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Sokneprest Anne Marit Tronvik ble feiret i en avskjedsgudstjeneste 6.9.2015.

1. Oppsummering av menighetsrådets arbeid i 2015

Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og arbeid som er gjennomført av frivillige og
ansatte i Nesodden menighet. Noen tilbud er arrangert for alle de tre menighetene på
Nesodden, og viser et helthetlig tilbud for alle generasjoner med lokale særpreg.
Ved menighetsmøter i Nesodden og Gjøfjell ble det vedtatt at man ikke ønsket å fortsette
ordning med felles menighetsråd etter kirkevalget i 2015. Nesodden menighetsråd startet sitt
arbeid 1.11.2015.
I 2015 har menighetsrådene arbeidet spesielt med disse sakene i Nesodden menighet:









Oppfølging av den strategi som ble valgt i 2012: Bruk av Nesodden kirke til ”Pusterom”
– åpen kirke onsdager i periodene januar – april og oktober – desember. (Endret til
tirsdager.)
Hensiktsmessig drift, vedlikehold og opprusting av menighetshuset, derav legge
tilrette for innbygging av galleriet til kontor og lager for barnehagen.
Forskjønnelse av området foran Nesodden kirke ved en egen komite for dette.
Ansettelse av ny sokneprest, med innsettelse 20.12.2015

Kirkevalget 14.9.2015
Nytt menighetsråd etter valget i 2015
Oppstart i desember 2015 av et 3-årig opplegg for menighetsutvikling i regi av
Menighetsfakultetet

Kirken på Nesodden har en felles informasjonstjeneste på e-post. Alle som står på maillisten
får ukentlig informasjon om hva som skjer i menighetene. Ønsker du å bli med på denne
ordningen, kan du sende e-post til nyhetsbrevet@nesodden.kirken.no. Det er også mye nyttig
informasjon å finne på kirkens hjemmeside www.nesodden.kirken.no. Facebooksiden
«Kirkene på Nesodden» og «Kantorissimo» sprer også informasjon til medlemmene.
Takk til alle som har bidratt med innspill til årsmeldingen.
Velkommen til å lese årsmeldingen for å bli kjent med hva som skjer i din menighet.

2. Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
2.1

RÅDETS SAMMENSETNING OG ANSVARSOMRÅDET

Frem til 1. november

Fra 1. november

– Nesodden Gjøfjell menighetsråd

– Nesodden menighetsråd

Finn Østmo (G)

leder, medl. fellesråd

Arne Bjerke

leder, medl. Fellesrådet,
husstyret

Lars Erik Granum (G)

nestleder

Tore Henriksen

nestleder, medlem

Trosopplæringsutvalg
Tone Killingmo (G)

nestleder i Fellesrådet

Arne Neegaard

medlem i Fellesrådet

Ingelil Mitchell (N)

Medlem i Fellesrådet

Halvor Håkanes

Gudstjenesteplanutvalg

Evy Ruud (N)

Medlem i Fellesrådet

Evy Ruud

1. varamedlem
Julebasarkomite

Anne Grete Gullerud
(N)

varamedlem

Gry Skurdal

2. varamedlem
Kirken Nødhjelp kontakt

Hans Jürgen
Schorre

3. varamedlem

Gudstjenesteplanutvalg
Grønn kirke, kontakt

Ingelil Mitchell

4. varamedlem

Øivind Strøm

5. varamedlem
Husstyret

Anne Marit Tronvik /

sokneprest til 30.9.

Georg Børresen /

vikarprest til 15.12.

Georg Børresen /

vikarprest til 15.12.

Synnøve Sakura

sokneprest fra 15.12.

Heggem
Ansvarsområde
Menighetsrådets målsetting fremgår av kirkelovens § 9:
” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet ….. ” osv.
Menighetsrådets ansvar er, ikke minst, å støtte og legge til rette for lokale initiativ og
samarbeide med frivillige og lønnede arbeidere.

2.2

MØTER OG KOMITEER

Nesodden Gjøfjell menighetsrådet hadde 8 ordinære møter med 108 saker. Etter 1.11. hadde
Nesodden menighetsråd 2 møter med 9 saker. I fellesmøtet med Skoklefall menighetsråd
19.5., ble 4 saker behandlet. Representanter fra menighetsrådet har også deltatt ved 1
prostisamling med biskop i Vestby – kurs for nye menighetsråd.

Underkomiteer
Husstyret for Nesodden menighetshus (se egen årsmelding), Gudstjenesteplanutvalget for
Nesodden menighet, Julebasarkomité og komité for forskjønnelse av området rundt kirken.
Menighetsrådet oppnevner medlemmer i
Nesodden Kirkelige Fellesråd, Trosopplæringsutvalget, Grønn kirke (nytt utvalg med 1 fra
hver menighet)

2.3

STATISTIKK
NESODDEN

2015

2014

2013

2064 (1891)

2099(1922)

2146(1961)

Innmeldte

1

2

0

Utmeldte

17

9

6

Antall gudstjenester

40

41

42

Antall deltagere

3657

3679

3783

Dåp (bosatt i menigheten)

31(6)

42(7)

51(10)

Konfirmanter

49

24

44

Vigsler

12

19

17

Gravferd, antall (antall deltagere)

86 (6289)

85

70

Julemesse/Julebasar

Kr 10.894

Kr 12.000

Kr 18.167

Givertjenesten

Kr 18.300

Kr 10.200

Kr 19.300

Offer/kollekt til egen virksomhet

Kr 55.225

Kr 64.366

Kr 53.325

Offer/innsamling til andre

Kr 26.337

Kr 20611

Kr 55.557

Fasteaksjonen

Kr 33.740

Kr 33.740

Kr 20.133

Antall medlemmer pr 31.12 inkl
tilhørende (eks tilhørende) *

* Tilhørende er barn som ikke er døpt, men foreldrene er medlemmer.
** Nesodden sokn har mange kirkelige handlinger for innbyggere som bor i andre sokn – også Oslo.

2.4

REGNSKAP

Regnskapet er ført og klargjort av regnskapsavdelingen i Nesodden kommune.
Fra 1. januar 2015 ble det vedtatt en endring i fordelingen av utgifter mellom Nesodden
kirkelige fellesråd og menighetsrådene. Våre tre menigheter har i mange år lønnet en barneog ungdomsarbeider. Vi har også delt på utgiftene ved Kirkespeilet. Fellesrådet har dekket
utgiftene til strøm, forsikring og kommunale avgifter for menighetshusene. Nå skal
menighetene dekke alle kostnadene ved drift og vedlikehold av menighetshusene og
fellesrådet tar på seg lønnskostnadene til barne- og ungdomsarbeideren og utgiftene til
Kirkespeilet.
Offertjenesten
Menighetsrådet mottar hvert år en rekke henvendelser fra eksterne organisasjoner og
stiftelser om offergave. Menighetsrådet behandlet søknadene og besluttet at følgende
eksterne organisasjoner/formål skulle motta ofringer i Nesodden i 2015: Kirkens Nødhjelp,
Bibelselskapet, Strømmestiftelsen (Olsok), TV aksjonen (Regnskogsfondet), Sjømannskirken,
Kirkens sosialtjeneste, Blåkors og Redd Barna.

3. Menigheten som en del av kirken på Nesodden
3.1

KIRKESENTERETS STAB

Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge

Frank Willy Vindløv Larsen

Sokneprest Nesodden/Gjøfjell

Anne Marit Tronvik (til september)
Georg Børresen(vikar september - desember)
Synnøve Sakura Heggem (fra 15. desember)

Sokneprest Skoklefall

Svein Hunnestad

Kapellan

Helge Kollerøs Nylenna (permisjon fra september)
Kristine Bekken Aschim (vikar fra september)

Kantor N/G (permisjon 50 %)

Ingeborg Christophersen

Trosopplæringsleder

Anne Helen Hough (til mars)
Jarl E. Eidjord (fra august)

Menighetsforvalter / klokker

Jan Heier

Saksbehandler

Christine Tellefsen

Kirketjener

Petter Tønder

Ansatte i deltidsstilling med fast arbeidssted kirkene/kirkesenteret
Organist i Skoklefall 25 %

Stefan I. Zlatanos

Organistvikar Nesodden/Gjøfjell 30 %

Berit Billingsø

Kirketjener i Skoklefall 10 %

Trond Urianstad

Klokkere / kirketjenere - timebasis

Øyvind Tobiassen, Steinar Glimsdal, Eldrid
Lorentzen, Arne Rasmussen, Halvor
Håkanes, Tone W. Killingmo

Barne- og ungdomsarb. 80 %

Anette Maria Thaulow (perm. fra august)
Isa S. Aasmundrud (vikar fra november)

Trosopplæringsmedarbeider (Action) 20 %

3.2

Ingvild M. Fredwall

FELLESRÅDETS ARBEID

Nesodden kirkelige fellesråd har etter kirkeloven § 14 ansvar for alle tre menigheter når det
gjelder:
- Administrative og økonomiske oppgaver
- Mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen
- Arbeidsgiveransvar
- Menighetenes kontakt med kommunen
- Ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene

3.3

SAMARBEID MED DE ANDRE MENIGHETENE

Det har vært god kontakt og utstrakt samarbeid med Skoklefall menighetsråd, bl.a. om
trosopplæring, andaktene på Nesoddtunet, kirkespeilet, nyhetsbrevet m.m.
Det har også vært et godt samarbeid med Pinsekirken, Misjonskirken og den katolske
menigheten på Nesodden om disse gudstjenestene:
o Nattverdsgudstjeneste i Gjøfjell på Skjærtorsdag
o Friluftsgudstjeneste på To gård 2. pinsedag
o Olsokfeiring i Nesodden kirke 29. juli
ALPHAKURS
Alphakurset i 2015 var et tverrkirkelig samarbeid mellom menighetene på Nesodden, som ble
ledet av prest/pastor Anne Marit Tronvik (DNK), Knut Moholt (Misjonskirken) og Bjørn Hansen
(Pinsekirken). Frivillige fra alle menighetene bidro med matlaging, pynting og ledelse av
samtalegrupper. Oppstart 19. januar med samlinger de 9 påfølgende mandagene. Målgruppe
var - alle som vil vite mer om kristen tro og de store spørsmålene i livet. Kveldene startet med
servering av et varmt måltid og fortsatte med dagens tema ved en av lederne, etterfulgt av
samtale i grupper.
KANTORISSIMO
Kantorissimo er en klassisk kammermusikkserie i Skoklefall og Nesodden kirke. Serien hadde
sin oppstart september 2013. Kirkemusikerne Amy Muller, Stefan Ibsen Zlatanos og Ingeborg
Christophersen tok initiativ til å skape en konsertarena i kirken for Nesoddens mange
fremragende kunstnere og interesserte konsertgjengere. Svært varierte konserter med et
gjennomgående høyt kunstnerisk nivå er blitt gjennomført. De fleste konserter avholdes første
tirsdag i måneden kl. 19.30. Konsertene har en viktig rolle på Nesodden og er med på å gi folk
et positivt forhold til kirka. Kantorissimo har fått støtte av Norsk kulturråd og Nesodden
kirkelige fellesråd.

I 2015 hadde Kantorissimo 5 konserter i Nesodden kirke og 6 konserter i Skoklefall kirke.
Konsertene i Nesodden kirke:
Konsert 3. mars 2015: Øyonn Groven Myhren (sang, harpe og lyre), Anne Hytta
(middelalderfidler), Ingeborg Christophersen (naurfløyte og blokkfløyter), Sverre Jensen
(dreielire, middelalderlutt, langeleik)
Villfar og Sylvklar – norske og spanske varianter av en middelalderballade
Konsert 3. april 2015: André Lislevand (gambe), Ingeborg Christophersen (blokkfløyte, orgel,
cembalo), Thilo Reinhard (cembalo)
Langfredagsmesse med resitasjon av Jørgen Langhelle
Konsert 5. mai 2015: Bach og norske folketoner fremført av Halvor Håkanes (sang),
domkantor Kåre Nordstoga (orgel) og Ingeborg Christophersen (sjøfløyte, occarina og
blokkfløyter).
Konsert 9. juni 2015: Barokkanerne i Nesodden kirke: Ingeborg Christophersen
(blokkfløyter), Astrid Kircher (barokkfiolin), Mari Giske (barokkbratsj), Gunnar Hauge
(barokkcello) og Vegard Lund (historiske gitarer). Sommeravslutning med grilling.
”Fløytekarameller!” Musikk av blant andre C. Ph. E. Bach, Vivaldi og Telemann.
Konsert 1. desember 2015: Guro Lødemel (sopran), Ingeborg Christophersen (blokkfløyter
og orgel), Roar Bye Blåsmo-Falnes (barokkcello)
I denne søte juletid - Julemusikk gjennom århundrer. Norske folketoner og europeisk klassisk
musikk.
Kantorissimo-serien betyr mye for mange mennesker i kunstnerkommunen Nesodden. På
tross av at det bor så mange musikere på halvøya, har det tidligere vært arrangert få lokale
klassiske konserter. Mange konsertgjengere er begeistrede for at de ikke lenger må reise til

Oslo for å få store konsertopplevelser. Kantorissimo har etablert seg som en serie med
interessante konsepter og utøvere på toppnivå. Samarbeidet med kunstnere innen andre
kunstuttrykk har gitt Kantorissimo-serien et spennende særpreg.
Noen konserter trekker til seg ekstra stort publikum, dette gjelder i særdeleshet barokkmusikk
i Nesodden kirke. Konserter i Skoklefall trekker generelt færre mennesker. Det er mange som
ville ha stor glede av konsertene som rett og slett ikke vet om dem. Det ville være til stor hjelp
hvis det kunne opprettes en PR-gruppe som kunne hjelpe til med markedsføring.
Mange musikere tar kontakt og sender programkonsepter de ønsker å fremføre. Vi arrangører
har også mange ideer for fremtidige konserter som vi ser frem til å sjøsette. Det er allerede
materiale for flere år i planleggingsmappen. I vårsesongen 2016 blir det mindre aktivitet på
grunn av svært begrensede arbeidsressurser i kirkestaben, men vi håper at konsertaktiviteten
tar seg opp igjen høsten 2016.
Ingeborg Christophersen, kantor

4. Fra de ulike virksomhetene
4.1

FOR ALLE MENIGHETENE PÅ NESODDEN

4.1.1 DIAKONALT ARBEID VED NESODDTUNET
På Nesoddtunet er det en gruppe på 13 frivillige fra menighetene som hjelper til ved å følge
beboerne til og fra de ukentlige andaktene som prestene leder. Fremmøtet på andaktene er
godt. Det er mellom 18 og 25 beboere som deltar hver gang. Vi holder til i stuen i 2. etasje
som er litt liten i forhold til alle som er med. Kontakten vi får med beboerne er god og de
ansatte hjelper ofte til.
Mot slutten av 2015 fikk vi to nye medarbeidere i teamet vårt. Vår pensjonerte sogneprest
Anne Marit Tronvik og Bjørg Johnsen fra pinsekirken er nye, faste «onsdagsengler». Henriette
Kyed er vikar, men vi trenger stadig flere som kan hjelpe oss ved behov. Vi oppfordrer derfor
menighetsrådene til å hjelpe til med å rekruttere fra egne menigheter, frikirkene eller andre.
Det er 3 hjelpere hver onsdag. I tillegg kommer prest og vår trofaste organist, Tryggve
Knudsen. Svein Hunnestad er ansvarlig prest.
I 2015 ble det holdt gudstjeneste i kantinen både julaften og nyttårsaften. Julaften var godt
besøkt med mange beboere og flere pårørende til stede. Tjenesten på Nesoddtunet er til stor
glede og inspirasjon for både beboere og medhjelpere. Mange beboere sitter klar og venter på
oss, og viser stor glede når vi inviterer til andakten.
Inger Johanne Holte koordinerer tilbudet.
4.1.2 GUDSTJENESTEREFORMEN
I Kirkemøtet i april 2011 ble gudstjenestereformen for Den norske kirke vedtatt. Reformens
målsetning var å bidra til fornyelse, engasjement og oppslutning om menighetenes
gudstjenestefeiring. 3 nøkkelord var fra starten retningsgivende: Involvering, stedegenhet og
fleksibilitet. Etter en lengre prosess der mange var involvert, ble forslagene fra de 3
menighetene godkjent av biskopen i Borg 23.11.2012. Godkjenningen gjelder for to år.
Menighetsrådet har satt ned et gudstjenesteplanutvalg, som ut fra et mandat, skal være med
å planlegge gudstjenestene sammen med prestene. Den lokale ordningen skal evalueres i
2016, og det må søkes godkjenning for en ny periode på 2 eller 4 år.

4.1.3 MENIGHETENES WEEKEND PÅ NESODDEN
Menighetsweekenden for Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell menigheter ble avholdt på
Nesodden 28. - 30. august. Komitéen som besto av Anne Irene Nygård og Anne Marit Tronvik
valgte å teste konseptet "bo-hjemme"-weekend ved å bruke våre egne kirker og
menighetshus. Vi håpet at flere ville ha lyst til å bli med og ta del i den gode
fellesskapsopplevelsen som menighetsweekend kan gi - uten å måtte reise bort.
Det var vanskelig å verve ledere for å kunne gjennomføre programmet for barn og unge.
Derfor var det lite tilbud for dem dette året.
Årets tema var Hver gang vi møtes: Et møte med Gud, deg selv og hverandre.
Fredagskvelden samlet vi oss i Skoklefall kirke. Sokneprest Anne Marit Tronvik holdt andakt,
så hadde vi samtaler i mindre grupper. Etter en kort pause med kaffe og kake i
menighetshuset, var det lovsang i kirken ledet av Eldrid, Rune og Anne Marit. Vi avsluttet
kvelden rundt kl. 22:15.
På lørdag formiddag møttes vi i Nesodden kirke og hadde den store gleden av å ha biskop
Atle Sommerfeldt på besøk. Han holdt bibeltime med utgangspunkt i helgens tema og i sin
bok Tegn til håp. Etterpå ble det grilling av medbrakt mat i Prestegården med tid til å prate og
bli bedre kjent. Kirsti Langvatn tok ansvaret for innkjøp og tilbereding av salater og tilbehør til
måltidet. Vi avsluttet dagen kl.14.00.
På søndag feiret vi gudstjeneste i Gjøfjell kirke. Med utdeling av 6-årsboken på samme dag,
var det mange i kirken. Gjøfjell menighetsråd ordnet en utendørs kirkekaffe og det var
aktiviteter for barn etter gudstjenesten. Medlemmer til neste års komité som meldte seg under
kirkekaffen var Anne Marit Tronvik og Inger Bjørkaas Thedin. Vi avsluttet dagen ca kl.13.30.
Vi ba om påmelding med en symbolsk sum på kr 50/pp for å få oversikt, beregne mat og
kjøpe inn til felles lunsj, samt dele mer detaljert informasjon når weekenden nærmet seg. Det
var 25 påmeldte, men flere deltok uten påmelding.

4.1.4 TROSOPPLÆRING
Trosopplæringsutvalget (TU) jobber ut fra trosopplæringsplanen som er laget for de tre
menigheten på Nesodden. I utvalget sitter Inger Anny Wattum som representant fra Nesodden
menighet, Lillian Granum fra Gjøfjell menighet, Grete Øyna Milivojevic fra Skoklefall menighet
og kapellan Helge K. Nylenna. Utvalget ledes av trosopplæringsleder Jarl E. Eidjord (fra
august 2015). TU jobber jevnlig med videreutvikling av trosopplæringsplan og skal være et
bindeledd mellom menighetene og de ansatte innenfor trosopplæring.
Trosopplæringsutvalget (TU) hadde ett møte i mars 2015. Mandatet som ble vedtatt i
november 2014, åpnet for å utvide TU med 1 menighetsrådsmedlem. Dette ble utsatt til etter
kirkevalget og nytt menighetsråd var på plass i november 2015. Disse er nå med i det
utvidede TU: Nesodden – Tore Henriksen, Gjøfjell - Solveig Andresen-Ots, Skoklefall – Anne
Helene Haaland.
Barnearbeidet 0 – 13 år
Dåpssamlinger
Antall døpte i kirkene: Nesodden kirke 31, Gjøfjell kirke 22 og Skoklefall kirke 35.
Vi samler alle som skal døpes de neste to månedene til samlinger i Skoklefall kirke hvor de
møter presten deres, trosopplærere og de andre familiene de skal dele dåpsdag med.
I samlingene blir det gitt informasjon om hva dåpen er, praktiske ting på dåpsdagen og
menighetens trosopplæring. Vi ønsker å ansvarliggjøre, utruste og oppmuntre foreldrene og
faddere til å drive trosopplæring i hjemmet. Det er også utviklet en dåpsperm med div. innhold
fra samlingen, som de får med seg hjem.

Babysang
Gjøfjell: Våren og høsten ble det gjennomført 1 babysangkurs over 8 dager i menighetshuset,
med lunsj etterpå. Anette M. Thaulow ledet vårkurset og Anne Marit Tronvik var vikar på
høstkurset.
Skoklefall: Det ble gjennomført 4 babysangkurs i vårhalvåret. Det var da en gruppe for de
minste babyene og en gruppe for de babyene som er så store at de har begynt å krabbe.
Mellom de to gruppene var det felles lunsj i menighetshuset. Anette M. Kaarud hadde ansvar
for disse kursene. Høsten 2015 ble det gjennomført 1 kurs for den minste gruppa. Anne Marit
Tronvik var vikar for denne kursrekken. Kursene i Skoklefall har vært svært populære med
fulltegna kurs. Flere av de påmeldte går gjerne 2 kurs på rad.
Julaften – småbarnsgudstjeneste i Skoklefall kirke
Som et særlig tilbud til familier med små barn, ble det arrangert en gudstjeneste kl 12 der
barna var med og dramatiserte juleevangeliet. Vikarprest Anne Marit Tronvik, organist Stefan
Zlatanos, trosopplæringsmedarbeider Isa S. Aasmundrud og dirigent for Cantemus Toni
Sundaune ledet dette nye tilbudet, som ble veldig godt tatt imot av en fullsatt kirke med
småbarnsfamilier.
4-årsbok
I tradisjon tro ble 4-åringene i menigheten invitert til en gudstjeneste med utdeling av 4årsboken. Det er en bok med fine tegninger, bibelhistorier, sanger og tegneserier om 4åringene Bo og Nora. De fikk også et arbeidshefte med samme tema og figurer som i boka. I
Nesodden kirke kom det 9 barn, i Skoklefall 16 barn og 6 barn deltok på dette i Gjøfjell kirke.
6-årsbok
Alle døpte i kullet blir invitert pr brev til utdeling av bok til alle seksåringer i
familiegudstjenester: Skoklefall 18 barn, Gjøfjell 13 barn og Nesodden 11 barn.
Cantemus, 5 år - 3.klasse
Barne- og ungdomsarbeider Anette M. Thaulow dirigerte barnekoret Cantemus i vårhalvåret.
Koret er for alle på Nesodden, men de øver i Skoklefall kirke, der de også har deltatt i
familiegudstjenester. Høsten vikarierte Toni Sundaune som dirigent.
Barnekoret GjøK’en på Gjøfjell
GjøK’en har øvelser annenhver onsdag i Gjøfjell menighetshus og samler mange barn og
voksne. Hver samling består av middag for hel familien, sangøvelse og en felles samling på
slutten. De har også vært med på gudstjenester i kirken, og med julespill på julaften. Nils Ivar
Bovim er kontaktperson.
Tårnagent
9 deltagere fra de tre menighetene deltok på Tårnagentdag i Gjøfjell kirke i mars. Niåringene
fikk løse oppdrag og mysterier på planleggingsdagen for skolene. Målet var at de skulle
oppleve spenning knyttet til bibelfortellinger, kirkehuset og fellesskapet. Tilbudet i Skoklefall
var lagt til en planleggingsdag for skolene, men måtte dessverre avlyses pga sykdom.
Action Tweens
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har også i år vært 10 fredagssamlinger á
3 timer og 1 overnattingstur til Steilene. Oppmøtetallet har variert gjennom året, men med et
snitt på rundt 15 til 18. En del barn kommer fast, andre når det passer. Fremmøtet kan derfor
variere samtidig som mange barn får med seg deler av tilbudet. Vi ser nå en utfordring knyttet
til å rekruttere ledere med barn og nettverk i aldersgruppen. Action Tweens er et
samarbeidsprosjekt mellom de tre menighetene og holder til i Nesodden menighetshus.
Dette er et stasjonsbasert trosopplæringstilbud over 4 år som alle døpte i de tre menighetene
inviteres til. Det er utviklet en fireårsplan med ett sentralt tema for hvert av de 8 semestrene
som tilbudet går over. Vårens tema handlet om å være kristen, mens høsten tema var
treenighet (skaper, redningsmann og Den hellige ånd). Det satses på formidling gjennom
undervisning, fortelling, sang, drama og samtale.

ActionTweens har videre et særlig fokus på forvaltning (miljø) og rettferd. Det har i 2015 vært
tema som energiøkonomisering, kompostering, jordvern, søppelsortering, redesign/gjenbruk
og livredning/førstehjelp med vekt på praktisk handling og hva barn kan gjøre selv.
Etter fellesøktene er opplegget stasjonsbasert. Stasjonene kan variere med årstid og lokaler,
men vil ofte bestå av en matlagingsgruppe som lager tema- eller sesongpreget mat til hele
gjengen, en kreativ gruppe som ofte har en formingsaktivitet, men som også kan plante eller
drive med sang eller drama. I tillegg vil det ofte være en gruppe med lek ute eller inne. Om vi
klarer, forsøker vi å la hovedtemaet for samlingen gå igjen også i stasjonsaktivitetene. Temaet
Jesus som redningsmann, fikk f.eks. følge av kurs i livredning og førstehjelp, mens et tema
om gjenvinning og søppelsortering fikk følge av en kreativ aktivitet der vi lagde kunst av
søppel.
Årets leir hadde temaet «Mesternes mester» - med referanse til Jesus, trivsel og mestring. Vi
inviterte til mange fysiske utfordringer i vår egen variant av Mesternes mester gjennom hele
lørdagen - rundt på Landsteilene og på Storsteila – i tillegg til grilling, leirbål og lek og moro i
mange varianter.
Det har også vært fokus på å ha et par egne samlinger for de yngste hjelpelederne for å
skape et godt sosialt miljø dem imellom og gi dem litt input på lederrollen og forslag til lek og
aktiviteter.
Et stasjonsbasert opplegg gir mye voksenkontakt og gjør det lett å tilpasse til barn har ulike
behov for konsentrasjon og variasjon. Et stasjonsbasert opplegg er imidlertid lederintensivt.
Heldigvis har vi mange gode ledere; og ønsker oss alltid flere:
Voksne hjelpeledere: Øivind Skullerud (hele året) Henrik Rønneberg og Linett Bjørkto (til juni
2015).
Hjelpeledere fra ungdomstrinnet: Hele året: Thomas Hake-Steffensen, Anna Hake-Steffensen,
Jacob Nygård og Håvard Kjærheim Fredwall. Til juni 2015: Sara Langvatn, Kaya Maagaard,
Jakob Udahl,
Faste voksenledere: Jon Anders Anmarkrud (Gjøfjell) og Katrine Kjærheim Fredwall
(Skoklefall). I tillegg har Inger Thedin, Leif Marcussen og Svein Fredwall vært ledere på
enkelte samlinger.
Ansatte: Trosopplæringsmedarbeider Ingvild Marie Fredwall har ansvaret for tiltaket. I tillegg
deltok trosopplæringsleder Anne Helen Houg til og med januar 2015, mens
trosopplæringsleder Jarl Eidfjord overtok fra august 2015.
Lys Våken
Andre helgen i desember deltok 17 barn fra 6. klasse på Lys Våken i Gjøfjell kirke.
3 ungdommer var med som ledere sammen med 3 fra staben. Det deltok 1 barn fra Skoklefall,
der samlingen helgen før måtte avlyses. Deltakerprosenten i kullet fra Myklerud skole var høy.
11-åringer ble invitert til å være et døgn i kirka. Her fikk de erfare det å være lys våkne ovenfor
Gud, seg selv og andre. Det var mye lek og moro knyttet opp til det å bli kjent med
kirkerommet, ulike symboler og Jesus. Barna fikk delta under forberedelsen til og i
gjennomføringen av søndagens gudstjeneste, med bl.a. sang og dramatisering.
Ungdomsarbeidet 13 – 18 år
Det er ca. 10-15 ungdommer (fra alle tre menighetene) som har vært med som hjelpeledere
på et eller flere tiltak i alle menighetene.
Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2015 ble 116 ungdommer konfirmert. Det var 33 i Gjøfjell kirke, 49 i Nesodden kirke og
33 i Skoklefall kirke. Konfirmantene fulgte et åtte måneders undervisningsopplegg på tvers av
bosted, inndelt i interessegrupper:
Musikk (ansvarlig – Anette Kaarud), Friluftsliv (ansvarlig - Silje Ljosland), KRIK 1 og 2
(ansvarlig - Helge Nylenna og Silje Ljosland) og POP (ansvarlig – Helge Nylenna). POP er en

ny gruppe der vi bruker film, bøker, musikk fra populærkulturen som innfallsvinkel til å snakke
om undervisningstemaene.
Konfirmasjonsåret 2014/15 har 116 konfirmanter fordelt på disse fem gruppene:
Musikal (ansvarlig – Anette Kaarud), Friluftsliv og KRIK1(ansvarlig – Anne Helen Houg), KRIK
2 og POP (ansvarlig – Helge Nylenna).
Temaer for konfirmantåret er blant annet: Identitet, trosartiklene, etikk og valg, bibel, bønn,
nattverd, fellesskap, påske, sorg m.m. Konfirmantene deltar på weekendleir på høsten og på
våren. De er med på fasteaksjonen og har ministranttjeneste på en gudstjeneste.
Vi har en del «faste» ledere med på konfirmantleirene, men også nye ungdommer ønsker å
være med. Det gjør leiren bedre for konfirmantene, samtidig som disse eldre ungdommene får
ledererfaringer og mulighet til å vokse i troen.
PULS
Hver andre søndag i måneden er det PULS gudstjeneste i Skoklefall kirke. Her ønsker vi å
legge til rette for et møte mellom konfirmanter, ungdommer og resten av menighetene, men
det er ungdommene som står i fokus. På enkelte av PULSene har det vært godt over 40
konfirmanter, fra alle tre menighetene. Vi ser at PULS har god oppslutning og vi satser videre
på å bygge opp et band av ungdommer til dette. Dåp av konfirmanter er lagt til PULS
gudstjenesten i februar.
Lederkurs
Våren 2015 var 9 ungdommer ferdig med lederkurset. Høsten 2015 startet 12 ungdommer på
lederkurs. Samlingene, med ungdommer fra alle menighetene, blir holdt på Kirkesenteret etter
skoletid. Gjennom året får ungdommene både teoretisk undervisning og praktisk ledererfaring
i kirkenes barne- og ungdomsarbeid.
Skole/kirke og barnehage/kirke samarbeid
Barnehagebesøk
I Skoklefall kirke har to barnehager vært på besøk. I Gjøfjell kirke har to barnehager vært med
på en enkel påskevandring, der de får oppleve og høre fortellinger fra de ulike dagene i
påskehøytiden.
Julevandring
I begynnelsen av desember ble det arrangert julevandring i Skoklefall og Gjøfjell kirke. 4
barnehagegrupper med 32 deltagere fra Fagerstrand og Fjellstrand, deltok på julevandring i
Gjøfjell kirke. 19 barnehagegrupper med 237 deltagere var med i Skoklefall kirke. Askeladden
Barnehage i Nesodden menighetshus deltok på julevandring i Skoklefall kirke. Anne Marit
Tronvik hadde ansvaret for det praktiske rundt gjennomføringen av julevandringen. Frivillige
hadde strøket kostymene i forkant av opplegget. Prester, trosopplærere og tre frivillige var
med som engelen Gabriel og keiser Augustus.
Skolebesøk
Skoleklasser har besøkt kirkene: Gjøfjell kirke – 1 klasse, Nesodden kirke – 2 klasse og
Skoklefall kirke 3 klasser.
Skolegudstjenester før jul
Det ble holdt to skolegudstjenester for Myklerud skole og Bjørnemyr skole i Gjøfjell kirke. Jaer
skole deltok i gudstjeneste i Nesodden kirke. Fjellstrand skole hadde besøk av sokneprest
Synnøve Sakura Heggem på sin julefeiring. For Berger skole og Nesoddtangen skole ble det
holdt 7 gudstjenester i Skoklefall kirke. Oppi mot 1.000 barn deltok i disse gudstjenestene.

4.1.5 INFORMASJONSARBEIDET
Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i 2015.
Sokneprest Anne Marit Tronvik var redaktør for nr 1,2,3. Vikarprest Georg Børresen var
redaktør for nr 4. I tillegg har redaksjonen bestått av journalist Steinar Glimsdal og
redaksjonssekretær Ann Turi Ford. Kirkespeilet blir totaldistribuert til ca 8.000 husstander på
Nesodden. En stor del av befolkningen leser menighetsbladet, derfor er det viktig at
menigheten er seg bevisst denne muligheten å nå store deler av sine medlemmer.
Nettsidene. www.nesodden.kirken.no administreres og redigeres av menighetsforvalter Jan
Heier og trosopplæringsleder på Kirkesenteret. Dette er også en viktig plass for kontakt,
informasjon og presentasjon av vår lokale kirke og vårt arbeid. Påmelding til dåp og
konfirmasjon skjer direkte på hjemmesidene.
Nyhetsbrevet er en felles infotjeneste for alle menighetene på Nesodden. Nyhetsbrevet
sendes ut hver torsdag til ca 250 epostmottakere som har registrert seg. Informasjon om
gudstjenester, konserter og aktiviteter de neste to ukene er lenket til hjemmesiden.
Facebook. Kirkene på Nesodden har også en side på Facebook, som publiserer lenker,
gudstjeneste informasjon, video og foto fra aktiviteter i kirkene. Denne plattformen gir mulighet
til respons og effektiv deling av informasjon.
http://www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden . På facebook deles også informasjon fra
kirkesenteret til gruppen «Hva skjer på Nesodden» som følges av ca 5.600.
Annonsering. Gudstjenester annonseres i Akershus Amtstidene AMTA hver fredag. I tillegg
sørger staben og frivillige ved for viktig redaksjonell omtale av konserter og tilbud i kirker og
menighetshus. Foreningsnytt som deles ut til alle husstander har også en fast
gudstjenestespalte.

5.

NESODDEN menighet

5.1. OVERSIKT
Flere aktiviteter som har betydning for Nesodden menighet foregår i en av de to andre
menighetene. Her oppsummeres det som skjer innenfor Nesodden menighets geografiske
grenser:
Regelmessige aktiviteter gjennom året:







Gudstjenester i Nesodden kirke hver 14. dag, som gjennomføres med deltagelse av
konfirmanter som skal konfirmeres i denne kirken.
Kirkekaffe i våpenhuset etter gudstjenester uten dåp.
Actions Tweens for barn på Nesodden menighetshus 1 gang pr. måned
Dugnadsarbeid i og rundt menighetshuset
Konserter i kirken (Nesodden skolekor, Coro Misto, utleie til musikere som søker)
2 bibelgrupper i hjemmene i privat regi, ca. en gang i måneden

Aktiviteter ca. en gang i året






Julebasar – i 2015 etter gudstjenesten første søndag i advent
Pilegrimsvandring mellom kirkene: I 2015 fra Gjøfjell til Nesodden der det deltok 15,
som kom vel fram til suppe i prestegården.
Utdeling av 4-årsbok i gudstjenester
Åpent menighetshus med kaffe og sveler på Allehelgensaften (nytt i 2015)
1 skolegudstjeneste for Jaer skole før jul (Fjellstrand skole har besøk av sokneprest)

Kirkevalget 2015
Kirkevalget 14.9.2015 ble gjennomført med frivillige i stemmelokaler på Jaer og Fjellstrand
skoler. Forhåndsstemmingen var i perioden 10.8.-11.9. i kirkesenterets åpningstid. Omtale av
valget i Kirkespeilet nr 1 og nr 2, AMTA, hjemmesider og kirkevalg.no.
Grønn menighet
Nesodden menighet har vært ”grønn menighet” siden november 2007, og registrerte seg
denne gangen sammen med Gjøfjell og Skoklefall. Med dette prøver menighetene å omsette
kirkens globale miljø- og rettferdighetsengasjementet til konkrete tiltak lokalt.
Arbeidet har vært mindre i fokus de siste årene, men det er nå på ny opprettet en felles
arbeidsgruppe for menighetene som skal følge opp og videreutvikle miljøtiltak. Hilde
Bergersen og Leif C Marcussen er med i gruppa fra Skoklefall. Hans Jürgen Schorre
representerer Nesodden menighet. Fra Gjøfjell er foreløpig Finn Østmo kontaktperson.

5.2.

MENIGHETSHUSET

ÅRSMELDING FRA HUSSTYRET

Husstyret har dette året bestått av
Karin Carlson ( leder )
Øyvind Strøm (kasserer)
Arne Bjerke (Styremedlem)
Gry Skurdal (Styremedlem)
Halvor Håkanes ( Styremedlem fra oktober)
Det har blitt holdt 5 møter, samt 2 dugnader.
Huset har vært i bruk til menighetsarbeid, sangkor, hagelaget og ikke minst til minnesamvær. I
tillegg har det vært leid ut til ulike private arrangementer.
Det er i løpet av vår og sommer blitt utført en stor oppgradering av Nesodden menighetshus.
Barnehagen hadde over en tid ytret ønske om bedre forhold for administrasjon og
oppbevaring. Finn Østmo påtok seg oppdraget ved å lage tegning til innkledning av
messaninen, med innglassing til kontorer mot salen. Menighetsrådet godkjente budsjett og
planene for prosjektet.
Det ble innhentet diverse anbud på snekker, maler og glassarbeider. Dette ble vurdert av
styret, og anbudstilbydere ble valgt. Arbeidet ble påbegynt når barnehagen avsluttet til
sommeren. Arbeidene ble fulgt og kontrollert av leder Karin Carlson.
Det ble besluttet å utbedre det elektriske anlegget, slik at det ble i samsvar med brannvern forskriftene og kravet til HMS. Det er derfor montert rømningsveibelysning, og hoved-tavlen er
utbedret etter de siste forskriftene. Det ble benyttet lokal elektriker som hadde god kjennskap
til byggets tekniske installasjoner, og hadde mulighet til å utføre arbeidet i løpet av perioden
barnehagen var stengt for sommeren.
Alle arbeidene ble utført etter avtale, og innenfor tidsrammen, slik at åpningen av barnehagen
kunne gjennomføre som planlagt etter sommeren.
Samarbeidet med barnehagen fungerer forøvrig fortsatt bra, og vi har får oppjustert husleien
noe, samt at de nå også skal få egen strømmåler.
Veggene over det hele innvendig på huset er også blitt malt sommeren 2015, og vi har fått
flyttet bøttekottet ut i det gamle dusjrommet. I dette rommet var det en del råte på veggene, så

det har blitt skiftet ut veggplater. Dette rommet har jo vinduer noe som er gunstig i forhold til
utlufting på et bøttekott.
Det gjenstår nå bare småtterier før vi kan si oss helt ferdig innvendig. Det skal opp en
prosjektor og males i taket på kontoret, etter at det måtte skiftes ut en del av dette etter
lekkasje fra lagerrom oppe.
Våre visjoner for 2016 år er å få kommet i gang utvendig på huset. Det trenges sårt både
maling, fjerning av mose på tak og utskifting av nesten alle kåpebord.
For Nesodden menighetshus.
Gry Skurdal

