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Når dette skrives er juleforbe-
redelsene alt i gang. Vi har 
mange tradisjoner, mye som 

skal gjøres, og ennå er jula langt unna. 
I kirkene er det full fart med kon-
serter, skolegudstjenester, barnehage-
vandringer og avslutninger. Dette er 
i grunnen en av de travleste tidene 
i året for oss, og sikkert for 
mange som leser dette.

Juleevangeliet, denne 
urfortellingen som har 
latt seg høre i hundrevis 
av år, er det noe med den 
som fortsatt har noe å si oss, 
om livet og det å være mennes-
ke i verden?

Hver jul synger vi, «Et barn er 
født i Betlehem». Selv om det er lenge 
siden barnet ble født, i et land langt 
borte, så ligger stallen der, krybben og 
det lille barnet et sted i vår bevissthet, 
en del av vår virkelighet. En liten gutt, 
en helt vanlig gutt, og likevel helt spe-
siell og unik. Det var Gud selv og kjær-
ligheten som trådde inn i vår verden. 
Liten og sårbar. Foreldrene kjente på 
en stor glede, og sam-
tidig uro. Hvordan 
skal det gå med barnet 
i en verden som kan 
være både vanskelig, 
vond og farlig?

Hva sier denne for-
tellingen om Gud? 
Gud steg ned, ble et 
menneske og løftet 
mennesket opp. Gud 
lar seg finne midt i vår 
virkelighet, i våre liv, 
midt i verden, også i 
våre vonde opple-
velser og erfaringer. 
Jesus slår leir her, 
sammen med oss, i 
våre seire og nederlag. 
Han reiser oss opp og 

kaller oss søster og bror, og visker 
stille: det du gjorde mot en av mine 
minste, det gjorde du mot meg.  

Jesus kom til verden og viste oss 
kjærlighet og medmenneskelighet. 
Angår Gud oss fortsatt? Fortellingen 

om Jesu komme forteller oss at vi 
angår Gud. Og hele tiden kom-

mer nye mennesker til som gri-
pes og vil være med å gjøre 

denne verden til et litt 
bedre sted å være. 

På julaften deles kol-
lekten mellom folkekir-

kens barne- og ungdomsar-
beid og Kirkens Nødhjelp. 

I fjor døde 5,6 millioner barn 
før de rakk å fylle fem år. Nesten 

alle disse er født i fattige land, de var 
født på feil sted. Vi vil på denne måten 
støtte Kirkens Nødhjelp sitt arbeid 
med å sikre flere barn og mødre en 
trygg fødsel, et helsetilbud, rent vann, 
god ernæring og trygghet. Slik kan vi 
være med på å la flere fylle fem.

Og uten å tenke helt over det, blir de 
sanne ordene Jesus sa: jeg var sulten, 

og dere ga meg mat, 
jeg var tørst, og dere 
ga meg drikke. Jeg var 
fremmed, og dere tok i 
mot meg, jeg var naken, 
og dere kledde meg. 
Jeg var syk, og dere så 
til meg, jeg var i fengsel, 
og dere besøkte meg.

Vi har kanskje ikke en 
stjerne som leder oss til 
verdens frelser, men vi 
har hverandre. En gave 
til vår neste, er også 
en gave til Gud. Med 
ønske om god jul til alle 
Kirkespeilets lesere. 

Svein Hunnestad
Sokneprest på Nesodden 
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Min yndlingsgudstjeneste i jule-
tiden er høymessen på første 
juledag. Da pleier jeg å få 

fritt spillerom til å lage kantorinnens 
julefavorittsalmeseddel. Vi åpner gjerne 
gudstjenesten med «Kling no, klokka! 
Ring og lokka, ring og lokka frå tusen 
tårn!». Denne salmen har en tekst 
som nærmest er musikk i seg 
selv. Det er en driv, en rytme 
som man nesten kan bli 
forpustet av. Hør på 
energien i andre vers:

Songar sæle, englemæle,  
englemæle med livsæl ljod! 
Far gjennom grender,  
strøym over strender, 
strøym over strender  
som toneflod! 
Songar sæle, englemæle, englemæle med 
livsæl ljod! 

I sjette vers er det så mye håp og 
kriblende forventning, at du nesten kan 
høre det kile i magen til tekstforfatter 
Elias Blix: 

Sjå, det dagast, snart det lagast,  
snart det lagast til høgtid ny! 
Då skal oss klokka leikande lokka, 
 leikande lokka til helg i sky. 
Sjå, det dagast, snart det lagast,  
snart det lagast til høgtid ny!

Den fagraste rosa
På torsdag 14. desember kl. 19.30 blir 
det som tidligere nevnt jule-Kantorissimo 
i Nesodden kirke med de førsteklasses 
folkemusikerne Knut Hamre, John Ole 
Morken og Lajla Storli på hardingfele, 
fele, sang og gitar. Musikken er melan-
kolsk og meditativ, så publikum kan 
senke skuldrene i en travel førjulstid.

Draumeland – Draumkvedet og san-
ger ved solnedgang og soloppgang

På lørdag 6. januar kl. 18 byr Kantorissimo 
på Draumkvedet i Nesodden kirke. Den 
fabelaktige mezzosopranen Mari Askvik 
er oppvokst i Sogn i et miljø fylt av både 
folkemusikk og klassisk musikk. Med 
seg har hun Jon Brodal på hardingfele 

og meg på sjøfløyte, blokkfløyter og 
orgel. I den mystiske middelalder-

balladen Draumkvedet møter vi 
Olav Åsteson som faller i søvn 

julaften og våkner på tret-
tende dag, 6.januar. Når 
han våkner, går han 

rett til kirken og forteller 
menigheten om hvordan han 

i drømme har reist til himmel-
riket. I mange av våre religiøse 

folketoner og salmer er kvelden og 
morgenen symbol på slutten på det jord-

lige liv og starten på det evige. Sangene 
forteller oss at på samme måte som solen 
går ned, skal også livet ta slutt før det står 
opp igjen til en ny dag. I denne konserten 
vil vi fremføre Draumkvedet satt sammen 
med noen av de vakre religiøse salmene 
og søvndyssende bånsullene vi har i vår 
sangskatt - til fremtidshåp og glede.

I skrivende stund jobber jeg med pla-
nene til neste års Kantorissimo-serie. 
Hvis du vil følge med på kommende 
arrangementer, kan du melde deg på 
Kantorissimos infoliste og få mailer 
om konserter og eventuelle endringer. 
Følg også gjerne Kantorissimos side på 
Facebook. Informasjon om kommende 
konserter er også å finne på kirken.nes-
odden.no. Vil du støtte Kantorissimo, 
kan du gi en gave til kirkens kulturkonto 
1645.02.82506. All givertjeneste mellom 
500 kr og 30.000 kr gir rett til skattefra-
drag. For at dette skal kunne innberettes 
til skattedirektoratet, må du meddele ditt 
personnummer. 

Med ønske om en fredfull  
og glederik julehøytid!
 Kantorinne Ingeborg 

NOEN KANTORD 

Kantorinnens hjørne NOTISER

TJUE ÅR!
Med dette kan Kirkespeilet 
feire tjueårsjubileum i nåværen-
de form.Desember 1997 gikk 
Steinar Glimsdal løs på sin 
andre runde med journalistisk 
innsats for menighetsbladet – 
som fra og med dette numme-
ret har gått under betegnelsen 
«lokalblad utgitt av Nesodden, 
Gjøfjell og Skoklefall menig-
heter». Samtidig tok Ann-Turi 
Ford over grafisk utforming. 
Redaktør i 1997 var Georg 
Børresen, og i dag er det Svein 
Hunnestad. Mellom disse to 
har Anne Marit Tronvik og 
Synnøve Sakura Heggem 
besittet redaktørstolen.  

FELLESSKAP PÅ TUNET
Folkekirken er takknemlig 
for alle frivillige, musikere og 
prester som sørger for andakt 
på Nesoddtunet hver onsdag kl 
11.30. Dette er et kjærkommet 
tiltak på Tunet. Både julaften, 
nyttårsaften og påskedagen fei-
res det gudstjeneste i kantina 
for beboere og pårørende.

NY KIRKEVERGE
Tirsdag 26. september ble Jan 
Heier ansatt som kirkeverge 
på Nesodden. Det blir innset-
telse i løpet av våren 2018.

post@ingeborgchristophersen.com
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JULEGAVER: Lokalhistorie, musikk, krim, Oxford

Selges hos Norli (Tangen ), og Nesoddhuset (Fagerstrand). Kiwi ved Nesodden kirke og Tangen 
brygge har enkelte artikler. Og du kan avtale henting på Fjellstrand, eller bestille på nett:

• Når alt kommer til alt • Nordmarkaviser • Bomansviks historie • Modne Molter (dikt av Aud Ragna Gulbjørnrud) • Jordas skjul-
te toner (musikkarkeologi: musikkens aller tidligste historie) • Steigans lille røde (Pål Steigan) • Folkemusikk fra Nesodden (cd med 
Ford Folk) • Til skafottet (sann og lokal mordhistorie fra 1700-tallet) • Norse & Nordic Oxford • KORPSBEVEGELSER (Trevor Ford) 

www.fordforlag.no

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 

JULA 2017
• Torsdag 21. desember kl 10–17
• Fredag 22. desember kl 10–17
• Lille julaften kl 10–17
• Julaften kl 9–16

NB Vi står kun ved Nesodden kirke. Intet salg på Gulbjørnrud

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 

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

WNY!



I SPEILET:

– Du er Nesoddens påtrop-
pende kapellan, hvilket inntrykk 
har du an Nesodden så langt?
– Foreløpig har jeg veldig godt inntrykk 
av staben og folk på Nesodden. Jeg gle-
der meg veldig til å begynne i jobben og 
bli kjent med flere. Jeg begynner ikke i 
jobben før 15. januar, men har vært en 
tur på kirkekontoret for å hilse på.  

Hva gjorde at du søkte stillingen på 
Nesodden?
Det virket som en interessant stilling 
å jobbe i som prest pg jeg har godt 
inntrykk av Borg Bispedømme som 
arbeidsgiver. Nesodden hørtes ut som 
et hyggelig sted å jobbe.

– Har du noe forhold til Nesodden 
fra før?
Da jeg var liten hadde jeg familie som 
bodde på Nesodden og var der en del 
ganger. Jeg har venner derfra, men kan 
ikke si jeg har et veldig nært forhold til 
stedet.

– Hvor kommer du fra?
Jeg er født i Bergen, men flyttet til 

Bærum 
da jeg var 4 år. 

Her bodde jeg i 
hele oppveksten til 

jeg flyttet hjemmefra 
for å studere.

– Hva er din bakgrunn?
Jeg var ferdig utdannet ved 

Teologisk fakultet (UiO) i 
juni 2016 og var vikarprest i 

Nordberg og Maridalen i et år etter 
det. Tidligere har jeg jobbet blant 

annet som organisasjonssekretær i 
Skeiv Ungdom og som trosopplærings-
leder. Jeg har også utdannelse i sam-
funssfag og historie, og er kvalifisert 
som lærer fordi jeg også har tatt prak-
tisk-pedagogisk utdanning. Har også 
studert i India, Wales og Frankrike.

– Hva er du opptatt av utenom kir-
ken?
Jeg er opptatt av sosial rettferdighet, 
miljø og gode oppvekstvilkår for barn 
og unge. Jeg prøver å engasjere meg i 
disse spørsmålene på ulike måter, enten 
det er å leve mer miljøvennlig eller det 
er å engasjere meg i ulike frivillige orga-
nisasjoner.

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
Jeg er opptatt av at alle skal føle seg 
velkommen til kirken og nattverdbor-
det, uavhengig av hvem de er, hva de 
bærer på og hvor de kommer fra. Dette 
innebærer at vi må bygge gode og tryg-
ge felleskap.

– Hva ligger på nattbordet ditt?

Nå har jeg ikke nattbord for 
tiden, men i vinduskarmen 
står det en vekkerklokke og 
det ligger som regel noe der 
jeg skulle ønske jeg hadde tid 
til å lese.

– Hva gleder deg akkurat 
nå?

Jeg gleder meg over 
adventstiden og det å skulle ønske 
mange velkommen til kirken i tiden 
fremover. Jeg gleder meg også til å feire 
jul med familien min; kona mi som også 
er prest og sønnen vår på 1 år.

– Hva ser du på tv?
Ser lite på tv, men er glad i gode tv-seri-
er. Jeg liker spesielt historiske tv-serier, 
nå ser jeg på den svense serien Vår tid 
er nå.
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Gi en gave til SKOKLEFALLS MISJONS-
PROSJEKT Mission Aviation Fellowship 
(fellesskap av luftfartsmisjon, maf.no) 
på VIPPS 66554 (merkes «MAF») 

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

Navn: Elisabeth Moss-Fongen
Alder: 33 år
Bosted: Oslo
Jobb: Kapellan

ELISABETH  
MOSS-FONGEN

WNY!

VIPPS? Gi en gaver til Kirkespeilet på 
VIPPS 141269 merk med Kirkespeilet.



BLI MED TIL HEMSEDAL!
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Takk for stort engasjement, velvilje og positivitet 
under kurset. Vi fortsetter på nyåret med omtrent 
en samling i måneden. Første samling på nyåret 
kan vi avtale på Hemsedalturen!   Hilsen Jarl

Neste side: 
Begge gruppebildene 

er fra konfirmant-
weekendene på Slora 

høsten 2016

Lik oss på Facebook: «Ung Nesodden» og «Babysang Nesodden»!

Møt konfirmanter fra 
2017 igjen! 
Helgen 12.–14. januar 
blir det tur til Hemsedal. 
Her er litt info:
Vi skal bo på KRIK høy-
fjellsenter og står i bak-
kene lørdag og søndag 
for de som ønsker det. 
Det er også fine mulig-
heter for «bortoverski». 
Vi får halv pris på heis-
kort, så heiskort en dag 
blir 170 kroner og for 
todagers kort 340 kroner 
dersom dere forhåndsbe-
stiller kort via meg.
Avreise fra Tangenten fre-
dag 12. januar kl. 17.00.
Ankomst til Tangenten 
søndag 14. januar kl. 
21.00.
Pris: kr. 1330.- for reise, 
mat og overnatting. 
Beløp innbetales til konto 
1645.01.43387 i god tid 
før turen.
Påmeldingene skjer på 
SMS: Send «Hemsedal» 
og navn til 932 86 856. 
Mer info sendes til de 
påmeldte i begynnelsen 
av januar.
Lurer du på noe? 
Ring Jarl Eidjord  
på 932 86 856.

TA
KK

TIPSOSS!
trosopplaering@nesodden.kirken.no
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ACTION TW
EENS

PULS

BARNEKOR

BABYSANG

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, spiser, lager noe kreativt, 
leker og lærer om hva som skjer i 
verden og hvordan vi kan gjøre den 
til et bedre sted. Vi hører spennen-
de 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. 

PULSguds-
tjenester!
PULS er en kvelds-
gudstjeneste for og 
av ungdom. 

Våren 2018 er det 
slike gudstjenester 
i Gjøfjell kirke 18. 
mars og 22. april 
I Skoklefall kirke  er 
det 4. mars, 8. april, 
6. mai og 3. juni. 

Velkommen! 

Barnekoret 
GJØKEN!
Gjøken barnekor 
møtes i 2018 på lør-
dager med familiene 
til lørdagsgrøt.

Første dato er 
3. februar kl 12–15. 
Se side 11.
 
Facebook: Gjøken 
barnekor   

BABY- 
SANG! 
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



ÅPNER KIRKEN FOR UNGE OG GAMLE
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VIL ÅPNE FOR FAGERSTRAND-FOLKET
I Gjøfjell menighet går frivillige 
fra dør til dør og ønsker nyinn-
flyttede velkommen til bygda 
– og kirken. 

Det gjøres med et vennlig hei 
og en rose. Den enkle hand-
lingen forteller det meste om 

hvordan menighetsrådet tenker rundt 
det å være folkekirke på Fagerstrand.

Vi treffer menighetsrådsleder Finn 
Østmo og kapellan Kristin Bugge 
Heilo i Gjøfjell menighetshus rett etter 
et rådsmøte der strategien har vært 
oppe til grundig drøfting.

– Vårt «prosjekt» er å åpne opp 
menigheten for folket som bor her, for 
vi er en sammensatt befolkning her på 
Fagerstrand, sier Finn. Han fortsetter: 

– Fra gammelt av har vi hatt et solid 
arbeidermiljø her blant annet som en 
følge av vår stolte, lokale oljeindustri. 
Boligbygging og mange nyinnflyttede 
de senere årene har gjort at vi i dag har 
en adskillig mer variert befolkning. 
Fagerstrand-kulturen i dag er en bred 
og flott kultur, og vår oppgave som 
kirke blir å forsøke å være et samlings-
punkt for dette mangfoldet – på tvers 
av interesser og alder.

Finn Østmo har selv erfaring som 
innflytter til Fagerstrand. For noen år 
tilbake flyttet familien hit fra Bærum:

– Kulturovergangen var rett og slett 
fascinerende, forteller han. Finn og 
familie følte seg velkomne med en 
gang og godt tatt imot i Gjøfjell menig-
het, understreker han.

Egen prest
Er det en ting Finn Østmo og menig-

hetsrådet gleder seg over, er det å 
ha fått en ny prest, kapellan Kristin 
Bugge Heilo, som har Gjøfjell som 
«særskilt tjenestested».

– Vi er så fornøyd med å ha fått vår 
egen prest, en prest med fast plass her 
hos oss. Det er blitt en ny situasjon. 
Kristin vil være med på menighets-
rådsmøtene og i vårt strategiutvalg. Nå 
prøver vi som menighet å se framover, 
forteller Finn entusiastisk.

Seks punkter
Menighetsrådsmøtet rett forut for 
intervjuet gjorde viktige vedtak rundt 
noe av det som blir Gjøfjell menighets 
nye program. Kapellan Kristin deler 
med meg seks punkter fra sine notater:
1 Foredrags- og temakvelder
– Vi vil ha onsdagskvelder i menig-

hetshuset i form av åpne foredrags- 
og temakvelder. Vi bygger på vårt 
gode, velprøvde onsdagskonsept 
som vi nå ønsker enda åpnere enn 
før. Det skal være god plass til sam-
tale, og vi spiser kveldsmat sammen. 
Følg med på kirkens nettsider og 
se vårt spennende vårprogram – 
som vi håper vil appellere til riktig 
mange.

2 Yoga i menighetshuset
– Tirsdager fra klokken 10.30 til 12.30 

blir det yoga i menighetshuset. Dette 
er for alle som har mulighet til å delta 
på dagtid og være med i et aktivitets- 
tilbud med et religionsnøytralt inn-
hold. Vi tenker det er naturlig å gi 
plass i kirken for bevissthet omkring 
pust og kropp, øvelser for avspen-
ning. Etter øvelsene blir det kaffe/te 
og samtale for dem som ønsker det.

3 Puls-gudstjenester
– Vi setter i gang med ungdomsvennlige 

Puls-gudstjenester også her i Gjøfjell. 
Erfaringene med slike kveldsguds-
tjenester er gode i Skoklefall. Til 
våren, nærmere bestemt på sønda-
gene 18. mars og 22. april, flytter vi 
gudstjenestetiden fra klokken 11 til 
klokken 18. Da er det konfirmantene 

Foto: Jan H
eier
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VIL ÅPNE FOR FAGERSTRAND-FOLKET

som skal få utfolde seg og lage guds-
tjenesten – etter sin egen puls. Vi gle-
der oss veldig til dette. Vi ser fram til å 
få impulser fra konfirmantkullene inn 
i et fast ungdomsarbeid her hos oss.

4 Musikk
– Vi ønsker å satse mer på musikk. Vi 

utvider en givertjeneste med en egen 
musikk-konto for økt musikkutfoldel-

se i menigheten. I denne sammenheng 
ønsker vi kontakt med lokale musi-
kere. Det er allerede bestemt at det 
skal arrangeres en egen gudstjeneste 
søndag 4. februar med tekster og 
sanger av Alf Prøysen. Også lurer vi 
på om Johnny Cash og Bob Dylan 
vil slå an i Gjøfjell kirke? Mon tro om 
det finnes musikere på Nesodden som 

kan tolke Cash og Dylan for oss?
5 Åpen kirke
– En torsdag i måneden fra klokken 12 

til 15 står kirken åpen for alle som 
søker en stille stund. Presten vil være 
tilstede for dem som ønsker kontakt.

6 Verksted for barna
– Dirigenten for vårt barnekor Gjøken 

vil være i barselpermisjon kommende 
vårhalvår. Da faller de faste korøvel-
sene bort. Som en erstatning blir det 
arrangert årstidsverksted for barna 
på tre lørdager, én i vinter, nærmere 
bestemt lørdag 3. februar, én i forbin-
delse med påsken og én i forbindelse 
med pinsen. Det blir servert risgrøt, 
og det blir selvsagt også mye sang på 
verkstedene.

 Aldersgrupperinger
Finn smiler og nikker fornøyd mens 
Kristin redegjør.

– Som du skjønner, strategien vår er 
tilpasset de forskjellige aldersgruppe-
ringene i menigheten. For barna og de 
unge handler det om å få på plass faste 
kontinuerlige tilbud som kan supplere 
markeringene som skjer i kirken i for-
bindelse med trosopplæringen, sier han.

– Noe helt særlig for Gjøfjell er at vi 
på alle formiddagsgudstjenester inklu-
derer barna i starten av prekenen før 
de blir invitert over til menighetshuset 
sammen med hyggelige voksne som har 
gjort klar forskjellige aktiviteter, legger 
Kristin til.

– Vårt mål er kort sagt at alle skal føle 
seg velkomne hit til folkekirka vår med 
akkurat den bakgrunnen de har. Vi gle-
der oss til å se nye ansikter og høre nye 
stemmer, avslutter menighetsrådsleder 
Finn Østmo.

Foto: Steinar G
lim

sdal

Kristin Bugge Heilo og Finn Østmo i Gjøfjell menighetshus.
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F rans av Assisi levde i det 
praktfulle landskapet i Assisi i 
Italia for syv hundre år siden. 
Han var en rik forretnings-

mannen som i en kraftfull visjon foran 
et bilde av den korsfestede Kristus ble 
kalt til å selge alt han eide og vie sitt 
liv til å fornye kirken og vandre med 
fattige og utstøtte. Hans usedvanlige 
følsomhet ga ham et særlig nært for-
hold til alt levende. Han levde et liv i 
fattigdom, bønn, faste og selvutsletten-
de omsorg for syke og utstøtte. 

Men også Frans kunne oppleve Guds 
fravær og avstand. En kald vinterdag 
sto han barbent og nedtrykt i den 
kalde snøen og ropte i fortvilelse til et 
mandeltre: «Snakk til meg om Gud!» 
Og mandeltreet svarte Frans ved å 
springe ut i full blomst. «Se, Frans», sa 
mandeltreet uten ord, «Gud er tilstede 
i alt levende og hele skaperverket». I 
fortvilelsens mørke gir Gud mennes-
kene hele tiden tegn på sin livskraft i 
naturens under.

Julenatt i Betlehem synliggjør at 
Gud, alt levendes opphav og opprett-
holder, er i skaperverket når Gud fødes 
i det lille barnet, fødes av en kvinne 

og med dyrenes matfat som sin første 
seng. «Men okse der og asen stod, og 
så den Gud og Herre god» synger vi i 
«Et barn er født i Betlehem». Det luk-
ter stall av det verset!

Bildene av julenatt i kirkene på 
Frans sin tid var svært stiliserte og 
fremstilte ofte Jesu fødsel i et kon-
gelig palass. Men julenatts bud-
skap er at Gud kommer til 
alminnelige menneskers 
hverdagsliv og gjorde 
bøndenes, tjenestefol-
kenes og dyrenes liv 
guddommelige. Dette er 
bakgrunnen for at Frans 
lagde den første julekrybben 
i en grotte i bergveggen, med 
levende husdyr. Og folk strømmet 
til og kunne gå frem til Jesusbarnet i 
sine arbeidsklær og med buskapen sin, 
slik gjeterne gjorde den første julenat-
ten. Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i 
folks og husdyrenes hverdag. 

Dyrenes deltagelse i den første 
julenatt forteller at Guds komme til 
verden synliggjorde Guds aktive for-
hold til og beskyttelse av hele skaper-
verket, og alt det som her finnes. 

Skapelsen er Guds verk og i skaper-
verket kan vi se avtrykkene av Guds 
storhet og finstemte følsomhet. I en tid 
der vi overmannes av lyd og menneske-
skapte sanseinntrykk, gir trærnes stille 
eksplosjon av liv, solstrålenes tause lys 
i mørketiden og kattens maling på fan-

get ved peisen nærkontakt med den 
levende Gud. 

Barnet i krybben med sauer, 
okse og asen uttrykker det 

Johannes beskriver i sitt 
juleevangelium: «Han 
var i begynnelsen hos 

Gud. Alt er blitt til ved 
ham, uten ham er ikke noe 

blitt til». Da måtte alle være til-
stede i Betlehem den natten.

Å savne Gud i hverdagen slik Frans 
gjorde, er gjenkjennbart. Julekrybben 
gir oss et svar vi kan hvile i og som 
Johannes formulerer så presist: «Ingen 
har noen gang sett Gud, men den 
enbårne, som er Gud, og som er i Fars 
favn, han har vist oss hvem han er». 
Måtte vi få nåde denne julehøytiden til 
å se at julekrybben er vårt mandeltre.

Velsignet julehøytid og fred på jord!

MEN OKSE DER OG ASEN STO!
BISKOPENS JULEHILSEN Av biskop Atle Sommerfeldt

•
• 
•

Foto: Jan H
eier
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LITT OM SKOKLE-HØSTEN
31. oktober, på selveste reforma-
sjonsdagen, var Helge Nylenna 
(bildet) i Skoklefall kirke, og viste 
hvordan de 95 tesene som ble 
spikret til kirkedøra i Wittenberg 
satte Europa i brann – og Norge 
ble aldri det samme igjen. Det som 
skjedde da, preger fortsatt våre liv. 
Vi sang selvsagt: «Ein fester Burg 
ist unser Gott», og Nordstrand 
Gospel sang, ledet av Markus 
Agøy Sand og Nora Nesbakken. 

15. november kom Lars 
Beckstrøm (under t.v.) og pre-
senterte egne sanger sammen med 

Tov Ramstad og Trygve Beddari. 
Beckstrøm Kvartet holder på med 
et nytt album, som etter planen 
slippes i februar. Vi fikk en urfrem-
førelse. En vakker liten kvelds-
stund, i det vakre rommet som 
rommer så mye levd liv. Litt lys 
og varme i den mørke tida. Neste 
vesper blir 24. januar.

Kristin Asbjørnsen (under t.h.) 
hadde konsert i Skoklefall kirke, 
en lørdag ettermiddag i november, 
invitert av Nesodden Jazzklubb. 
En stor opplevelse for en fullsatt 
kirke. Stor takk til Jazzklubbens 
leder, Andreas Haddeland, som 
gjorde denne opplevelsen mulig.

NYTT OM KIRKESTABEN
Prost Hege Fagermoen (t.v.) melder at Nesodden igjen 
har tre prester på plass fra 15. januar: Kapellan Elisabeth 
Moss-Fongen (nr to f.v.) bor på Haugerud i Oslo og 
innsettes i Skoklefall kirke 28. januar. Sokneprest Svein 
Hunnestad bor i Prestegården og innsettes i Nesodden 
kirke 11. februar. Kapellan Kristin Bugge Heilo (t.h.) bor i 
Frogn og har vært Gjøfjell-prest fra september. 

Samtidig vil vi rette en stor takk til våre vikarprester 
denne høsten – Anne Marit Tronvik og Georg Børresen!

Fra 1. februar vil Trond Urianstad være kirketjener i 
hundre prosent stilling. Vi takker Lena Heise for en solid 
jobb i kirkene våre – og ønsker lykke til med blomsterbu-
tikken på Fagerstrand! 

MARKERTE JUBILEUM
Ann-Turi Ford og Steinar Glimsdal feirer tjue 
år som drivkrefter i utviklingen av menighetenes 
lokalblad. Dette nummeret markerer to tiår med 
Kirkespeilet i sitt nåværende format. De lover, 
dyrt og hellig,  å holde på i tjue år til.     SH

Begge foto: Steinar G
loim

sdal

Foto: Jan H
eier

Foto: Jan H
eier
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1945 i Karlskrona i Sverige.   
Her har Hultgren i hele sitt voksne 

liv vært leder for sang- og musikk i 
pinsekirken – ved siden av IT-jobb 
både i Sverige, Tyskland og USA. 

Hultgren er selvlært og har ingen 
formell musikkutdanning. Han har 
uttalt at han er svært fascinert av 
det å lage sanger. Han mener at en 
sang hvor melodien og teksten er i 
harmoni, noen ganger kan være en 
uovertruffen måte å formidle både 
sterke meldinger og følelser på.

Hultgren er representert med én 
salme i Salmer 1997 og to i Norsk sal-
mebok 2013. «Jeg vil gi deg, O Herre,  
min lovsang» er blant hans aller mest 
populære.

Den norske oversettelsen ble gjort 
av Per Hagen, korsanger og salme-
dikter som jobbet for Indermisjonens 
musikkavdeling fram til han døde 
brått i ung alder i 1978. Hagen var 
også med i redaksjonskommiteen til 
Barnas lovsang som kom ut to år 
etter hans død, i 1980.

ATF

Kilde: Wikipedia, salmeslag.no, YouTube
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JEG VIL GI DEG, O HERRE

Jeg vil gi deg, O Herre,  
min lovsang. 

Jeg vil takke deg med mine ord 
for din nåde som er uten grenser, 
og for godhet og kjærlighet stor.

Herre, gjør du mitt liv  
til en lovsang til deg. 

La hver tone en hyllest  
til deg være. 

Og i dager med glede  
og dager med sorg 
vil jeg leve hver dag  

til din ære.

Ingen annen er verdig den sangen, 
bare Du, Herre, eier min sang. 
Og i Himmelen skal lovsangen 

lyde til Din ære en evighet lang.

Og om sangen iblant skulle stilne, 
og forstyrres av uro og strid:
Herre, åpne på ny mine øyne, 

så jeg ser at hos deg er min fred. 

Nytilsatt kirketjener i full stilling ,   
Trond Urianstad, har en opprin-
nelig svensk favorittsalme. Trond 
er urinvåner på Nesodden og har 
kirketjener i Skoklefall i mange år.

«JEG VIL GI DEG O HERRE 
MIN LOVSANG»
– Jeg hørte denne første gang i 
Oslo og siden med utallige kor og 
i ulike arrangementer, sier han.

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

Salmen «Jeg vil gi deg, O Herre,  
min lovsang» er skrevet av 
Christer Hultgren. Han ble født i 

GUDSTJENESTE i Nesodden kirke med utdeling av 4-årsbok 1. søndag i advent JULEBASAR i Nesodden menighetshus med Jaer skolekorps
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På Nesodden har skuespiller Roger 
Hilleren med familie funnet seg vel til 
rette i Gjøfjell menighet.

– I Gjøfjell kirke trives vi alle sammen. 
Gjøfjell er en familievennlig menighet. Det 
var for øvrig mine kolleger fra tiden ved 
Sjømannskirken i New York, Tone og Jan 
Olav Johannessen, som tente oss på tanken 
om å flytte hit.

– Er det noen skuespillerroller du ikke 
kunne tenke deg å ta?

– Jeg ser på meg selv først og fremst som 
en historieforteller, en som forteller med 
hele kroppen, og da er det historien og ikke 
rollen det kommer an på. Jeg setter en gren-
se ved manus der det onde blir forherliget. 
Jeg kan godt framstille fanden sjøl jeg, men 
ikke dersom han seirer til slutt. Min farfar 
Per Hilleren skrev en rekke oppbyggelige 
populær-kristelige romaner. I fortellingene 
beskrev han en masse fyll og fanteri, han 
kom ikke utenom det. Sånn er det med meg 
også. På mange måter kan det virke som vår 
tids såpeoperaer har overtatt plassen som 
disse romanene og vekkelsespredikantene 
en gang hadde i vår kultur.

Roger hopper raskt over på spørsmålet 
om banning:

– Jeg har ofte småfighter gående med 
regissørene om å dempe all den unødvendi-
ge banningen. Noen ganger må man fyre av, 
men det er sjelden. Det er så mye uforståe-
lig bruk av banning innenfor norsk film og 
teater. Et ord som «helvete» kan brukes med 
stort hell om eksempelvis det krigsherjede 
Bosnia, men ikke om dårlige kjøttkaker. 
Hvorfor er ikke regissører og skuespillere 
mer opptatt av faren for språklig inflasjon.

Kirkespeilet nr 1 desember 1997 

Fra et intervju med skuespiller 
Roger Hilleren i Kirkespeilet 

desember 1997. Dette var  
det første nummeret av  

Nesoddens kirkelige  
«lokalblad» siden den  

siste regulære  
utgivelsen i 1994.

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  2 0  Å R  S I D E N

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



NESODDEN KIRKE
Johannes Kleppe og Solveig 

Karin Norheim Eriksen

KELTISK VELSIGNELSE
Måtte den store Gud være mellom dine skul-

dre for å beskytte deg, når du drar ut, og 
når du kommer hjem. Måtte Jomfru Marias 
sønn være nær ditt hjerte, og den hellige ånd 

overstrømme deg, alle dager. Amen.

17. SEPTEMBER–5. DESEMBER

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

NESODDEN KIRKE
Maja Hasle
Martin Seim Karlsen
Caroline Petersen
Hedda Berge Krogstadmo
Malin Oline Engebretsen
Isak Nørbech Johansen
Lea Larsen-Lund

SKOKLEFALL KIRKE
Oskar Pedersen-Mandal
Tiril Tinuviel Aasmundrud
Eivind Moseng Thoreby

GJØFJELL KIRKE
Felix Bunæs Anderson
Athelia Davidsen
Josefine Bay Meltvedt
Max Sandvik Engelsen
Sofia Rose Hildre

14

Agnes Lie . . . . . . . . . . . . f. 1924
Sven Oskar  

Tjernshaugen . . . . . . . f. 1933
Steinar Homlong . . . . . . f. 1927
Arve Silju Hansen . . . . . f. 1930
Kjell Jonassen . . . . . . . . f. 1949
Sverre Berg. . . . . . . . . . . f. 1959
Bjørg Helene Simensen. f. 1937
Solveig Lovise Drabløs . f. 1928
Knut Inge Bakke . . . . . . f. 1930
Ole Fylling . . . . . . . . . . . f. 1922
Gerd Ramseid . . . . . . . . f. 1931
Ingeborg Sofie  

Gulbrandsen . . . . . . . . f. 1928
Unni Ruth Holth . . . . . . f. 1934

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

HOGNESTAD PÅ BESØK
Nesodden kirkeakademi kunne glede seg 
over en proaktiv forsamling som lørdag 11. 
november lyttet og deltok i samtalen mel-
lom Helge Hognestad og Synnøve Sakura 
Heggem. Temaet var «Hva slags reforma-
sjon trenger kirken nå?» Hognestad har  i 
mange år arbeidet med å fornye forkynnel-
sen, være samfunnskritisk, kirkekritisk og 
åpen for nyformulering av kristen tro. 

Til våren venter flere samlinger kirkeaka-
demiet – se neste side.

GLAD I KANTORISSIMO? 
Vil du støtte Kantorissimo, kan du 
gi en gave til kirkens kulturkonto 
1645.02.82506. Gaver på mellom 500 
og 30 000 kr i løpet av et år gir rett til 
skattefradrag. For at dette skal kunne 
innberettes til skattedirektoratet, må 
du meddele ditt personnummer.



HØSTTAKKEFEST
En gammel tradisjon ble gjenopptatt da det 
ble feiret høsttakkefest i Nesodden kirke.
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KONSERTER I ADVENT
• søndag 10.12. kl 18 Gjøfjell kirke  
FREMAD JANITSJAR, Fjellstrand 
og Myklerud SKOLEKORPS

• søndag 10.12. kl 14.30 Skoklefall kirke 
TRIO SERAFIN – verdens vakres-
te julesanger

• søndag 10.12. kl 18.15 Skoklefall  kirke 
NESODDEN SANGKOR – 
Händels Messias

• tirsdag 12.12. kl 17 Skoklefall kirke  
KULTURSKOLENs, strykere

• torsdag 14.12. kl 19 Skoklefall kirke  
FREMAD JANITSJAR

• torsdag 14.12. kl 19.30 Nesodden kirke  
Kantorissimo – FOLKEMUSIKK

• fredag 22.12. kl 20 og 22 Nesodden kirke 
CORO MISTO (to konserter)

2 0 1 8  
• lørdag 6.1. kl 18.00 Nesodden kirke 
Kantorissimo – DRAUMKVEDET

Mer info: www.nesodden.kirken.no 

GUDSTJENESTE 
MED PRØYSEN!
Søndag 4. februar blir det Prøysen-

gudstjeneste i Gjøfjell kirke.  

Foto: Wikimedia commons (1949)

YOGA PÅ 
GJØFJELL
YOGA I GJØFJELL 
MENIGHETSHUS
Fra 2. januar og på tirsda-
gene framover blir det yoga 
i Gjøfjell menighetshus. Fra 
10.30 til 12.30 er alle som vil 
velkomne til å prøve, erfa-
ring er ikke nødvendig. Det 
blir enkel yoga, med fokus 
på avspenning, pust og å 
mykne opp kropp og sinn. 
Gjøfjell menighet ønsker å 
ha et tilbud som retter seg 
mot disse behovene. 
Leder blir Bente Carolyn 
Marcussen. Ta gjerne med egen 
yogamatte, men vi har også 
noen til låns. Pris 50 kroner, 
inkludert kaffe/te etter øvelsene.

SUPPE OG LOKAL 
KIRKEHISTORIE
Nesodden kirkeakademi har 
planlagt sin første samling 
i 2018. Det blir foredraget 
«Kirkehistorie på Nesodden« 
som skal holdes av Stein 
Turtumøygard.
Nesodden menighetshus 
lørdag 3. februar klokka 14–16
Foredrag – suppe – og samtale!
Nesodden kirke er åpen etter 
samlingen.

LØRDAGSGRØT FOR  
SMÅBARNSFAMILIER
Den første av tre lørdager med grøttreff 
i Gjøfjell menighetshus blir 3. februar 
fra klokka 12 til 15. Det blir årstidsaktivi-
teter, (laktosefri) lørdagsgrøt og saft, kaffe 
og uformelt samvær for småbarnsfamilier 
på Fagerstrand. På grunn av barselsper-
misjon flyttes barnekoret Gjøkens øvinger 
våren 2018 også til disse lørdagene. 
Pris 50 kroner per familie. 
Hvis du ikke har små barn og ønsker å være med 
som frivillig, ta kontakt med kapellan Kristin 
Bugge Heilo: kbh@nesodden.kirken.no
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Søndag 10. desember  
2. søndag i advent 
LysVåken gudstjeneste 
for små og store i 
Gjøfjell kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Søndag 17. desember  
3. søndag i advent
Ingen gudstjenester. 
Se konserter i 
adventstiden! 
Søndag 24. desember  
Julaften
Gudstjeneste på 
Nesoddtunet kl 12.
Familiegudstjenester i 
Skoklefall kirke kl 12 
(for småbarn), kl 14, 
15 og 16.
Familie-gudstjenester i 
Gjøfjell kirke kl 14.30 
(for småbarn) og 16.
Familie-gudstjenester i 
Nesodden kirke kl 14, 
15 og 16.
Mandag 25. desember  
1. juledag
Høytidsgudstjeneste i 

Nesodden kirke kl 12. 
NB!
Søndag 31. desember  
Nyttårsaften
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
15.00 NB!
 
2 0 1 8
Søndag 7. januar  
Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11 
Søndag 14. januar
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Søndag 21. januar
Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 11. 
KONFIRMANT-
presentasjon
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 
11. KONFIRMANT-
presentasjon
 

Onsdag 24. januar
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30 
Søndag 28. januar  
Såmannssøndag
Gudstjeneste i Skok-
lefall kirke kl 11. Inn-
settelse av ny kapellan
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 
11. KONFIRMANT-
presentasjon
Søndag 4. februar  
Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 
Søndag 11. februar  
Fastelavnssøndag
Gudstjeneste i Nesod-
den kirke kl 11. Inn-
settelse av sokneprest
Søndag 18. februar 
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11. 

Søndag 25. februar 
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11 
Onsdag 28. februar 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Søndag 4. mars 
Gudstjeneste i Gjøfjell 
kirke kl 11.
PULSgudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 18. 
NB
Søndag 11. mars
Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.
Onsdag 15. mars 
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30
Søndag 18. mars  
Maria budskapsdag
PULSgudstjeneste i 
Gjøfjell kirke kl 18. 
NB
Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 25. mars  
Palmesøndag
Gudstjeneste for små 
og store i Skoklefall 
kirke kl 11.
Torsdag 29. mars  
Skjærtorsdag
Felleskirkelig guds-
tjeneste i Gjøfjell kirke 
kl 18.30
Fredag 30. mars  
Langfredag
Gudstjeneste med 
musikk i Nesodden 
kirke kl 15.00
Lørdag 31. mars  
Påskenatt
Messe i Nesodden 
kirke kl 23.30
Søndag 1. april  
1. påskedag 
Høytidsgudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 
Mandag 2. april  
2. påskedag
Vesper i Skoklefall 
kirke kl 19.30

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

FELLESMIDDAG
 

Fra slutten av januar 
blir det igjen  

tirsdagsmiddager  
i Nesodden  

menighetshus  
kl 16.30–18.30 

 

Nesodden menigh.hus

 ONSDAGSÅPENT
 

Onsdager i  
oddetallsuker:  

Åpent hus  
med tema og  
kveldsmat.

  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Musikalske  

kveldsgudstjenester 
onsdager i Skoklefall, 

vår 2018:  
24. januar,  

28. februar, 2. april, 
9. mai og 13. juni 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

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

Foto: Leiv Bjerve


