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1. INTRO OG OPPSUMMERING
Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og arbeid som er gjennomført av frivillige
og ansatte i Gjøfjell menighet. Noen tilbud er arrangert for alle de tre menighetene på
Nesodden, og viser et helthetlig tilbud for alle generasjoner med lokale særpreg.

Aktører
-

Den gode Gud som gir styrke, trøst og inspirasjon
De frivillige
Staben i kirkesenteret på Tangen
Fellesrådet
Menighetsrådet

Oppsummering
-

Gudstjenestene
er menighetens kjernevirksomhet med forkynnelse, og sang, ofte med
nattverd og dåp. Vi har de to siste årene kunnet glede oss over øket
deltagelse i Gjøfjell kirke . Det henger bl.a. sammen med at flere døper sine
barn i kirken.

-

De kontinuerlige tilbudene
som drives av frivillige i Gjøfjell har utviklet seg videre i menighetshuset,
spesielt barnekoret ”Gjøken”, ungdomsklubben ”Follow”, kirkekaffene,
onsdagskveldene og julemessearbeidet.

-

Korttidstilbudene for barn og unge 0-18 år
har trosopplæringsleder i staben mye av ansvaret for. I Gjøfjell har dette, i
tillegg til konfirmantundervisningen, i 2015 bl.a. vært: Babysang,
julevandringer for 3-5-åringer, utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok, tårnagenter
for 8-åringer og Lys Våken for 11-åringer.

-

Samarbeid med andre
bl.a. med våre to andre menigheter og stab: Korttidstilbud for barn og unge,
konsertvirksomhet, menighetsweekend og informasjonsarbeid.
Alfa-kurs har vært arrangert sammen med Pinsekirken og Misjonskirken.

-

Menighetsrådet
har hatt interessante utfordringer med overgang fra felles m.råd med
Nesodden til å få eget m.råd for Gjøfjell menighet fra 1. november, og med
den forutgående nominasjon og kirkevalget i september. En annen stor sak
var uttalelsen om ny kirkeordning for Den norske kirke. En spesielt gledelig
sak var opprettelse av et misjonsutvalg i Gjøfjell etter initiativ fra frivillige !
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2. LIVET I GJØFJELL MENIGHET
Her tar vi med liv og virksomhet innenfor de geografiske grenser til Gjøfjell menighet.
Det er inndelt i to hovedgrupper:
- Kontinuerlige tilbud, som går sammenhengende over flere år
- Korttidstilbud, med enkelthendelser og for eksempel konfirmasjonsopplegg

KONTINUERLIGE TILBUD
Gudstjenester
Her har vi menighetens kjernevirksomhet. Det er gudstjeneste regelmessig
annenhver uke i Gjøfjell kirke , med noen gudstjenester i tillegg i høytidene.
Vi har de to siste årene kunnet glede oss over øket deltagelse på gudstjenestene i
Gjøfjell kirke. I gjennomsnitt var det ca. 80 deltagere på gudstjenestene i 2013 og en
økning til 110 i 2015. Det skyldes bl.a. at flere døper sine barn i kirken (se side 13)
Som innledning til prekenen har prestene et innslag for barn som deretter følges ut i
menighetshuset og har et opplegg der til prekenen er ferdig.
Kirkekaffen er ett av menigheten viktigste samlingspunkter og gir fin anledning til å bli
kjent med nye.
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Menighetsrådet har opprettet et gudstjenesteplanutvalg, som ut fra et mandat, skal
være med å planlegge gudstjenestene sammen med prestene: Deltagere i utvalget i
2015: Lars Erik Granum, Nils Ivar Bovim og kapellan Helge Nylenna.

Onsdagskvelder
Annenhver onsdag i 2015 har det vært åpne samlinger i Gjøfjell menighetshus fra kl.
19 – 21.30 med vekt på fellesskap, lovsang og samtale om kristen tro. Den første
halvtimen er det kveldsmat. Alle som ønsker det kan være med på disse samlingene.
Det er ikke nødvendig å komme hver gang.
Våren 2015 var hovedtemaet: «Menighetsbygging på Paulu’s vis – til oppmuntring og
inspirasjon». Høsten 2015 hadde samlingene «Møter med Jesus» som hovedtema.
I alt hadde vi 16 samlinger i 2015 inkl. 1 bibeltime m/ Anne Marit T, 1 bibeltime m/
Helge N og 2 fellesmøter sammen med Myklerud misjonsforening med mere enn 20
fremmøtte og med inspirerende talere fra NMS. Fremmøtet har ligget mellom 6 -15
på øvrige onsdagskvelder. I vår- og høstsemesteret har vi arrangert en filmkveld med
visning av hhv. «Babettes gjestebud» og «Guder og mennesker» - begge filmer med
et sterkt evangelisk budskap.
Våren 2015 hadde vi en godt besøkt kveld med Arne og Karsten Rasmussen og en
akkompagnatør på trekkspill – en fin kveld med sang og vitnesbyrd om kristen tro.
Høsten 2015 fikk vi en sterk vitne- og sangkveld med besøk fra Evangeliesenteret i
Moss. Vi fikk en fin forhåndsomtale i Akershus Amtstidende skrevet av Ann T. Ford.
Både det gode fremmøtet (nærmere 30) og tilbakemeldinger fra lokalmiljøet viser
betydningen av økt informasjon om menighetens aktiviteter.
En ledergruppe bestående av Torunn Andresen, Finn Østmo, Maalfrid og Nils Ivar
Bovim, har hatt 2 møter og lagt opp semesterprogrammene sammen med
sokneprest Anne Marit Tronvik.

Barnekoret ”Gjøken”
Barnekoret dekker aldersgruppen fra 4 år og oppover. (*) Gjøken eller GjøK’en er en
forkortelse for GJØfjell Koret) Det er øvelse annenhver onsdag i Gjøfjell menighetshus
fra kl. 16.30 – 18.00. Øvelsene starter med felles middag for små og store kl. 16.3017.00. På middagene har vi vært mellom 10 og 20 personer. Koret øver en halv
times tid før vi har en liten samlingsstund med bibelfortelling og til slutt felles eller fri
lek mens de voksne får tid til litt prat og kaffe/te.
Det har i 2015 møtt frem mellom 5 og 12 barn på øvingene i tillegg til en del voksne. I
året som gikk har det som naturlig er vært noe avgang, men nye har kommet til først og fremst etter familiegudstjenesten med utdeling av 4-årsbok og den på
julaften der koret har sunget
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Vi har totalt hatt 16 øvelser og har sunget på familiegudstjenestene 1.mars, 26.april,
31.august, 8.november, julaftensgudstjenesten kl.14.30 og i tillegg på julemessen i
menighetshuset 21.november.
Therese Wenner er dirigent for koret og Nils Ivar Bovim har bidratt på piano til
sangene.
Maalfrid Bovim har hatt ansvar for forberedelse av middag på alle øvinger.

Ungdomsklubben ”Follow”
Ungdomsklubben på Gjøfjell hadde i 2015 i alt 16 klubbkvelder og 2 styremøter.
På klubbkveldene lager de unge selv varm mat, organiserer leker og spill /
turneringer.
Mat og snacks koster kr. 15 pr. pers. Vi starter kl. 18 og holder på til ca. kl. 22.
I forbindelse med felles måltid har vi en andakt. På kveldene har det vært fra 5 til 10
ungdommer.
Noen punkter fra programmet:
- filmkveld med film om en moderne Noas Ark "Evan den allmektige"
- aktivitetskveld med uteaktiviteter og lek
- en "hemmeligkveld" hvert semester med samling på ukjent sted
- musikkvelder der vi har øvet på enkle samspill med nyinnkjøpt slagverk og el-gitar,
sammen med bassgitar og piano som menigheten hadde fra før.
- sommeravslutning med overnatting i lavvo ved Spro gruver.
Fra Acta Øst har vi hatt inspirerende besøk og andakter i begge semester: Anne Lin
på sommeravslutningen, Lena på en klubbkveld i høstsemesteret.
Carini har deltatt på leir i regi av Acta
3 stk fra klubben reiste på Get Focused-samling sammen med ungdom fra
ungdomsklubben Connect, Misjonskirken.
Vi håper på å få med flere konfirmanter fra vår menighet i 2016, det har vi ikke fått til i
år. Men det har vært flere "nye" ungdommer innom på møtene.
Voksenledere i klubben er fortsatt Solveig og Cristo Andresen-Ots, Maalfrid og Nils
Ivar Bovim.

Menighetshuset
Husstyret har ansvar for fornyelser og vedlikehold av menighetsshuset.
Etter travle år i 2012-13 var det en relativt beskjeden innsats i 2014 og ennå mer
beskjeden i 2015. Det ble holdt ett styremøte, 11. februar, og dugnader 27. og 28.
april. Menighetsrådet behandlet husstyrets forslag til plan og budsjett 17. mars.
Største innsatsen i 2015 er formodentlig omfattende planlegging av fornyelser av det
elektriske opplegget i menighetshuset.
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I husstyret sitter: Tone Killingmo, Nils Ivar Bovim og Finn Østmo, sistnevnte som
kontaktperson.
Husstyrets regnskapsoversikt 2015:
Oppheng prosjektor ………………......... 499 kr
2 lamper + maling og
oppheng for rammeverk ………………. 533 ”
Innkjøp babystoler ……………………… 595 ”
Sum
1.627 kr

betalt av Julemessen
”
betalt av m.rådet 28/4

Husstyret fører bare regnskapsoversikt, ikke eget formelt regnskap da det inngår i de
formelle regnskapene for henholdsvis Julemessen og menighetsrådet.
Ansvarlig for drift og utleie (som ikke ligger under husstyret) er Tone Killingmo.
Menighetshuset ble i 2015 utleid 11 ganger imot 13 ganger året før.

Julemessen på Gjøfjell
Julemessen avholdt som vanlig årsmøte i juni 2015. Det tok en del tid å få på plass
tilstrekkelig antall personer til forberedelse og gjennomføring av en julemesse i 2015,
derfor ble avgjørelsen først tatt i august 2015.
Vedtektene for Julemessen på Gjøfjell inneholder følgende formål:
Julemessen på Gjøfjell er en interesseorganisasjon for innsamling av midler til
• fornyelse og vedlikehold av Gjøfjell menighetshus,
• barne- og ungdomsarbeidet knyttet til Gjøfjell menighet.
Julemessen på Gjøfjell skal:
• forberede og gjennomføre en julemesse i Gjøfjell menighetshus
• kontakte Husstyret for Gjøfjell menighetshus og Gjøfjell menighetsråd for å
kartlegge aktuelle støttebehov
Medlemskap i Julemessen på Gjøfjell er åpent for alle som ønsker å gjøre en
innsats for innsamling av midler i henhold til formålet.
På tross av relativt kort og hektisk forberedelse ble Julemessen avholdt med stort
sett samme opplegg som tidligere. Takk til alle som hjalp til og som bidro til
forberedelse av og gjennomføring av julemessen!
Gjøfjell menighetshus var godt besøkt med barn og voksne med antall omtrent som
de foregående år. Dato for vår julemesse falt sammen med en større julemesse nord
i kommunen som samler folk fra hele Nesodden. Om det er mulig bør vi forsøke å
arrangere vår julemesse 14 dager tidligere.
Det var som tidligere lagt vekt på å ha bord med aktiviteter for barn og ungdom i
tillegg til øvrige bord for besøkende. For første gang ble det benyttet høyttaleranlegg.
Godt å slippe høyrøstede rop for å bli hørt. På forhånd ble det solgt noe færre lodd,
men det ble godt salg av både lodd og årer på selve julemessedagen. Mer aktivt salg
av lopper ga dessuten noe økt inntekt i forhold til tidligere.
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For øvrig leste Liv Landmark en julefortelling og barn fra barnekoret Gjøken bidro
med sang. Brutto inntekt fra julemessen var kr. 21.163, samlede utlegg var kr. 2.497
og netto inntekt ble dermed kr. 18.666.

Regnskap for Julemessen på Gjøfjell ved utløp av regnskapsåret 2015
55 751,07

Saldo Julemessekonto pr. 31.12.2014
Tilbakeført fra Ungd.klubben 2.1.2015 pga. støtte fra Acta (Normisjon)

1 000,00

Tilbakeført fra Ungd.klubben 29.2.2016 pga. støtte fra Acta (Normisjon)

2 900,00

Benyttet av Husstyret i 2015
Oppheng prosjektor

499,00

2 lamper + maling og oppheng for rammeverk

533,50

Benyttet av Julemessen i 2015
Musikkanlegg, mikrofoner, gitar + el.slagverk

9 009,00

Adm.utgifter konto + Brønnøysundreg.

206,75

Kostnader til årets messe inkl. gevinster

2 497,12

Støtte til barne- og ungdomsarbeidet i Gjøfjell menighet

6 439,90

Utgifter i 2015

19 185,27

-19 185,27

Inntekter fra Julemessen i 2015 + renter 2015

21 205,62

Saldo 31.1.2015=Totalt beløp som kan benyttes i 2015

61 671,42

Ikke utført, men tidligere bevilgning til Husstyret

15 900,00

-15 900,00

Avsettes til julemesse og adm.utg. 2016

4 000,00

-4 000,00

Rest til Julemessens disp. 2016 + nytt bidrag husstyret

41 771,42

Julemessen vil i 2016 bl.a gi støtte til noe innkjøp av materiell for barne- og
ungdomsarbeidet og bidrag til instrumenter (bl.a. keybord til ungdomsklubben).
For Julemessekomiteen Maalfrid U. Bovim

Bibelgruppe
En bibelgruppe med 8 deltagere møtes månedlig til bibelstudium og fellesskap.

Misjon
På onsdagskveldene har det i en årrekke vært en misjonskveld i semesteret.
I 2015 oppnevnte menighetsrådet et eget misjonsutvalg for Gjøfjell menighet etter
forslag fra 3 frivillige (se nedenfor), med mandat og valg av Norsk Misjonsselskap
som samarbeidsorganisasjon.
Disse tre sitter i utvalget: Bjørg Gravdal, Sissel Roaldseth og Toralf Roaldseth.
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KORTTIDSTILBUD I GJØFJELL
Trosopplæringsopplegget for 0 – 18 åringer
Disse er knyttet til opplegget ” Plan for trosopplæring GUD GIR - VI DELER ”
utarbeidet av Kirkerådet i 2010. Planen bygger på stortingsvedtaket om at ansvaret
trosopplæringen overføres fra skolen til Den norske kirke.
Bevilgninger fulgte med denne overføringen og finansierer bl.a. trosopplæringsstillingene på kirkesenteret.
Et prinsipp i planen er at trosopplæringen gjennomføres med breddetiltak.
Det vil si at en går bredt ut: Alle i ett årskull fra 0 – 18 år og som er medlem i kirken
(inkl. tilhørende, se side 13) inviteres til opplegg i menigheten, gjerne med brev.
Disse tilbudene skal dessuten gå over en begrenset tid, fra en gang til ca. ett år.
Konfirmasjonsforberedelsen inngår i dette. Ikke-medlemmer kan også delta.
Det er trosopplæringsleder i staben som har ansvar for dette, sammen med
trosopplæringsutvalget (se side 12) – og menighetsrådene som vedtar plan for dette
i sin menighet.

Det var følgende slike tiltak i, eller delvis i, Gjøfjell menighet i 2015:
(Se også tilbud som er lokalisert i Skoklefall og Nesodden menigheter, men som
også er åpne for barn og unge fra Gjøfjell, side 13)

Babysang
Alder 0 år
En gang i uken i ett semester
Våren og høsten ble det gjennomført 1 babysangkurs over 8 dager i Gjøfjell
menighetshus, med lunsj etterpå. Anette M. Thaulow ledet vårkurset og Anne Marit
Tronvik var vikar på høstkurset.
Julevandring
Alder 3 – 5 år
Desember
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.
4-årsbok
Alder 4 år
En gang I året
I tradisjon tro ble 4-åringene i menigheten invitert til en gudstjeneste med utdeling av
4-årsboken. Det er en bok med fine tegninger, bibelhistorier, sanger og tegneserier
om 4-åringene Bo og Nora. De fikk også et arbeidshefte med samme tema og figurer
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som i boka. I 6 barn deltok på dette i Gjøfjell kirke. (Også i Skoklefall og Nesodden
menigheter)
6-årsbok
Alder 6 år
En gang i året
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.
Tårnagent
Alder 9 år
En gang i året
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.
Lys Våken
11-åringer
En gang i året
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. Deltakerprosenten i
kullet fra Myklerud skole var høy.
11-åringer ble invitert til å være et døgn i kirken. 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.

Konfirmasjonsforberedelse

14 -15-åringer
Ca. ett år
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.
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Samarbeid skole og barnehage
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.
Skolebesøk
Skoleklasser har besøkt kirkene: Gjøfjell kirke – 1 klasse, Nesodden kirke – 2 klasser
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.

Andre korttidsopplegg i Gjøfjell menighet
Her vil vi særlig peke på fine konserter i kirken med Fremad Janitsjar og Nesodden
sangkor.

RÅD OG STATISTIKK
Menighetsrådet
Den midlertidige ordningen, som har vart i 10 år, med felles menighetsråd for
Nesodden og Gjøfjell menigheter opphørte i 2015.
Det nye rådet for Gjøfjell startet sitt virke 1. november slik det fremgår av oversikten
nedenfor.
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.
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Menighetsrådsmøter i 2015
”Nesodden og Gjøfjell menighetsråd” hadde 8 ordinære møter med 108 saker
( saksnummer, der enkelte saker var oppe flere ganger). Etter 1.11. hadde ”Gjøfjell
menighetsråd” 2 møter med 10 saker. I fellesmøtet med Skoklefall menighetsråd
19.5., ble 4 saker behandlet.

Rådets sammensetning
N = fra Nesodden menighet

G = fra Gjøfjell menighet

Frem til 1. november
– Nesodden og Gjøfjell menighetsråd

Fra 1. november
– Gjøfjell menighetsråd

Finn Østmo (G)

leder

Finn Østmo

leder

Lars Erik Granum (G)

nestleder

Lars Erik Granum

nestleder

Tone Killingmo (G)

Medlem

Lillian S. Granum

medlem

Ingelil Mitchell (N)

Medlem

medlem

Evy Ruud (N)

Medlem

Torun Alexandra
Johannessen
Bjørg Gravdal

Anne Grete Gullerud
(N)
Anne Marit Tronvik /
Georg Børresen /

Medlem

Ellev H. Gravdal

varamedlem

sokneprest til 30.9.
vikarprest til 15.12.

Georg Børresen /
Synnøve Sakura
Heggem

vikarprest til 15.12.
sokneprest fra 15.12.

varamedlem

Gjøfjelldeltagelse i andre råd
Representanter fra Gjøfjell menighet i råd og utvalg som gjelder alle 3 menighetene:
Fellesrådet: Tone Killingmo (som nestleder) og Finn Østmo, frem til 1/11.
Lillian Granum og Lars Erik Granum, fra 1/11
Trosopplæringsutvalget: Lillian Granum frem til 1/11.
Solveig Andresen Ots og Finn Østmo fra 1/11
Grønt utvalg: Finn Østmo, inntil videre
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Statistikk Gjøfjell menighet
Antall medlemmer pr 31.12 inkl
tilhørende (eks tilhørende) *
Innmeldte
Utmeldte
Antall gudstjenester
Antall deltagere
Dåp (bosatt i menigheten)
Konfirmanter
Vigsler
Gravferd
Julemesse/Julebasar
Givertjenesten
Offer/kollekt til egen virksomhet
Offer/innsamling til andre
Fasteaksjonen

2015
2182 (2059)

2014
2201 (2067)

2013
2190 (2062)

0
10
32
3439
22(18)
33
0
15
Kr 21.163
Kr 7.950
Kr 38.257
Kr 15.560
Kr 12.286

2
8
31
2815
12(10)
25
0
10
Kr 24.506
Kr 15.200
Kr 31.519
Kr 10.763
Kr 12.286

3
0
31
2554
12(9)
21
3
16
Kr 29.340
Kr 21.600
Kr 39 752
Kr. 26 087
Kr 15.245

* Tilhørende er barn som ikke er døpt, men foreldrene er medlemmer.

3. LIVET UTENFOR GJØFJELL MENIGHET
”Utenfor” gjelder her i forhold til de geografiske grenser for menigheten – ikke i
åndelig forstand.
Her er tatt med virksomheter som skjer i Skoklefall og Nesodden menigheter, men
som er åpne for alle tre menighetene.

Det har vært god kontakt og utstrakt samarbeid med Skoklefall menighetsråd,
bl.a. om trosopplæring, kirkespeilet, nyhetsbrevet m.m.
Det har også vært et godt samarbeid med Pinsekirken, Misjonskirken og den
katolske menigheten på Nesodden om disse gudstjenestene:
o Alpha kurs i Pinsekirken vinteren 2015
o Friluftsgudstjeneste på To gård 2. pinsedag
o Olsokfeiring i Nesodden kirke 29. Juli

Korttids trosopplæringsopplegg 0-18 åringer fortsatt
Det vises til opplegget som foregår, helt eller delvis i Gjøfjell, side 9.
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Vi fortsetter her med korttidstilbud innen ”trosopplæringsplanen” der virksomhetene
har foregått i sin helhet i Skoklefall eller Nesodden menigheter, men er åpne for
deltagelse fra Gjøfjell.
Dåpssamlinger
Alder 0-år
Skoklefall kirke
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 en samling 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.
Minglegudstjeneste julaften
Alder 3-5 år Julaften 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.
PULS
Ungdommer
Skoklefall kirke
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
Ungdommer
Kirkesenteret
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.

Kontinuerlige barne- og ungdomstilbud
Cantemus barnekor
Alder 5 år
Skoklefall kirke
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.
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Action Tweens Alder ca. 9 – 12 år
Månedlig
Nesodden m.hus
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har vært ca. 10
fredagssamlinger á 3 timer, 1 overnattingstur til Steilene og eget opplegg på
menighetsweekenden. Oppmøtetallet har variert gjennom året på mellom 8 og 30
oppmøte hver gang. Flere tweens har vært innom flere ganger selv om de ikke
kommer fast. Action Tweens er et samarbeidsprosjekt mellom de tre menighetene og
holder til i Nesodden menighetshus. Det kommer tweens fra alle menighetene til
dette. Dette er en lavterskelklubb med andakt, leker, baking og formingsaktiviteter
som en del av det faste programmet. Tre-fire voksne frivillige, to ansatte og opptil ti
ungdommer har vært med som ledere gjennom året. Vi ser at mange av de nye som
kommer har deltatt på Lys Våken eller Tårnagenthelg.
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.
Ledere på Action Tweens:
Voksne hjelpeledere: Henrik Rønneberg, Anniken Fitje Hasle, Øivind Skullerud.
Hjelpeledere fra ungdomsskolen: Sara Langvatn, Kaya Maagaard, Jakob Udahl,
Thomas Hake-Steffensen, Anna Hake-Steffensen, Jacob Nygård.
Voksne ledere: Inger Thedin, Jon Anders Anmarkrud, Katrine Fredwall.

Andre fellestilbud
Musikk i kirkene
Kantorissimo er en klassisk kammermusikkserie i Skoklefall og Nesodden kirke.
Serien hadde sin oppstart i 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.
Det har blitt gjennomført svært varierte konserter med et gjennomgående høyt
kunstnerisk nivå. De fleste konserter avholdes den første tirsdagen i måneden kl.
19.30. Konsertene har en viktig rolle på Nesodden og er med på å gi folk et positivt
forhold til kirka.
I 2015 hadde Kantorissimo 6 konserter i Nesodden kirke og 5 konserter i Skoklefall
kirke. Kantorissimo har fått støtte av Norsk kulturråd, Nesodden kommune og
Nesodden kirkelige fellesråd.

Menighetsweekend
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
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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.

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
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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.

FELLESRÅD, STAB OG INFO

Fellesrådet
Nesodden kirkelige fellesråd har etter kirkeloven § 14 ansvar for alle tre menigheter
når det gjelder:
- Administrative og økonomiske oppgaver, som for eksempel koordinering av
budsjettarbeidet i menighetene
- Mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen
- Arbeidsgiveransvar
- Menighetenes kontakt med kommunen
- Ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene
Kirkevergen er sekretær for Fellesrådet.
Fellesrådet lager egen årsmelding for sin viksomhet.

Stab
Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge
Frank Willy Vindløv Larsen
Sokneprest Nesodden/Gjøfjell
Anne Marit Tronvik / Georg Børresen(vikar) /
Synnøve Sakura Heggem
Sokneprest Skoklefall
Svein Hunnestad
Kapellan
Helge Kollerøs Nylenna / Kristine Bekken Aschim
(vikar)
Kantor N/G (permisjon 50 %)
Ingeborg Christophersen
Trosopplæringsleder
Anne Helen Hough / Jarl E. Eidjord
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 i små deltidsstillinger Øyvind Tobiassen, Steinar Glimsdal, Eldrid
Lorentzen, Arne Rasmussen, Halvor
Håkanes, Tone W. Killingmo
Barne- og ungdomsarb. 80 %
Anette Maria Kaarud / Isa S. Aasmundrud
(vikar)
Trosopplæringsmedarbeider (Action) 20 %
Ingvild M. Fredwall
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De fleste i staben, som er våre lønnede medarbeidere, har kontor /base i
kirkesentret på Tangen. Staben gjør en uvurderlig jobb for menighetene med stor
arbeidsinnsats, humør og fagkunnskap !

Informasjonsarbeidet
Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i
2015. Sokneprest Anne Marit Tronvik var redaktør for 3 utgaver (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.
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.

OBS
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.
Ønsker du å bli med på denne ordningen, kan du sende e-post til
nyhetsbrevet@nesodden.kirken.no.

Takk til alle som har bidratt med innspill til årsmeldingen !

