden da. 
Utfordringene er store og spennen-
dende. Hvilke teser vil vi henge på vår 
kirkedør, i vår tid? Kirken utfordres 
til å snakke sant om Gud, skape åpne 
og inkluderende fellesskap. Tale sant 
om mennesket og livene vi lever.

I den lutherske tradisjonen er 
skaperteologien styrket bety-
delig de senere år. Det får 
en bestemt betydning 
når vi snakker om hva 
et menneske er, og for 
en ansvarlig forvalt-
ning av natur og ressurser. 
Mennesket og naturen er ulø-
selig knyttet til hverandre. Det å 
ta vare på naturen, er å ta vare på 
vårt eget livsgrunnlag. Her har vi ikke 
bare et ansvar for oss selv, men for alle 
fremtidige generasjoner.

Lokalt står også kirken på Nesodden 
i store forandringer. Kirkens økonomi 
er svak og utfordringene øker. Vi ser 
ikke minst dette i forbindelse med 
økningene i antall gravferder, over 
tjue prosent forrige år, mens ressurse-
ne står stille. Dette belyses ytterligere  
på side 5. I Amta 8. september for-
talte kirkevergen hvilke følger dette 
får for mannskap, slik som organist 
og kirketjener. Det er samtidig en 
stor utfordring for prestetjenesten. I 
skrivende stund er vi i prosess med 
tilsetning av kirkeverge og ny prest 
i Skoklefall kirke. Allerede til våren 
vil en ny gudstjenesteplan gjenspeile 
omorganiseringene vi gjør, med tanke 
på å utnytte våre resursser best mulig, 
slik at vi kan møte lokalbefolkningens 

behov for kirkelige handlinger, ritua-
lisere livets overgangsfaser på en god 
måte.

Dette er en høst hvor mye flott 
skjer i kirkene våre. Babysangen er i 
gang, både i Gjøfjell og i Skoklefall. 
Vår helt fantastiske konsertserie, 
Kantorissimo, presenterer et sterkt 
program. Gjøfjell satser videre på sitt 
onsdagsåpne arrangement.

Vesper tematiserer reformasjonen 
og dens betydning, samtidig som vi 
ønsker å ha en ny vesper i desember, 

et pusterom i førjulstiden på veien 
mot Kristusbarnets komme. 

Allehelgen blir markert på 
lørdag 4. november med 

minnegudstjeneste i 
Nesodden kirke, hvor 
alle som har mistet 

noen av sine kjære inne-
værende år blir spesielt 

invitert. Åpent menighetshus 
hele dagen med kaffe og vafler, 

blomster, kranser og lyssalg på kir-
kens parkeringsplass. Og så kommer 
desember med konserter, barnehage-
vandring, skolegudstjenester, russe-
revyen som synger julen inn, i både 
Skoklefall og Gjøfjell kirker. Vi plan-
legger ti gudstjenester på juleaften og 
en andakt, og på nyttårsaften kan du 
komme til Nesodden kirke på veien 
inn i det nye året. Du er hjertelig vel-
kommen til en av våre kirker i høst.

Svein Hunnestad
Sokneprest på Nesodden 
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Frist for neste nummer er 8.11.

Kirke inn i en ny tid
LEDER
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Kjære leser!

Kantorissimo er i gang igjen for 
fullt! Når dette bladet har nådd 
din postkasse, har barokken-

semblet Venezianerne allerede troppet 
opp med energisk og leken barokkmu-
sikk i Nesodden kirke sammen med 
fortelleren Terje Nordby. For første 
gang har Kantorissimo samarbeidet med 
Kulturisten. Hvis du vil høre klipp fra 
konserten, blir det lagt ut noen smakebi-
ter på Kantorissimos facebook-sider.

Torsdag den 19. oktober kl. 19.30  
blir det et konsertforedrag i Nesodden 
kirke om Ibsens musikalske 
omgivelser. Ibsen-entusiasten 
Ragnhild Lund forteller, 
den fabelaktige sopra-
nen Karen Rosenberg 
Olsen synger og vår 
egen strålende konsert-
pianist Berit Billingsø trak-
terer tangentene. For å site-
re Ragnhild: «Norge har et stort 
ansvar for Henrik Ibsens kulturarv. 
Ikke bare et ansvar for å bevare den, men 
å iscenesette den og gjøre den tilgjenge-
lig for så mange mennesker som mulig. 
Derfor trenger vi flere arenaer som kan 
fylles med vår fremste kunstner: Henrik 
Ibsen!» Det er et stort spenn i musikken 
rundt Henrik Ibsen. Henriks mor spilte 
klaver, og hennes favorittmusikk var fol-
ketoner fra Telemark. Ibsen var omgitt 
av kvinnelige pianister hele livet. Den 
store konsertpianisten Hildur Andersen 
og Henrik Ibsen hadde dyp beundring 
for hverandre. Det er lite norsk musikk 
mer kjent i verden enn den som sprang 
ut fra vennskapet mellom Ibsen og Grieg. 
Denne kvelden får vi også høre musikk av 
blant andre Kierulf og Backer-Grøndahl. 

Tirsdag den 21. november kl. 19.30 kom-
mer Norges kanskje mest internasjonalt 
kjente tidligmusikkutøver, cembalisten 
Ketil Haugsand, tilbake til gamle hjem-
trakter når han gjester Nesodden. På et 

utsøkt cembalo vil han spille et knippe av 
sine favorittverker av tyske og franske 
barokkmestre. Barokkcellisten Gunnar 
Hauge og undertegnede kantorblokk-
fløytist medvirker også. Det blir verker 
for solo cembalo av Bach og Rameau, 
musikk av Barrière for solo cello og 
basso continuo, samt suiter og sonater av 
Philidor og Telemann for blokkfløyte og 
continuo. 

Torsdag 14. desember kl. 19.30 blir det 
julekonsert i Kantorissimo med norske 
folketoner. Knut Hamre er en av våre 

aller fremste spelemenn på harding-
fele - ingen har vunnet landskapp-

leiken flere ganger enn han, 
og få folkemusikkutøvere er 

mer anerkjente i utlandet. 
Med seg har han fol-

kemusikerne John Ole 
Morken og Lajla Storli, 

som begge musiserer på 
hardingfele, fele, sang og gitar. 

Musikken er melankolsk og med-
itativ. Denne kvelden kan publikum 

senke skuldrene i en travel førjulstid og 
kjenne på musikkens magiske energi. 
Konserten vil bestå av tradisjonell fele-
musikk på fele/hardingfele, julesalmer og 
ukjente perler av norske julesanger.

Hold av datoene, dette blir stas! 
Kortreist kultur av internasjonalt kali-
ber, fremført i Nesoddens aller flotteste 
kulturskatt.

Hold av datoene, dette blir stas! 
Kortreist kultur av internasjonalt kali-
ber, fremført i Nesoddens aller flotteste 
kulturskatt.

Send en mail til post@ingeborgchris-
tophersen.com hvis du ønsker mer infor-
masjon om konsertene, så fører jeg deg 
opp på Kantorissimos mailliste.

Håper vi ses igjen og igjen i høst!

Glad hilsen, 
Ingeborg kantorinne 

NOEN KANTORD 

Musikkhøst i kirken NOTISER

HØSTTAKKEFEST
15. oktober, reformasjonssøn-
dagen, blir det høsttakkefest i 
Gjøfjell kirke. Seniorrådgiver 
i Kirkerådet, Hans-Jürgen 
Schorre, preker og koret 
Gjøken deltar. (Fellesøving 
klokka ti for alle barn som 
interesserte i koret.) 

 

FLYVENDE BESØK
Mission Aviation Fellowship 
(MAF) kommer på besøk til 
Skoklefall kirke onsdag 22. 
november klokka 19.

Denne organisasjonen ble 
startet i 1944 etter at flere unge 
kristne piloter fikk den tanken 
at fly, som i løpet av krigen 
hadde spredd så mye død og 
ødeleggelse, burde brukes til å 
gi liv og håp i fredstid.

Eivind Lindtjørn er pilot 
og flyr for MAF i Sør-Sudan. 
Snart kommer han altså til 
Skoklefall kirke og vil fortelle 
om et spennende og viktig hjel-
pearbeid. 

Det blir en misjonskveld 
med mye sang, hvor man vil få 
informasjon om MAF – som er 
Skoklefalls misjonsprosjekt. 

TIDLIG JULEMESSE
For den som vil sikre seg fine 
julegaver uten stress, og i god 
tid, er dette et must: Julemessa 
på Gjøfjell lørdag 4. november 
klokka 11–15.



G R A V S E R V I C E

VI STELLER GRAVEN FOR DEG

SALG AV KRANSER, GRAVLYS OG  
BARBUKETTER VED NESODDEN KIRKE 

ALLEHELGEN
• fredag 3. november kl 10–18
• lørdag 4. november kl 10–18
• søndag 5. november kl 10–18
NB Vi står kun ved Nesodden kirke. Intet salg på Gulbjørnrud

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 Norli (Tangen ), Notabene (Vinterbro) 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

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

GRAVSERVICE 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 har blant annet vært kirketjener 
på Nesodden og nå skal du flytte fra 
oss?
– Ja vi flytter til Tvedestrand. Å bli 
gamle der vi bor nå, vil by på proble-
mer. Man må flytte før man blir for 
gammel. Nye relasjoner må skapes, og 
dette er vel lettest mens man fremdeles 
er sprek og orker å være sosial.

– Hvordan har det vært å jobbe i 
kirken?
– Det har vært veldig hyggelig. De som 

 
 jobber i kirkene på 

Nesodden er fantas-
tiske folk. Det å møte 

mange forskjellig mennes-
ker i forskjellige livssituasjo-

ner er spennende og lærerikt. 
Man får et litt annet syn på liv 

og død.

– Hvor kommer du fra?
– Jeg kommer fra Kringsjå i Oslo. Der 
bodde jeg til jeg var 19 år. Kjøpte meg 
leilighet på Nordseter og bodde der i 
to år. Da jeg møtte mannen i mitt liv 
flyttet vi til Sinsen. Til Nesodden kom 
vi for 32 år siden. Først bodde vi to år 
på Svestad og så flyttet vi til Bomansvik 
hvor vi har bodd i tretti år.

– Hva er din bakgrunn?
– Jeg er egentlig utdannet tannlegeas-
sistent, men har aldri jobbet som det. 
Jeg fikk jobb som dokumentkontroller 
i et engineeringselskap og jobbet som 
dette i mange år. Nå er jeg uføretrygdet.

– Hva er du opptatt av utenom 
kirken?
– Akkurat nå om dagen er jeg 
mest opptatt av å få pakket ned 
alt vi eier og har. Og det er 
ikke lite. Men, vi er så heldige 
at vi har tre fantastiske bar-
nebarn, så vi prøver å være 
sammen med dem så ofte det 
lar seg gjøre.

– Har du noen kirkelige 
hjertesaker?
– Det må jo være at flere vil 

komme i kirken. Kirkene på 
Nesodden har ikke bare gudstjenester, 
men også mange flotte konserter. Vesper 
i Skoklefall kirke er helt fantastisk. Jeg 
håper folk ikke er så redde for å prøve 
ut tilbudene. Kirkerommet er til for å 
nytes. Her kan man finne ro.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Akkurat nå ligger det ingenting. 
Nattbordet er pakket ned. Men hvis 
det hadde vært tilgjengelig hadde det 
ligget en krimbok der. Jeg elsker krim 
og spesielt norske forfattere.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Nå gleder jeg meg til alt er ferdig 
pakket, kjørt ned til Tvedestrand og at 
huset er klargjort til overtagelse.

– Hva ser du på tv?
– Jeg ser ikke på tv. Vi valgte å ikke ha 
tv for tretten år siden og det er veldig 
deilig. Jeg hører mye på radio. Nå når 
vi får større hus skal platespilleren få en 
sentral rolle. Gamle plater skal frem fra 
glemselen. Det gleder jeg meg til.

Navn: Gjertrud Hilde Blaasvær
Alder: snart 57 år
Bosted: Bomansvik, snart Tvedestrand
Jobb: Kirketjenervikar

GJERTRUD 
BLAASVÆR

I SPEILET:
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PENGENE OG KIRKEN
Fellesrådet har gitt Nesodden kommune 
sitt budsjett innspill for 2018.

Konstituert kirkeverge Jan Heier 
(bildet) peker på det store vedlike-
holdsetterslepet på alle våre tre kirker. 
Kirkebyggene betyr mye for folk på 
Nesodden – som ramme for hendel-
ser i livet med både gleder og sorger. 
Kirkene må holdes verdige som sere-
monirom for kommende slekter, slik de 
har vært det i mange hundre år.  

• Gjøfjell kirke: Utbedring av taket. 
Utbedre synlige råteskader. Undersøke 
resten av taket for fukt. Renovering av 
kirkerom med varmeanlegg fram mot 
125-årsjubileum i 2027.

• Nesodden kirke: Total renovering fram 
mot 850-årsjubiléet i 2025. Prioritering 
av høyst nødvendige tiltak inne i kir-
kerommet. Varmeanlegget må skiftes.

• Ny kirke ved Skoklefall. 
Prosjekteringsmidler. 

Se mer om denne saken på  
www.nesodden.kirken.no



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

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Lederkurs 2017–2018  
Alle dere som ble konfirmert nå i 
mai inviteres til å bli med på leder-
kurs. Det starter opp med samling på 
Skoklefall menighetshus onsdag 27. 
september kl 18–20. Videre blir det 
en samling i måneden. Tid for disse 
samlingene avtaler vi på det første 
møte for å finne tidspunkt som passer 
for flest mulig. 

Gjennom samtaler, diskusjon og 
praktiske oppgaver blir du tryggere 
på deg selv og lærer mer om  det å 
være leder. Du får også noe praksis 
på neste sommers konfirmantleir i 
Sverige. Praksis avtaler vi med hver 
av dere og avhenger av hva dere liker 
å gjøre, har lyst til å prøve dere på.

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

PÅMELDING: send «leder» og nav-
net ditt til 932 86 856 (Jarls mobil)
USIKKER på om du vil bli med på kur-
set? Kom på første samling og bestem 
deg etterpå: 27. september kl. 18—20 
på menighetshuset ved Skoklefall 
kirke. SPØRSMÅL? Kontakt Jarl 
Eidjord på: trosopplaering@nesodden.
kirken.no eller 932 86 856.
 

 

Konfirmant i 2018
Den norske kirke på Nesodden 
har lagt om konfirmasjonsåret 
slik at vi fra 2018 starter kon-
firmanttiden i januar og har 
de avsluttende konfirmasjons-
gudstjenestene i september. 
Det blir et helt nytt opplegg 
med samlinger i løpet av våren 
og sommerleir 13.–18. august 
på Åh stiftsgård i den svenske 
skjærgården. Alle på niende 
trinn er velkommen til å melde 
seg på til www.nesodden.kir-
ken.no innen 1. oktober.
Prisen er kr. 3000 kroner som 
hovedsakelig går til å dekke 
leirutgifter, og noe materiell til 
undervisningen. Er prisen en 
utfordring for deg? Ta kontakt 
så finner vi en løsning på det. 
Spørsmål? Kontakt Jarl 
Eidjord, 932 86 856 trosoppla-
ering@nesodden.kirken.no 
Tilrettelegging? Ta kontakt 
med oss for en prat. 

Litt av det du får være med på:
• Bli kjent med ungdommer fra 
andre skoler
• Undervisning og samtale i små 
grupper
• Opplev kristen tro i praksis, blant 
annet gjennom gudstjenester og 
andre samlinger i løpet av året. 
• Bidra til at andre får en bedre 
hverdag via Fasteaksjonen.
• En ukes konfirmantleir på Åh 
stiftsgård utenfor Uddevalla
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



7

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

TIPS OSS!
trosopplaering@nesodden.kirken.no

BABYSANG! 
Skoklefall kirke: 
onsdager kl 10.30 og kl 12
Gjøfjell kirke:
mandager kl 10.30

200 kr for 8 ganger| Drop-in 50 kr
Facebook: Babysang Nesodden

Barnekoret 

GJØKEN 
øver i menighetshuset på Gjøfjell 
annenhver onsdag (ulike uketall). 
Mat til kostpris fra kl 17, sang og lek 
etter det. 
Dette er for barn fra 4 år og oppover.
Facebook: Babysang Nesodden

ACTION TW
EENS

LYS VÅKEN

Gratis moro for alle barn!
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 kreativt, leker og lærer 
om hva som skjer i verden og hvor-
dan 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 22. september, 
20. oktober, 24. november og 15. 
desember på Nesodden menighets-
hus kl 18–21. 

Adventsnatt i kirken!
De fleste menighetene i 
Norge arrangerer nå Lys 
våken  i adventstiden der 
11-åringene blir invitert til 
en natt i kirken. Dette skal vi 
feire også her på Nesodden - 
i Skoklefall den 2.-3. desem-
ber og i Gjøfjell den 9.-10. 
desember.

Navnet «Lys våken» hand-
ler 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 
hverandre, Gud og oss selv. 
Ikke minst skal vi lære om at 
Gud er lys våken for oss.



FRA NEW JERSEY TIL KIRKELIVET PÅ NESODDEN
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EN KIRKEVAGABONDS SKARPE BLIKK
Et observant blikk på Norge, 
på Nesodden og på Nesoddens 
kirkeliv kan man lære mye av. 

57-årige Ives Kent, født og 
oppvokst i New Jersey, 
USA, gir oss nettopp det. 

Han gjorde nesodding av seg sist vinter.
Vi møter ham i havnehagen rett ved 

Kirkekrysset. Tre fine ridehester er i 
ferd med å bli servert sen lunsj fra Ives 
hånd. Å treffe Ives i denne fredfulle 
settingen lyver litt om hans bakgrunn. 
Mannen er nok det man kan kalle en 
spenningssøker. Han har drevet med 
fallskjermhopping siden 19-årsalderen, 
og ble instruktør i faget i 1980. Først 
var han instruktør i helgene, senere på 

Foto: Steinar G
lim

sdal

heltid. I 1982, samme år han var ferdig 
på college, meldte interessen for base-
hopping seg.

Ives levde gjennom hele 30 år med 
en drøm om å besøke Norge, et eldora-
do for dem som liker å hoppe med 
fallskjerm fra fjellutspring. Drømmen 
ble virkelighet første gang i 2012 med 
besøk til Kjerag i Lysefjorden sammen 
med Stavanger Baseklubb. På turen 
ble han kjent med Vivi Blom som drev 
hestegård på Nesodden.

En alvorlig bindevevssykdom gjorde 
det etter noen år umulig for Ives å drive 
med fallskjermhopping. Sitt arbeid 
innenfor helse- og ambulansetjenester 
måtte han også oppgi. Men turene til 
Norge fortsatte like fullt. Vivi ble han 
ikke ferdig med – søt musikk hadde 

oppstått. Sist vinter tok han steget: Han 
flyttet inn på hestegården til Vivi.

– Har fant jeg alt. Jeg falt for det 
pulserende Oslo og for Nesodden – et 
fredfullt sted nær storbyen uten noen 
trafikklys. Norsk kultur er sofistikert, 
men samtidig varm og vennlig, sier 
Ives. – Jeg gikk på college i New 
Orleans, og jeg elsker varmt vær... Det 
forteller alt om hvilken sterk kjærlig-
het til Norge som fikk meg til å flytte 
hit. Det var andre ting enn været som 
trakk, for å si det sånn.

Nesodden kirke
Kjærligheten til Vivi og hennes tre barn 
er sterk, og Ives har gått inn i rollen 
som «stallgutt» på gården – med opp-
gaven å mate hestene tre ganger om 



Av Steinar Glimsdal
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EN KIRKEVAGABONDS SKARPE BLIKK
dagen. Vivi har vært læremester.

Ives ble også nabo til en prestegård 
og en kirke fra 1100-tallet, etter ame-
rikansk standard en utrolig gammel 
kirke. Utfordringer ventet.

– Sist januar møtte jeg sokneprest 
Synnøve Sakura Heggem ute på veien. 
På dette tidspunkt var jeg preget av alt 
rundt flytteprosessen, været var ikke 
det beste og jeg slet med helsa mi. Da 
var det godt å treffe Synnøve. Hun 
inviterte inn på kaffe og hun hadde tid 
til å lytte. Det ble mange gode samta-
ler med henne over en periode, og det 
endte med at jeg bad om å bli døpt. Jeg 
kjente en trygghet i dette, som om noen 
sa: «Du er trygg uansett hva som skjer. 
Alt blir bra til slutt.»

Ives forteller at han har bak seg det 

man kan kalle en «sekulær» oppvekst 
og oppdragelse, men:

– I New Jersey var flesteparten av 
mine venner av italiensk avstamning 
og de fleste var katolikker. Det knyt-
tet meg til det kristne budskapet på et 
vis – og jeg ble fascinert av personen 
Jesus. Det gjorde også inntrykk da min 
musikalske helt Bob Dylan sto offentlig 
fram som overbevist kristen. Da jeg 
samme år begynte med fallskjermhop-
ping ble jeg mer oppmerksom på min 
egen dødelighet. Da ble det bibelles-
ning i all hemmelighet. Min erfaring er 
at ekstremsport-utøvere ofte er ekstre-
me ateister. De er jevnlig så nær døden 
at de må ha fullstendig kontroll. En gud 
tar likesom kontrollen vekk fra dem. 
Men tenk på den store vitenskapsman-

nen Albert Einstein. Han var på leting 
etter orden i universet. Han sa: «Gud 
driver ikke terningspill med universet!» 
Slik tenker jeg også.

Stup inn i kirken
Ives har valgt å stupe inn i kirken og 
gudstjenestelivet. Og han ser og opp-
lever noe nytt hver søndag:

– Under en gudstjeneste hadde jeg på 

Saken fortsetter på neste sideä

Forrige side: – Jeg forstår lite av det 
som blir sagt i kirken, så jeg må arbeide 
med det på min måte, forteller amerika-
neren Ives Kent. Han gjorde nesodding 
av seg sist vinter. 
Under: Eksempler på Ives’ kirkelige 
billedfangst

Alle foto: Ives K
ent
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meg en t-skjorte med logoen til rocke-
gruppa «The Jesus and Mary Chain». 
Plutselig slo det meg at dette kanskje 
var på kanten – og kunne virke støten-
de. Jeg spurte organist Ingeborg om 
det. Hun smilte og sa at jeg måtte huske 
at kirken handler om inkludering, her 
kommer man som man er. For hver 
søndag som går ser jeg det klarere og 
klarere: Jesu budskap handler om nåde 
og inkludering. Dette er blitt veldig 
viktig for meg.

– Så du er blitt glad i en gudstjeneste 
der du foreløpig ikke skjønner så mye 
av det som blir sagt?

– Ja, for her stiller alle på samme plan. 
Vi deler denne vakre timen sammen. 
Du får tid til å reflektere rundt livet. 
Du føler deg liten, men ikke på en 
negativ måte. Heldigvis er prestene og 
andre i kirken i stand til å oversette for 
meg de viktigste poengene i prekenen. 
Jeg får vite hvilke bibelske tekster og 
historier som er brukt slik at jeg så kan 
undersøke ting på egenhånd.

Kirkevagabond
Ives deler sjenerøst resultatene av 

undersøkelsene sine med andre gjen-
nom Facebook:

– Facebook er for meg en fin platt-
form for deling av både bilder og tekst. 
Jeg prøver å formidle at religion kan 
være noe vakkert – uten å skyve det i 
fjeset på folk. Jeg vil bare vise at kirken 
kan være vakker, hellig, rettferdig – og 
gøy! Jeg tenker at utfordringen min på 

Facebook er å gjengi hovedinnholdet i 
en gudstjeneste gjennom en kort tekst 
som kan leses på under ett minutt, 
smiler Ives. Overskriften for hans kir-
kemeldinger er «The Adventures of 
a Church Hopping Vagabond». Ives 
kjenner seg som en kirkevandrer, en 
kirkevagabond:

– Jeg oppdaget at Nesodden kirke 
hører sammen i et fellesskap med kir-
kene på Skoklefall og Gjøfjell. Så da 
ble det naturlig å hoppe mellom de tre 
kirkene på søndag. Alle tre har sine 
historier og særpreg.

Kjærlighet som trekker
Ives forsikrer om at det ikke er fordi 

han kjeder seg at han tar i bruk mobil-
kamera så aktivt under gudstjenestene:

– Jeg forstår lite av det som blir sagt 
i gudstjenesten, så jeg må arbeide med 
det på min måte, ler han. – Jeg arbei-
der med mitt eget forhold til Gud og til 
kirken. Noen ganger kan det være en 
sterk opplevelse å se hvordan sollys set-
ter sitt preg på gudstjenesten og skaper 
en egen form for hellig stemning. Da 
prøver jeg å fange det med kamera og 
med ord. Det som trekker meg til kir-
ken handler i bunn og grunn om kjær-
lighet. Kirken står for en Kjærlighet 
som forteller oss at det er plass for alle, 
både her og i himmelen. Å få bli en del 
av dette fellesskapet rundt Nesodden 
kirke har vært en gave for meg, en 
velsignelse. På mange måter reddet det 
meg, avslutter Ives Kent.

Middagen er servert i havnehagen ved Nesodden kirke. Foto: Steinar G
lim

sdal
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KRISTIN INNSATT I GJØFJELL
Kapellan Kristin Bugge Heilo ble ordi-
nert av biskopen i Skoklefall kirke, så viet 
i Nesodden kirke – og fredag 3. septem-
ber ble  hun innsatt som prest  i Gjøfjell 
kirke under en godt besøkt kveldsmesse. 
Et brev fra biskop Atle Sommerfeldt 
ble lest opp og prost Hege Fagermoen 
ønsket velkommen på prostiets vegne. 
Salmen sto enda mer i sentrum enn van-
lig, med vakre fellessanger og et innslag 
ved Kristins mann Kristian Heilo, en 
vakker utgave av Petter Dass’ «Herre 
Gud ditt dyre navn og ære». Kristins to 
barn var også tilstede. Prekenen handlet 
om Elias Blix’ salme fra 1891, «Ein båt i 
stormen duva» om hvordan Jesus stiller 
stormen. 

TRIVELIG MENIGHETSWEEKEND
Menighetsweekenden hadde deltager-
nes salmeønsker som en rød tråd. Det 
var stor glede over å bli ledet av Anne 
Marit Tronvik, Ingeborg Christophersen 
og Svein Otto Fredwall sitt akkompag-
nement til nærmere tretti salmer og lov-
sanger. Innsettelse, salmekveld, seminar 
med menighetsutvikling, gode måltider 
og søndagsgudstjeneste skapte et lokalt 
felleskap. Årets komité ber menighets-
rådene ta stilling til om det bør legges 
opp til en menighetsweekend i mai 2018, 
der man reiser bort og overnatter. 

Begge foto: Jan H
eier
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MIN

Teksten ble skrevet en januarkveld  
i 1923, da David Welander var på vei 
hjem til Lørenskog. Han fortsatte da 
han kom hjem, og fullførte den utpå 
natta.

Welander var offiser i 
Frelsesarmeen, sangforfatter, kom-
ponist og hadde denne kvelden hørt 
sjefsekretær i Norge, oberst Joachim 
Myklebust tale i Calmeyergatens 
Misjonshus i Oslo. Myklebust hadde 
tatt utgangspunkt i Bibelens Salme 
72, hvor vers 17 lyder «La hans navn 
bestå til evig tid, la det skyte friske 
skudd så lenge solen skinner». Dette 
var det som inspirerete ham til å skri-
ve salmeteksten i løpet av togturen 
hjem.

Melodien hadde kommet til Norge 
året før, fra Zululand via to norske 
ektepar, som hadde vært misjonærer 
i Sør-Afrika. Da hadde de fire sunget 
den sammen med en britisk misjo-
nær under et møte i Frelsesarmeens 
årskongress. Ekteparene var Anna 
og Lars Jarnes og Olga og August 
Gundersen og de sang med impro-
visasjoner og rytme, i afrikansk tra-
disjon. Senere ble melodien skrevet 
ned og harmonisert av Klaus Østby.

I starten ble flere tekster sunget 
på denne melodien, for eksempel 
Hvilken venn vi har i Jesus. 

Etter at Welanders tekst sto på 
trykk i Krigsropet etter kort tid, 
var hans tekst snart oppfattet som 
uløselig knyttet til den afrikanske 
melodien.

ATF

Kilde: Wikipedia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAVNET JESUS

Navnet Jesus blekner aldri. 
Tæres ei av tiden tann

Navnet Jesus det er evig. 
Ingen det utslette kan

Det har bud til unge, gamle. 
Skyter stadig friske skudd,
Det har evnen til å samle. 

Alle sjeler inn til Gud

Refreng:
Navnet Jesus må jeg elske. 

Det har satt min sjel i brann
Ved det navnet fant jeg frelse. 

Intet annet frelse kan

Jesus navn! 
Hvor skjønt det klinger. 
La det runge over jord!

Intet annet verden bringer håp 
og trøst som dette ord

For det navn må hatet vike, 
for det navn må ondskap fly

Ved det navn skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny

Midt i nattens mørke blinker, 
som et fyrlys Jesu navn

Og hver hjemløs seiler vinkes 
inn til frelsens trygge havn

Og når solen mer ei skinner, 
Jesus-navnet lyser enn

Da den frelste skare synger 
høyt dets pris i himmelen

I Gjøfjell menighet finner vi  
Pål-Erik Plaum, sykepleier, lokal-
politiket og kjent fra det idealistis-
ke prosjektet Estlandsaksjonen. 
Når han blir spurt om sin favo-
rittsalme svarer han umiddelbart: 

«NAVNET JESUS BLEKNER 
ALDRI»
– Det var den første salmen jeg 
hørte og som ga mening, sier han.

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

Det er tydligvis mange som er 
enige med Plaum i at denne sal-
men er helt spesiell. Den ble kåret 
til både «alle tiders salme» på TV2 
i 1995, til «århundrets bedehus-
sang» under bedehussangfestiva-
len i Ørje i 1999 og til «århundrets 
salme» av  NRK P1s lyttere i 
2005.

I 1984 kom den endelig inn i 
salmeboka etter å ha vært popu-
lær i rekke kristne forsamlinger i 
femti år. Det er heller ikke bare 
her i landet den blir satt pris på. 
Salmen er oversatt til flere språk, 
som amharisk og japansk.

GLAD I KANTORISSIMO? Vil du støtte Kantorissimo, kan du gi en gave til kirkens kul-
turkonto 1645.02.82506. Gaver på mellom 500 og 30 000 kr i løpet av et år gir rett til skattefra-
drag. For at dette skal kunne innberettes til skattedirektoratet, må du meddele ditt personnummer.
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Inn på førsteplass med et brak
Thomas Stanghelle, nesoddgutten som også 
lyder kunstnernavnet Thomas S, har for 
alvor markert seg hos det CD-kjøpende 
publikum. Hans debutalbum «Colony» 
ble rett før sommerferien sluppet på Song 
Records.

Albumet inneholder 10 egenkomponer-
te, egenarrangerte og egenproduserte låter 
signert Thomas, deriblant «Angel of Life». 
Denne sangen skjøt rett inn på førsteplass 
på Norsktoppen i begynnelsen av august, 
og ble der i fire uker i strekk. I skrivende 
stund ligger den trygt forankret på 2. plass. 
Sangen vil også få en uventet megaboost 
fra en av verdens største TV-selskap, det 
kinesiske CCTV. Selskapet er i ferd med å 
lage en 20 episoder lang TV-film om handi-
kappede Mark Wangs liv. Wang er for tiden 
student i Oslo der Thomas i sin tid ble kjent 
med ham. «Angel of Life» vil CCTV bruke 
som gjennomgangsmelodi i TV-serien. Også 
annen musikk fra CDen «Colony» vil bli 
brukt.

«Colony» ble spilt inn i løpet av desember 
2001 og januar 2002 på Musikkloftet i Oslo. 
Med seg i studio har Thomas hatt Kristoffer 
Carlsen (trommer og loops), Morten Rand-
Henriksen (gitar), Raymond Berge (bass) 
og Igor Rybak (fiolin). Thomas trakterer 
selv piano og keyboards ved siden av å ta 
seg av all sangen.

Thomas (24) har musikkutdannel-
se fra Bårdarakademiet og Universitetet 
i Oslo, og han er for tiden student ved 
Musikkonservatoriet i Trondheim. Han vil 
være kjent for mange som medvirkende i 
en rekke musikal-oppsetninger, deriblant 
«Oliver!» og «Gummi-Tarzan». Han har 
også vært aktiv i Skoklefall menighet, både 
i ungdoms- og Ten Sing-sammenheng.

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



NESODDEN SOKN
Ingrid Larsen og Fredrik 

Oseth Holtmoen
Julie Zoe Kjærnes og  

Amit Ramanlal Rama
Kristin Bugge Andersen og 

Kristian Heilo
Vania Carolina Martinez 

Aguilar og Alf Yngve Friisø
Ingrid Anne Isberg og  

Ole Stabekk
Ingrid Vee Kastet og  

Fredrik Winther Thorsen
Mia Enger og Stian Tancred 

Langedal Unhjem
Juliane Krohn-Hauglie  

og Marius Strømseth 
Krohn-Hauglie

Ingrid Marie Øverbye Holøs 
og Tadeusz Barnaba Marek 
Krajczyk Orlikowski

Ingunn Berggren og  
Kristian Lein-Mathisen 

Hildegunn Guroplass Solbø 
og Bjarte Sæthre

OVERGIVELSESBØNN
Du som ville mitt liv og har skapt meg etter 
din vilje. Alt i meg kjenner du og omslutter 
med ømhet, det svake såvel som det sterke, det 
syke såvel som det friske. Derfor overgir jeg 
meg til deg uten frykt og forbehold som et 

leirkar i dine hender. Fyll meg med din godhet, 
så jeg blir til velsignelse. Jeg priser din vis-
dom, du som tar til deg det svake og skadede 
og legger din skatt i skjøre leirkar. Amen

Fra svensk høymesseliturgi

28. MAI–17. SEPTEMBER

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Hedda Haga Skånland
Ofelia Lundby Hansen
Otilia Lilliane Sandnes
Helena Sofie Vas Kvalsnes
June Bjørndal Skaar
Nils Aleksander Sjøholm
Sander Engh-Vessia
Jo Mæle Lande
Leander Mæle Lande
Synne Odden Andersen
Jenny Eiken Wollestad
Sander Berggren
Johannes Larsen-Frivoll
Live Udenæs Wegger

SKOKLEFALL KIRKE
Casandra Bampton 

Graaberget
Vilma Victoria Berthelsen 

Wagner
Bastian Hegna Mansrud
Elias Fagerbakk Køster
Even Arntsen Warberg
Oliver Norden Freeman
Fredrik Johansen Ramnæs
Oliver August Schiøtz 

Samuel
Felix Ødegård Nydal

GJØFJELL KIRKE
William Strandstein 

Bøhlerengen
Oliver Wetlesen Lunden
Rebekka Bekkevold-Aagesen
Lauritz-André Lund 

Gulbrandsen
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Øivind Andreas Ødegaard 1937
Elke Hartmann. . . . . . . . . 1937
Bjørg Jorunn Midtgård . 1931
Marie Thommessen . . . . . 1927
Lillian Sørensen . . . . . . . . 1925
Anne-Lise Strandvik . . . . 1936
Ingrid Marie Granum . . . 1915
Tove Torget. . . . . . . . . . . . 1945
Bjørg Gulbrandsen. . . . . . 1934
Karen Irene Lauritzen. . . 1930
Svein Johan Sæther . . . . 1940
Reiner Grelland . . . . . . . . 1933
Torlev Windigstad  

Nedberg. . . . . . . . . . . . . 1925
Bjørn Steinar Baaberg. . . 1942
Andrea Holm Stenbråten 2003
Åse Glenny Rye . . . . . . . . 1933
Inger Lund . . . . . . . . . . . . 1921
Nina Merete Faksum. . . . 1968
Trym Døstvedt Wethe . . . 1994
Inger Margot Schmidt. . . 1929
Marit Rigmor Caspersen. 1921
Ellen Johanne Kjeldsbøl . 1923
Ellen Mary Solveig  

Karlsen. . . . . . . . . . . . . . 1916
Karin-Elyn Løvli . . . . . . . 1929
Snorre Winger Steen . . . . 1972

Stine Beate Pettersen og 
Kenneth Dejgaard

Janne Mæle og Ola Berg 
Lande

Martine Preus og Chris 
Alexander Elmar Swann

SKOKLEFALL SOKN
Anette Kristine Meyer-Woll 

Perez og Roberto Braulio 
G. Perez

Ebele Adaobi Odu og 
Giovannis Ellingstad 
Hadjianastasis

Astrid Langnes og Håkon 
Vierdal

Ingrid Marie Eriksen 
Daviknes og Tor-Espen 
Kjøniksen

Ingvild Ketilsson Baustad og 
Kai Simon Eikli Yuen

Cecilie Getz og Anders Holt
 

GJØFJELL SOKN
Siri Wigemyr og  

Kjell Martin Johansen
Anne Nesheim og Petter 

Lambine
Lena Victoria Johansen og 

Jan Henrik Wainio

B Ø N N E R  B R U K T  I  V E S P E R



NY ALLEHELGEN MED ANNE LANDE
Også i år inviteres det til allehelgensmarkering i Nesodden 
kirke. Under vignetten «stille sanger og varme vers» blir 
det en kveld initiativtaker Anne Lande betegner som en 
«høstkonsert med tekster om avskjeder». 
Lande synger, står bak noen av tekstene og har med seg 
Per Husby på piano og Ole Jørn Myklebust på trompet 
og vokal.

– Her er alle velkomne til en stund med poesi og stille 
sanger, og de som ønsker det kan tenne lys til minne om 
dem som savnes, sier Lande.
Nesodden kirke onsdag 1. november klokka 19

KRISTIN ASBJØRNSEN I SKOKLEFALL
Asbjørnsen har en særegen sound, der instrumentene 

veves inn i et varmt og organisk lydbilde Det rike kam-

merspillet bærer avtrykk fra kilder som vestafrikansk 

og afroamerikansk musikk, nordisk jazz og kontempla-

tiv kirkemusikk. Det er duket for en fin konsertopp-

levelse med Kristin Asbjørnsen og hennes band som 

består av Olav Torget på gitar, Gjermund Silset på gitar 

og bass og Asle Karstad med lyd og Ola Bråten lys.

Lørdag 11. november. Dørene åpner kl.16.45 og  

konserten starter 17.15. Billetter: 290 kroner
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KIRKEAKADEMIHØST!

Lørdag 11. november 14–17
HVA SLAGS REFORMASJON  
TRENGER KIRKEN I DAG? 
Like etter høydepunktet i 500-årsjubileet for 
den lutherske reformasjon innleder Helge 
Hognestad og Synnøve Sakura Heggem: 
Hva slags reformasjon av kristendom tren-
ger Nesodden, Norge og verden i dag? 
Hognestad presenterer sitt åndelige testamen-
te «Ny tid – ny åndelighet. Den kristne ånds-
arv og bevissthetsforvandling» og Heggem 
sin nypubliserte artikkel i boka «På Afstand» 
(utgitt i Danmark), om Maria i Luther og 
Grundtvigs lys, i et kjønnskritisk perspektiv. 
Lørdag 2. desember 14–17: 
DØPES, VELSIGNES, ELLER ...? 
Sommeren 2016 ble et lite barn velsignet i 
Nesodden kirke, men ikke døpt. Kirke og 
samfunn er i rask og ofte uoversiktlig end-
ring. Hva gjør det med forvaltning av tradi-
sjoner, kirkebygg og personlige relasjoner? 
Foreldrene, Synnøve og Thomas Ugelvik, og 
Heggem forteller hvordan de fant fram til et 
ritual alle kunne ha tillit til. 

Vi inviterer til samtale og suppe etter innledningene 
på menighetshuset ved Nesodden kirke.

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

KANTORISSIMOHØST!
Torsdag den 19. oktober
IBSEN OG MUSIKKEN  
– konsertforedrag
Forteller Ragnhild Lund, sopran Karen 
Rosenberg Olsen og pianist Berit 
Billingsø.
Musikk av Grieg, Kjerulf, Backer-
Grøndahl m.fl.

Tirsdag den 21. november
KLANGER FRA KONTINENTET
Cembalist Ketil Haugsand, blokk-
fløytist Ingeborg Christophersen og 
barokkcellist Gunnar Hauge. 
Tysk og fransk barokkmusikk av blant 
andre Bach, Telemann, Rameau og 
Philidor. 

Torsdag den 14. desember
DEN FAGRESTE ROSA
Folkemusikerne Knut Hamre, John 
Ole Morken og Lajla Storli på harding-
fele, fele, sang og gitar
Hvilepuls i julestria. Norske folketoner 
om jula - salmer og andre låter. 

Alle konserter begynner kl. 19.30 og foregår 
i Nesodden kirke. Billettsalg ved døren, vipps, 
kort eller kontant. Entré 150 kr, barn og unge 
opp til 18 år gratis. (Se også side 3.)

VESPERHØST!
NB Tirsdag 31. oktober, 

selveste reformasjons-

dagen er det vesper i 

Skoklefall. Tidligere prest 

på Nesodden, Helge 

Nylenna vil holde preken 

denne dagen. Gospelkor 

fra Nordstrand, med et 

nydelig lite band, står for 

det musikalske.
 
Onsdag 15. november 

planlegger vi en stor 

lokal overraskelse.
 
Onsdag 6. desember 

blir det adventsvesper, 

med musikk og tekster 

som peker frem mot 

Kristusbarnets komme.

Alle vespere begynner klokka 

19.30 er gratis og foregår i 

Skoklefall kirke
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Onsdag 20. september
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30. 

Søndag 24. september
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Søndag 1. oktober
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.00. Felles. 

Søndag 8. oktober
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11.00. Felles.

Søndag 15. oktober
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. 
Høsttakkefest
 
 

Søndag 22. oktober 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

Søndag 29. oktober 
Bots- og bønnedag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11

Tirsdag 31. oktober NB! 
Reformasjonsmarkering
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30.

Lørdag 4. november, 
Allehelgensaften
Minnegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 15
Åpent menighetshus kl 
14–17

Søndag 5. november, 
Allehelgensdag
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Søndag 12. november
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Onsdag 15. november
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

Søndag 19. november
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11.

Søndag 26. november
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.  
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.  
 
 
 

Søndag 3. desember, 1. 
søndag i advent
Familiegudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Tenning av julegran
Julesanggudstjeneste 
i Gjøfjell kirke kl 16. 
Tenning av julegran
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Tenning av julegran

Onsdag 6. desember
Vesper i advent. 
Skoklefall kirke kl 
19.30.

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

FELLESMIDDAG
Tirsdagsmiddag  

på Nesodden  
menighetshus  

fra  
10. oktober  

kl 16.30–18.30 
 
 

Nesodden menigh.hus

 ONSDAGSÅPENT
Onsdager i  

oddetallsuker:  
Åpent hus med tema 

og kveldsmat. 

Julemesse lørdag 4. 
november kl 11–15  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Musikalske  

kveldsgudstjenester 
onsdager i Skoklefall:  

31. oktober  
NB! tirsdag,  

15. november og  
6. desember kl 19.30 

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: Leiv Bjerve


