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«Dåpen er verdens største 
kjærlighetserklæring. 
Guds frelsende nåde og 

kjærlighet plasker i hodet på oss, uten 
at vi har gjort noe annet enn å være 
til. De fleste av oss bæres til og med 
frem til døpefonten. Dåp er hverken 
magi eller diplom for vel utført tro. 
Dåpen gir oss et rom til å leve 
og vokse i.» Det er Sunniva 
Gylver som sier dette, 
prest i Den norske kirke.

Vannet vi bruker under 
dåpen blir et synlig tegn 
på Guds usynlige nåde og 
kjærlighet. Vannet er til stede 
allerede på bibelens første side. 
Det står at Guds ånd svevde over 
vannene. Gud har ennå ikke begynt å 
skape verden, men vannet er tilstede. 
Mange husker historien om Moses 
som ble satt ut i en kurv på Nilens 
vann. Vi kan lese om vannet som delte 
seg og førte folket i sikkerhet, mens 
Faros hær gikk til grunne. Om Noas 
ark og den store oversvømmelsen, om 
Gud som angret og satte regnbuen på 
himmelen, som et tegn på at Han aldri 
skulle gjøre dette igjen.

I dåpen feirer vi livet, vi ønsker et 
nytt menneske velkommen til verden 
og menneskeheten, og kanskje bruker 
vi barnets navn offentlig for første gang. 
Dette barnet er skapt av Gud, i hans 
bilde med muligheter og talenter, og 
dette barnet er kjent og elsket av Gud, 

slik som det er. Et under – hver gang. 
Navnet som blir brukt for første 

gang, det er ingen selvfølge å ha et 
navn. Josef fikk oppdraget med å gi 
Jesus navn. Noen mennesker har ikke 
lenger et navn, i beste fall et nummer 
på Amnestys lister. Det er ikke et hvil-

ket som helst barn vi tar imot, det 
er det barnet som noen akkurat 

nå bærer til dåp, til forbønn 
og velsignelse.

Ordene vi bruker i 
dåpen er nokså store. 
Vi kan gjøre det, for 

i dåpen får vi del i Jesu 
Kristi død og oppstandelse, 

et nytt liv. Det onde så vel som 
det gode er tilstede i verden og i 

oss. Stadig vekk trenger vi en ny start. 
Barnebarnet mitt kan si til moren sin. 
«Mamma, kan vi begynne på nytt?» 
Da har jo tingene kjørt seg litt fast, 
men så finnes denne vidunderlige 
muligheten til å begynne på nytt.

Både vi og barna våre kommer til 
å oppleve vonde og gode ting – sånn 
er livet, sånn er det å være men-
neske. Likevel mange ganger når 
noen står der ved døpefonten, er det 
som jeg hører denne setningen fra 
Nattverdliturgien, det er som det blir 
formet til en bønn, som kan bes i trass, 
i tro og håp. «Deg være ære for kjær-
ligheten som er sterkere enn døden.»

Velkommen til dåp
Velsignet høst, Svein
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Jeg vil slå et slag for høsten. Jeg 
nyter den klare lufta, de inten-
se fargene og alt som høstes inn. 

Tiden for eplekake, ullpledd, kakao og 
fyr på peisen. Jeg nyter til og med det 
snikende høstmørket, det gir en slags 
ro, en lun melankoli. Og det livgivende 
regnet har vel sjelden blitt så verdsatt 
som i år. 

Gjennom høsten byr 
Kantorissimo på herlige 
avbrekk og kortreist 
kulturelt påfyll i den 
vakre middelalderkir-
ken vår. Første konsert 
er tirsdag 25. september kl. 
19.30 med Carnevale di Venezia!. 
Barokkensemblet Venezianerne og 
Terje Nordby presenterer et program 
om commedia dell'arte, med svingen-
de rytmer og lekre melodier fra Italia, 
Frankrike og England. Fortelleren Terje 
Nordby var forfatter for Tramteateret 
og har hatt norsk og internasjonal suk-
sess som dramatiker. Han er kjent for 
den populære «Mytekalenderen» i P2. 
Mellom Terje Nordbys fortellinger spil-
ler Venezianerne musikk av komponister 
som Vivaldi, Matteis, Leclair, Holborne, 
Dowland og Ortiz. Venezianerne består 
av fiolinisten Ingvild Habbestad, under-
tegnede på blokkfløyter, cellisten Erlend 
Habbestad, multigitaristen Jadran 
Duncumb og sist, men ikke minst, perku-
sjonisten Joakim Nordin, som får alt til å 
svinge litt ekstra!

Onsdag 10. oktober kl. 19.30 i Nesodden 
kirke får vi høre konserten «Sanger på 
vei – den engelske landsbygda møter de 
svenske skogene i Dalarna». Det er to gli-
trende musikere, svenske Olle Holmgren 
(sang og gitar) og Sebastian Wemmerløv 
(klaver) som lar oss få oppleve den engel-
ske sangsyklusen «Songs of Travel» av 
Ralph Vaughan-Williams. Sangene hand-
ler nettopp om å være på vei – som loffer, 

dikter, sanger eller drømmer. Mellom flere 
av satsene i syklusen får vi høre svenske 
viser fra Dan Anderssons fantastiske uni-
vers. Tekstene til Dan Anderssons viser 
ble skrevet omtrent på samme tid som 
sangene til Vaughan-Williams. Med sitt 

svenske vemod, kjærligheten til naturen 
og ikke minst kjærligheten til kunst-

en, passer de fint sammen med de 
britiske sangene.

Er du på Facebook? I 
så fall kan du like siden 

vår, Kantorissimo 
Nesodden, og se bil-

der fra konsertene og 
lese om kommende konser-

ter. Du kan også sende en mail 
til post@ingeborgchristophersen.

com om du ønsker å motta infomail 
om Kantorissimo-konsertene. Dato for 
november-konserten er ikke ferdig spi-
kret, men informasjon om den kommer på 
nettet og i infomail. 

Sett gjerne også et stort kryss i kalen-
deren fredag 21. desember kl.19.30. 
Da får vi høre «Kelda’s Christmas» i 
Nesodden kirke, med ekte skotsk jules-
temning i folkemusikk- og barokktradi-
sjon. Mer info om denne konserten følger 
i neste nummer av Kirkespeilet. 

Felles for alle konsertene: Entré 150 
kr, Vipps eller kontant. Alle barn og 
unge til og med 18 år kommer gratis inn. 
Det serveres gratis kaffe og kake etter 
konsertene. Konsertserien er støttet av 
Opplysningsvesenets fond, Norsk kul-
turråd og Nesodden kirkelige fellesråd. 
Hipp hurra!  

Håper vi ses til mange fine opplevelser 
i middelalderkirka vår gjennom høsten. 
Ta med kjære venner og gode naboer, jeg 
tror neppe dere blir skuffet! 

Beste hilsen, 
Ingeborg kantorinne

NOEN KANTORD 

Kantorinnens hjørne NOTISER

GAVE PÅ VIPPS?
Dette er VIPPS-numrene til 
kirkene våre: Nesodden 13899, 
Gjøfjell: 28578, Skoklefall: 
66554, Kantorissimo: 141269

ALLEHELGEN MED ANNE
I Skoklefall kirke 1. novem-
ber er det igjen allehelgenkon-
sert, «Stille sanger og varme 
vers», med Anne Lande, i jazz-
klubbens regi. I år har hun 
med seg Per Husby, Ole Jørn 
Myklebust og Trygve Seim. 

ÅRETS JULEMESSER
Gjøfjell menighetshus har jule-
messe lørdag 3. november, kl 
11–15. De ønsker seg ting som 
kan selges, gjerne hjemmelag-
de. Nesodden menighteshus 
har julebasar søndag 2. desem-
ber kl 12–14.

AKTIVT PÅ GJØFJELL
Onsdager er det «Åpent hus – 
kveldsmat for kropp og sjel», det 
som før het «Onsdagsåpent». 
Det kommer til å veksle mellom 
tirsdag og onsdag i høst i odde-
tallsukene, kl. 18.30–21.30. 
Annenhver tirsdag øver 
Nesodden gospelkor kl. 19.30–
21.30 i partallsukene. 
Tirsdager er det yoga  kl. 
10.30–12.30. 
Mandag formiddag er det 
babysang kl. 10, fram til og 
med 22. oktober.

TIRSDAGSMIDDAG
16. oktober starter Nesoddens 
populære tirsdagsmiddager.

post@ingeborgchristophersen.com
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– Du er ny menighetspedagog 
i kirken på Nesodden, hvordan er 
det?
– Det er veldig hyggelig! Gode kolle-
gaer og mange fine babyer, foreldre og 
ungdommer å bli kjent med.

– Hvordan havnet du på Nesodden? 
– Mannen min vokste opp her og har 
familien sin her, så da vi bestemte oss 
for å flytte ut av Oslo var det naturlig 

for oss å velge 
Nesodden.

– Hadde du noe forhold 
til Nesodden fra før?

Jeg hadde vært på besøk hos 
svigerfamilien min og synes det 

var veldig fint her.

– Hvor kommer du fra opprin-
nelig?
Da jeg var helt liten bodde vi litt for-
skjellige steder, men fra jeg var 4 år 
bodde vi på Lillehamner og det er der 
foreldrene mine fortsatt bor.

– Hva er din bakgrunn?
– Jeg er utdanna lærer og har lang 
erfaring med barne- og ungdomsar-
beid i Den katolske kirke.

– Hva er du mest opptatt av?
– Akkurat nå er jeg veldig 
opptatt av og med småbarn 
og det å kunne gi dem en best 
mulig start på livet. Det gjel-
der både på hjemmebane og 
på jobb.

– Har du noen kirkelige 
hjertesaker?

– Ja, jeg tenker det må bli samar-
beid på tvers av kirkesamfunnene! 
Jeg er katolikk selv, og synes det er 
utrolig stas å nå bli tatt imot med åpne 
armer i et annet kirkesamfunn. Det er 
så viktig å se på hverandre som ressur-
ser og samarbeidspartnere for å gjøre 
Guds arbeid.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– En lampe og et glass vann.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Mye! Høstsola som skinner, tid med 
venner og familie og at jeg trives så 
godt i ny jobb og studier.

– Hva ser du på tv?
– Litt forskjellig, men jeg elsker 
«Stories from Norway» med Ylvis-
brødrene. Vi måtte stoppe på Hamar 
i sommer slik at jeg kunne hoppe fra 
stupetårnet, for å si det sånn.

I SPEILET:
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KRISTINA  
BJØRNLAND
Navn: Kristina Elizabeth Bjørnland
Alder: 29 år
Bosted: Oksval
Jobb: Menighetspedagog

NESODDEN MENIGHETSHUS 
Ypperlig lokale til jubileer, dåp, bryl-
lup, minnesamvær og lignende. Nytt 
kjøkken!
Anne Marit Tronvik tlf 920 51 089  
anne.marit.tronvik@online.no 

GJØFJELL MENIGHETSHUS
Passer til dåp, minnesamvær og lig-
nende. Leies ut fra midten av mai til 
midten av august.
Tone Killingmo tlf 930 32 370
tonekillingmo@hotmail.com

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

TI
L 

LE
IE

!



KONFIRMANT 2019
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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KONFINFO
Påmelding? www.kirken.no/nesodden før 1.10. 
Hva snakker vi om? Vi tar opp spørsmål som 
konfirmantene er opptatt av, som vennskap og 
relasjoner, Gud, Jesus og Den hellige ånd, soli-
daritet og nestekjærlighet, sorg og glede, godt 
og vondt, kjærlighet, seksualitet og samliv. 
Hva gjør vi? Et av høydepunktene er sommer-
leiren på Norefjell Ski og Resort. Vi skal bo i 
hotellets leiligheter som har to eller tre soverom 
og rommer fem eller ni personer. som mange 
konfirmanter har kalt «den beste uka i mitt 
liv!». Det serveres fire gode måltider hver dag.
Når? Her er noen viktige datoer for våren 2019:
Kick off-helg med presentasjonsgudstjeneste i 
Gjøfjell, Skoklefall og Nesodden kirke medio 
januar. Undervisningssamlinger januar til april. 
Fasteaksjonen 9. april. Konfirmantleir 24.–28. 
juni på Norefjell Ski og Resort. Høsten 2019 
blir det samling før konfirmasjonsgudstjeneste-
ne som er:
- Skoklefall kirke 7.,8. og 14. september
- Nesodden kirke 8., 14. og 15. september
- Gjøfjell kirke 7. september
Hva koster det? Konfirmantavgiften er 500 
kroner. Leiravgift på 2500 kroner kommer i 
tillegg. Er prisen en utfordring? Ta kontakt så 
finner vi en løsning. 
Spørsmål? Kontakt: Jarl Eidjord, 932 86 856, 
trosopplaering@nesodden.kirken.no 
Behov for tilrettelegging? Ta kontakt med oss 
for en prat

Er du, eller noen du kjenner 
konfirmant i 2019? Nå er 
det tid for påmelding til 
kirkelig konfirmasjon.

Hva betyr konfirmasjo-
nen for dem som kon-
firmeres? Hva sitter 

disse cirka 40 000 ungdomme-
ne som hvert år fyller kirkene 
våre igjen med etter nærmere 
ett år med konfirmantopplegg 
i kirken? 

Det gis nok 40 000 svar 
på dette spørsmålet: Gøy. 
Kjedelig. Greit. Tradisjon. 
Undervisning. Leir. Forelska. 
Lei. Tro. Gaver. Sorg. 
Gudstjenester. Håp. Vennskap. 
Glede. Det gis nok mange svar.

For min egen del er det en 
ting som har blitt helt avgjøren-
de for en optimal konfirmant-
tid; og det er konfirmantleiren. 
Etter å ha jobbet med konfir-
manter i 30 år ser jeg at det 
er på leirene som pågår over 
flere dager at det skjer noe med 
de unge som ikke er så lett å 
forklare. Jeg kan se tilbake på 
asosiale unge som kommer inn 

i gode vennegjenger, ungdom 
med store tilpassingsproblemer 
som har «knekt koden» for 
å fungere godt sammen med 
andre og at mennesker med 
funksjonshemming kan ha hel-
bredende virkning på ethvert 
ungdomsmiljø. Men mer enn 
dette har jeg sett at ungdom 
får et møte med det hellige og 
en opplevelse av en voksene 
tro som gir lyst til å ha kontakt 
med kirkens konfirmant- og 
ungdomsarbeid videre.

Litt om programmet for kon-
firmanttiden:
• Januar 2019: presentasjons-

gudstjenester
• Januar–juni: undervisnings-

samlinger, fasteaksjonen og 
gudstjenester

• Juni: Konfirmantleir 24.–28. 
juni på Norefjell Ski og 
Resort.

• September: konfirmasjoner 
7., 8., 14. og 15. september
Vi ønsker alle ungdom vel-

kommen som konfirmant i kir-
kene på Nesodden!
Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Jarl Eidjord

Foto: Jarl Eidjord
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BABYSANG
Babysang foregår i kirkene som 
følger:
• G 0JØFJELL mandager fra 3.9. 

kl 10.00
• SKOKLEFALL torsdager fra 6.9. 

kl 10.30 og 12.00
Kristina Elizabeth Bjørnland leder 
kursene 
Velkommen til babysang i Gjøfjell 
menighetshus og Skoklefall kirke!
Kurspris kr 200 betales til konto 
1645.01.43387

Bilder, ovenifra og ned:
Kappeprøving i Nesodden kirke.
Fra konfirmasjonsleiren Spekter.
Prosesjonen med konfirmanter kommer inn 8. 
september i Gjøfjell kirke.
Konfirmantprosesjonen kommer ut.

Foto: Jarl Eidjord
Foto: Jarl Eidjord

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier

ACTION
Fredagsmoro med Action 
Tweens
Action Tweens er for deg som går 
i 4.-7.klasse. Denne høsten er det 
disse fredagskveldene:
• 31. august 
• 21. september
• 19. oktober
• 16. november 
• 14. desember (juleavslutning)
Samlingene er i Nesodden menig-
hetshus fra kl 18-21.

4-ÅRSBOK
4-årsbokutdelinger: 
• Gjøfjell 28.10.
• Skoklefall 11.11.
• Nesodden 2.12.



TEMA: Dåp
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VAKKER DÅPSEREMONI FOR NOAH OG JOHANNE 
Det var søndag kveld, og det 
var klart for dåp i Skoklefall 
kirke.

Naturen bidro med sin fine 
ramme rundt det som skulle 
foregå i Skoklefall kirke en 

søndag i august. Det var en deilig 
sommerkveld på Nesodden, slike som 
vi har hatt så uforklarlig mange av i år.

Det ble ringt inn til «hvilepuls-guds-
tjeneste» med dåp av Johanne 
Falkenberg og Noah Lundblad, to av 
årets konfirmanter.

Stolte foreldre og stolt familie sto 
mens de tok imot prosesjonen med 
trosopplærer Jarl Eidjord forrest med 

prosesjonskorset, deretter dåpskandi-
datene side om side og til slutt kapellan 
Elisabeth Moss-Fongen. Det ble en 
rørende høytidsstund for alle tilstede-
værende.

To tekster
Tekstene som ble lest la fundamentet 
for det som skulle skje i dåpen.

Det ble lest fra Johannes-evangeliet, 
kapittel 3 der Jesus sier til lærde 
Nikodemus: «Den som ikke blir født 
av vann og Ånd, kan ikke komme inn i 
Guds rike.» Og fra Matteus-evangeliet, 
kapittel 28 der Jesus gir den siste 
store befalingen til sine disipler: «Døp 
dem til Faderens og Sønnens og Den 
hellige ånds navn og lær dem å holde 

alt det jeg har befalt dere.»
Så ble de døpt: først Johanne, deret-

ter Noah. Dåpshandlingen fulgte kir-
kens enkle dåpsliturgi. 

Begge dåpskandidatene svarte klart 
og tydelig «ja» på to viktige spørsmål:

«Vil du sammen med denne menig-
heten bekjenne forsakelsen og troen 
som vi døpes til?»

«Vil du bli døpt til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og 
leve i den kristne forsakelse og tro?»

Kapellan Elisabeth understreket i sin 
preken etter dåpshandlingene hva som 
hadde skjedd med Johanne og Noah:

Det kristne fellesskap
– Nå er dere døpt inn i det kristne 



Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no
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VAKKER DÅPSEREMONI FOR NOAH OG JOHANNE 
s

Foto: Steinar G
lim

sdal

fellesskap, det gode, trygge fellesskap 
som vi skaper sammen!

Elisabeth minnet om de kjente Jesus-
ordene som fariseeren Nikodemus fikk 
høre før noen andre: «For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha 
evig liv.»

– Nattverden, som vi skal feire sene-
re i gudstjenesten, er et tegn på den 
samme kjærligheten som Jesus fortel-
ler om til Nikodemus, sa kapellanen til 
slutt i sin preken.

Etter gudstjenesten fikk vi vekslet 
noen ord med Noah og Johanne.

Noah fortalte at han var spent både 
før og under gudstjenesten: – Jeg var 

spent, men jeg synes det gikk veldig 
greit. Vi fikk forberede oss ved å gå 
gjennom tekstene og det som skulle 
skje sammen med presten. Det gjorde 
meg litt trygg, sier Noah med et smil.

– Fine sanger
– Jeg synes selve dåpen er en fin sere-
moni, sier Johanne. 

– Og jeg synes sangene var veldig 
fine! Også Johanne var fornøyd med 
forberedelsen hun hadde vært gjen-
nom.

De to salmeversene som ble sunget 
rett etter dåpshandlingen er skrevet av 
Gerd Grønvold Saue:

Å under som skjer: Vi blir mottatt av Gud,
vi dør og vi oppstår til livet.
I Kristus vi renses, vår synd slettes ut,
du døper oss, Herre, i nåde.

Så led oss, o Gud, ved din Hellige Ånd,
som barn av ditt himmelske rike!
Ja, styr du vårt liv med din mektige hånd
og la oss få bli i din nåde.

Under: Kapellan Elisabeth Moss-
Fongen og Noah Lundblad med 
familie.
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• HVA ER EGENTLIG DÅP?
Ordet dåp kommer av fra lavtysk 
dope, som betyr «å dyppe». Det gres-
ke  ordet baptizein betyr det og er det 
som brukes på engelsk. Dåpen er en 
religiøs seremoni som markerer den 
kristnes inntreden i kirken.

• HVA SIES UNDER DÅPEN?
Liturgien avhenger litt av om det er 
barn eller voksne som skal døpes, og 
om det er en eller fler, men avslutter 
med disse ordene: «Evige Gud, du som 
gir liv til alt som lever, og har skapt 
oss i ditt bilde: Vi takker deg for (for 
eksempel) Tor. Han er dyrebar i dine 
øyne. Omslutt ham med din kjær-
lighet og gi ham et hjem i din kirke. 
Amen.» Døpingen utføres i «Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn» –
det såkalte treenighetsformular – sam-

tidig som presten med vann fukter 
hodet til den som skal døpes.

• HVORDAN BEGYNTE DET?
Ifølge Det nye testamente er 
dåpen innført av Jesus. Helt sist i 
Matteusevangeliet står det: Da trådte 
Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått 
all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor 
og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem 
til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.» (Matt 28,18-20).
I  Johannesevangeliet forklarer Jesus 
hvor viktig dåpen er: Jesus svarte: 
«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som 
ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke 
komme inn i Guds rike.» (Joh 3,5). 
Den kirkelige tradisjonen med å døpe 
spedbarn går veldig langt tilbake, og er 
belagt helt fra 200-tallet.

• HVEM KAN DØPES?
Den som skal bli døpt må ønske å 
være en del av den kristne kirke og 
vite det viktigste om den kristne tro. 
Vedkommende må ikke være døpt 
fra før. Den som er døpt i et annet 
kirkesamfunn, som barn eller voksen, 
behøver ikke å bli døpt på nytt for å bli 
medlem i Den norske kirke.
Dåp av voksne skjer oftere og oftere.

• HVA ER NØDDÅP?
Nøddåp er en dåp utført når kan-
didaten er i dødsfare, oftest i for-
bindelse med barnefødsler der man 
frykter at barnet kan dø i løpet av kort 
tid. Kravene til nøddåp er minimale: 
Treenighetsformular, vann og at den 
som døper må mene å gjøre det kirken 
gjør. Den som døper behøver imidler-
tid ikke selv å være kristen.

FØDSEL AV VANN OG ÅND – ELLER BARE TRADISJON?

s

DÅPSKLENODIENE 
Nesodden kirkes fremste kostbarhet er døpefonten i kleber-
stein (over t.v.) hvor barn er blitt døpt i 800 år. Den har dåps-
fat i messing fra 1600-tallet (over, bilde 2). For et par år siden 

ble mysteriet rundt ei dåpskanne (over, bilde 3) løst. Den har 
følgende inngravering «Fra Jaer og Berger kvinneforening. 
Nytaarsdag 1916» og viste seg å være gitt av det som ble til 
Nesodden helselag. Bortimot tre tusen barn er blitt døpt med 
vann fra denne kanna. For øvrig er middelalderkirken på 
Nesodden utstyrt med kalk og oblateske (over t.h.).

TEMA: Dåp
Foto: (f.v.) Leif Bjerve x 2, AT Ford og W

ikim
endia c

Dåp ved fjorden
19. august inviterte vi til dåp 
på Presteskjær. Interessen 
kom først når dåpsdagen 
allerede hadde begynt å fyl-
les opp med en ekstra dåps-

gudstjeneste, og vi endte 
med sju dåp i Nesodden 
kirke denne dagen. Ideen 
bak en dåp ved fjorden, er 
blant annet å la naturele-
mentene få komme tettere 
på oss når vi samles for å 

døpe. Dåpens vann som en 
nådens kilde kan noen gan-
ger tydeliggjøres med fjor-
den og himmelen som omgi-
velser. På dåpsgudstjenester 
ute følger vi dåpsliturgien, 
og tar med oss el-piano ut. 

Det blir litt enklere enn i 
kirka, men vakkert uten tvil.  
Vi håper foreldre som er 
interessert i dåp ute tar kon-
takt med oss, så finner vi en 
ny dato neste sommer.

             KBH
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• FÅR MAN NAVN I DÅPEN?
Selve registreringen av navn har ingen-
ting med dåpsseremonien å gjøre. Det 
er Folkeregisteret som håndterer nav-
net, uavhengig av dåpen.

• HVOR MANGE DØPES? 
Totelt ble 77 barn døpt på Nesodden i 
2017. Samme år ble 30.331 døpt i hele 
landet. De siste fire årene har antall 
dåp gått ned med drøyt åtte prosent, for 
nyfødte, og endel mindre for 15-åringe-
ne som døpes før konfirmasjon.

• HVA SKJER MED UDØPTE?
Dette kan man egentlig ikke svare på. 
Det blir spekulasjoner, men vi tror på at 
alle barn er trygge som Guds barn fordi 
han har skapt dem.

ATF
Kilder: Wikipedia, kirken.no og S. Hunnestad

FØDSEL AV VANN OG ÅND – ELLER BARE TRADISJON?
Mange har kanskje tenkt 

på det en stund; at de 
skulle døpe barna sine 

eller døpes selv. Så passet det aldri, 
barna ble kanskje for stort eller du 
visste ikke helt selv hvordan du 
skulle gå frem? Kanskje du var for 
sjenert til å stå der fremme en søn-
dag formiddag, enten det var du 
eller barnet ditt som skulle døpes? 
Mange menigheter i Norge har 
med stor suksess arrangert drop-in 
dåp. Nå får du sjansen også her på 
Nesodden denne vinteren.

Når?
• Lørdag 24.11. 2018 i Skoklefall
• Lørdag 2.3. 2019 i Nesodden

Hvordan?
Ingen forberedelser er nødvendige, 
og dåpen foregår samme dag. Ta 
med gyldid id og/eller fødselsat-
test. Du kan melde deg i forkant, 
men dette er ikke nødvendig. Vi 

holder kirken åpen fra kl. 11 til 14. 
Vær obs på at det kan bli noe vente-
tid ved stor pågang. De som venter 
vil bli tilbudt kaffe og sitteplasser i 
menighetshuset på Skoklefall eller 
våpenhuset i Nesodden kirke. To 
prester vil være tilstede. Vi begyn-
ner med en liten samtale om det 
som skal skje, deretter går vi inn i 
kirkerommet hvor dåpen vil finne 
sted. Her vil også organist være til 
stede for å sette en hyggelig ramme 
for seremoniene.

Ta med dem du/dere ønsker, eller 
kom alene. Man kan gjerne ha med 
egne faddere, men det går også an 
å komme uten. Da stiller personer 
fra menigheten som fadder. Passer 
det ikke disse dagene, men du vil 
døpes allikevel er det bare å ta 
kontakt.
Har du spørsmål om dette tilbu-
det, ta kontakt med sokneprest Svein 
Hunnestad eller kapellan Elisabeth 
Moss-Fongen

DROP-IN DÅP!

Historien om en nøddåp

Det er et fenomen i kirken som 
heter nøddåp. Alle kan utføre 

det. Da mitt første barn, Benjamin 
skulle fødes skjedde det noe med meg. 
Var ikke et veldig troende menneske og 
ikke interessert i kirke og de tingene. 
Mens Benjamin var i mammas mage 
opplevde vi at to nære vennepar mis-
tet barn i krybbedød. De tre mødrene 
hadde samme arbeidsplass og usikker-
heten økte. Han skulle fødes i seteleie 
og mammaen var førstegangsfødende. 
På et møte før fødselen forklarte de at 
de hadde stor beredskap, og at dersom 
det skjer noe akutt, ville de skynde seg 
videre, og at jeg måtte vente. Jeg tenk-
te mye den natten. Sårbarheten ved å 

være menneske ble så virkelig. Den 
hårfine grensen mellom liv og død.

Neste morgen med fasttelefon og i 
kontortiden ringte jeg bispekontoret 
og ville snakke med noen om nøddåp. 
Da fikk jeg snakke med en feltprest.   

«Hva må til for at en nødsdåp skal 
være gyldig», spurte jeg.

«Du må si i Faderen og Sønnen og 
Den hellige ånds navn», sa han. «Også 
må du ha noe vann»

«Hvis det ikke er vann der», spurte 
jeg.

«Da kan du bruke litt fukt fra spytt», 
sa han.

«Tusen takk», sa jeg.
Jeg var ung og rask den gangen. 

Jeg bestemte meg for dersom de stakk 
av gårde, skulle jeg rekke å følge dem 

lenge nok, uten å være i veien. Det ble 
ikke nødvendig, heldigvis. Jeg tror 
det jeg tenkte den gangen var at dette 
er for stort for meg, jeg trenger noen å 
dele farskapet med. Det kan også være 
en grunn for å velge dåp.

Det har hendt noen ganger at noen 
har ønsket å døpe et barn før en stor 
operasjon eller en annen utfordring. 
Det er ikke nøddåp. De gangene har 
barnet vært friskt nok til å bæres til 
dåp av en av foreldrene. Prest og kan-
tor har vært til stede, og det har vært 
sterke øyeblikk, på kort tid skapes et 
ønske om å stå sammen og kjempe for 
livet, for dette barnet. Det skjer  noen 
ganger noe som gjør at en ønsker å 
døpe fort. Da kan du ta kontakt og vi 
vil gjøre alt vi kan.      SH



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

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

«Deg å få skode» er en irsk salme fra 
700-tallet med en vakker folketone. 
Originalt er sangen på gammelirsk 
og heter «Rop tú mo baileog». I 1905 
ble teksten gjendiktet på engelsk av 
Mary Elizabeth Byrne, da med tit-
telen «Be Thou My Vision». I 1912 
bearbeidet Eleanor Henrietta Hull 
teksten.

Først i 1978 kom salmen på norsk. 
Da gjendiktet salmedikter og teo-
log Arve Brunvoll (bildet) den. Sju 
år senere ble den tatt med i Norsk 
Salmebok. Med den ble interessen 
for irsk fromhetsliv og musikktradi-
sjon større i norsk kirkeliv. 

Senere ble sangen omarbeidet til 
bokmål av prest og forfatter Eyvind 
Skeie. Denne versjonen ble utgitt 
på Hanne Kroghs plate Vestavind i 
1998, under tittelen «Irsk hymne» og 
med åpningslinja «Vær du visjonen, å 
Herre, i meg». 

Samme folkemelodi brukes også, 
og lansert som juleplate i 

I 2003 ble melodien brukt i en 
svenske popballade med tekst av Ulf 
Schagerman. Låten «Gå inte förbi» 
ble sunget av Sissel Kyrkjebø og 
Peter Jöback, og ble en stor slager.

ATF
Kilde: wikipedia, allkunne.no.no og 
norsksalmebok.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DEG Å FÅ SKODE

Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn  

som mitt hjarta vil sjå,
ver du for tanken  
min dyraste skatt,
ljoset som strålar  

ved dag og ved natt!

Ver du min visdom,  
mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord  

med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.

Kom til meg, Herre,  
ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold  
og mitt sverd, 

ver du det merket  
som syner mitt verd.

Livd for mi sjel,  
den tryggaste vakt, 

lyft meg mot himlen,  
du makt i mi makt!

Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn 

i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, 

den vona eg ber
til eg får skode 

din herlegdom der.

Torbjørn Eftestøl er Skoklefalls 
nye organist.  Han velger salmen:

«DEG Å FÅ SKODA»
– I den umulige oppgaven å velge 
én favorittsalme velger jeg en som 
ligger fremfor meg på orgelpul-
ten: Deg å få skoda. Den synges 
under konfirmasjonsgudstjeneste-
ne i disse dager. Men den passer 
også godt nå som vi nærmer oss 
mikkelsmess. Både rustning og 
mot til å stå i striden, samt det 
indre tankelyset som «strålar ved 
dag og ved natt», er kvaliteter 
erkeengelen Mikael står for. Og 
under evighetens synsvinkel vil 
mange prioriteringer, når de leg-
ges på Mikaels vektskål, bli til 
«morknande vev». Det er mange 
måter å forstå disse bildene på. 
Men alle trenger vi mot, indre lys 
og perspektiv hvis vi ikke skal 
sovne inn i mørketiden. 
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KVELDSGUDSTJENESTER 
Høsten 2018 vil noen av Gjøfjells guds-
tjenester holdes på onsdagskvelder kl. 
19.30 som en forsøksordning. De to første 
kommer 19. september og 17. oktober.

19. september vil det bli en 
Taizégudstjeneste, som innebærer rolige, 
meditative sanger og tekster i et kirkerom 
opplyst av levende lys.

17. oktober vil det bli en keltisk inspirert 
gudstjenester, med bønner henter fra kel-
tisk tradisjon. Med den skotske fiolinisten 
og folkemusikeren Sarah Jane-Summers. 
Høstens siste kveldsgudstjeneste blir 14. 
november.

Før hver av disse gudstjenestene vil 
menighetshuset være åpent fra 18.45, med 
mulighet for å ta en kopp kaffe/te.

KULTURGAVE?
Det er mulig å gi 
penger øremerket 
Gjøfjells kultur-
konto. Bruk vanlig 
nummer til givertje-
neste (se side 3) og 
merk innbetalingen 
«Kultur».



Inspirasjon til å stå på de sva-
kes side har [lyriker og adjunkt 
Berit Sætre] fått fra mange kanter. 
Hun nevner sine foreldre som var 
aktive sosialister og «motdagister». 
Hun tenker også med takknemlig-
het på de impulser hun fikk hos 
sin nå avdøde ektemann, advokat 
Toralf Sætre; og hun nevner noen 
av sine forfatterforbilder, ster-
ke kvinner som Virginia Woolf, 
Amalie Skram og Camilla Collett.

– Også har vi biskop Rosemarie 
Köhn. Dette er en kvinne som 
våger å gå inn i folks hverdag. 
Slik omsorg og kjærlighet må man 
ha, ellers lykkes man ikke som 
menneske. Det er bare så synd at 
kirken ser ut til å være mest opptatt 
av folks seksualitet. Prester kunne 
hatt annet å tenke på! Vi skal ikke 
glemme at et spørsmål som homo-
files plass i kirken også har med 
menneskerettigheter å gjøre, slår 
den ungdommelige og frimodige 
63-åringen fast.

– Hva kan vi som nærmiljø gjøre 
for å lette situasjonen for de psy-
kisk syke?

– Det er vanskelig å være sammen 
med dem som har mentale lidelser, 
men samtidig er det også svært 
berikende. Vi trenger trygge møte-
plasser som for eksempel Den Lille 
Café på Tangen. Og vi trenger at 
mennesker tar kontakt med dem 
som sliter, for et slikt initiativ tar 
de ikke selv. Det handler svært ofte 
om angst for sosiale relasjoner. Jeg 
var heldig. Da jeg bestemte meg for 
å bryte ut av mitt helvete og min 
isolasjon, hadde jeg et godt sosialt 
nettverk rundt meg. Jeg er fortsatt 
syk, men jeg har erobret meg mitt 
eget rom, et rom som egentlig alle 
mennesker trenger.

Fra et intervju med Berit Sætre i 
Kirkespeilet nr 3/september 1998 

F O R  2 0  Å R  S I D E N

K I R K E S P E I L E T   GJESTESTEMMEN: Trenger vi kirken?
DET KORTE SVARET ER «JA»

Det korte svaret på det spørsmålet 
er «ja».

Kirken har en viktig funksjon 
– både for den enkelte, men også for sam-
funnet.

I en hverdag der plikten kaller og opp-
gaver kommer på løpende bånd, er kirken 
er sted man finner ro. Et sted hvor man 
får perspektiv.

Vesperkveldene som arrangeres en 
gang i måneden i Skoklefall kirke, er et godt eksempel på dette. Der er det 
musikk, tekstlesing og nattverd. Det er et sted hvor vi finner fellesskap med 
hverandre, og som jeg alltid prøver å få med meg. Svein Hunnestad taler 
godt disse kveldene. Talene hans treffer utfordringer den enkelte står i på 
en god måte, og viser med sin omtanke hvordan kirken kan være aktuell – 
også i 2018.

22. juli 2011, så åpnet kirken dørene for et sørgende folk. Jeg glemmer 
ikke hvordan kirken på Nesodden åpnet seg i dagene etter terrorangrepet. 
På vei hjem fra Sundvollen ringte jeg presten og spurte om jeg kunne stop-
pe innom for å være i et Gudsrom. I bilen med meg satt familien Rashid. 
Vi hadde alle, uavhengig av religion, et spontant behov for å gå innom en 
kirke. Og det fikk vi.

I dagene etter viste kirken seg fra sin beste side. Da Bano Rashid ble 
begravet en uke senere, fikk vi se den første gravferden i historien hvor en 

imam og en prest talte og gikk sammen foran følget. Det 
var et direkte svar på terrorangrepet, hvor kirken viste 
at fellesskap og samhold trumfer hat og splittelse. Jeg 
er stolt av at vår kirke gjorde dette. 

I ettertid har dette bildet gått verden rundt. Et bilde 
som viser hvor viktig kirken er for fellesskapet. Et bilde 
som viser hvorfor vi trenger kirken. 

Rikke Lind
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RIKKE LIND  
er generalsekretær 
i Redningsselskapet, 
sentral politiker 
i Arbeiderpartiet, 
blant annet som 
statsekretær.

TV-AKSJONEN 2018 går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid med å 
skape et varmere og et mer inkluderende samfunn. Mottoet er «Mindre alene 
sammen. Mer informasjon på kommunens hjemmeside. Onsdag 3. oktober 
klokka 19.30 vil vesper i Skoklefall kirke preges av TV-aksjonen. Det vil 
også hvilepuls-gudstjenesten i Nesodden kirke klokka 18 på selve aksjons-
dagen 21. oktober. 

Foto: N
esodden kom

m
une



B Ø N N
Fylt av undring er vi i din nærhet!

Du som bærer verdensrommets dypder,
venter på de små og tar imot oss,
venter på de små og tar imot oss

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus, 

til et åpent liv i tro og tillit,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,

dåpens lys forblir når livet slukner,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.

Herre, la vår tro bli fylt av glede!
Herre, la vår tro bli fylt av glede!

Svein Ellingsen

NESODDEN KIRKE
Marit Strand Marumsrud og 

Henrik Engelsviken
Jenny Karlovna Esbjurg og 

Thomas Ritter
Andrea Hasle Risting og 

Morten Andrë Johansen
Tonje-Eileen Arnesen Udnæs 

og Christian Haugen Udnæs
Fredbjørg Viddal og Stein 

Harbø
Caroline Petersen Jonasson 

og Kim Tomas Andrè 
Jonasson

Anne-Kristine Augestad og 
Ole Augestad (velsignelse)

Steilene
Hilde Kringlebotten Olsen og 

Morten Blömacher
 
Hellviktangen
Kari Ann Kvalheim Rae og 

Vegard Hole
Heidi Torsleth og Per Halvor 

Røgeberg
Gyda Foyn Spurkland og 

Daniel Grønberg Gustum
Julia Zuzanna Markiewich og 

Jan Warwicker
 
Lindehagen
Lene Botnevik Holm og 

Vegard Thorstensen

27. MAI–2. SEPTEMBER 2018

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Jacob Bang Daub 
Vanessa Eide Woll
Kaspian Brekke-Smeby
Lykke Bakmand
Ane Einerkjær-Overå 
Jonathan Rødland Wettre
Nova Mørner Høibye
Hjørdis Holte
Ella Taraldsen Mehus
Karen Røer Hasfjord
Filip Mølstad Biesenbaum
Frida Mølstad Biesenbaum

SKOKLEFALL KIRKE
Johanne Fixdal
Sidsel Johanne Falkenberg
Noah Lundblad 

GJØFJELL KIRKE
Olivia Johanne Nyland 

Midtskog
Georg Digerud
Isak Sæland Grimstad
Taran Kristin Svendsen
Liam Weden Hafsøe
Leo Mardoff
Pål Theodor Gramnæs
Marius Werner Bjørnstad
Elise Celin Strand-Sørlie  
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Berit Eide Jensen . . . . . .1928
Liv-Jorunn Robertsen . .1932
Øivind Gunnar Lundby 1929
Anna Rese Pedersen . . . .1931
Inger Marie Sveen . . . . .1932
Kjell Ødegaard . . . . . . . .1937
Grethe Elisabeth  

Kvaksrud . . . . . . . . . . .1937
Ola Rise . . . . . . . . . . . . . .1923
Torgrim Elias  

Nordgarden . . . . . . . . .1936
Tommy Rolf Magnussen 1967
Hanne Leonthin . . . . . . .1971

Johan Petter Haugen . . .1937
Ole Normann Strømnes 1951
Åse Marit Aune. . . . . . . .1960
Reidun Johansen . . . . . .1931
Gunhild Rohde Garder. .1929
Svein Lodve Heggelund 1938
Ebba Boiesen. . . . . . . . . .1926
Odd Gundersen . . . . . . .1943
Marit Bull . . . . . . . . . . . .1941
Anne-Kristine Thun  

Wægger . . . . . . . . . . . .1947
Gunnar Egil Lund. . . . . .1938
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STØTTE I SORG
I vår kom vi endelig i gang med en 
sorgstøttegruppe her på Nesodden, et 
lenge følt behov. Tilbudet er et sam-
arbeid mellom Frivilligsentralen på 
Nesodden og Sorg omsorg Follo, og 
i utgangspunktet for enker og enke-
menn.

Første gruppe startet i mai med seks 
deltakere, nå er vi klare for å starte en 
gruppe til. Tilbakemeldingene fra del-
takerne er gode.

Det er viktig å gi sorgen rom, ikke 

bare prøve å undertrykke den. Støtte 
fra familie og venner er av stor betyd-
ning. Sorgstøttegruppen er ikke ment 
å være en erstatning for dem, men i en 
gruppe kan du treffe andre i tilsvaren-
de situasjon. 

Vi planlegger å komme i gang med 
en ny gruppe på maks åtte deltakere i 
løpet av oktober og møtes hver 14. dag 
i begynnelsen. 

Det vil være en ledet selvhjelpsgrup-
pe, og vi arbeider «på tvers» av livssyn.

Litt om oss som skal lede gruppene: 
Kristin Lynau, ergoterapeut, jobbet ti 

år i voksenpsykiatrien, tretti års erfa-
ring med sorgarbeid. Har ledet sorg-
grupper og holdt kurs om sorgarbeid, 
samt sittet i sentralstyret for «Sorg 
omsorg» og i styret for «Vi som har et 
barn for lite». Anne Marit Tronvik, 
tidligere sokneprest, pastoralklinisk 
utdannelse, ti års erfaring som medar-
beider i Kirkens SOS, sorggruppele-
derkurs og coachingutdannelse.
Ta kontakt med anne.marit.tronvik@
online.no eller Kristin Lynau mobil  
92 89 17 32.

Anne Marit Tronvik

FLERE KISTEGRAVER
Gjøfjell kirkegård har i august vært preget av gravear-
beid. Vi beklager ulempene for besøkende, og bekrefter 
at det vil bli sådd gress så snart som mulig. 

Det er nå frigjort nye kistegraver ved at større steiner 
er skiftet ut med masse, som gjør det forutsigbart å tine 
og klargjøre graver om vinteren. Førti kistegraver med 
dobbelt dybde er nå ledige.

Kirkevergen har påpekt behovet for å planlegge en 
utvidelse med kistegravplass mot nordvest til rådman-
nen. Samtidig vil det bli satt opp et enkelt monument for 
navneskilt i en klargjort urnelund på høyden med bjør-
ketrær. Tiltakene er viktige sett i lys av økt utbygging og 
befolkningens alderssammensetting.  

Fellesrådet har også bedt kommunen prioritere restau-
rering av smiljernsgjerdet mot den trafikkerte veien. 
Kirkevergen håper at dette arbeidet kan gjennomføres i 
2019.       Kirkeverge Jan Heier

FULLSATT FESTKVELD  
I NESODDEN KIRKE
Det ble en skikkelig festkveld i Nesodden kirke søndag 
10. juni. Det var en Kantorissimo-kveld, ledet av den 
inspirerende og dyktige Ingeborg Christophersen. Hun 
spilte blokkfløyte og cembalo. Det nye innslaget kom 
med Bundefjorden Barokkselskap. Niels Aschehoug, 
Maren Elle, Mari Giske, Gunnar Hauge og Trond Olaf 
Larsen spilte alle på sine barokkinstrumenter. 

Musikk fra 1500–1600-tallet er nok noe anderledes 
enn dagens musikk. De dyktige musikerne formidlet 
den rette stemningen – flørtet litt med publikum – som 
til gjengjeld kvitterte med høylytt jubel. 

Kvelden bød på en sangsolist. Unge Mari Aschehoug, 
nettopp ferdig med videregående, sang barokk! 
Imponerende, stor applaus. Lykke til videre. 

Reidar Midtgård
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Lørdag 15. september
Skoklefall kirke kl 13. 
Konfirmasjon
Nesodden kirke kl 11, 
13. Konfirmasjon

Søndag 16. september
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Onsdag 19. september
Gjøfjell kirke kl 19.30. 
Kveldsgudstjeneste

Søndag 23. september 
Nesodden kirke kl 11. 
og kl 13 Gudstjeneste 
med dåp  

Søndag 30. september
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste  

Onsdag 3. oktober
Skoklefall kirke kl 
19.30. VESPER 
 

Søndag 7. oktober
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste 

Søndag 14. oktober
Skoklefall kirke kl 11 
høsttakkefest

Onsdag 17. oktober
Gjøfjell kirke kl 19.30. 
Kveldsgudstjeneste

Søndag 21. oktober 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste
Nesodden kirke kl 18. 
Kveldsgudstjeneste 

Søndag 28. oktober 
Bots- og bønnedag
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Lørdag 3. november 
Allehelgensaften
Nesodden kirke kl 15. 
Minnegudstjeneste 

Åpent menighetshus kl 
14–17

Søndag 4. november 
Allehelgensdag
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Søndag 11. november
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste  
Skoklefall kirke kl 
11. Gudstjeneste med 
utdeling av 2- og 
4-årsbok.

Onsdag 14. november
Gjøfjell kirke kl 19.30. 
Kveldsgudstjeneste

Søndag 18. november
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Søndag 25. november
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.  

Onsdag 28. november
Skoklefall kirke kl 
19.30. VESPER 

Søndag 2. desember 
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl 
11 med utdeling av 
4-årsbok. Tenning av 
julegran
Familiegudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Tenning av julegran

Adventssamling i 
Gjøfjell kirke kl 16. 
Tenning av julegran

Søndag 9. desember 
2. søndag i advent
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

FELLESMIDDAG
 

Fra 16. oktober  
blir det igjen  

tirsdagsmiddager  
i Nesodden  

menighetshus  
kl 16.30–18.30 

 

Nesodden menigh.hus

KVELDSMESSE
 

Klokka 19.30  
19. september,  
17. oktober og  
14. november 

 

Gjøfjell menighetshus

VESPER
 

Høstens musikalske  
kveldsgudstjenester 

i Skoklefall blir 
3. oktobert og 28. 

november.  
 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

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

Foto: Leiv Bjerve

GLAD I KANTORISSIMO? 
Det er mulig å støtte Kantorissimo ved 
å gi en gave til kirkens kulturkonto 
1645.02.82506. Det går også an å vippse en 
gave til 141269. Gaver på mellom 500 og 30 
000 kroner i løpet av et år gir rett til skatte-
fradrag. For at dette skal kunne innberettes 
til skattedirektoratet, må du meddele ditt per-
sonnummer.


