Årsmelding
Skoklefall menighet
2012

Innholdsfortegnelse
1

OPPSUMMERING AV 2012

1

2

MENIGHETSRÅD, KIRKESTAB OG FRIVILLIGE

2

2.1

Menighetsrådet

2

2.2

Møter

2

2.3

Kirkestaben

2

2.4

Virksomhet, medarbeidere

3

2.5

Statistikk: gudstjenester, døpte, konfirmerte, ofring

4

3

ØKONOMI OG REGNSKAP

4

3.1

Givertjenesten for barne- og ungdomsarbeidet

4

3.2

Astrid Louise Jacobsens legat

4

4

DE ULIKE VIRKSOMHETSOMRÅDENE

5

4.1 Trosopplæring
Barnearbeidet 0 – 13 år
Ungdomsarbeidet 14-18 år
Skole/kirke og barnehage/kirke samarbeid

5
5
9
10

4.2 Diakoni
Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet
Kirkekaffe

10
10
10

4.3

Gudstjenestereformen

11

4.4

Kultur i Skoklefall kirke - Vesper

11

4.5

Nytt flygel

12

4.6 Misjon i menigheten
Bridgebuilders, vårt misjonsprosjekt
Misjonsforeninger

12
12
12

4.7 Hverdagskirken
Lørdagsåpen kirke
Onsdagsbønn

13
13
13

4.8

Fellesskap i livsnære grupper

13

4.9

Årsmøte og medarbeiderfest

13

4.10 Menighetens helgetur

13

4.11 Økumenisk samarbeid

14

4.12 Informasjonsarbeid, Kirkespeilet, nettsider m.m.

14

4.13 Grønn menighet

14

4.14 Ny kirke på Skoklefall

14

5

HANDLINGSPLAN FOR 2013

15

1 Oppsummering av 2012
Denne årsmeldingen vil gi deg et innblikk i det som foregår i Skoklefall menighet. Den viser et
mangfold av aktiviteter som favner alle aldersgrupper. Målsettingen vi satte oss for 2012 er
oppnådd på de fleste områder. Dette skyldes målrettet arbeid av de fast ansatte, de frivillige og
medlemmer i forskjellige råd og utvalg. Samarbeidet mellom disse gruppene er godt.
I 2012 har Skoklefall menighet jobbet spesielt med disse sakene:
 Et felles gudstjenesteutvalg arbeidet frem en ny gudstjenesteordning som ble lagt frem for
menighetene og vedtatt i et felles menighetsrådsmøte.
 Skaffet finansiering til innkjøp av nytt flygel.
 Dugnad utendørs og i menighetshuset.
 Implementering av trosopplæringsplanen sammen med Nesodden og Gjøfjell
 Gitt innspill til ny kirkeordning
 Deltatt i prosessen om ny kirke på Nordre Nesodden. Fellesrådets sak
 Arrangert kveldsmesser (Vesper) og konserter, under god ledelse av Svein Hunnestad
 Menighetens helgetur sammen med Nesodden og Gjøfjell
 Bridgebuilders som vårt misjonsprosjekt
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.
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.
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2 Menighetsråd, kirkestab og frivillige
2.1 Menighetsrådet
Svein Hunnestad
Turid Øyna
Rolf D. Pettersen
Ingeborg Lidal
Hilde Bergersen
Marit Elisabeth Berling
Randi Margrethe Larsen
Anne Garmark
Martine Skullerud
Tryggve Knudsen
Elisabeth Wehmer

sokneprest
leder + vara fellesrådet
nestleder + leder fellesrådet
sekretær
medlem
medlem
medlem
1. varamedlem + nestleder fellesrådet
2. varamedlem + Kirkens Nødhjelpskontakt
3. varamedlem + kasserer
4. varamedlem

2.2 Møter
Menighetsrådet har hatt 10 møter. Tre av disse var felles med Nesodden og Gjøfjell.
Menighetsrådene på Nesodden samarbeider om mange felles saker; ny gudstjenesteordning,
trosopplæring, givertjeneste for barne- og ungdomsarbeidet, felles infotjeneste, Kirkespeilet og
noen felles arrangementer.

2.3 Kirkestaben
Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge
Frank Willy Vindløv Larsen
Sokneprest Nesodden/Gjøfjell
Anne Marit Tronvik
Sokneprest Skoklefall
Svein Hunnestad
Kapellan til februar
Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen
Kapellan fra juni
Helge Kollerøs Nylenna
Kantor N/G (permisjon 50 % fra august)
Ingeborg Christophersen
Trosopplæringsleder
Silje Merethe Ljosland
Kontorsekretær til juli
Frøydis Øien
Menighetsforvalter / klokker fra september
Jan Heier
Saksbehandler fra oktober
Christine Tellefsen
Kirketjener
Petter Tønder
Ansatte i deltidsstilling med fast arbeidssted kirkene/kirkesenteret
Kantor/kirkemusiker Skoklefall 25 %
Stefan Zlatanos
Organistvikar 30 %
Amy Muller
Kirketjener i 10 %
Trond Urianstad
Sekretær 50 % til april
Line Solvik
Klokkere i små deltidsstillinger
Ellen Hunnestad, Øyvind Tobiassen og
Steinar Glimsdal
Trosopplæringsmedarbeider 40 % fra aug.
Randi Margrethe M Larsen
Trosopplæringsmedarbeider 40 % fra aug.
Anette Maria Kaarud
Trosopplæringsmedarbeider til mai
Tuva Moen
Trosopplæringsmedarbeider til mai
Marit E Berling
Prosjektmedarbeider (Action) 20 % til okt.
Randi Aalgaard
Prosjektmedarbeider (Action) 20 % vikar
Ingvild M Fredwall
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2.4 Virksomhet, medarbeidere
Virksomhet
Medarbeidere
Babysang med etterfølgende lunsj Ansvarlig: Randi M Larsen, Anette Kaarud
Medhjelper for lunsjen: Turid Øyna
Søndagsskolen

Action Tweens

Trosopplæringsutvalget (TU)
Felles med Nesodden/Gjøfjell

Ledere:
Sprell Levende: Anne Irene Nygård, Annette Maritvold,
Ingeborg Lidal og Mari Caesaer
SundayTweens: Katrine Kjærheim Fredwall, Eldrid
Forsland, Kirsti Langvatn og Inger Thedin
Ledere: Silje Ljosland, Randi Aalgaard, Ingvild M Fredheim,
4 frivillige og noen fra ledertreningskurset
Skoklefalls representant: Grethe Øyna Milivojevic

Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet Koordinator for medhjelperne: Jan Holmsen
Diakoniutvalget

Arne Rasmussen, Gunn Pettersen og Randi M Larsen

Lørdagsåpen kirke

Ansvarlig: Øyvind Tobiassen. Antall frivillige: 10

Gudstjenesteutvalget
for ny gudstjenesteordning
Felles med Nesodden/Gjøfjell
Arbeidsutvalg for Grønn
menighet
Felles med Nesodden/Gjøfjell
Flygelfondet

Svein Hunnestad, Tryggve Knudsen, Randi Larsen, Anne
Garmark og Marit E Berling

Menighetens helgetur
Felles med Nesodden/Gjøfjell

Komité: Lars Thedin, Silje M Ljosland, Svein Fredwall og
Jon Anders Anmarkrud (Nesodden/Gjøfjell)

Kirkeverter
Kirkekaffe

Koordinator: Vivien Jørgensen. Antall frivillige: 7
Ansvarlig: Berit Stokseth. Antall frivillige: 10

Utleie av menighetshuset
Kirkespeilet menighetsblad

Ansvarlig: Elisabeth Wehmer
Redaksjon: Anne Marit Tronvik (redaktør), Ann-Turi Ford
(redaksjonssekretær) og Steinar Glimsdal (journalist).

Skoklefalls representant: Helene Skånland

Komité: Leder Anne Garmark

3

2.5 Statistikk: gudstjenester, døpte, konfirmerte, ofring
2009

2010

2011

Antall medlemmer pr 31.12
inkl. tilhørende (eks. tilhørende)*
Innmeldte
3
6
Utmeldte
46
25
Ordinære gudstjenester
- antall
53
56
53
- antall deltakere
5195
4963
4583
- antall fremmøtte i snitt
98
89
86
Gudstj. utenom søn- og helligdager
- antall deltakere
Skolegudstjenester
- antall
5
5
6
- antall deltakere
639
454
885
Andakter ved Nesoddtunet
Vigsler
1
Døpte
34
40
46
Konfirmerte i Skoklefall
62
47
42
Konf. totalt på Nesodden
125
96
127
Ofring
kr 110 697 kr 117 859 kr 119 009
*Tilhørende er barn som ikke er døpt, men der en av foreldrene er medlem

2012
8810 (7937)
2
13
55
3753
68
11
1519
7
873
48
1
24
42
118
kr 124 249

Innvilgete offersøknader: Areopagos, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep,
Maritastiftelsen, Norsk Gideon, Bridgebuilders, KRIK (Kristen idrettskontakt), Kristent
interkulturelt arbeid (KIA), Søndagsskoleforb. Oslo og Akershus krets og Slora leirsted. I tillegg
ble det gitt offer til Kirkens Nødhjelp og TVaksjonen.
Offer til eksterne formål: kr 31 335 + offer til TVaksjonen (ikke ble registrert i vårt regnskap)

3 Økonomi og regnskap
Menighetens regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 30 552. Overskuddet overføres som
egenkapital for 2013.
Vi har hatt jevnt stor aktivitet på mange områder. Våre satsingsområder som har krevd mest av
vårt budsjett, har vært Kirkespeilet og lønn til barne- og ungdomsarbeideren. Lønnsutgiftene er
redusert fordi vi nå har to personer i 40 % stilling.
Menighetens regnskap legges ved årsmeldingen.
Søndagsskolen fører eget regnskap. Dette er inkludert i menighetens regnskap fra 2012.

3.1 Givertjenesten for barne- og ungdomsarbeidet
39 faste givere ga til sammen kr 130 450. I tillegg kom offer til ungdomsarbeideren med kr
22 740. Menighetens andel av lønnen til barne- og ungdomsarbeideren var kr 118 267. Kr 35 033
som gjenstod fra 2010, ble ettergitt av fellesrådet

3.2 Astrid Louise Jacobsens ”legat”
Etter anbefaling ble ”legatet” oppløst i desember 2012. Beløpet på kr 74 124 ble overført til et
bundet fond for menighetens barne- og ungdomsarbeid. Søknad om midler fra fondet kan sendes
til menighetsrådet.
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4 De ulike virksomhetsområdene
4.1 Trosopplæring
Trosopplæringsutvalget (TU) har hatt to møter våren 2012 der trosopplæringsstillingen knyttet til
Action Tweens og barne- og ungdomsarbeider-stillingen etter Helga Bonden har vært
gjennomgående temaer. I utvalget sitter trosopplæringsleder, kapellan, Lillian Granum (Gjøfjell),
Inger-Anny Wattum (Nesodden) og ny av året Grethe Øyna Milivojevic (Skoklefall). TU ønsker
å arrangere en årlig inspirasjonskveld for frivillige i barne- og ungdomsarbeidet.
Barnearbeidet 0 – 13 år
Skoklefall Søndagsskole
Skoklefall søndagsskole drives av frivillige medarbeidere og er for barn i alderen 5-14 år.
Barnegruppa er delt i to: Sprell Levende for 5-åringer tom 3. klassinger og SundayTweens for 4.8. klassinger. I 2012 var vi tre ledere på Sprell Levende (på høsten var en i permisjon) og fire
ledere på SundayTweens. Søndagsskolen møtes 6-7 ganger pr semester i tillegg til juletrefest og
barneopplegget på menighetsweekenden.
Søndagskolen bidrar på forespørsel også på familie- og barnegudstjenester.
Tall og statistikk
I løpet av året var 68 barn
innom Skoklefall søndagsskole, en nedgang på 7 % fra i
fjor. I 2012 hadde vi 41
betalende medlemmer, og dette
gir positiv økonomisk uttelling
når Frifondstøtten utbetales til
søndagsskolen.

Statistikk – Skoklefall søndagsskole
2008
Antall samlinger
22
Antall betalende
49
barn
Antall registrerte
95
barn (minst ett frammøte)
Antall hjelpeledere
5

2009 2010 2011 2012
14
15
15
15
53
40
28
41
80

59

73

68
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2

3

3

Etter et lite oppsving i antall barn fra 2010 til 2011, ser vi nå en liten nedgang, mens det
fremdeles er vekst på SundayTweens. Dette reflekterer at barn som har gått på Sprell Levende
fortsetter på SundayTweens, i tillegg til at Tweens’ene tar med seg venner i blant. Vi kjenner
godt til konkurrerende tilbud på søndagene, så dette vil fortsatt være en utfordring når andre
fritidsaktiviteter som barn er med på legges til søndager. Men vi har fått jevnlig besøk av barn fra
3 nye familier i 2012, og det er vi veldig glade for.
Den tradisjonsrike juletrefesten ble arrangert lørdag 7. januar. Omkring 60 store og små deltok.
Sprell Levende
I Sprell Levendegruppen bruker vi Sprell Levende-opplegget fra Søndagsskolen Norge. Vi ser at
barna nyter godt av den totalformidling av bibelfortellingene som Sprell Levende-opplegget gir.
Våre søndagskolebarn møter bibelfortellingen i drama, lek, hørespill, sang, tegneserier,
flanellograf, og gjennom årets nyhet; ”oppdrag”. Temaene går igjen i mat, forming, samtale,
dans, sang og hvordan rommet blir pyntet. Sprell Levende abonnementet gir mange gode forslag
og enkle oppskrifter til opplegg. Dette er grunnen til at vi har kjøpt inn et tilsvarende opplegg for
gudstjenestene som prestene fritt kan låne fra oss og som vi håper kommer til å bli flittig brukt.
Barna møter vanligvis kl.11.00 i menighetssalen og hentes i menighetshuset etter gudstjenesten.
Et par ganger har vi brukt gymsalen. Vi har fortsatt med å holde hele samlingen i menighetssalen
isteden for å starte under gudstjenesten inne i kirken. Vi har sett at konsentrasjonen vi får i
søndagsskolerommet er god for barn og voksne.
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Temaet for skoleåret 2011/2012 var
”Sammen med Gud.” Vi har hatt fokus
på andakt og samtale med barna. Vi har
fortsatt å bruke Kristuskransen og
opplever at den binder sammen
bibelfortellingene og troen. Vårt håp er
at når vi gir barna mulighet til å bruke
den over tid, får de et forhold til sin
krans og den kan bli et verktøy som
barna kan ta med seg videre i livet.
Barna lærer seg noen "supersetninger"
dvs. bibelsitater utenat. Vi ser at barna
lærer de godt og bruker de både på
søndagsskolen og hjemme.
Ved semesteravslutningen på våren fikk
barna sin egen ”hjertepute”, samt en CD med både nye og kjente søndagsskolesanger og en
laminert bønnelapp.
Høsten 2012 hadde Annette permisjon og Anne Irene gjorde en strålende innsats med å holde
flere samlinger på rad med hjelp fra Ingeborg og Mari. Vi var dog sammen om julesamlingen i
gymsalen og koste oss med at barna fikk fortelle juleevangeliet for oss. Dette kan de! Deretter
laget vi en stjerne, et hjerte med bibelsitat og en lysholder med engler for å understreke
juleevangeliets budskap. Disse kunne barna stolt ta med hjem og gi til familie og venner i gave.
Jevnlig får søndagsskolebarna bladet "Barnas" med hjem og det er veldig populært. Sånn sett
fortsetter søndagskoletimen hjemme.
Deltagelse på barne- og familiegudstjenester i 2012
Skoklefall søndagsskole ble invitert til å bidra på Bursdagsgudstjenesten for 3-åringer i pinsen, og
ved utdeling av 4-årsboken på høsten. Anne Irene Nygård bidro i planleggingen og gjennomføringen av Bursdagsgudstjenesten og fikk med seg søndagsskolebarn som hjelpere/medliturgere.
Ledere på Sprell Levende: Anne Irene Nygård (hovedleder for 2012), Annette Maritvold
(permisjon på høsten) og Ingeborg Lidal. Mari Caesar begynte som leder i januar 2013 (og
fungerte som vikar i oktober 2012.)
SundayTweens
SundayTweens bygger videre på Søndagskolens visjon; ”gi Jesus til barna” ved å si: ”gi Bibelen
til barna”. Barn med 3 fremmøter på SundayTweens får sin egen bibel. Denne blir brukt hyppig
under samlingene. Det blir lagt vekt på at ”Tweens”ene gis nye utfordringer og blir tatt på alvor
som stadig mer selvstendige og tenkende mennesker.
Samlingene for Tweens’ene varierer ettersom samlingene er i gymsalen eller på menighetshuset.
Ulike lokaler preger både innhold og formidling. Tweens’ene er vanligvis i gymsalen på Tangen.
Her har audiovisuelle hjelpemidler blitt mye brukt. Også i 2012 har vi laget opplegget fra
”grunnen av”. Mye av året har vi jobbet med å bli kjent i Bibelen. Hvordan er den bygd opp, hvor
står de mest kjente fortellingene og bibelversene? Hvor står det vi bare må vite…? I tillegg har
det blitt dypdykk i enkelte deler av GT med fokus på Saul, David og Salomo.
Gymsalen og områdene utenfor gir fortsatt store muligheter for fysisk aktivitet. Vi har funnet ut
at det gir en god balanse å bruke om lag 30 minutter til variert trosopplæring og det samme til
fysisk aktivitet, lek og moro.
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Bruk av gymsalen har økt gutteandelen, og det er nå vanligvis flest gutter på disse samlingene.
Samlingene i menighetshuset vektlegger mer personlig formidling og samtale, kreative verksteder
og som oftest noe å bite i.
Vi er fortsatt velsignet med en god og stabil ledergruppe. Men siden ledernes barn begynner å bli
store, så er nyrekruttering av ledere et viktig tema. Faste ledere på SundayTweens i 2012 var
Katrine Kjærheim Fredwall, Eldrid Forsland, Kirsti Langvatn og Inger Thedin. I tillegg har Rune
Borknes, Lars Thedin, Ingvild Marie Fredwall og Vemund Langvatn bidratt som ledere på
enkelte samlinger.
Økonomi
Søndagsskolen har solid økonomi og finansieres med midler fra:
- Frifondet, som er basert på betalende medlemmer
- Kommunen, som må søkes hvert år
- Utlodning på juletrefesten i januar hvert år
- Medlemskontingent (kr. 50,-/barn/år)
- Pengegaver og utstyr fra givere
Videreutvikling av Skoklefall søndagsskole
På tross av rekrutteringstiltak ser vi at antall barn på Sprell Levende ikke øker og det bekymrer at
rekrutteringen er så liten. Søndagskolelederne har selv bidratt med egne barn til søndagsskolen og
brukt sitt kontaktnett i den aldersgruppen for å nå flere, men nå begynner våre minste å bli store.
Å rekruttere nye ledere med barn i rett alder tror vi er viktig hvis søndagsskolen skal overleve i
den form den har nå. Rekruttering av ledere var et tema som ble diskutert med menighetsrådet på
oktobermøtet der søndagsskolen ble invitert. Vi var glad for at menighetsrådet forsto situasjonen
og påtok seg hovedansvaret for å rekruttere nye ledere til søndagsskolen.
Å dele Sprell Levende-gruppen i to har ikke vært mulig i 2012, men vi tenker fortsatt at det ville
vært best for barn og voksne. Det å justere alderen fra 4 til 5 år, tror vi ikke har hatt noen praktisk
betydning, men det har vært lettere å forberede timen. Småsøsken kan fortsatt være med.
Sprell Levende og SundayTweens samarbeidet om å lage familiesøndagsskole 25. mars med
temaet "Påske i glede og lek." Hele familiene var invitert og vi lekte oss igjennom
påskefortellingene og avsluttet med suppe og boller. Familiene fikk påskefortellingen inn på
mange måter og koblet dem til vanlige ting vi gjør i påsken. Det var vellykket ved at alle, fra
minste barn til eldste bestefar koste seg og vi tror at de fleste fikk med seg noe nytt om
påskefortellingene. Det var likevel arbeidskrevende og vi har ikke sett at det resulterte i flere barn
på søndagskolen. Derfor besluttet vi ikke å gjøre det i 2013.
Skoklefall søndagsskole er inne i en forandringsprosess som vi ikke vet hvor ender. På våre møter
vurderer vi jevnlig vårt arbeid og de resurser som legges ned og hvordan vi best kan brukes for å
gi Jesus til barna / å gi Bibelen til barna. Vi søndagsskoleledere har stor glede ved at vi er en så
godt sammensveiset gruppe. Vi har også i 2012 satt av tid til å være sammen og pleie vårt
åndelige og sosiale fellesskap. I april lagde Annette og Anne Irene en inspirasjonssamling lokalt
på nordre Nesodden, med tur gjennom skogen, litt meditasjon, et lynkurs i akvarellmaling ledet
av Trine Brandeggen, og et deilig suppemåltid. I november skapte vi en inspirasjonshelg for oss
selv på Holmsbu med andakt, bønn, stillhet og spa og god mat i tillegg til møtevirksomhet. At vi
har et slikt godt, internt felleskap, at alle får brukt sine nådegaver og vi har mulighet til å se Jesus
sammen med barna og undres, gledes og lære sammen med dem, er en stor og berikende gave.
Den gaven vil vi gjerne dele med flere.
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Dåpssamtaler og dåp
Prestene har ansvar for dette. Vi jobber med å utvikle materiell for å ha en månedlig dåpssamling
i stedet for dåpssamtaler.
Babysang
Babysang ble arrangert både vår og høst. På våren var Randi Margrethe M. Larsen ansvarlig. Det
ble da gjennomført 15 samlinger for en gruppe med 12 barn. Etter hver samling ble det servert
enkel lunch i menighetssalen, tilberedt av frivillige.
På høsten var det to grupper med babysang 8 onsdager. De minste i den første gruppen og de som
var blitt så store at de krabbet i den andre gruppen. Her var det felles lunch mellom de to
samlingene. Flere deltok både vår og høst.
Dåpshilsen - 1 år
Det ble sendt en hilsen til alle som ble døpt for nesten ett år siden. Det var et brev og en
dåps/fødselsdagskalender. Hilsenen hadde informasjon om babysang, aktuelle nettsider for tro i
hjemmet og en hyggelig hilsen med oppmuntring til å dele tro i hjemmet.
Minglegudstjeneste
Alle tre-åringer på Nesodden ble spesielt invitert til gudstjeneste i Skoklefall kirke. Temaet var
pinse og bursdagsfeiring for kirka. Åtte barn i aldersgruppen kom, men med flere søsken og
andre barn ble dette en fin familiegudstjeneste.
4-års bok
15 barn kom på gudstjenesten der de mottok 4-årsboken og arbeidsheftet som hører til.
Tårnagenthelg
Åtte barn, fra de tre menighetene, deltok på Tårnagenthelg som ble arrangert for andre gang i
Skoklefall kirke. 3. klassingene fikk løse oppdrag og mysterier på lørdagen og søndagen. Målet
var at de skulle oppleve spenning knyttet til bibelfortellinger, kirkehuset og fellesskapet. Flere av
barna gleder seg til å starte på Action Tweens til høsten.
Action Tweens
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har vært 10 fredagssamlinger á 3 timer, 1
overnattingstur og eget opplegg på menighetsweekenden. Oppmøtet har variert mellom 10 og 30.
Flere tweens har vært med flere ganger selv om de ikke kommer fast. Action Tweens er et
samarbeidsprosjekt mellom de tre menighetene og holder til i Nesodden kirke. Dette er en
lavterskelklubb med andakt, leker, baking og formingsaktiviteter, som en del av det faste
programmet. To voksne frivillige, to ansatte og noen fra ledertreningskurset har vært med som
ledere. Fra august har opptil fire 8. klassinger vært med som hjelpeledere.
Lys Våken
I helgen som hørte til første søndag i advent ble det arrangert Lys Våken i Skoklefall kirke. 11åringer ble invitert til å være et døgn i kirken. Her fikk de erfare å være lys våken overfor Gud,
seg selv og andre. Det var mye lek og moro med å bli kjent med kirkerommet, ulike symboler og
Jesus. De 16 deltakerne var med under forberedelsen til og gjennomføringen av søndagens
gudstjeneste, med bl.a. sang og tekstlesning.
To ungdommer fra lederkurset og to ansatte deltok, med god kjøkkenhjelp fra foreldre.
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Ungdomsarbeidet 14-18 år
Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2012 ble totalt 42 ungdommer konfirmert i Skoklefall kirke (118 totalt på Nesodden).
Konfirmantene fulgte et undervisningsopplegg på tvers av bosted, men inndelt i interessegrupper:
Musikal – Ansvarlig for gruppen: Tuva Moen
Friluftsliv – Ansvarlig for gruppen: Silje Ljosland
KRIK 1 og 2 - Ansvarlig for gruppene: Bjørn-Eirik B. Bentsen.
Bjørn-Eirik og Silje byttet på undervisningen i alle gruppene. Musikalen ble holdt på Berger
kulturarena.
Høsten 2012 har vi 99 konfirmanter til undervisning i gruppene: Friluftsliv, Musikk, KRIK 1 og
KRIK 2. Vi har gjort om litt på opplegget, slik at alle samlingene nå har en del med
«interessefeltet» og en undervisningsdel. Ansvarlig for gruppen har dermed alt av opplegg og
undervisning for sin gjeng. Temaer for konfirmantåret er: identitet, trosartiklene, etikk og valg,
veien videre, de 4-Bene og finns det håp?
Vi har også besøk av Changemaker på en samling. Konfirmantene deltar på weekendleir på
høsten og på våren. De er også med på fasteaksjonen og samlet i 2012 inn kr 33 849. Alle deltar
som ministrant på en gudstjeneste. Nytt av året var at konfirmantene deltok på rollespillet til
Røde Kors «På flukt». Her fikk de oppleve hvordan det kan være å være flyktning i et døgn.
Det tyder på at vi har klart å bygge opp et hyggelig miljø for ungdommer som ønsker å være med
som ledere på konfirmantleirene. I år var 14 ungdommer med som ledere.
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 menigheten, men det er
ungdommene som står i fokus. På enkelte av PULSene har det vært godt over 50 konfirmanter.
Vi ser at PULS har god oppslutning i år. Det har vært mye fokus på musikken. Ønsket er å legge
til rette for et godt miljø ved å ha kirkekaffe etterpå. Vi ser likevel at det er en utfordring å få
ungdommer til å komme på PULSCaféen.
Lederkurs
På lederkurset som var ferdig sommeren 2012, deltok det sju ungdommer fra de tre menighetene.
Samlingene ble holdt på Skoklefall, ofte i forkant av PULSgudstjenestene. Det var også en
avslutningstur med gjengen til Liseberg. Det har vært en engasjert og svært positiv gjeng i år,
som har deltatt som ledere på konfirmantleirer og ulike trosopplæringstiltak.
På høsten startet det opp et nytt ledertreningskurs for fjorårskonfirmantene. Det er etter hvert
blitt en fast gjeng på fire stykker. Alle hører til i Gjøfjellområdet og derfor er halvparten av
samlingene lagt til Gjøfjell og halvparten i tilknytning til PULS.
KRIK lokallag
I trosopplæringsplanen er det foreslått et KRIK lokallag for ungdom fra 15 år og oppover. I fjor
var det flere voksne og noen ungdommer som etterlyste et kristent tilbud for ungdommer som
ikke var ren ledertrening. Høsten 2012 ble det derfor startet opp et lokallag (som var oppe og gikk
for flere år siden). Fem ungdommer har i høst vært interessert, men pga lav interesse har
samlingene i gymsalen på Fjellstrand ofte blitt avlyst. En slik gruppe bør ha minst 7-8 deltakere
for å fungere godt. Vi legger derfor tilbudet på is og starter heller opp igjen senere.
Pilegrimsvandring.
Vi inviterte 18-åringer til menighetenes årlige pilegrimsvandring fra Nesodden til Gjøfjell kirke.
Men det var ingen som deltok.
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Skole/kirke og barnehage/kirke samarbeid
Skole- og barnehagebesøk
Tre skoleklasser har vært på besøk i kirken. Kapellan Helge Nylenna har nå ansvar for skolekirke-samarbeidet.
En barnehage var på besøk før påske. De fikk være med på en «vandring» gjennom det som
skjedde de forskjellige dagene i påsken.
Julevandring
Det ble gjennomført julevanding for 18 barnehagegrupper i Skoklefall kirke. Oppmøtet var godt.
Anette M. Kaarud og Anne Marit Tronvik hadde ansvaret for organiseringen. To frivillige og fem
ansatte var med som engelen Gabriel og keiser Augustus.

4.2 Diakoni
Diakoniutvalget har hatt ett møte. Diakoniplanen som ble godkjent i 2010 revideres årlig.
Nye tiltak i 2011- 2012
Tilbud om kirkeskyss til gudstjenestene. Arne Rasmussen er hovedansvarlig
Besøkstjeneste etter behov og etter våre ressurser. Arne Rasmussen og andre i menigheten
besøker noen av de eldste som bor hjemme eller på Nesoddtunet.

Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet
Den frivillige gruppen fra alle tre menighetene har fortsatt sitt arbeid på Nesoddtunet.
Vi hjelper til ved å følge beboerne til og fra de ukentlige andaktene som prestene leder.
Fremmøtet er godt, men gikk litt ned i 2012. Det er mellom 15 og 20 beboere som deltar hver
gang. Lokaliteten er den samme som tidligere og plassen er liten. Kontakten vi får med beboerne
er god. De ansatte er ofte behjelpelige.
I 2012 fikk vi med oss to nye medarbeidere, Arne Rasmussen og Rianne Smidtsrød.
Vi er nå 11 medhjelpere som går på skift; vi mangler derfor en for å dekke behovet med 3
hjelpere hver onsdag. Vi retter derfor på nytt en bønn til menighetsrådet om hjelp til å finne
noen som er villige til dette arbeidet.
Tjenesten er til stor glede og inspirasjon for både beboere og medhjelpere. Tryggve Knudsen er
vår dyktige og trofaste organist og Arne Rasmussen har holdt andakten noen ganger.
Når det gjelder gudstjeneste i Nesodden kirke i 2012 var den ikke helt vellykket. Vi opplevde en
del motbør fra enkelte i personalet. Et større apparat ble satt i gang, så fikk vi bare med oss noen
få. Det samme opplevde vi ved julegudstjenesten i kantinen. Saken er tatt opp med leder for
Nesoddtunet, som er meget positiv til arrangementene. Det er nå bestemt at vi skal satse på 2
gudstjenester i året, en på våren i Nesodden kirke og den andre i kantinen på Nesoddtunet
julaften.
Det er Svein Hunnestad som har "presteansvar". Det er lagt opp til å ha en samling med prester
og medhjelpere etter behov.

Kirkekaffe
Etter gudstjenestene søndag formiddag er det kirkekaffe.
Her har faste kirkegjengere et sted å møtes for samtale, og nye kirkegjengere blir tatt i mot og
inkludert. Oppgaven deles på 8-10 frivillige medarbeidere etter en oppsatt plan.
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4.3 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. Menighetsrådene på Nesodden satte ned en komité. Komiteen skulle arbeide frem
forslag til lokale grunnordninger for gudstjenestefeiringen innen oktober 2012 for alle
menighetene på Nesodden. Videre skulle disse vedtas gjennom Borg bispedømmeråd for å tas i
bruk fra 1.søndag i advent.
Komiteen bestod av: Tryggve Knudsen, Wenche Braamann, Ingelil Mitchell, Randi M. M.
Larsen, Lars Erik Granum og Anne Garmark. I tillegg deltok sokneprestene Anne Marit Tronvik
og Svein Hunnestad og kirkemusikerne/organistene Ingeborg Christophersen og Stefan Zlatanos.
Komiteens medlemmer var på flere kurs høsten 2011og på nyåret 2012 og hadde sitt første møte
28.02.12. Det ble etter hvert 8 møter frem til 9.10. Komiteen gikk detaljert til verks for å gjøre
seg kjent med hva en ny ordning kunne inneholde og hvordan ende opp med en ny liturgi som
ville bære frukter i årene som kommer og for å legge til rette for et rikere gudstjenesteliv med
vekt på de 3 nevnte nøkkelordene. Det ble avholdt prøvegudstjenester og salmekvelder.
Prøvegudstjenesten i Gjøfjell kirke 19.8. med dertil evalueringsskjema til alle fremmøtte, ble det
største arrangementet. Ny liturgisk musikk ble også sett på. Det ble avholdt felles
menighetsrådsmøter og orientering til medlemmene i et menighetsmøte. Endelig forslag fra de 3
menighetene ble sendt inn til biskopen i Borg og ble godkjent 23.11.12. Godkjenningen gjelder
for to år. I godkjenningen ligger det noen viktige utviklingsområder som våre sokneprester vil
ettersende innen 1. juli 2013.

4.4 Kultur i Skoklefall kirke - Vesper
Skoklefall menighet med Svein Hunnestad i spissen ønsker å tilby gudstjenester og kveldsmesser
der kultur er sentralt.
Målet er å trekke levende samtidskultur inn i gudstjenestene og skape møteplasser for mennesker,
for tro og tvil. Vi ønsker å formidle en Gud som er til stede i våre liv slik de faktisk leves. Så
mange som mulig skal få en opplevelse av at Skoklefall kirke er vår kirke og et sted en kan
kjenne seg hjemme.
10 Vesper er arrangert i 2012. En onsdag kveld i mnd., kl 19.30
Det er økende oppslutning om Vesper. Vesper trekker mennesker som ikke så ofte går i kirken på
søndager.
Spesielle kulturarrangementer:
8.2
Konsert m/ Said og firemannsband
21.5 Kveldsmesse med Coro Misto - Rossini
24.5 Vesper m/ Biskop Atle Sommerfeldt
17.6 Gudstjeneste med sommeravslutning m/ Coro Misto
28.11 Vesper med Lindemann (200 årsjubileum). Norsk kvedarforum med Eli Storbekken,
Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen og Gjermund Kolltveit
22.12 Flygel/orgelkonsert med Berit Billingsø og Stefan Zlatanos
Økonomi
Det tas inn kollekt på Vesper. Midlene brukes til honorar for utøverne. Menigheten har søkt og
fått midler fra fellesrådet til en musiker pr kveld.
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4.5 Nytt flygel
Vår kirkemusiker/organist Stefan Zlatanos og sokneprest Svein Hunnestad tok initiativ til en
flygelkomité som hadde sitt første møte 22.04.12. Komiteen ble, foruten Stefan og Svein,
bestående av: Siri Torjussen, Per Slinde, Knut Andresen, Randi Larsen, Tryggve Knudsen og
Anne Garmark (leder).
I det første møtet var det en idémyldring rundt hvordan samle inn penger for å kunne kjøpe et
flygel til kirka vår før 15.12.12.
Det ble deretter laget en brosjyre som ble delt ut i menigheten, ved arrangementer og i postkasser
rundt om på Nesoddtangen. Brosjyren inneholdt informasjon om hvordan gi penger eller kjøpe en
tangent til kr 500 til et nytt flygel. Det ble også avholdt konserter og kollekter for å samle inn
penger. Ut på høsten hadde vi fått inn kr 29 515.
Komiteen falt for et flygel som var til salgs hos Aspheim flygel- og pianosenter i Oslo. Da det
føltes som et godt kjøp, søkte komiteen Nesodden kirkelige fellesråd om bistand og fellesrådet
vedtok å bistå med midlene som gjensto. Flygelet kostet kr 72.500,- inkl klimaanlegg og krakk.
Flygelet er av merke Kawai, 178 cm og er utført i silkematt nøttefiner, produsert i Japan i 1977.
Flygelet ble opprinnelig kjøpt hos Aspheim til et privat hjem på Skarpsno i Oslo, men da eieren
fraflyttet leiligheten etter å ha blitt enke i 2012, fikk vi en mulighet gjennom Aspheim til å kjøpe
det, nyrestaurert og flott. Flygelet ble levert oss 3. oktober.
Innvielsen av flygelet, med en flott konsert, ble arrangert 29.01.13, med et godt og variert
program, som en stor, varm takk til alle som hadde gitt støtte til innkjøpet.

4.6 Misjon i menigheten
Bridgebuilders, vårt misjonsprosjekt
Skoklefall menighet valgte i 2008 Bridgebuilders (”Brobyggere”) som vårt misjonsprosjekt.
Bridgebuilders samler israelsk, palestinsk og norsk ungdom i alderen 20 - 25 år til fellesskap og
forsoning, se www.bridgebuilders.no
I 2009 var Skoklefall menighet vertskap med ansvar for mat og opphold for Bridgebuilders på
Steilene. Her deltok 30 kristne ungdommer; 10 israelere, 10 palestinere og 10 nordmenn med sine
ledere fra Den norske Israelsmisjon, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og fra Midtøsten for å
bygge fellesskap og lære om tverrkulturell kommunikasjon. Møtet mellom deltakerne skal
stimulere til refleksjon og samtale om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og
konfliktløsning. De 30 ungdommene møttes igjen påsken 2010 i Midtøsten. Sunniva Roaldseth
fra Gjøfjell menighet deltok.
Sommeren 2012 startet en ny gruppe med 30 ungdommer fra Israel, Palestina og Norge. Silje M
Ljosland deltar som en av de 10 norske ungdommene. Påsken 2013 møtes de igjen i Midtøsten.
I 2012 har menigheten hatt to gudstjenester der Bridgebuilders har vært sentral:
12.2 Pulsgudstjeneste
25.3 Besøk av Håvard Maurstad som holdt preken og fortalte om planene fremover. Salg av
boken ”Brobyggere mot alle odds” og videoen deres
Misjonsforeninger
Israelsmisjonen møtes på dagtid hjemme hos leder Ossi Gubberud. Det har vært 1 møte med 5-6
personer. Misjonssekretær Morten Kravik fortalte fra landsmøtet. Leder representerte gruppa på
julemesse i Oslo
Kirkeklokken misjonsforening (NMS) møtes en gang i måneden i hjemmene og har 7
medlemmer. Leder er Rose Røthe.
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4.7 Hverdagskirken
Lørdagsåpen kirke
10 frivillige fra menigheten har vært kirkevakter ved lørdagsåpen kirke siste året. Kirken har vært
åpen hver lørdag utenom sommerferien og de store høytider mellom klokken 13.00 og 15.00. Det
har vært varierende med besøk fra lørdager uten noen til lørdager med opptil 5 personer. Flere
hyggelige samtaler og noen utdelinger av testamenter.
For oss som sitter vakt er dette en fin stund som vi trenger med ro og fred.
Onsdagsbønn
Det er bønnesamling i kirken hver onsdag kl 9 til 10. En relativt fast gruppe har deltatt

4.8

Fellesskap i livsnære grupper

Det er 6 bibel- eller unge hjemsgrupper i menigheten. Mennesker som ønsker å bli med i en
gruppe, henvises til Berit Andersen som har oversikt over gruppene og deres kontaktpersoner.

4.9 Årsmøte og medarbeiderfest
Medarbeiderfesten 13. mars for alle frivillige ble kombinert med menighetens årsmøte.
- Årsmeldingen ble gjennomgått av Turid Øyna
- Det ble gitt oppdatert informasjon om Bridgebuilders. Årsmøtet ga sin tilslutning til at vi
viderefører Bridgebuilders som vårt misjonsprosjekt i en toårsperiode.
- Silje Ljosland presenterte planer og visjoner for trosopplæringen fremover
- Svein Hunnestad la frem visjoner for kultur og menighetsliv
- Regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012 ble gjennomgått av Tryggve Knudsen
Årsfesten hadde temaet ”Skjønnhet”
Den startet i kirken med en overraskelse; Stemningsfullt med levende lys og diktlesing før en 30
min konsert m/ Stefan.
Det var pyntet med hvit duk og mange roser i menighetssalen
Meny: Forrett med skinke og melonspyd, hovedrett: lasagne m/salat, kaker og kaffe
Fløytekonsert m/ Ingeborg Christophersen
Svein hadde en fin avslutning med temaet ”skjønnhet”
Antall fremmøtte til årsmøtet: 32 og festen: 37

4.10 Menighetens helgetur
Tema for menighetsweekenden 2012 var ”Kristent fellesskap”. Til sammen 37 barn og voksne fra
menighetene på Nesodden deltok på leiren, som også i år var på Sjøglimt leirsted ved Ørje i
Marker kommune. Fredagen var det ”Skavlan”, med Jon Anders Anmarkrud som programleder.
”Gjester” var Lars Thedin, Svein Fredwall og Helge Nylenna som innledet til helgens tema med
refleksjoner omkring felleskap og det å være annerledes. Actions Tweens hadde eget opplegg.
Lørdag var det bibeltime med Runo Lilleaasen. Barna og ungdommen (Action Tweens og Sprell
Levende) hadde egne opplegg. Senere var det felles fotball, volleyball og uteaktiviteter i strålende
vær. Tråbilene var også i flittig bruk. Bading i Rødenessjøen om ettermiddagen. Taco-middagen
ble tilberedt av barna/ungdommene, mens Kirsti Langvatn hadde hovedansvaret for kjøkkenet
gjennom helgen. Middagen ble etterfulgt av det alltid meget populære ”godterikoldtbordet”
inkludert kaker og kaffe. Lørdag kveld ble også helgens ”hemmelige venn” avslørt. Søndag var
det felles gudstjenesteverksted, hvor fortellingen om den lamme mannen ble dramatisert under
ledelse av Jon Anders Anmarkrud. Prest Helge Nylenna hadde ansvaret for gudstjenesten.
Weekend-bandet var også i sving, denne gang supplert av Anette Kaarud på piano og Marcel
Janssen på bassgitar. Søndagen ble avsluttet med grilling ute i solen, og masse kaker og kaffe.
Ny komité for weekenden 2013 er etablert og Sjøglimt er booket 30.08 -01.09.13.
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4.11 Økumenisk samarbeid
Økumeniske samlinger:
- Helligtrekongerssamling i ord og toner 6. januar
Økumeniske gudstjenester:
- Nattverdgudstjeneste i Gjøfjell kirke skjærtorsdag
- Friluftsgudstjeneste på To gård 2. pinsedag
4.12 Informasjonsarbeid, Kirkespeilet, nettsider m.m.
Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger. Sokneprest
Anne Marit Tronvik er redaktør. I tillegg har redaksjonen bestått av journalist Steinar Glimsdal
og redaksjonssekretær Ann Turi Ford. Kirkespeilet blir totaldistribuert til ca 6.000 hustander 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.
Fellesrådet og menighetene på Nesodden har egne nettsider, www.nesodden.kirken.no, som
administreres og redigeres av menighetsforvalter Jan Heier på Kirkesenteret. Dette er også en
viktig plass for kontakt, informasjon og presentasjon av vår lokale kirke og vårt arbeid. Nettsiden
hadde i gjennomsnitt ca 650 månedlige besøkende i 2012. Besøksstatistikken viser en økning i
antall besøkende i desember. Sammenlignet med desember 2011 økte antall sidevisninger i
desember med over 50 %.
Nyhetsbrevet er en felles infotjeneste for alle menighetene på Nesodden. Nyhetsbrevet sendes ut
hver torsdag til ca 300 epostmottakere som har registrert seg. Informasjon om gudstjenester,
konserter og aktiviteter de neste to ukene er lenket til hjemmesiden.
Kirkene på Nesodden har også en ny side på Facebook, som publiserer lenker, gudstjeneste
informasjon og foto fra aktiviteter i kirkene. Denne plattformen gir mulighet til respons og
effektiv deling av informasjon. http://www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden

4.13 Grønn menighet
Skoklefall menighet har vært ”grønn menighet” siden 2008, dvs. at menigheten prøver å omsette
det globale miljø- og rettferdighetsengasjementet til konkrete tiltak lokalt.
Det er opprettet en felles arbeidsgruppe for menighetene på Nesodden som skal følge opp og
videreutvikle miljøtiltak. Silje Ljosland innkaller gruppa til møter.
”Grønne tiltak”
 Trosopplæringsprosjektet ACTION har fokus på miljø, forbruk og rettferd
 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
 Kjøpe miljøvennlige produkter og ”Fairtrade”-produkter når slike finnes
 Unngår engangsprodukter så langt mulig
 Selge handlenett i regi av menigheten (liten etterspørsel)
 Redusere strømforbruket
 Kildesortere
 Være bevisst på papirbruk
www.grønnkirke.no.

4.14 Ny kirke på Skoklefall
Menigheten har behov for ny kirke som kan imøtekomme vårt behov for gode lokaler til
trosopplæring, kirkelige handlinger og kulturformidling.
Fellesrådet og kirkevergen jobber aktivt med saken
Hele menigheten vil bli invitert til samarbeid og engasjement for at det kan bli en realitet.
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5 Handlingsplan for 2013
 Implementere trosopplæringsplanen sammen med Nesodden/Gjøfjell
 Når kirkesenteret flytter til andre lokaler: Pusse opp og tilpasse lokalene etter menighetens
behov
 ”Gudstjeneste for alle”. Arbeide for at mennesker med funksjonshemming kan kjenne
tilhørighet til menigheten.
 Følge opp diakoniplanen
 Videreføre misjonsprosjektet Bridgebuilders
 Arrangere menighetens helgetur sammen med Nesodden og Gjøfjell
 Videreføre tiltak knyttet til Grønn menighet
 Videreføre Kultur i Skoklefall kirke med Vesper og konserter
 Arbeide for et godt samarbeid med frivillige medarbeidere
 Samarbeide med fellesrådet om ny kirke på Nordre Nesodden

For Skoklefall menighetsråd

Turid Øyna leder
21.03.2013
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