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1. INTRO OG OPPSUMMERING
Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og arbeid som er gjennomført av frivillige
og ansatte. Den er inndelt i to hoveddeler.
Kap. 2 gjelder det som foregår i Gjøfjell menighet, geografisk sett.
Kap. 3 gjelder det som foregår utenfor Gjøfjell menighet, men der folk herfra deltar.

Aktører
-

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

Vi vil i den forbindelse gi en spesiell honnør til de frivillige i barne- og
ungdomsarbeidet, opplegg for onsdagskveldene, julemessene, arbeid med drift,
fornyelser og vedlikehold av menighetshuset, deltagelse i råd og utvalg, medvirkning
i gudstjenestene og ikke minst det mer usynlige omsorgsarbeidet i nærmiljøet !

Oppsummering
-

Nytt av året
er ”kapellan med Gjøfjell som særskilt tjenestested”
og systematisk besøk til innflyttere.

-

Gudstjenestene
er menighetens kjernevirksomhet med forkynnelse, musikk og sang, ofte med
nattverd og dåp.

-

Misjon
er kommet mer i sentrum ved at Gjøfjell menighet har en misjonsavtale med
Det Norske Misjonsselskap (NMS) med Mali som prosjektland og et eget
misjonsutvalg i menigheten.

-

De kontinuerlige tilbudene
som drives av frivillige i Gjøfjell har utviklet seg videre i menighetshuset:
Barnekoret ”Gjøken”, ungdomsklubben ”Follow”, kirkekaffene etter
gudstjenestene , 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 2017 bl.a. vært: babysang.
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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

NYTT AV ÅRET
Egen kapellan for Gjøfjell
I starten av høstsemesteret fikk vi en kapellan med ”Gjøfjell som særskilt
tjenestested”. Det vil si at denne presten har de aller fleste gudstjenestene i Gjøfjell
kirke. Dette gir igjen en mulighet for sammenheng i gudstjenestene og til å bli godt
kjent med menigheten på kirkekaffer mv.
Den som er tilsatt i denne stillingen er Kristin Bugge Heilo som utrolig raskt har blitt
kjent med mange og skapt glede og inspirasjon i vide kretser ! Hun deltar bl.a. i
Gjøfjell menighets strategiutvalg, se nedenfor, og er vara for soknepresten i
menighetsrådet.
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Strategiutvalg opprettet
Etter sommeren opprettet menighetsrådet et eget strategiutvalg for Gjøfjell som bl.a.
vi arbeide med situasjonsanalyse, mål og virkemidler med sikte på å nå langt flere
med det glade budskap.
Deltagere i strategiutvalget er kapellanen, menighetsrådsleder og Nils Ivar Bovim
som har stått sentralt i menighetsbyggingen på Gjøfjell i noen tiår.
Invitasjon av nyinnflyttede
Det er fortiden stor innflytting til denne delen av kommunen og en regner med at
dette vil fortsette i mange år framover. På denne bakgrunn ble det satt i gang arbeid
med systematisk invitasjon av innflyttere. Disse blir ønsket velkommen med en
blomst og en brosjyre om tilbudene i Gjøfjell menighet (som også er noe nytt av året).
Man er blitt meget god mottatt !

KONTINUERLIGE TILBUD
Gudstjenester
Her har vi menighetens kjernevirksomhet. Det er gudstjeneste regelmessig
annenhver uke i Gjøfjell kirke , med noen gudstjenester i tillegg i høytidene.
Som innledning til prekenen har prestene gjerne et innslag for barn som deretter
følges ut i menighetshuset og har et opplegg der til prekenen er ferdig.
Kirkekaffen er ett av menighetens viktigste samlingspunkter og gir god anledning til å
bli kjent med nye.
Menighetsrådet har opprettet et gudstjenesteplanutvalg som, ut fra et mandat, skal
være med å planlegge gudstjenestene sammen med prestene: Deltagere i utvalget i
2017: Lars Erik Granum, Nils Ivar Bovim og sokneprest Synnøve Sakura Heggem
fram til høsten da kapellan Kristin Bugge Heilo overtok.

Misjon
På onsdagskveldene i menighetshuset har det i en årrekke vært en misjonskveld i
semesteret der vår lokale misjonsforening står for arrangementet – også i 2017.
I 2015 oppnevnte menighetsrådet et eget misjonsutvalg for Gjøfjell menighet og Det
Norske Misjonsselskap (NMS) valgt som samarbeidsorganisasjon. I 2016 ble Mali
valgt som prosjektland. Det legges opp til at 4 gudstjenester i året er vinklet mot
misjon, med ofringer til prosjektet.
I 2017 deltok landstyreleder i NMS Øyvind Meling på en av disse, i en flott
misjonsgudstjeneste 2/11, og ved kirkekaffen i menighetshuset etterpå. Inntektene
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ved gudstjenesteofringene var i 2017 i sum 8.660 kr. I tillegg kom ofringer på
misjonskveldene.
Hva nå ?
Det er et ønske å få misjon inn i barne- og konfirmantarbeidet framover.
Misjonsutvalget har kontaktet kapellanen om dette. Kanskje også en egen
givertjeneste?
Disse tre sitter i misjonsutvalget: Bjørg Gravdal, Sissel Roaldseth og Toralf
Roaldseth.

Åpne onsdagskvelder
Annenhver onsdag i 2017 har det vært åpne samlinger i Gjøfjell menighetshus fra kl.
19.00 – 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.
Samlingene er åpne, det er ikke nødvendig å komme hver gang.
Våren 2017 hadde vi 8 samlinger og i høstsemesteret 9 samlinger. Hvert semester
har det vært inspirerende misjonsmøter sammen med Myklerud misjonsforening
arrangert i hovedsak av Bjørg G, Torunn J og Inger Anni. Talere fra NMS har vært
stått for andakt og informasjon fra NMS sin virksomhet, mens Sissel og Toralf
Roaldseth har fortalt om menighetens kommende Mali-prosjekt.
For øvrig har det vært en filmkveld i hvert semester med sterke filmer.
Temaet for samlingene i vårsemesteret har vært om «Se og bli sett». Samlingen
26.april var en avslutning for Synnøve Heggem (alle menigheter var invitert) hadde et
inspirerende innlegg om japaneren Kagawa, en interessant personlighet som var
viktig for spredning av kristen tro i Japan. Tema for høstsemesteret var «Tro og liv».
Vi har vært normalt 7 til 12 stk på møtene, men med over 20 på misjonskveldene.
En ledergruppe bestående av Torunn Andresen, Finn Østmo, Maalfrid og Nils Ivar
Bovim, har hatt 2 møter og lagt opp semesterprogrammene sammen med
sokneprest Synnøve Heggem (vår 2017) og kapellan Kristin Heilo (høst 2017)

Barnekoret ”Gjøken” *)
Barnekoret dekker aldersgruppen fra 4 år og oppover. Per Joakim og Heidi StrandSørlie startet opp koret på nyåret 2017 med faste øvelser både vår og høst 2017.
Heidi både dirigerte og spilte piano. De arrangerte middag for barn og voksne og
hadde opptreden på gudstjenester våren 2017. Til jul ble menigheten invitert på
juleforestilling og julegrøt med koret i menighetshuset.
*) Gjøken eller GjøK’en er en forkortelse for GJØfjell Koret)
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Ungdomsklubben FolloW i Gjøfjell
Våren 2017 ble det arrangert 6 klubbkvelder og 1 styremøte.
På klubbkveldene lager de unge selv varm mat, organiserer leker og spill /
turneringer. På kveldene har det vært fra 3 til 7 ungdommer.
Styret vedtok i 2016 å starte et «generasjonsskifte» da ungdommene som var med
fra begynnelsen for 5 år siden gikk på skoler og var i skoleåret delvis bosatt utenfor
kommunen. Tanken var å prøve å få med de nye konfirmantene og nye ledere.
Tross flere forsøk har det ikke vært mulig å skaffe nye ledere og klubbarbeidet ble
derfor satt på vent høsten 2017.
Voksenledere i klubben var i 2017 Solveig og Cristo Andresen-Ots, Maalfrid og Nils
Ivar Bovim.

JULEMESSEN PÅ GJØFJELL 2017
Også i 2017 kunne det arrangeres julemesse da tilstrekkelig antall personer til
forberedelse og gjennomføring av en julemesse kom på plass i september og da ble
det vedtatt å gjennomføre julemesse lørdag 4. og søndag 5.november 2017.
Julemessen ble gjennomført med stort sett samme opplegg som tidligere. Takk til
alle som skaffet/ga gevinster og laget salgsvarer, til dere som hjalp til og som bidro til
forberedelse av og gjennomføring av julemessen!
Gjøfjell menighetshus var godt besøkt med barn og voksne – omtrent som
foregående år. Det var som tidligere lagt vekt på å ha bord med aktiviteter for barn i
tillegg til øvrige bord for besøkende. Marit Aars-Eide leste en julefortelling.
Salg av varer / lopper / utlodning av ca. 40 gevinster og ikke minst åresalg, samt
mulighet for Vipps-betaling ga et resultat på linje med de senere år. I alt kom det inn
ca. 20 000 kroner, nettobeløpet ble dermed bare litt lavere enn foregående år.
*) Julemessen på Gjøfjell er en stiftelse med formål å skaffe midler til barne- og
ungdomsarbeid i Gjøfjell menighet, samt til investeringer i Gjøfjell menighetshus.
Medlemskap i Julemessen på Gjøfjell er åpent for alle som ønsker å gjøre en innsats
for innsamling av midler i henhold til formålet.

Menighetshuset
Husstyret har ansvar for fornyelser og vedlikehold av menighetsshuset.
Nytt av året var er fornyelser og utvidelser av det elektriske anlegget, med bl.a. nytt
innhold i sikringsskapet. Forøvrig har bl.a. inneboden fått ny innredning som gjør
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bruken mer effektiv og et hylleskap for elektronisk utstyr er kommet på plass på
podiet.
Vårdugnaden ble holdt 4. mai med innvendig rengjøring, reparasjoner mm.
Dessuten stell av utebed og fjerning av kratt.
Det ble holdt ett møte i husstyret, 4/12, bl.a. med planlegging av neste års oppgaver,
bl.a. fornyelse av kjøkkenet.
I husstyret sitter: Tone Killingmo, Lars Erik Granum (som også er HMS-ansvarlig),
Nils Ivar Bovim og Finn Østmo, sistnevnte som kontaktperson.
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, men direkte under
menghetsrådet) er Tone Killingmo. Menighetshuset ble i 2017 utleid 10 ganger.

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

KORTTIDSTILBUD I GJØFJELL
Trosopplæringsopplegget for 0 – 18 åringer
Etter flere års arbeid er det nå vedtatt planer for trosopplæring i alle tre menighetene
på Nesodden. Vårt utkast som flere ganger var bearbeidet av menighetsrådene ble
godkjent av biskopen helt på tampen av 2016, og vil nå være gjeldene frem til
revidering om fire år. Den omfatter 23 tiltak som tilbys døpte frem til fylte 18 år. Noen
av tiltakene er enda ikke ferdig utviklet, men vil bli innfaset i løpet av de kommende
årene hvis vi har ressurser tilgjengelig.
I trosopplæringsutvalget sitter Finn Østmo og Niklas Koteng fra Gjøfjell menighet,
mens Jarl Eidjord er utvalgets sekretær og saksbehandler.
Dåpssamlinger
Vi samler alle som skal døpes de neste to månedene til samlinger i Skoklefall kirke
hvor de møter prestene, trosopplærerne og de andre familiene de skal dele dåpsdag
med.
I samlingene blir det gitt informasjon om hva dåpen er, praktisk informasjon for
dåpsdagen og informasjon om menighetens trosopplæring. Vi ønsker å
ansvarliggjøre, utruste og oppmuntre foreldrene og fadderne til å drive trosopplæring
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i hjemmet. For å hjelpe foreldrene med dette har vi utviklet en dåpsperm som deles
ut på samlingen og de får med seg hjem.
Antall døpte i kirkene: Nesodden kirke: 33, Gjøfjell kirke: 17 og Skoklefall kirke: 33.
Babysang
Dette året har det i Gjøfjell blitt gjennomført tre babysangkurs over 8 ganger med
totalt 14 babyer med foreldre. Kursene ble holdt i menighetshuset med sosial
kaffepause med lunsj etterpå. Isa S. Aasmundrud har ledet tilbudet to ganger mens
Malin Højfeldt hadde ansvar for det ene kurset.
Våronngudstjeneste for treåringer
Inkludere barna i gudstjenesten der liknelsen om sennepsfrøet er tema og barna
kommer frem til alteret og vi synger «når et bitte lite frø» og barna får plante et frø i
hver sin potte som de får med seg hjem og kan følge veksten utover våren. Denne
gudstjenesten ble gjennomført i Gjøfjell og Skoklefall med henholdsvis 7 og 16
treåringer.
4-årsbok
4-åringene som er døpt blir invitert til en gudstjeneste med utdeling av 4-årsboken.
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 9 barn, i Skoklefall 18 barn, og 4 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: 14 barn, Gjøfjell: 3 barn og Nesodden: 3 barn.

Lys våken
Første helgen i desember deltok 16 barn fra 6. klasse på Lys våken i Gjøfjell
kirke/menighetshus.
Det deltok 2 barn fra Skoklefall, der samlingen helgen før måtte avlyses.
Deltakerprosenten i kullet fra Myklerud skole var høy, hele 91 % av de døpte i Gjøfjell
på det 11-årskullet deltok på arrangementet. Her fikk de erfare å være lys våkne
overfor Gud, seg selv og andre. Det var mye lek og moro knyttet opp til 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, bønner og
dramatisering.
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Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2017 ble 106 ungdommer konfirmert. Av disse tilhørte 16 Gjøfjell menighet, 17
Nesodden menighet og 73 Skoklefall menighet. Konfirmantene fulgte et åtte
måneders undervisnings-opplegg på tvers av bosted, inndelt i interessegrupper og
undervisningsgrupper.
Interessegrupper: Ten Sing (ansvarlig: Isa), KRIK 1 og 2 (ansvarlig: Jarl) og POP
(ansvarlig: Helge).
Undervisningsgruppene: Konfirmantene deles inn etter skoler og har undervisning i
smågrupper i Skoklefall og Gjøfjell menighetshus. Temaer for konfirmantåret er blant
annet: Identitet, trosartiklene, etikk og valg, bibel, bønn, nattverd, fellesskap, påske,
sorg m.m. Undervisningen har foregått i 9 grupper med 10 – 15 deltakere som
prestene og kateket har vært ansvarlige for. I tillegg deltar konfirmantene på
weekendleir høst og vår. 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.
Julevandring
I begynnelsen av desember ble det arrangert julevandring i Skoklefall og Gjøfjell
kirker.
4 barnehagegrupper med 32 deltagere fra Fagerstrand og Fjellstrand deltok på
julevandring i Gjøfjell kirke. Mange barnehagegrupper med totalt 175 deltagere var
med i Skoklefall kirke. Isa Aasmundrud hadde ansvaret for det praktiske rundt
gjennomføringen av julevandringen. Anne Marit Tronvik, Isa Aasmundrud og Marit
Tobiassen var med som engelen Gabriel og keiser Augustus.
Skolebesøk
En klasse besøkte Gjøfjell kirke, en klasse besøkte Nesodden kirke, og to klasser
besøkte Skoklefall kirke i løpet av året.
Skolegudstjenester før jul
Alle barneskoler, med unntak av Steinerskolen, avholdt skolegudstjenester i 2018.
Ingen ungdomsskoler deltok. 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 prest på sin julefeiring. For Berger skole og
Nesoddtangen skole ble det holdt 7 gudstjenester i Skoklefall kirke. Nesten 1.000
barn deltok i disse gudstjenestene i Skoklefall.
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RÅD, REGNSKAP OG STATISTIKK
Menighetsrådet
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 medarbeidere.
Gjøfjell menighetsråd hadde i 2017 7 ordinære møter med til sammen 81 saker
( saksnummer, der enkelte saker var oppe flere ganger).

Menighetsrådets sammensetning
Finn Østmo, leder
Lars Erik Granum, nestleder
Lillian S. Granum, medlem
Bjørg Gravdal, medlem
Ellev Gravdal, varamedlem
Synnøve Sakura Heggem sokneprest til 30/4
Svein Hunnestad, sokneprest fra 1/6
Kristin Bugge Heilo, kapellan fra 3/9, vara for sokneprest i m.rådet

Deltagelse i Fellesrådet:
Fellesrådet har primært ansvar for kirker, gravplasser og stab.
Lillian Granum og Lars Erik Granum har vært menighetsrådets representanter her,
med Finn Østmo som vara.

Regnskap Gjøfjell 2017
Menighetens regnskap er gjort opp med et underskudd på 44.098.
Det var budsjettert med et underskudd på 46.600.
Underskuddet er knyttet til oppgraderingen av det elektriske anlegget i
menighetshuset der en har brukt tidligere oppsparte midler.
Regnskapet er trykket opp som bilag til årsrapporten.
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Statistikk Gjøfjell menighet
GJØFJELL
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

2017
2228 (2102)

2016
2103 (2046)

2015
2182 (2059)

2014
2201 (2067)

4
2
33
2769
17(14)
19
2
10
Kr 20.000
Kr 8700
Kr 30.285
Kr 14.461
Kr 8615

2
17
33
3054
16(11)
20
6
13
Kr 22.000
Kr 7.800
Kr 25.821
Kr 14.239
Kr 11.401

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. LIVET UTENFOR GJØFJELL MENIGHET
Her er tatt med virksomheter som skjer i Skoklefall og Nesodden menigheter, men
som er åpne for alle tre menighetene.

Trosopplæringsopplegg 0 – 18 år fortsatt
Action Tweens
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har vært 10 fredagssamlinger á
3 timer og 1 overnattingstur til Steilene. Oppmøtetallet har variert gjennom året, men
med et snitt på rundt 15 barn. 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 kirkens historie,
mens høsten tema var etikk og tjeneste. Det satses på formidling gjennom
undervisning, fortelling, sang, drama og samtale.
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ActionTweens har videre et særlig fokus på forvaltning (miljø) og rettferd. 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.
Et stasjonsbasert opplegg gir mye voksenkontakt og gjør det lett å tilpasse til barn
med ulike behov for konsentrasjon og variasjon. Et stasjonsbasert opplegg er
imidlertid lederintensivt. Heldigvis har vi mange gode ledere; og ønsker oss alltid
flere.
Årets leir hadde temaet «Mesternes mester». Vi inviterte til mange fysiske
utfordringer i vår egen variant av Mesternes mester gjennom hele lørdagen på
Landsteilene, i tillegg til grilling, leirbål og lek og moro i mange varianter.
Mange av de eldste barna fortsetter som ledere etter at de er for gamle til å være
deltakere. Her kan vi bli enda flinkere til å utvikle dem og deres lederegenskaper som
en del av tiltaket. Det kan også tenkes at vi bør se på muligheten for å utarbeide et
eget tilbud til denne aldersgruppen.
Voksenledere: Anne Irene Nygård, Leif Marcussen, Øivind Skullerud, Jarl Eidjord
(Katrine Kjærheim Fredwall og Jon Anders Anmarkrud).
Hjelpeledere fra ungdomstrinnet/videregående: Thomas Hake-Steffensen, Anna
Hake-Steffensen, Alexander Nygård, Jacob Nygård(vår), Hans Olav Anmarkrud, Liv
Oda Torgersen, Aud Irene Nygård (høst), Jørgen Tollefsen (høst), Ingrid Elisabeth
Wehmer (høst) og Håvard Kjærheim Fredwall.
PULS
I vårhalvåret var det PULS gudstjeneste hver andre søndag kveld i måneden i
Skoklefall kirke. Her ønsker vi å legge til rette for et møte mellom konfirmanter,
ungdommer og menighetene. Vi ønsker å utvikle PULS videre, slik at gudstjenesten i
enda større grad blir preget av ungdommenes deltagelse. Vi ønsker også å utvikle
PULS i et samarbeid mellom ungdomsstaben og Skoklefall menighet og vil legge til
rette for at ungdom i større grad blir delaktige i planlegging og gjennomføringen av
disse gudstjenestene. Vi ønsker at PULS gudstjenestene arrangeres også utenom
konfirmanttiden.
Lederkurs
Våren 2017 var 11 ungdommer ferdige med lederkurset som følger skoleåret og
startet i september 2016. Høsten 2017 startet 12 ungdommer på lederkurs.
Samlingene, med ungdommer fra alle menighetene, blir holdt på Skoklefall
menighetshus. Gjennom året får ungdommene både teoretisk undervisning og
praktisk ledererfaring i kirkenes barne- og ungdomsarbeid. Kurset avsluttes med
kursbevisutdeling og grilling i juni.
Fjorårskonfirmanter
Det har blitt arrangert to weekender for fjorårskonfirmanter dette året. Første helgen i
mars dro 35 av ungdommene som ble konfirmert i mai 2016 på tur til KRIK
høyfjellsenter i Hemsedal. Det ble en kjempefin tur med nydelige skiforhold,
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skumringsstund, nattverdgudstjeneste og mye sosialt fellesskap. Den andre turen var
for konfirmantene som ble konfirmert i mai dette året og gikk av stabelen første
helgen i september. Målet var Gøteborg og Liseberg. Vi bodde på Lisebergbyn
ungdomsherberge og var på gudstjeneste i den gamle sjømannskirken og fikk også
med oss en tur med temasamling på Åh stiftsgård og skumringsstund i løpet av
helgen. 41 fjorårskonfirmanter var påmeldt på denne turen i tillegg til ledere.
Vi er privilegert som har så mange positive og hyggelige ungdommer som blir med
på våre arrangementer også etter at konfirmanttiden er over.

Vesper i Skoklefall kirke
En onsdag i måneden er det Vesper – musikalsk kveldsmesse i Skoklefall kirke. Her
inviterer sokneprest Svein Hunnestad ulike musikere og sangere, i tillegg til gjester til
en dypere samtale.
Målet er å trekke levende samtidskultur inn i gudstjenestene og skape møteplasser
for mennesker, tro og tvil. Vi ønsker å formidle at Gud er til stede i våre liv slik de
faktisk leves. Så mange som mulig skal få oppleve at Skoklefall kirke er vår kirke og
et sted en kan kjenne seg hjemme.
Vesper trekker vanlige kirkegjengere, men også dem som ikke så ofte går i kirken på
søndager.
Mange frivillige er med som forsangere, diktlesere, pynter kirken, baker kake og
forbereder til kirkekaffe. Det tas inn kollekt på Vesper og flere gir fast til
kulturkontoen. Midlene brukes til å honorere utøverne. Det har vært avholdt 11
vespere i Sko

Menighetsutviklingsprosjektet (MUV)
.På grunn av bemanningssituasjonen på Kirkesenteret og blant prestene, besluttet de
tre menighetsrådene å sette MUV-arbeidet på vent i vårsemesteret 2017. Fra august
startet arbeidet opp igjen, og 10.oktober ble det arrangert en felles MUV-samling
(MUV 2) i Skoklefall menighetshus, med besøk av mentor Erling Birkedal fra MF.
Skoklefall har etter dette, i tråd med progresjonsplanen for MUV, gjennomført
intervjuer med 15 personer i menigheten. Arbeidsgruppen i MUV og menighetsrådet i
Skoklefall vil, sammen med mentorene fra MF, jobbe videre med dette materialet
utover våren 2018.

Andre fellestilbud
Kantorissimo i Nesodden kirke
Kantorissimo er en klassisk kammermusikkserie i kirkene på Nesodden, primært
Nesodden kirke. Serien hadde sin oppstart september 2013. Vi lister under opp
arrangementer gjennomført i 2017:
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28. februar 2017 Musikk i krigstid. Kantorissimo-konsert i Nesodden kirke. Britisk
musikk komponert under første og andre verdenskrig. Verker av bl. a.
Britten, Berkeley, Bridge. Ben Thapa (tenor), Stefan Ibsen Zlatanos
(klaver) og Ingeborg Christophersen (blokkfløyte).
14. april 2017

Langfredagsmesse i Nesodden kirke. Kantorissimo. Joon-Ho Shim
(cello) og Ingeborg Christophersen (blokkfløyte og orgel). Satser fra
Bachs cellosuiter, Vivaldis cellokonserter samt Lamento for
langfredag av Egil Hovland.

9. mai 2017

Samuels salmer - Kantorissimo konsertforedrag i Nesodden kirke
med Ann-Turi Ford (sang, historieformidling), Ingeborg
Christophersen (fløyter og cembalo), Gjermund Kolltvet (fele, bratsj,
lyre mm) og Lars Svanberg Jakobsen (bass, gitar).
Folkemusikksamler Ludvig Mathias Lindemman noterte hele førti
merkverdige sanger etter Samuel Hellen (1813-1892). Ukjente Hellen
hadde en helt spesiell livshistorie, og gikk fra å være skurk til en høyt
aktet borger.

13. juni 2017

A Scottish Ayre - Kantorissimo-konsert i Nesodden kirke med SarahJane Summers (fiddle), Juhani Silvola (gitar), Ingeborg
Christophersen (blokkfløyter) og Gunnar Hauge (barokkcello). Skotsk
tradisjonsmusikk arrangert av italienske barokkomponister, samt
skotsk folkemusikk i nåtidens drakt.

24. september
2017

Kantorissimo på Kulturisten! Terje Nordby forteller og Venezianerne
spiller barokkmusikk i Nesodden kirke

29. november
2017

Kantorissimo i Nesodden kirke - Klanger fra kontinentet! Cembalist
Ketil Haugsand i samspill med blokkfløytist Ingeborg Christophersen
og barokkcellist Gunnar Hauge. Musikk av J. S. Bach, Telemann,
Rameau, Philidor og Barirère.

14. desember
2017

Kantorissimo i Nesodden kirke – Den fagreste rosa Folkemusikerne
John Ole Morken og Lajla Storli på hardingfele, fele, sang og gitar
med meditativ julemusikk.

Nesodden kirkeakademi
Nesodden menighetsråd bidro til dannelsen av Nesodden kirkeakademi (Norske
Kirkeakademier) i 2017. Organisasjonen er frittstående og med ett eget styre og
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egne vedtekter. Målet er å gjøre middelalderkirken til et kraftsentrum for historisk,
samtidig og framtidig kulturbevissthet, kristen spirualitet og samfunnsengasjement.
Nesodden Kirkeakademi er gått i gang og samlingene har vært varierte. Oppmøtet
har vært i hele spekteret fra mange til få for de ulike sammenkomstene.
Under beskriver vi litt fra de to første samlingene etter oppstarten i januar 2017:
Maria: Søndag 29. januar 2017 (kveldstid) markerte vi reformasjonsjubileet med en
gudstjeneste med tema: "Maria mellom Luther og Grundtvig". Kunstneren Hildegunn
Solbø stilte ut to av sine Maria-bilder, og folk var invitert til å ta med ulike uttrykk for
Maria. Det var vital samtale og kaffe i etterkant. Godt frammøte.
Påskenatt: 15. april 2017 kl 23.30-24.30 skapte vi vår egen tradisjon omkring
påskenattgudstjeneste. Vi tok utgangspunkt i de klassiske ledd i påskenattsmessa,
ga de en ny, kunstnerisk utforming omkring tema: "vår og påske, liv og død". Anne
Lande, Halvor Håkanes, Ingeborg Christoffersen og Synnøve S Heggem skapte
dette sammen. Jan Heier sørget for at folkemusikktimen på NRK radio gjennom Guri
Skeie hadde en flott beskrivelse og opptak fra deler av messa. Svært godt frammøte.
Videre ble det ytterligere arrangert to møter. I november var tittelen «Hva slags
reformasjon?» og i desember «Nye velkomstritualer?». Møtene fortsetter i 2018.

Menighetsweekend
Årets tema, Skattejakt, ble valgt for å bygge opp under MUV-prosessen som alle tre
menighetene arbeider med. Vi gikk på jakt etter gode opplevelser og erfaringer fra
trosliv og menighetssammenheng, lette etter de verdifulle øyeblikkene som vi bærer
med oss videre. Ved påmelding noterte deltakerne en av sine salmeskatter, og
gjennom helgen ble alle disse sunget. Fredag startet vi i Gjøfjell med suppe på
menighetshuset og deling av salmeskatter i kirken. Prost Hege sang noen av sine
salmeskatter for oss, akkompagnert av kantor Ingeborg. Lørdag formiddag møttes vi i
Nesodden menighetshus hvor Turid Skorpe Lannem, som er veileder i MUV,
underviste oss om det og veiledet oss til å lage en spennende tidslinje som gjaldt
både verdenshistorie, lokalhistorie og menighet. Som vanlig fortsatte vi dagen med
grilling og sporløype på Presteskjær. Søndag avrundet vi helgen med gudstjeneste i
Skoklefall kirke. Det var ca 23 påmeldte, men flere var innom på enkeltarrangement i
løpet av helgen. Det ble ikke oppnevnt ny komité, menighetsrådene ble utfordret til å
tenke gjennom hvordan vi skal arrangere slike samlinger videre – og når på året det
er mest gunstig. Årets komité besto av Alf Reidar Felberg, Elin Dammyr, Anne Marit
Tronvik og Inger Bjørkaas Thedin. Kirsti Langvatn og Rune Borknes sørget for deilig
bevertning fredag og lørdag.

Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet
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Hver onsdag er det andakt på Nesoddtunet. Da er det en gruppe frivillige fra de ulike
menighetene på Nesodden samt Pinsekirken som hjelper til med å følge beboerne til
og fra andaktene som prestene leder.
Fremmøtet på andaktene varierer litt, men er stort sett godt. Det er mellom 12 og 20
beboere som deltar hver gang. Vi holder til i stuen i 2. etasje og den er ofte litt liten
siden det er mange av beboerne som trenger rullestol. Kontakten vi har med
beboerne og personalet er god. De ansatte er ofte behjelpelige med å bringe og
hente beboerne.
Vi trenger stadig flere som kan være villige til å bli med oss i den oppgaven det er å
stille som «onsdagsengler» på Nesoddtunet. Vi oppfordrer derfor alle
menighetsrådene til å være behjelpelig med rekruttering, fra egne menigheter
så vel som frikirkene, eller andre. Vi er 3 medhjelpere hver onsdag. Det er
fremdeles Svein Hunnestad som har "presteansvar".
Det ble også i 2017 holdt gudstjeneste i kantinen både julaften og nyttårsaften. Dette
er en koselig start på julen og det nye året både for beboere og medhjelperne. Disse
gudstjenestene er godt besøkt med mange beboere og flere pårørende til stede.
Tjenesten på Nesoddtunet er alltid til stor glede både for beboere og medhjelpere.
Mange beboere sitter klar og venter på oss, og viser stor glede når vi kommer og
spør om de skal være med på andakten.
Inger Johanne Holte koordinerer tilbudet

Grønne menigheter
I arbeidet med å omsette det globale miljø- og rettferdighetsengasjementet til
konkrete tiltak lokalt har nesodden-menighetene siden 2007 vært "grønne
menigheter". Et grønt utvalg er opprettet hvor Leif C Marcussen og Hilde Bergersen
representerer Skoklefall menighet, Hans Jürgen Schorre representerer Nesodden
menighet, og Finn Østmo representerer Gjøfjell menighet.
Som del av sin stilling skal prostidiakon i Søndre Follo prosti, Atle Eikeland, fokusere
på felles grønne initiativ i prostiet, og et møte med ham ble avholdt. Dette i tillegg til
samarbeid med kommunen gir muligheter for flere aktiviteter fremover. Økt
samarbeid med andre grupper kan øke menighetens og kirkens synlighet som grønn
aktør.
Det nasjonale prosjektet Skaperverk og bærekraft, som Grønn pilgrim 2015-initiativet
var del av, ble avsluttet med sluttrapport på kirkemøtet i vår. Det ble besluttet at
kirkemøtet fortsatt fokuserer på dette. Nasjonalt har kirken opprettet et samarbeid
med stiftelsen Miljøfyrtårn som skal redusere sertifiseringskostnadene for
menigheter. Skoklefall menighet ønsker å vurdere en slik sertifisering i samarbeid
med kommunen.
"Grønne tiltak"
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Fokus på Skaperverket i gudstjenestelivet
o
o
o



Fokus innen trosopplæring
o
o



Deltok i strandrydding i samarbeid med Miljøagentene
På flere av Action tweens-samlinger har miljørettferd vært "Action
tema."

Pågående tiltak i menighetene
o
o
o
o
o
o

4.

Felleskirkelig utendørs pinsgudstjeneste på To gård
Miljøfokus i syndserkjennelsen som del av gudstjenestereformen
Pilegrimstur på Kirkeveien/Kirkestien

Kjøpe miljøvennlige produkter og "Fairtrade"-produkter når slike finnes
Unngå engangsprodukter så langt som mulig
Redusere strømforbruket
Være bevisst på papirbruk
Kildesortere søppel
Samarbeide med Nesodden kommune

FELLESRÅD, STAB OG INFO

Fellesrådet
Nesodden kirkelige fellesråd har etter kirkeloven § 14 ansvar for alle våre tre
menigheter, Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell, bl.a. når det gjelder:
- Administrative og økonomiske oppgaver, som for eksempel koordinering av
budsjettarbeidet i menighetene
- Mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen
- Menighetenes kontakt med kommunen
- Arbeidsgiver for staben, unntatt prestene som har bispedømmerådet som arb.giv.
- Ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene
Kirkevergen er sekretær for Fellesrådet og har fellesrådets leder som daglig leder.
Kirkevergen er daglig leder for staben, unntatt for prestene som har prosten som
daglig leder.
Fellesrådet sto i 2016 bl.a for bygging av ny trapp med rullestolrampe for Gjøfjell
kirke.
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Fellesrådet lager egen årsmelding for sin virksomhet.

Fellesrådet lønner alle ansatte (utenom prestene). Følgende personer har hatt hele
eller deler av sin stilling knyttet til Skoklefall menighet i 2017.

KIRKESTABEN
Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge
Jan Heier (konstituert tom 25.9.2017)
Sokneprest Nesodden/Gjøfjell
Synnøve Sakura Heggem (50 % tom
30.4.2017)
Sokneprest alle sokn
Svein Hunnestad (fra 1. juni)
Kapellan for alle sokn
Helge K Nylenna (tom 6.6.2017)
Kapellan for Gjøfjell
Kristin Bugge Heilo (fra 1.9.2017)
Vikarprester
Kristin Bugge Heilo (fra 14.3. til 1.9.2017)
Georg Børresen – høsten 2017
Anne Marit Tronvik – høsten 2017
Trosopplæringsleder
Jarl Eidjord
Kantor
Ingeborg Christophersen
Menighetsforvalter
ubesatt stilling i 2017
Saksbehandler
Christine Tellefsen
Kirketjener
Lena J. Heise
Menighetspedagog 100 %
Isa S. Aasmundrud (foreldrepermisjon)
Ansatte i deltidsstilling med fast arbeidssted kirkene/kirkesenteret
Organist i Skoklefall 25 %
Berit Billingsø
Kirketjener i Skoklefall 10 %
Trond Urianstad
Klokkere i små deltidsstillinger
Eldrid Forsland, Øyvind Tobiassen og
(noen også vikar for kirketjener)
Steinar Glimsdal

Informasjonsarbeidet
Kirke Speilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i
2017. Sokneprest Svein Hunnestad har overtatt redaktøransvaret alene, etter at
Synnøve Sakura Heggem sluttet. I tillegg har redaksjonen bestått av journalist
Steinar Glimsdal og redaksjonssekretær Ann-Turi Ford, som for øvrig har gjort en
kjempeinnsats for Kirke Speilet i en årrekke. Det er deres arbeid som er årsaken til at
Kirke Speilet ble kåret til Borg bispedømmes nest beste menighetsblad i 2017.
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Redaksjonen er blitt utvidet med Petter Moen. Redaksjonen ønsker å utvikle bladet
videre ved å ha en hovedsak knyttet til hver utgivelse. Hele Kirke Speilet trykkes nå i
farger og blir totaldistribuert til ca 8.000 hustander på Nesodden. En stor del av
befolkningen leser menighetsbladet. Vi har en målsetting om å være en stemme som
blir hørt i lokalsamfunnet. Med dette arbeidet håper vi også å få flere annonsører.
Nettsidene. www.nesodden.kirken.no administreres og redigeres av kirkeverge 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
5.000.
Annonsering. Gudstjenester annonseres i Akershus Amtstidene, AMTA hver fredag. I
tillegg sørger staben og frivillige for viktig redaksjonell omtale av konserter og tilbud i
kirker og menighetshus. Foreningsnytt som deles ut til alle husstander har også en
fast gudstjenestespalte.

Takk til alle som har bidratt med innspill til årsmelding !
For Gjøfjell menighetsråd.

Finn Østmo
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