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I  skrivende stund er valgene nett-
opp avsluttet. Vi har fått nye kom-
munestyrer og fylkesting. Det har 

vært et valg med stort engasjement 
som har ført til store forandringer i det 
politiske landskapet. 

Det har vært avholdt menighets-
rådsvalg her på Nesodden og bispe-
dømmevalg i Borg. Det har også 
vært mye engasjement knyttet 
til det, selv om deltakelsen 
gjerne kunne vært større. 
Mange har brukt sin rett 
til å styrke enkelte kan-
didater, noe som har ført 
til endringer på listene. 
I Nesodden menighet har 
damene tatt over, fra å ha man-
glet en kvinnelig representant med 
stemmerett, utgjør de nå 75 prosent 
i Nesodden menighetsråd. I Gjøfjell 
har det forgått et generasjonsskifte. 
Det er en svært trofast gjeng som nå 
takker for seg, vi takker for innsatsen 
og håper vi fortsatt vil se mye til dere 
i fremtiden. I Skoklefall er det også 
store endringer. Bra folk går ut, og 
bra folk kommer inn. Vi ser frem til 
det store arbeidet med fortsatt å bygge 
kirke på Nesodden – sammen.

I høst skal vi ha bispevisitas på 
Nesodden, 19. til 24. november. En 
stor begivenhet som vi gleder oss til. 
Et foreløpig program blir presentert 
på side 11. Forrige gang det var visi-
tas, var i 2010, da med biskop Helga 
Byfuglien. Formålet med visitasen er 
å støtte, veilede og inspirere menig-
hetsråd, frivillige og ansatte. Biskopen 
skal gi støtte til virksomheten og styr-
ke kirkens synlige tilstedeværelse i 
lokalsamfunnet. Kirkens arbeid skal 
vurderes opp mot lokalsamfunnets 
behov. Det skal være møter med kom-
munen, på ulike nivåer, og det hele 

avsluttes med gudstjeneste i Nesodden 
kirke, hvor biskopen holder sitt visi-
tasforedrag, med flott kirkekaffe i 
bakkant. Biskopen sender en visitas-
beretning en stund etter visitasen er 
avsluttet. Bispevisitasen betyr mye for 
kirkens engasjement og retning i tiden 
som kommer. Velkommen biskop Atle. 

Følg med på hjemmesiden for videre 
program.

Vi har nettopp avsluttet 
årets konfirmasjonsguds-

tjenester. Stort og vik-
tig, både for familier og 
kirke. Fortsatt er det 

slik at kirkelige seremo-
nier rammer inn menneskers 

liv. Kirken ønsker å se og være 
tilstede for hver enkelt. Det kom-

mer til syne i seremoniene. Da du ble 
døpt reiste alle i kirken seg for deg, og 
det gjorde vi også de to siste helgene 
under konfirmasjonene. De som gifter 
seg i kirken opplever også det, man 
reiser seg. Og til slutt, når et mennes-
kes liv er over, holdes det en seremoni 
hvor den avdødes liv minnes, og vi 
reiser oss når kisten bæres ut. Vi håper 
at møtet med kirken og kirkerommet, 
ikke minst knyttet til overgangsritua-
lene, kan være til hjelp for livstolkning 
og livsmestring. Der kan vi finne tillit 
som gjør at vi finner næring, verdighet 
og mening. En tillit som lar oss kjenne 
at vi hører til, her, med alt vi er og har, 
alt som har skjedd oss, i tid og evighet.

Svein Hunnestad,
Sokneprest 
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Kjenne at vi hører til
LEDER

2



3

Når dette Kirkespeilet havner i 
postkassen har vi nettopp gjen-
nomført sesongens åpnings-

konsert i Kantorissimo med selveste 
Henning Kraggerud og Håvard Gimse 
i Gjøfjell kirke. Vi fortsetter med stor-
slagne konserter utover høsten: 6. okto-
ber kl. 19.30 spiller Rolf Lislevand 
programmet «Alfabeto» i Nesodden 
kirke, med improvisasjon og 
gitarmusikk fra 1600-tallet. 3. 
november kl. 17 får vi høre 
en av Bachs vakreste 
kantater, «Gottes Zeit 
ist die Allerbeste Zeit» 
(også kjent som «Actus 
Tragicus»), i Nesodden kirke 
med et barokkensemble på fire 
sangere, to gambister, to blokk-
fløytister og continuo. Det blir også 
annen barokkmusikk og praktfulle sal-
mer relatert til død og håp. Onsdag 18. 
desember kl. 19.30 kommer Iver Kleive 
til Gjøfjell kirke og spiller musikken 
fra juleplaten «Hyrdenes tilbedelse» på 
Bechstein-flygelet. Mye å glede seg til! 
Konsertbillettene koster kun 200 kr, alle 
under 18 år har fri entré, og det serveres 
gratis kaffe og kake etter hvert konsert. 
Kantorissimo er støttet av Norsk kul-
turråd. 

Kirkemusikalsk plan
Nå er kirkemusikalsk plan for Nesodden 
2019–2023 klar. Dette dokumentet tar 
for seg hva som skjer av musikalske 
aktiviteter i kirkene våre og hva vi 
ønsker oss mer av i fremtiden. Det 
handler også om kirkenes forskjellige 
profiler og instrumentparken. 

Vil du bli forsanger? 
Vi ønsker å løfte salmesangen. Et av 
tiltakene er å satse på forsangertjeneste. 

Det er allerede noen forsangere, både i 
gravferder og gudstjenester. Vi ønsker 
at det skal være forsangere i alle guds-
tjenester på Nesodden. Kunne du tenke 
deg å bli med i en forsangertjeneste, 
og inspirere resten av menigheten til å 
synge ut? Enten du synger i kor til van-
lig eller ikke, så er du hjertelig velkom-

men. Du kommer på gudstjeneste 
når du kan. Vi møtes en halvtime 

før gudstjenesten og øver på 
salmer og liturgi. 

Behov for  
nytt orgel

I sommer var det orgelbe-
faring i Nesodden kirke, som 

viste tydelig behov for et nytt 
orgel. Mer om det kan du lese på 

side 15.

Unge organister
Orgelundervisning for barn og unge 
er et nasjonalt satsningsområde. På 
Nesodden har vi flere talentfulle orga-
nistspirer. En av konfirmantene fikk 
spille orgel med pedal for første gang i 
samtalegudstjenesten i slutten av august. 
Vi har en ungdom som går på Oslo 
By Steinerskole med kirkeorgel som 
hovedinstrument, og en student på kan-
didatstudiet i kirkemusikk på Norges 
musikkhøgskole. Det lover godt for 
fremtiden!

Har du ønske om mer informa-
sjon om Kantorissimo-konserter, lyst 
til å bli forsanger eller noen ideer til 
hvordan det kan skaffes midler til 
nytt orgel, så ta kontakt med meg på  
post@ingeborgchristophersen.com.

Alt godt, 
Ingeborg

NOEN KANTORD 

Stjernespekket konserthøst NOTISER

SUKSESS MED  
GRAVVANDRING
Nesten nitti deltok på som-
merens vandringer til kunst-
nergraver i regi av Nesodden 
kirkeakademi. Neste år blir det 
flere. 

På forsommeren ledet forfat-
ter av boka Kunstnerkommunen, 
Kathrine Geard, en liten gåtur 
til de første kunstnergravene. 
Den var godt over tretti men-
nesker med på.

Mandag 12. august holdt kir-
keakademiet og Geard en epi-
siode to med tema Nesoddens 
kunstnere. Da kom mer enn 
femti.

Med det har nærmere nitti 
nesoddinger vist sin interesse 
for slike rundtturer.

– Vi tenker å gjenta kunst-
nerrunden neste år, sier kirke-
akademiets Jan Heier.

De ser for seg både en ny, 
samlet kunstnervandring og 
flere andre besøksrunder til 
lokalhistorisk interessante gra-
ver.

post@ingeborgchristophersen.com
Foto: Leiv Bjerve
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G R A V S E R V I C E

VI STELLER 
GRAVEN FOR DEG

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 29 013
www.gravservice.no • www.lindebråte.no

n o r d r eLindebråte
g å r d s d r i f t

BØKER: Lokalhistorie, musikk, politikk, kunst og mye mer 

Selges hos Norli (Tangen), Annas hybel (Fjellstrand) og Nesoddhuset (Fagerstrand). Kiwi ved Nesodden  
kirke og Tangen brygge har enkelte artikler. Du kan avtale henting på Fjellstrand, eller bestille på nett: www.fordforlag.no

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

ANNONSÉR I KIRKESPEILET!

AkrissTannhelse
Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf.66911248 / 93277165

Vi tilbyr tannbehandling i 
bl.a. implantater,rotfyllinger, 
tannregulering for voksne 
(fast apparatur/skinner)

• Når alt kommer til alt • Nordmarkaviser • Bomansviks historie • Modne Molter (dikt) • Jordas skjulte 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) • Kunstnerkommunen (Kathrine Geard)

1/8-side 800 kroner
1/4-side 1500 kroner
Rimeligere årsavtaler!

Ring 976 40 814 
eller send epost til

ann-turi
fordforlag.no

SALG AV KRANSER, GRAVLYS OG  
BARBUKETTER VED NESODDEN KIRKE 

ALLEHELGEN
• Fredag 1. november kl 10–17
• Lørdag 2. november kl 10–17
• Søndag 3. november kl 10–17



NY SORGSTØTTEGRUPPE: Det er godt å få snakke om det!

– Du er Nesoddens nye menig-
hetsmusiker med mer. Hvordan 
er du blitt tatt imot så langt?
– Mottakelsen jeg har fått de første 
ukene har vært fin, både fra ansatte og 
mennesker i menighetene. 

– Hva gjorde at du søkte denne job-
ben?
– Mamma sendte meg lenke til den 
utlyste stillingen med oppfordring om 
å søke.

– Du kommer fra 
Alta, hvordan hav-

net du her?
– Det morsomme sva-

ret: fly, tog og båt. Det 
seriøse svaret: Jeg flyttet til 

Porsgrunn i 2013 for å være 
ettåring i Skjærgårds. Året etter 

gikk jeg på Rønningen folkehøg-
skole og har vært i Oslo siden da. 
Jeg ville ha jobb i nærheten av 

Oslo siden jeg bor og har en god del 
venner der.

– Hadde du noe forhold til Nesodden 
fra før?
– Ingenting annet enn at jeg visste at det 
gikk båt fra Aker brygge hit. 

– Hva har du drevet med før?
– Jeg har studert musikk, menighet og 
ledelse ved NLA Høgskolen i Staffeldts 

gate, spilt i en mengde band og 
skrevet en del musikk. De to 
siste punktene driver jeg fortsatt 
med. Jeg har også vært speider 
og spilt fotball på meget lavt 
nivå.

– Hva er du mest opptatt av?
– Musikk og fotball. 

– Har du noen kirkelige 
hjertesaker?

– Mer pop og rock i kirka, og at barn 
og ungdom får lov til å prøve seg 
som musikere, lyd- og lysfolk i guds-
tjenesten.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– En rød duk, livostin, sort lue, mat-
boks, et par lesebriller og to bøker: 
Kunsten å forme livet av Stian Aarebrot 
Kilde og En helt overkommelig Bibel av 
Knut Tveitereid.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Det er mye nytt i livet som gleder meg 
akkurat nå, blant annet denne jobben. 
Det har også vært flere gode gjensyn 
med venner etter sommerferien. 

– Hva ser du på tv?
– Jeg ser sjeldent på «tradisjonell, line-
ær-TV». For meg går det i forskjellige 
strømmetjenester som gir gode serier og 
fotball fra Italia og Spania. 

I SPEILET:

BJARTE ERIKSEN 
KLEVBERG
Navn: Bjarte Eriksen Klevberg
Alder: 26 år
Bosted: Oslo
Jobb: Menighetspedagog, menighetsmusiker 

Dette er kanskje den viktigste tilbake-
meldingen fra deltakerne i sorgstøtte-
gruppene. Når man opplever å miste en 
man er glad i, er det mange som føler seg 
alene om sorgen og smerten. Særlig når 
det har gått en tid siden dødsfallet og 
familie og venner kanskje synes at man 
må klare å gå videre i livet. 

Da kan det være godt å treffe andre 
i liknende situasjon, oppleve at de 
forstår hva en snakker om og at man 
kan kjenne seg igjen i det en annen 
beskriver.

En sorgstøttegruppe er et fristed der 

du kan få komme som du er, med tårer 
og latter, med gleder og smerter, med 
minner om fortiden og ønske om håp 
for fremtiden. Gruppen er selvsagt livs-
synsåpen og blir ledet av Kristin Lynau, 
ergoterapeut, jobbet ti år i voksenpsyki-
atrien, 30 års erfaring med sorgarbeid. 
Har ledet sorggrupper og holdt kurs om 
sorgarbeid, og Anne Marit Tronvik, tid-
ligere sokneprest, pastoralklinisk utdan-
nelse, ti års erfaring som medarbeider i 
Kirkens SOS, sorggruppelederkurs og 
coachingutdannelse.

– Det har vært fantastisk å følge del-

takerne i de to gruppene vi har og se 
hvordan de har funnet et nytt fotfeste for 
livet videre, sier Kristin.

– Vi planlegger å komme i gang med en 
ny gruppe på maks åtte deltakere i løpet 
av september og møtes hver 14. dag i 
begynnelsen. Det vil være en ledet selv-
hjelpsgruppe som er organisert under 
Frivilligsentralen på Nesodden og Sorg 
og omsorg Follo. 
For å delta kan du kontakte Kristin på 
mobil 928 91 732 eller Anne Marit på 
anne.marit.tronvik@online.no 

Anne Marit Tronvik
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ACTION TWEENS FLYTTER
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE

6

Etter mange år i Nesodden 
menighetshus flytter nå Action 
Tweens til Skoklefall menig-
hetshus for å komme nærmere 
der det bor mange barn!
På Action Tweens, som er for barn 
på 4. – 7. trinn, møtes vi en gang i 
måneden for å være sammen og ha 
det gøy! 

Vi lager mat, gjør noe kreativt, 

leker og hører om hva som skjer 
i verden og hvordan vi kan være 
med og gjøre jorda til et bedre sted 
ved å ta vare på miljøet og hjelpe 
andre. 

Vi får høre spennende historier 
fra Bibelen og lærer mer om det å 
være en del av kirken. Noen ganger 
er vi ved sjøen og tenner bål, er i 
skogen eller leker ute, men til van-
lig er vi i Skoklefall menighetshus. 

Hvert år har vi en sommerleir på 
Steilene om været tillater det. 

Man kommer på de samlingene 
man kan og det er helt gratis å 
være med. Ta gjerne med venner på 
samlingene!

Samlinger er fra klokken 18 – 21 
på følgende fredager i høst:

• 20. september
• 25. oktober
• 15. november 
• 13. desember (juleavslutning)

Begge foto: Jarl Eidjord

Under: Fra en tur på Steilene.
Neste side: Karnevalsamling: 
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HUSK FRISTEN

Husk påmelding til konfirma-
sjon innen 31. oktober 
Er du, eller noen du kjenner konfir-
mant i 2020? Påmeldingen skjer på 
nettsiden: kirken.no/nesodden. Der 
finner du også mer informasjon. 

Hva betyr konfirmasjonen for dem 
som konfirmeres? Hva sitter disse 
cirka 40.000 ungdommene som hvert 
år fyller kirkene våre igjen med etter 
nærmere ett år med konfirmantopp-
legg 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 avgjørende for en opti-
mal konfirmanttid: konfirmantleiren. 
Etter å ha jobbet med konfirmanter 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 aso-
siale unge som kommer inn i gode 
vennegjenger, ungdom med store til-
passingsproblemer har «knekt koden» 
for å fungere godt sammen med andre 
og at mennesker med utviklingshem-
ming kan ha helbredende virkning på 
ethvert ungdomsmiljø. Men mer enn 
dette har jeg sett at ungdom får et 
møte med det hellige og en opplevelse 
av en voksende tro som gir lyst til å ha 
kontakt med kirkens konfirmant- og 
ungdomsarbeid videre.

Hilsen Jarl Eidjord, kateket



TEMA: Nesodden kirke feirer 850 år i 2025

HISTORIELAGET ER STOLTE AV NESODDENS KULTURSKATT
Gjennom 16 somre har dyktige 
guider fra Nesodden historielag 
tatt imot turister og fastboende 
ved inngangen til Nesoddens kul-
turhistoriske skatt, middelalder-
kirken vår. 

Søndag 11. august var siste «åpen 
kirke» for denne sommeren. I 
våpenhuset tas vi imot av man-

geårige medlemmer i historielaget, 
Åste Eggen og Gunhild Skatteboe. 

Åste er vokst opp på Nesodden, 
mens Gunhild flyttet hit i voksen 
alder. Gunhild forteller at hun visste 
svært lite om Nesodden inntil hun 
som pensjonist ble aktiv i historiela-
get. Det er en gruppe med entusiaster 
fra laget som deler på «sommervakta» 
i Nesodden kirke. De gjør det mulig 
å holde kirken åpen for turister på 
søndagsettermiddager gjennom hele 
skoleferien.

Turiststrøm
Søndag 11. august er det en jevn 
strøm med besøkende til kirken. Noen 
besøkende har lest seg opp på kir-
kens historie på forhånd, mens andre 
begynner mer eller mindre på scratch. 
Spørsmålene som naturlig kommer, 
takles av de to omviserne på en solid 
måte.

Til slutt kommer et ektepar fra 
Garden Grove i California, Naomi 
og Michael, på besøk. De har gjort 
en spesialavtale med kirkekontor og 
historielag. De er på en 10 dagers ferie 
i Norge for å se stedene der Naomis 
norske forfedre bodde. Nesodden 
er en av mange steder på reiseru-

8



Av Steinar Glimsdal, steinar.glimsdal@blakors.no

HISTORIELAGET ER STOLTE AV NESODDENS KULTURSKATT
s
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ta deres, fordi soknepresten her mel-
lom 1792 og 1795 var nemlig Naomis 
tipp-tipp-tipp-oldefar («3rd Great 
Grandfather») Andreas Ambrosiussøn 
Hofgaard (1756–1826). Han og hans 
kone Mette Petersen (1770–1853) 
fikk i 1793 sønnen Christen Gabriel 
Schmidt Andreassen Hofgaard. 

Vi får vite at Christen ble født i den 
daværende prestegården ved kirken, 
og han ble Naomis tipp-tipp-oldefar. 
Dessuten forteller Naomi og Michael at 
far til Andreas, Ambrosius Hofgaard, 
var sokneprest i Skjeberg gjennom 
mange år.

Gammelt interiør
Omviserne fra Nesodden historielag 
kan på sin side fortelle at døpefon-
ten, prekestolen og alteret i Nesodden 

kirke, hadde vært i bruk gjennom 
mange, mange år da tipp-tipp-tipp-ol-
defar Andreas tjenestegjorde som prest. 

Døpefonten av kleberstein hadde 
vært i bruk gjennom flerfoldige hundre 
år, prekestolen gjennom nesten to hun-
dre år og altertavlen var nesten 80 år 
gammel i 1792. Disse historiske opplys-
ninger gir unektelig noe å tenke på for 
de besøkende midt i deres omfattende 
reise til Naomis norske røtter.

Nesodden kirke representerer i sann-
het noe av hjertet i bygda vår. Åste 
Eggen understreker viktigheten av at vi 
alle gjør vårt for å ta vare på de synlige 
kulturminnene på Nesodden.

– Å lære mer om Nesoddens historie 
vil være berikende for alle som bor her, 
sier hun.

Åste Eggen 
(i midten) og 
Gunhild Skatteboe 
viser fram 
Nesodden kirke til 
det amerikanske 
ekteparet Michael 
Walsh og Naomi 
Laughinghouse fra 
California.

Tankar om 850-årsfeiringa
Nesodden menighet ser fram til 850-årsjubileet for mel-
lomalderkyrkja på Nesodden i 2025. Dette er jo heile 

Nesodden sitt jubileum, ikkje berre Nesodden sokn. 
Kyrkja ber med seg 850 år med religiøs og kulturell 

historie og trekkjer opp og viser dei lange linene på 

Nesodden.
Kyrkja ligg der som eit landemerke og ei påminning 

om denne religiøse og kulturelle arven, og det dagsak-
tuelle i kyrkjelivet.

Det er sjølvsagt høgtids- og festgudstenesta som vil 

vera i hovudfokus i jubileumsåret – i tillegg til opprust-
ning av kyrkje og andre arrangement som vil føregå i 

samband med jubileet i 2025. 
Halvor Håkanes



TEMA: Nesodden kirke feirer 850 år i 2025  Av Ann-Turi Fords

SLIK KOM KIRKEBILDET «HJEM»
Slik så Tore Sakshaug Nesodden 
kirke, for snart tretti år siden – 
og slik kom maleriet «hjem»

Himmelen er mørk mot øst, 
lyset bryter fram vestfra. Ved 
kirken står presten i samtale 

med det som ser ut som en eldre kvin-
ne.

Tore Sakshaug (1945–2006), opp-
rinnelig fra Levanger, var en av 
Nesoddens mange kunstnere, og hans 
grav ble besøkt under den nylige grav-
vandringen. 

I 1990 signerte han dette uttrykks-
fulle maleriet av Nesodden kirke.

Sokneprest Aagaard
På en eller annen måte havnet maleriet 
hos Leif Aagaard (1920–2014), som 
ble sogneprest på Nesodden i 1982.

– Familien vet ikke helt hvordan han 
fikk bildet, om han har bestilt det eller 
fått det i gave, sier kirkeverge Jan 
Heier.

Trolig er fargene det er malt med 
lagd for hånd. En karakteristisk ting 
ved Sakshaug var nemlig at han rev 
sin egen maling. Han mente det ga 

en dypere innsikt i malingen og flere 
muligheter enn å kjøpe ferdigblandet 
maling på tube.

I Kathrine Geards bok Kunstner- 
kommunen står det om Sakshaug at han 
var grundig og metodisk i alt han gjor-
de, og at nettopp det var hans styrke 
som maler.

En gave til kirken
Etter at Aagård gikk bort bestemte 
familien seg for å gi bildet til kirken på 
Nesodden, noe kirken er glad for.

– Vi har ikke helt bestemt oss for 
hvor det skal henge, sier Heier.

10



Gospelkoret hadde sin første øvelses-
kveld tirsdag 21. august 2018 i Gjøfjell 
menighetshus.
Denne høsten øver de tirsdager i 

oddetallsuker kl. 19.30–21.30 i 
Gjøfjell kirke. Repertoaret er gospel, 
pop, salmer, folkeviser og liknende. 
Nytt høsten 2019 er at korets egen 

Guro Høgne blir fast dirigent, og at de 
skal synge gode klassiske gospellåter. 

Mer informasjon: Anne Irene Nygård

GOSPELKORET ER I FULL SVING ETTER SOMMEREN

SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT 
Foto: Vegar Sam

estad  
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BISPEVISITASPROGRAMÅRETS 
JULEMESSER

I GJØFJELL menighetshus 

blir det julemesse lørdag 2. 

november kl. 11–15. Da blir det 

salg av forskjellige ting, utlod-

ning og juleverksted for barn. 

Det er kaffe, kaker og grøt å få 

kjøpt.Julemessekomiteen mel-

der at ting til salg taes imot 

med takk. Inntekten går blant 

annet til aktiviteter for barn og 

unge på Fagerstrand. Eventuelle 

gevinster vil kunne hentes søn-

dag 3. november mellom klokka 

12 og 14. 
NESODDEN menighet holder 

sin julemesse klokka 12, søndag 

1. desember. Altså 1. søndag i 

advent, rett etter gudstjenesten, 

over i Nesodden menigehthus. 

Da blir det salg av hjemmelagde 

produkter, håndarbeid og lodd 

– og naturligvis mulighet for en 

kopp kaffe og det som hører til. 

Menigheten selger også lodd på 

forhånd under kommunens jule-

marked i forbindelse med jule-

grantenningen ved Tangenten.

Tirsdag 19.11.
Før lunsj: Biskopen 

møter kirkestaben
– Møte med medarbei-

dere, Remontér
– Møte Nav og frivsen-

tr på Østråt
16.30 Tirsdagsmiddag i 

Nesodden m.hus
19 Kveldsbønn i 

Gjøfjell kirke

Onsdag 20.11.
9–9.30 Gjøfjell kirke, 

morgenbønn
10 Bakkeløkka u.skole, 

skolebesøk 9 kl

11.30 Nesoddtunet, 
andakt og samtaler 
med personale

14 Sunnaas sykehus
18 Skoklefall m.hus, 

samling med rådene
20.30 Kveldsbønn i 

Skoklefall kirke 

Torsdag 21.11.
9.–9.30 Morgenbønn i 

Skoklefall kirke
– Møte med kommune-

ledelsen
12 Seniormøte i 

omsorgsboligene på 
Fjellstrand

14 NESODDBÅTEN, 
t/r Oslo – med band

17 Biblioteket, 
Tangenten, musi-
kalsk bokbad, 
Samuel Hellen (N. 
kirkeakademi)

19 Kveldsbønn i 
Nesodden kirke 

Søndag 24.11.
– Samtaler medarb.
11 Nesodden kirke, 

visitasgudstjeneste
12.30–15 Nesodden 

m.hus, kirkekaffe – 
visitasforedrag

ALLEHELGEN I NESODDEN KIRKE 

(Endringer kan forekomme)

Den første helgen i 
november er det flere 
allehelgensmarkerin-
ger i Nesodden kirke. 
2. november er det 
minnegudstjeneste, 
der navnene på alle 
som er gått bort i 
menighetene våre 
det siste året blir lest 

opp. 3. november er 
det allehelgensguds-
tjeneste. Deretter blir 
det to konserter med 
allehelgenspreg. Først 
ut er Kantorissimo-
konserten kl. 17, som 
allerede er omtalt på 
side 3 og 15. Deretter 
fortsetter søndags-

kvelden med en annen 
konsert kl. 20: «Stille 
sanger og varme vers 
- en poesikonsert i 
a l lehelgenst iden» 
med Anne Lande 
(tekst og vokal) Per 
Husby (piano) og 
Ole Jørn Myklebust 
(trompet og vokal).



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

M IN

JEG HAR EN VENN SOM 
HAR GITT SITT LIV

Jeg har en venn som har gitt  
sitt liv

for at jeg skal få leve.
Det finnes intet alternativ,

det nytter ikke å streve.
Fordi jeg lever så milevidt

ifra Guds vilje med livet mitt,
fikk jeg dommen, slik lød den:

Du skal dømmes til døden!
 

Denne dommen er absolutt,
og jeg kan ikke anke.

Men når jeg innser at alt er slutt,
har Gud en frelsende tanke:

Til jorden sender han Jesus som
tar på seg både min skyld og dom,

og når han drepes uskyldig,
blir min dødsdom ugyldig.

 
Tenk, jeg skal ikke dø fordi

Jesus døde i stedet.
Min angst for døden er nå forbi,

Den er byttet med glede.
Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå

at det livet jeg lever nå,
det er ditt liv alene,

det er deg jeg skal tjene. 

– Jeg har mange salmer jeg er glad 
i å synge. De som peker seg spesielt 
ut er salmer jeg har sunget i kor-
sammenheng. Og det er mange, sier 
Elin Dammyr (bildet over). Hun er 
sekretær på Kirkesenteret og velger 
denne salmen som sin favoritt:

«JEG HAR EN VENN SOM HAR 
GITT SITT LIV»

– Vidar Kristensen (bildet under) 
har lagd teksten og brukt en spret-
ten svensk tone som gjør sangen 
lett å synge. Han var forlagssjef i 
Credo Forlag mens jeg var sekretær 
i Laget. Vi hadde kontor ved siden 
av hverandre.

– Sangen handler om dommen, 
men den er behandlet med en lys 
optimisme. Det er jo nettopp dom-
men vi som kristne slipper unna.

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

Mannen bak «Jeg har en venn som 
har gitt sitt liv», nummer 359 i sal-
meboka, er altså Vidar Kristensen. 

Han er teolog, forfatter, sangtekst-
forfatter og oversetter, født 1950 i 
Drammen.

Fra 1977 til 1990 var han forlags-
sjef i Credo Forlag. Etter dette var 
han forfatter på heltid i rundt ti år, 
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før han i 2001 ble informasjonsmedar-
beider i Kirkerådet. Innen han sluttet 
der i 2017 var han både prosjektleder 
for Norsk salmebok 2013 og for refor-
masjonsmarkeringen i Norge 2017.

Vidar Kristensen har skrevet lære-
verk i kristendomskunnskap og KRL-
faget og bøker til kirkelig trosopplæ-
ring. 

I tillegg har han også skrevet flere 
sanger og salmer som brukes mye. 
Kristensens sanger er med i over 
åtti sang- og salmebøker i Norge, 
Danmark og Sverige.

Mange av dem har melodier av hans 
samarbeidspartner med gjennom tretti 
år Per Aamodt Tveit. Det er imid-
lertid ikke Tveit som har satt tone til 
den mest kjente av sangene: «Jeg har 
en venn som har gitt sitt liv». Den 
har Vidar Kristensen lånt fra Cornelis 
Vreesvejks folketoneinspirerte sang 
«Grimasch om morgonen». 

ATF

Kilde: nb.no, Norsk salmeleksikon og 
Wikipedia.

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

Foto: sam
baandet.no



På vandring i et troslandskap

– Du fant det ikke naturlig i din søken å nærme 
deg den «vanlige» lutherske norske kirken?

– Jeg var innom Den norske kirke, og 
jeg fant mye fint der, men jeg ble ikke 
mett. Jeg savnet noe, noe som var mer 
omfattende. Jeg har for eksempel aldri 
skjønt hvorfor ikke norske kirker er åpne 
om morgenen, slik at mennesker kan ta 
med seg bønnen inn i hverdagen. Jeg 
synes dessuten det kan ofte bli mye ord 
og for lite opplevelser i luthersk sammen-
heng. Den katolske kirke er dessuten en 
mindre «påtrengende» kirke enn eksem-
pelvis en del menigheter av mer «karis-
matisk» karakter. Det passer meg bra.

– Er du en typisk grubler?
– Mange ser på meg som en grubler og 

en «reflektert» person. Jeg har i grunnen 
ikke reflektert og tenkt så veldig mye, 
jeg har heller reagert følelsesmessig på 
det jeg har møtt. Jeg er vel mer et «hjer-
temenneske», og det man kan kalle en 
«religiøs» personlighet. Det er ikke alltid 
jeg har sett hvilken vei det har gått, før i 
ettertid.

[…]
– Hvilken framtid ser du for kirken i det 

kommende årtusen?
– Jeg personlig er fylt av en sterk 

lengsel etter at andre skal få del i det 
samme åndelige fellesskapet som meg. På 
den annen side kjenner jeg at noe brem-
ser: «Husk at du skal være tolerant og 
respektere andres livssyn og andres form 
for gudstro…» Jeg tror det er mange 
veier til Gud. Samtidig vet jeg at jeg deler 
en sterk lengsel med mange om at vi alle 
må få vokse sammen til ett eneste stort 
fellesskap. Denne lengselen skal vi lytte 
til. Jeg mener den er et bevis på at Gud 
finnes! Vi må minne oss selv på at ingen 
av oss eier hele sannheten.

Intervju med Kristin Fragell Lillevold i 
Kirkespeilet nr 3/1999, utgitt i september 1999

F O R  2 0  Å R  S I D E N

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

I Nesodden menighetsråd er 
det framfor alt damene som 
skal styre i de kommende 
fire årene. På Gjøfjell og 
Skoklefall vil yngre krefter 
enn før stake ut kursen for 
menigheten.

Av kirkevalgetvalgets 9217 
stemmeberettigede var 
det 1033 som stemte, 

altså 11,2 prosent. De fordeler 
seg slik:

• I Nesodden menighet stemte 
263 av 1823, altså 14,4 pro-
sent.

• I Gjøfjell menighet stemte 214 
av 1600, altså 13,4 prosent.

• I Skoklefall menighet stemte 
556 av 5794, altså 9,6 prosent.

Blant dem som stemte i kirke-
valget var 13 under 18 år. 

40 mennesker stemte blankt 
og tilsammen 16 stemmer ble av 
ulike årsaker forkastet. 

Ekstra personstemmer rokerte 
noe om på listene.

Menighetsrådene 2019–2023

Nesodden
Gry Skurdal (medlem)
Arne Bjerke(medlem)
Elise Klouman (medlem)
Hilde Strøm (medlem)
Halvor Håkanes (vara)
Randi Skodvin Hannisdal (vara)
Gro Hege Ludvigsen (vara)
Bjarte Hunnestad (vara)
Reidun Harriet Sødem (vara)
Arne Neegaard (vara)

Gjøfjell
Petter Grimnes (medlem)
Pål Erik Plaum (medlem)
Else Marie Fossbråten 

Wennersgaard (medlem)
Solveig Iren Andresen-Ots (med-

lem)
Lillian Skånhaug Granum (vara)
Anita Kristin Olsen (vara)
Lars Erik Granum (vara)

Skoklefall
Grethe Øyna Milivojevic (med-

lem)
Kirsti Langvatn (medlem)
Rolf Dagfinn Pettersen (medlem)
Eldrid Forsland Lorentzen (med-

lem)
Anne Liv Reistad (medlem)
Svein Are Grønsund (medlem)
Karin Margareta Nicklasson 

(vara)
Rune Borknes (vara)
Leif Clifford Marcussen (vara)
Anne-Helene Haaland (vara)
Lars Henning Thedin (vara)
 

Resutatet av valget i Borg 
bispedømme var ikke helt klart 
når bladet går i trykken. 

Den foreløpige opptellingen 
viser at 36.860 personer har 
avgitt stemme ved bispedømme-
rådsvalget i Borg i år. Ved forrige 
valg ble det avgitt 56.754 stem-
mer. For Nesoddens vedkom-
mende tyder det foreløpig på at 
Åpen folkekirke fikk 70 prosent 
av stemmene og vil få 4 represen-
tanter i styret. 

Nominasjonslista ser ut til å ha 
fått 21 og Bønnelista 9 prosent, 
og dermed henholdsvis tre og en 
representant. 

Gå inn på kirken.no/nesodden for 
å se oppdatert resultat. 

SLIK GIKK KIRKEVALGET
 KIRKEVALGET 2019 
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KIRKELIGE SEREMONIER PÅ NESODDEN MELLOM MARS OG MAI 2019

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG
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B Ø N N
Gode Gud, du som gir 

liv til alt som lever. 
Vi priser deg for 

jordens skjønnhet, 
og for alt som lar oss 
kjenne at du er god. 

Amen

f

NESODDEN KIRKE
Marlene Bergh og  

Andreas Farstad
Martine Back Årnes og 

Sebastian Christian Hole 
Melbye

Elisabeth Knardahl og Ted 
Andreassen

GJØFJELL KIRKE
Helene Nebbenes og  

Thomas Juul
Camilla Rydin Lund og 

Thomas Gulbrandsen

Hellviktangen
Lise Kari Jentoft og  

Pål Christer Kvelberg
Yvonne Schau og  

Martin Skarderud
Karoline Røyrvik Tobiassen 

og Magne Ødegaard 
Tysdahl

Eira Ibarra Schrøder og 
Richard Anfinsen Sandvik

Villa Fredbo
Ragnhild Reisegg Lorentzen 

og Erik Rose Johnsen

Sunnaas sykehuskapell
Chutikan Sukorn og Ole 

Reidar Olsen

NESODDEN KIRKE
Ingrid Solberg Aas
Julian Theodor Strauss-

Bjørke
Kyrre Borgen Eide
Idun Borgen Eide
Thea Johanna Siton Arnstad
Eric Arthur Ivar Docherty
Edvard Myren Rene
Kasper Odenmarck Gullerud
Edvard Olaves Landsværk
Conrad Nordgreen Neegaard
Victoria Plur Brandsnes
Emilie Lycke Jørgensen 

Ommen

SKOKLEFALL KIRKE
Iben Granli Østerås
Hermann Phillip Wagner

GJØFJELL KIRKE
Lily Olea Hoset Albertsen

Randi Solberg Nilssen . .1953
Johan Ellingsen . . . . . . .1930
Gunnar Gullie . . . . . . . . .1931
Randi Olga  

Engebretsen . . . . . . . . .1932
Reidar Boiesen . . . . . . . .1926
Edvard Eilif Gunnarsjå .1929
Kirsten Gullerud . . . . . . .1924
Veronica Marie Wiren . .1972
Svein Bernhard  

Øverbye . . . . . . . . . . . .1930
Ossi Aud Gubberud . . . .1926
Nils Verlo. . . . . . . . . . . . .1934
Bodil Kruse . . . . . . . . . . .1944
Kjell Strøm . . . . . . . . . . .1928
Birger Vestby . . . . . . . . .1937
Arna Karina Moltzau . . .1932
Andreas Lund . . . . . . . . .1933
Ellen Berg-Forsland . . . .1974
Tordis Forsland . . . . . . . .1924
Terje Otto Johansson . . .1948
Paula Cornelius . . . . . . . .1939
Berit Synnøve Lunevski 1937
Mary Sylvia Olsen . . . . .1952
Helge Johansen . . . . . . .1956
Håkon Kristian  

Kristiansen . . . . . . . . . .1934
Aud Wetlesen . . . . . . . . .1922
Machiko Yamashita 

Nordhagen . . . . . . . . . .1936
Johan Bøen . . . . . . . . . . .1931
Ola Dronsett . . . . . . . . . .1945
Roy Freddy  

Kristiansen  . . . . . . . . .1943
Anders Jørandli . . . . . . .1936

GI GAVE?
Til Skoklefall:
•Menighetsarbeid: 

1603.23.75972
•Vesper: 1201.28.30457

Til Nesodden:
•Menighetens arbeid: 

1612.20.80718
•Kultur og Kantorissimo: 

1645.02.82506
•Grønn Kirke: 

1503.99.06705

Til Gjøfjell:
•Menighetens arbeid: 

7878.05.41333
•1506.25.26138 Barn og 

unge
•1506.25.26200 Kjøkken
•1506.25.26219 Misjon 

MALI

KANTORISSIMO: 
1645.02.82506

KIRKESPEILET: 
0530.39.77238

Gaver mellom 500 og 30.000 
kroner kan gi skattefradrag. 
Da må de innrapporteres, og 
til det behøver vi ditt per-
sonnummer. Send melding 
til kirkeverge@nesodden. 
kirken.no   
Gaver kan også gis på 
VIPPS – men for skattefra-
drag kan vi dessverre ikke 
samkjøre disse med gaver 
satt inn på konto. 

DØPTE
VIEDE

DØDE
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GRETE ANMARKRUD TIL MINNE
Det var med sorg og sjokk vi i Nesodden gospelkor mottok den 
ufattelig triste beskjeden om at Grete hadde sovnet inn på A-hus 
den 15. august. Grete var initiativtaker for Nesodden gospelkor. 

Grete gjorde stort inntrykk på oss som har vært med på reisen i 
Nesodden gospelkor, fra planlegging våren 2018 til oppstart i høs-
ten 2018 og frem til sommeren 2019. I styret var hun den positive, 
løsningsorienterte pådriveren – og den som tok de fleste telefoner 
til kjente og ukjente for å undersøke, spørre og ordne. Og alltid 
med et stort smil. Vi som har sunget i koret sammen med Grete 
opplevde henne som positiv, varm og full av kjærlighet og omsorg. 
Grete var livsglad og det føltes godt å være i hennes nærvær.

Grete har skapt et levende sangmiljø hvor varme og glede står 
sentralt. Grete vil være i hjertene og minnene våre for alltid, 
og hennes drivkraft og energi vil være en inspirasjonskilde for 
Nesodden gospelkors videre utvikling. Våre tanker går til mannen 
og kormedlem Jon Anders, og de tre barna.

Vi lyser fred over Gretes minne.
Nesodden gospelkor

(Du finner et lengre minneord på kirken.no/nesodden)

Derfor trengs nytt orgel i 
middelalderkirken 
I sommer var det orgelbefaring i Nesodden 
kirke med orgelbygger Nils-Gunther 
Torkildsen fra Trondheim, som er ekspert på 
restaurering av orgler, og Nesoddens egen 
orgelmester John Lammetun. Begge disse 
to, og vår faste orgelstemmer Marius Lyngø, 
har skrevet rapporter som viser at orgelet er 
i svært dårlig stand. Instrumentet ble byg-
get i 1980 av en blanding av nye og gamle 
materialer av dårlig kvalitet. En reparasjon 
vil koste en formue, og forutsetningene er så 
dårlige at resultatet uansett ikke vil bli bra. 
Det er så trangt i orgelet at hvis det kommer 
rusk på en pipeventil er det en dagsarbeid 
å demontere slik at man kommer til og får 
løst problemet. Alle tre eksperter anbefaler å 
bygge et helt nytt orgel så snart som mulig, 
før det gamle stopper å virke. De håper at 
850-årsjubileet for kirken kan være en god 
anledning for å virkelig satse på et nytt, flott 
instrument. De foreslår et orgel med 12 stem-
mer, plassert midt på galleriet, med en fasade 
som passer bedre til kirkerommet. Dette vil 
koste i underkant av tre millioner. Etter kir-
kevalget skal det opprettes en orgelkomité 
som vil arbeide med å samle inn penger til 
nytt orgel. 

Ingeborg Christophersen

Nesodden kirke, 6. oktober kl. 19.30: 
«ALFABETO» med Rolf Lislevand

Nesodden kirke, 3. november kl. 17: 
BACH-KANTATEN «ACTUS TRAGICUS» 

med vokalkvartett og barokkvintett

Gjøfjell kirke, 18. desember kl. 19.30: 
«HYRDENES TILBEDELSE» med Iver Kleive

 
Entré 200 kr (Vipps eller kontant i døra), alle under 18 år 
har fri entré. Gratis kaffe og kake! Kantorissimo er støttet av 
Norsk kulturråd og Nesodden kirkelige fellesråd. Ønsker du 
mer informasjon om Kantorissimo-konsertene? Send en mail til 
post@ingeborgchristophersen.com

Nesodden Kirkeakademi har både politikk og 
kulturhistorie på programmet:

Lørdag 19. oktober, kl 14 i 
Nesodden menighetshus:
EINAR LUNDE – tid-
ligere ankermann og 
Afrika-korrespondent i 
Dagsrevyen – forteller 
under overskriften «Fra 
undertrykkelse og konflikt 
til forsoning og tilgivelse – et 
møte med Nelson Mandela 
og Desmond Tutu»
Enkel servering. Inngang kr 150

Torsdag 21. november, kl 17 i Nesodden bibliotek
ANN-TURI FORD forteller om den høyst uvan-
lige folkemusikkilden Samuel Hellen (1813–1892) 
– som tilbrakte fire måneder i 1842 på Nesodden. 
Hun gir ut boka Samuels sang og cd-ene Samuels 
sanger i november. 
Musikk, fortelling og boksalg. Gratis inngang.

SLIK BLIR KANTORISSIMOHØSTEN

SLIK BLIR KIRKEAKADEMIHØSTEN



 

DETTE ER
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Onsdag 18. september
Skoklefall kirke kl. 
19.30. Vesper

Søndag 22. september 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Søndag 29. september
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 6. oktober
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp
 
 

Lørdag 12. oktober
Nesodden kirke har 
drop-in dåp

Søndag 13. oktober
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste 
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste 

Onsdag 16. oktober
Skoklefall kirke kl. 
19.30. VESPER

Søndag 20. oktober 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med tår-
nagentene
 

Søndag 27. oktober, Bots- og 
bønnedag
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Lørdag 2. november, 
Allehelgensaften
Nesodden 
kirke kl. 15.00. 
Minnegudstjeneste 

Søndag 3. november, 
Allehelgensdag
Nesodden kirke kl. 11. 
Gud stjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11. 
Babysanggudstjeneste
  
 
 

Søndag 10. november
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med 
utdeling av 2-og 4-års-
bok 
Skoklefall kirke kl. 
11. Gudstjeneste med 
utdeling av 2-og 4-års-
bok

Onsdag 13. november
Skoklefall kirke kl. 
19.30. VESPER 

Søndag 17. november
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
 
 
 

Søndag 24. november
Nesodden kirke kl. 11. 
Visitasgudstjeneste

Søndag 1. desember, 1. søn-
dag i advent
Familiegudstjeneste 
i Nesodden kirke kl. 
11.00. Tenning av jule-
gran, 2- og 4-årsbok
Adventssamling i 
Gjøfjell kirke kl. 
16.00. Tenning av jule-
gran

Søndag 8. desember, 2. søn-
dag i advent
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste Lys 
våken

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

TIRSDAGSMIDDAG
Middag for hele 

familien i Nesodden 
menighetshus klokka 
16.30–18 tirsdager fra 

15.10. til 10.12. (Se 
info på Facebook like 

før oppstart.) 

Nesodden m.hus

ONSDAGSKVELDS
Onsdagskvelder i 

Gjøfjell menighetshus 
kl 19 med kveldsmat, 

fellesskap, samtale 
og sang: 25.9., 9. og 

23.10., 6. og 20.11.og 
4.12. 

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Det har allered  

vært vesper onsdag 
14.8. og 18.9.  
Videre blir det 

vesper 16.10. og 
13.11. 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

Foto:Leiv Bjerve

$

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


