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1. Oppsummering av menighetsrådets arbeid i 2014

Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og arbeid som er gjennomført av frivillige og
ansatte i Nesodden menighet og Gjøfjell menighet. Noen tilbud er arrangert for alle de tre
menighetene på Nesodden, og viser et helthetlig tilbud for alle generasjoner med lokale
særpreg.
I 2014 har Nesodden og Gjøfjell menighetsråd arbeidet spesielt med disse sakene:











Oppfølging av den strategi som ble valgt i 2012: Bruk av Nesodden kirke til ”stille
timer” og satsing på ”barn og barnefamilier” i Gjøfjell. Nytt av året er oppstart av en
ungdomsklubb i Gjøfjell menighet.
Hensiktsmessig drift og vedlikehold og fornyelser av menighetshusene, derav spesielt
legge til rette for fornyelsen av kjøkken i Nesodden Menighetshus.
Forskjønnelse av området foran Nesodden kirke ved en egen komite for dette.
Ny kostnadsfordeling mellom menighetsrådene og fellesrådet der fellesrådet overtar
kostnadene for barne- og ungdomsarbeider samt Kirkespeilet, mens menighetsrådene
overtar kostnader til forsikring, strøm og kommunale avgifter for menighetshusene som
fellesrådet hittil har betalt.
Starte vurdering av menighetsgrenser, spesielt det som kan berøre Nesodden og
Gjøfjell menigheter.
Utrede om det er hensiktsmessig å fortsette med felles menighetsråd for Nesodden og
Gjøfjell menigheter. Få dette behandlet bl.a. i menighetsmøter og vedta at det ikke
søkes om at denne ordningen skal fortsette. Menighetene får derved egne
menighetsråd etter valget i 2015 såfremt en får mange nok kandidater til å stille.
Vedtatt å melde menighetene på et 3-årig opplegg for menighetsutvikling fra 2016.

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. Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
2.1

RÅDETS SAMMENSETNING OG ANSVARSOMRÅDET

Menighetsrådets sammensetning:
Gjertrud Blaasvær (Nesodden), leder , innvilget permisjon 30/9 for resten av valgperioden
Carl Anton Strøm (Nesodden), nestleder, innvilget permisjon 5/3 for resten av valgperioden
Anne Grete Gullerud (Nesodden), Husstyret Nesodden menighetshus til 26/8
Ingelil Mitchell (Nesodden), medlem i Fellesrådet fra 30/9
Evy Ruud (Nesodden), medlem i Fellesrådet
Finn Østmo (Gjøfjell), leder fra 30/9, medlem i Fellesrådet , Husstyret Gjøfjell menighetshus
Lars Erik Granum (Gjøfjell), nestleder fra 30/9, medlem i gudstjenesteplanutvalget
Tone Killingmo (Gjøfjell), nestleder i Fellesrådet, Husstyret Gjøfjell menighetshus
Sokneprest Anne Marit Tronvik
Menighetsrådet har i denne valgperioden ingen varamedlemmer.
Ansvarsområde
Menighetsrådets målsetting fremgår av kirkelovens § 9:
” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet ….. ” osv.
Menighetsrådets ansvar er, ikke minst, å støtte og legge til rette for lokale initiativ og
samarbeide med frivillige og lønnede arbeidere.

2.2

MØTER OG KOMITEER

Menighetsrådet har i 2014 hatt 11 ordinære møter og 2 fellesmøter med Skoklefall
menighetsråd. Menighetsrådet har behandlet 152 saker. I fellesmøtene 27.5. og 21.10. er
tilsammen 14 saker blitt behandlet. Prost Hege Fagermoen deltok på fellesmøtet i
prestegården 21.10.2014. Representanter fra menighetsrådene har også deltatt ved 2
prostisamlinger med biskop og prost i Nordby og Frogn.
Underkomiteer
-

Husstyre for Nesodden menighetshus
Basarkomiteen Nesodden menighet
Komite for forskjønnelse av området foran Nesodden kirke
Gudstjenesteplanutvalget for Nesodden menighet
Gudstjenesteplanutvalget for Gjøfjell menighet
Husstyre for Gjøfjell menighetshus

Menighetsrådet oppnevner medlemmer i
-

Nesodden Kirkelige Fellesråd
Trosopplæringsutvalget
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2.3

STATISTIKK
Gjøfjell

Nesodden

2013

2014

2013

2014

2190(2062)

2201(2067)

2146(1961)

2099(1922)

Innmeldte

3

2

0

2

Utmeldte

0

8

6

9

Antall gudstjenester

31

31

42

41

Antall deltagere

2554

2815

3783

3679

Dåp (bosatt i menigheten)

12(9)

12(10)

51(10)

42(7)

Konfirmanter

21

25

44

24

Vigsler

3

0

17

19

Gravferd

16

10

70

85

Julemesse/Julebasar

Kr 29.340

Kr 24.506

Kr 18.167

Kr 12.000

Givertjenesten

Kr 21.600

Kr 15.200

Kr 19.300

Kr 10.200

Offer/kollekt til egen virksomhet

Kr 39 752

Kr 31.519

Kr 53.325

Kr 64.366

Offer/innsamling til andre m. BU arb.

Kr. 26 087

Kr 10.763

Kr 55.557

Kr 20611

Fasteaksjonen

Kr 15.245

Kr 12.286

Kr 20.133

Kr 33.740

Antall medlemmer pr 31.12 inkl
tilhørende (eks tilhørende) *

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

2.4

REGNSKAP

Det er som tidligere forutsatt for prøveordningen med felles menighetsråd utarbeidet separate
regnskap for Gjøfjell menighet og Nesodden menighet. Regnskapene er ført og klargjort av
regnskapsfører Øyvind Nitteberg.

Offertjenesten
Menighetsrådet mottar hvert år en rekke henvendelser fra eksterne organisasjoner og
stiftelser om offergave. Menighetsrådet behandlet søknadene og besluttet at følgende
eksterne organisasjoner/formål skulle motta ofringer i Nesodden og Gjøfjell i 2014: Blå Kors,
Evangeliesenteret, Kirkens Fengselsarbeid, Kirkens Nødhjelp, Normisjon, Redd barna, Åpne
dører, TV aksjonen (Kirkens Nødhjelp) og Det Norske Misjonsselskap.
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3. Våre menigheter som en del av kirken på Nesodden
3.1

KIRKESENTERETS STAB

Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge

Frank Willy Vindløv Larsen

Sokneprest Nesodden/Gjøfjell

Anne Marit Tronvik

Sokneprest Skoklefall

Svein Hunnestad

Kapellan

Helge Kollerøs Nylenna

Kantor N/G (permisjon 50 %)

Ingeborg Christophersen

Trosopplæringsleder

Silje Merethe Ljosland / Anne Helen Hough

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 %

Amy Muller / Berit Billingsø

Kirketjener i Skoklefall 10 %

Trond Urianstad

Klokkere i små deltidsstillinger

Ellen Hunnestad, Øyvind Tobiassen og Steinar
Glimsdal

Barne- og ungdomsarb. 80 %

Anette Maria Kaarud

Trosopplæringsmedarbeider (Action) 20 %

Ingvild M. Fredwall

3.2

FELLESRÅDETS ARBEID

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

3.3 SAMARBEID MED SKOKLEFALL MENIGHET OG ANDRE
MENIGHETER
Det har vært god kontakt og utstrakt samarbeid med Skoklefall menighetsråd, bl.a. om
trosopplæring, andaktene på Nesoddtunet, kirkespeilet, nyhetsbrevet m.m.
Det har også vært et godt samarbeid med Pinsekirken, Misjonskirken og den katolske
menigheten på Nesodden om disse gudstjenestene:
o Nattverdsgudstjeneste i Gjøfjell på Skjærtorsdag
o Friluftsgudstjeneste på To gård 2. pinsedag
o Olsokfeiring i Nesodden kirke 29. juli
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4. Fra de ulike virksomhetene
4.1

FOR ALLE MENIGHETENE PÅ NESODDEN

4.1.1

DIAKONALT ARBEID VED NESODDTUNET

Koordinator Inger Johanne Holte
På Nesoddtunet er vi en gruppe 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 20 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 og personalet er god. De ansatte er ofte behjelpelige.
I 2014 gikk Birthe og Jan Holmsen ut av vårt team. De var begge vært med på å starte opp
tjenesten i 2006. Trond Johansen ble med som ny medarbeider i 2014.
Vi er nå 10 faste medhjelpere, men vi trenger stadig flere faste medhjelpere samt vikarer.
Vi oppfordrer derfor alle menighetsrådene til å være behjelpelig med rekruttering, fra
egne menigheter så vel som frikirkene, eller andre. Det er 3 hjelpere hver onsdag. I tillegg
kommer prest og vår trofaste organist, Tryggve Knudsen. Det er fremdeles Svein Hunnestad
som har "presteansvar".
Vi har heller ikke i 2014 hatt noen gudstjeneste i Nesodden kirke, grunnet beboernes
mobilitet. I 2014 ble det holdt gudstjeneste i kantinen både julaften og nyttårsaften. Julaften
var godt besøkt med mange beboere og flere pårørende til stede.
Tjenesten på Nesoddtunet er til stor glede og inspirasjon for både beboere og medhjelpere.
Mange beboere sitter klar og venter på oss, og viser stor glede når vi kommer og spør om de
skal være med på andakten.
4.1.2

GUDSTJENESTEREFORMEN

I Kirkemøtet i april 2011 ble gudstjenestereformen for Den norske kirke vedtatt. Reformens
målsetning var å bidra til fornyelse, engasjement og oppslutning om menighetenes
gudstjenestefeiring. 3 nøkkelord var fra starten retningsgivende: Involvering, stedegenhet og
fleksibilitet. Etter en lengre prosess der mange var involvert, ble forslagene fra de 3
menighetene godkjent av biskopen i Borg 23.11.2012. Godkjenningen gjelder for to år. I
godkjenningen lå det noen viktige utviklingsområder som ble ettersendt innen fristen 1. juli
2013. Sokneprest Anne Marit Tronvik ledet oppfølgingen av arbeidet i 2014. Menighetsrådet
har satt ned tre gudstjenesteplanutvalg, som ut ifra et mandat, er med å planlegge
gudstjenestene sammen med prestene. Den lokale ordningen skal evalueres i 2015, og det
må søkes godkjenning for en ny periode på 2 eller 4 år.
4.1.3

MENIGHETENES HELGETUR

I år deltok 49 personer, hvorav 23 barn og ungdommer på Menighetsweekenden. Det var
deltakere fra alle tre menighetene, og de fleste var med hele helgen. Datoen var 22. - 24.
august og stedet var Sjøglimt, et vakkert leirsted som ligger i Ørje. Det var eget opplegg for
barna på lørdagen og tweensene hadde flere egne samlinger. Noen av de eldste barna og
ungdommene var på kanotur på lørdagen, mens de voksne fikk tur til veveri i Sverige.
Undervisning, lek, diskusjoner, gudstjeneste, allsang, fotballkamp, godterikoldtbord og gode
samtaler var noe av det som skjedde denne helgen. Sokneprest Svein Hunnestad innledet
samtale om troshistorier. Sokneprest Anne Marit Tronvik ledet søndagsgudstjenesten.
Menighetsweekend 2015 blir på samme sted. Dato er 21. - 23. august.
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4.1.4

TROSOPPLÆRING

Trosopplæringsutvalget (TU) jobber ut fra trosopplæringsplanen som er laget for de tre
menigheten på Nesodden. I utvalget sitter Inger Anny Wattum som representant fra Nesodden
menighet, Lillian Granum fra Gjøfjell menighet, Grete Øyna Milivojevic fra Skoklefall menighet
og kapellan Helge K. Nylenna. Utvalget ledes av trosopplæringsleder Silje Merete Ljosland /
Anne Helen Houg. TU jobber jevnlig med videreutvikling av trosopplæringsplan og skal være
et bindeledd mellom menighetene og de ansatte innenfor trosopplæring.
Trosopplæringsutvalget (TU) har hatt tre møter i 2014, der det også har vært jobbet fram et
mandat som er vedtatt av menighetsrådene, i tillegg til rutiner for innhenting av politiattest av
frivillige. Mandatet er oversendt bispedømmekontoret for godkjenning.
Barnearbeidet 0 – 13 år
Søndagsskolen
Har for tiden en pause. Avslutningen ble markert med en flott juletrefest der
søndagsskolelederne fikk takk for sitt flotte arbeid gjennom 10 år. Som en midlertidig
erstatning har Skoklefall hatt 6 familiegudstjenester dette året. 7.12 arrangerte lederne
juleverksted for tidligere søndagsskolebarn.
Dåpssamlinger
Antall døpte i kirkene: Nesodden kirke 42, Gjøfjell kirke 12 og Skoklefall kirke 31.
Vi samler alle som skal døpes den neste halvannen måned til samlinger hvor de møter
presten deres, trosopplærere og de andre de skal dele dåpsdag med.
I samlingene blir det gitt informasjon om hva dåpen er, praktiske ting på dåpsdagen og
menighetens trosopplæring. Vi ønsker å ansvarliggjøre, utruste og oppmuntre foreldrene og
faddere til å drive trosopplæring i hjemmet. Det er også utviklet en dåpsperm med div. innhold
fra samlingen, som de får med seg hjem.
Babysang
På Gjøfjell: Våren 2014 var det ikke babysang på Gjøfjell. Høsten 2014 ble det gjennomført et
babysangkurs i menighetshuset, med lunsj etterpå. Det var 2-3 babyer på samlingene.
Christine Tellefsen og sokneprest Anne Marit Tronvik ledet kurset (vikar for Anette M.
Kaarud).
I Skoklefall kirke: Det ble gjennomført to babysangkurs i vårhalvåret. Det var da en gruppe for
de minste babyene og en gruppe for de babyene som er så store at de har begynt å krabbe.
Mellom de to gruppene var det felles lunsj i menighetshuset. Anette M. Kaarud har hatt ansvar
for disse kursene. Høsten 2014 ble det gjennomført ett kurs i Skoklefall, med samme modell
for forrige kurs med 2 grupper og felles lunsj. Anette M. Kaarud holdt denne kursrekken.
Kursene i Skoklefall har vært svært populære med fulltegna kurs. Flere av de påmeldte går
gjerne 2 kurs på rad.
Dåpshilsen 1 år
Det ble sendt en hilsen til alle som ble døpt i 2013. Det var et brev og en
dåps/fødselsdagskalender. Hilsenen som var på et A4 ark hadde informasjon om babysang,
aktuelle nettsider for tro i hjemmet og en hyggelig hilsen med oppmuntring til å dele tro i
hjemmet.
3-års gudstjeneste
Også i år ble alle tre-åringer på Nesodden spesielt invitert til gudstjeneste i Skoklefall kirke.
Temaet var Noas ark
4-årsbok
I tradisjon tro ble 4-åringene i menigheten invitert til en gudstjeneste med utdeling av 4årsboken. Det er en bok med fine tegninger, bibelhistorier, sanger og tegneserier om 4åringene Bo og Nora. De fikk også et arbeidshefte med samme tema og figurer som i boka. I
Nesodden kirke kom det 9 barn, i Skoklefall 16 barn og 6 barn deltok på dette i Gjøfjell kirke.
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6-årsbok
Nytt tilbud i 2014 var utdeling av bok til alle seksåringer i familiegudstjenester: Skoklefall 11
barn, Gjøfjell 5 barn og Nesodden 14 barn.
Kirkens korskole
Barne og ungdomsarbeider Anette Kaarud dirigerer barnekoret Cantemus. Koret er for alle på
Nesodden, men de øver i Skoklefall kirke. Koret har ca. 15 deltakere i alderen 5 år - 3.klasse,
og deltar i familiegudstjenester i Skoklefall og Nesodden kirker.
Barnekoret GjøK’en på Gjøfjell
GjøK’en har øvelser annenhver onsdag i Gjøfjell menighetshus og samler mange barn og
voksne. Hver samling består av middag for hel familien, sangøvelse og en felles samling på
slutten. De har også vært med på gudstjenester i kirken. Nils Ivar Bovim er kontaktperson.
Tårnagent
19 jenter fra de tre kirkene på Nesodden deltok på Tårnagentdag i Skoklefall kirke. 9
åringenefikk løse oppdrag og mysterier på planleggingsdagen for skolene. Målet var at de
skulle oppleve spenning knyttet til bibelfortellinger, kirkehuset og fellesskapet.
Action Tweens
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.
Ansatte: Silje Ljosland, Anne Helen Houg og Ingvild Marie Fredwall
Lys Våken
Andre helgen i desember deltok 28 barn fra 6. klasse på Lys Våken i Gjøfjell kirke.
6 ungdommer var med som ledere sammen med 3 fra staben. Det deltok 2 barn fra Skoklefall,
der samlingen helgen før måtte avlyses. Deltakerprosenten fra Myklerud skole var høy.
11-åringer ble invitert til å være et døgn i kirka. Her fikk de erfare det å være lys våkne ovenfor
Gud, seg selv og andre. Det var mye lek og moro knyttet opp til det å bli kjent med
kirkerommet, ulike symboler og Jesus. Barna fikk delta under forberedelsen til og i
gjennomføringen av søndagens gudstjeneste, med bl.a. sang og dramatisering.
Ungdomsarbeidet 13 – 18 år
Det er ca. 15-20 ungdommer (fra alle tre menighetene) som har vært med som hjelpeledere
på et eller flere tiltak i alle menighetene.
Det ble holdt en sommeravslutning (i hagen til Silje) for alle ungdommene med lederroller i de
tre menighetene. Rundt 15 ungdommer deltok.
Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2014 ble 87 ungdommer konfirmert. Det var 25 i Gjøfjell kirke, 24 i Nesodden kirke og
48 i Skoklefall kirke. Konfirmantene fulgte et åtte måneders undervisningsopplegg på tvers av
bosted, inndelt i interessegrupper:
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Musikk (ansvarlig – Anette Kaarud), Friluftsliv (ansvarlig - Silje Ljosland), KRIK 1 og 2
(ansvarlig - Helge Nylenna og Silje Ljosland) og POP (ansvarlig – Helge Nylenna). POP er en
ny gruppe der vi bruker film, bøker, musikk fra populærkulturen som innfallsvinkel til å snakke
om undervisningstemaene.
Konfirmasjonsåret 2014/15 har 116 konfirmanter fordelt på disse fem gruppene:
Musikal (ansvarlig – Anette Kaarud), Friluftsliv og KRIK1(ansvarlig – Anne Helen Houg), KRIK
2 og POP (ansvarlig – Helge Nylenna).
Temaer for konfirmantåret er blant annet: Identitet, trosartiklene, etikk og valg, bibel, bønn,
nattverd, fellesskap, påske, sorg m.m. Konfirmantene deltar på weekendleir på høsten og på
våren. De er med på fasteaksjonen og har ministranttjeneste på en gudstjeneste.
Vi har en del «faste» ledere med på konfirmantleirene, men også nye ungdommer ønsker å
være med. Det gjør leiren bedre for konfirmantene, samtidig som disse eldre ungdommene får
ledererfaringer og mulighet til å vokse i troen.
PULS
Hver andre søndag i måneden er det PULS gudstjeneste i Skoklefall kirke. Her ønsker vi å
legge til rette for et møte mellom konfirmanter, ungdommer og resten av menighetene, men
det er ungdommene som står i fokus. På enkelte av PULSene har det vært godt over 60
konfirmanter, fra alle tre menighetene. Vi ser at PULS har god oppslutning og vi satser videre
på å bygge opp et band av ungdommer til dette. Dåp av konfirmanter er lagt til PULS
gudstjenesten i februar.
Lederkurs
Våren 2014 var seks ungdommer ferdig med lederkurset. Høsten 2014 startet 9 ungdommer
på lederkurs. Samlingene, med ungdommer fra alle menighetene, blir holdt på Kirkesenteret
etter skoletid. Gjennom året får ungdommene både teoretisk undervisning og praktisk
ledererfaring i kirkenes barne- og ungdomsarbeid.
Skole/kirke og barnehage/kirke samarbeid
Barnehagebesøk
I Skoklefall kirke har to barnehager vært på besøk. I Gjøfjell kirke har to barnehager vært
med på en enkel påskevandring, der de får oppleve og høre fortellinger fra de ulike dagene i
påskehøytiden.
Julevandring
I begynnelsen av desember ble det arrangert julevandring i Skoklefall og Gjøfjell kirke. 4
barnehagegrupper fra Fagerstrand og Fjellstrand deltok på julevandring i Gjøfjell kirke. 17
barnehagegrupper var med i Skoklefall kirke. Askeladden Barnehage i Nesodden
menighetshus deltok på julevandring i Skoklefall kirke. Anette M. Kaarud og Anne Marit
Tronvik hadde ansvaret for det praktiske rundt gjennomføringen av julevandringen. Frivillige
hadde strøket kostymene i forkant av opplegget Tre ansatte og tre frivillige var med som
engelen Gabriel og keiser Augustus.
Skolebesøk
Skoleklasser har besøkt kirkene: Gjøfjell kirke – 1 klasse, Nesodden kirke – 1 klasse og
Skoklefall kirke 3 klasser.
Skolegudstjenester før jul
Det ble holdt to skolegudstjenester for Myklerud skole og Bjørnemyr skole i Gjøfjell kirke. Jaer
skole deltok i gudstjeneste i Nesodden kirke. Fjellstrand skole hadde besøk av sokneprest
Anne Marit Tronvik. For Berger skole og Nesoddtangen skole ble det holdt 7 gudstjenester i
Skoklefall kirke.
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4.1.5

INFORMASJONSARBEIDET

Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i 2014.
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 husstander på Nesodden. En stor del av befolkningen leser menighetsbladet, derfor er
det viktig at menigheten er seg bevisst denne muligheten å nå store deler av sine
medlemmer.
Nettsidene. www.nesodden.kirken.no administreres og redigeres av menighetsforvalter Jan
Heier og trosopplæringsleder på Kirkesenteret. Dette er også en viktig plass for kontakt,
informasjon og presentasjon av vår lokale kirke og vårt arbeid. Påmelding til dåp og
konfirmasjon skjer direkte på hjemmesidene.
Nyhetsbrevet er en felles infotjeneste for alle menighetene på Nesodden. Nyhetsbrevet
sendes ut hver torsdag til ca 200 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 4.600.
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.
4.1.6

KANTORISSIMO

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 tirsdag i måneden kl. 19.30. Vi ser at
besøkstallet er vesentlig høyere i Nesodden kirke enn i Skoklefall kirke. Tidligmusikk er mer
populært enn romantisk og nyere musikk. Mange kunstnere henvender seg med ønske om å
medvirke i serien. Konsertene har en viktig rolle på Nesodden og er med på å gi folk et positivt
forhold til kirka.
Undertegnede legger ned mange timers arbeidsinnsats per konsert, både med planlegging av
programmer, organisering av aktører, PR og egen deltagelse. Det er et inspirerende og
meningsfylt arbeid, men noen oppgaver ville det være fint å få hjelp til. Vi ønsker oss en PRgruppe som kan henge opp plakater, vi trenger hjelp til billettsalg, samt et bedre system for
regnskapsføring. Kantorissimo har fått støtte av Norsk kulturråd, Nesodden kommune og
Nesodden kirkelige fellesråd. Betalende publikummere for 2013/2014-sesongen: 431 (barn og
kulturskoleelever fri entré)
Kammermusikkseriens program:
7. januar i Nesodden kirke:
Draumkvedet med Marit Ramskeids tekst, instrumentale intermezzi
Øyonn Groven Myhren kveding, Anne Hytta fidle, Sverre Jensen langeleik, dreielire m.m.
Ingeborg Christophersen, blokkfløyter, occarina
4. februar i Skoklefall kirke
Musikk av Beethoven, Grieg og Bartok.
Dagny Bakken, fiolin, Angelika F. Karsrud, bratsj, Bård Henrik Bostrup, cello,
Amy Muller, klaver og Stefan Zlatanos, klaver
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4. mars i Skoklefall kirke:
Musikk av Saint-Saens, Messian, Brahms, Dukas og Telemann.
Simon Breyer, horn, Stefan Ibsen Zlatanos, klaver og cembalo,
Ingeborg Christophersen, blokkfløyter
18. april i Nesodden kirke:
Madrigaler fra italiensk renessanse samt greske tradisjonelle sanger
Oslo Madrigalensemble ledet av Stefan Zlatanos,
Ingeborg Christophersen, blokkfløyte og orgel
6. mai i Skoklefall kirke:
Klaverkvartetter av Mozart og Dvorak
Leah Tagami Meredith, fiolin, Michael Grolid, bratsj, Kari Ravnan, cello, Amy Muller klaver
3. juni i Nesodden kirke:
Musikk av J. S. Bach og Vivaldi
Bundefjorden Barokkselskap med Niels Aschehoug, barokkfiolin, Maren Elle, barokkfiolin
Mari Giske, barokkbratsj, Gunnar Hauge, barokkcello, Trond Olaf Larsen, barokkfagott
Stefan Ibsen Zlatanos, cembalo og Ingeborg Christophersen, blokkfløyter
2. september:
Åpningskonsert, variert repertoar med Henning Kraggerud, fiolin og Petter Richter, gitar
7. oktober:
Draumsyn med Anne Hytta, hardingfele, viola d’amore, fidle og Ingeborg S. Olerud, lysdesign
4. november:
Konsert i anledning grunnlovsjubileet med Kvintett fra Forsvarets Stabsmusikkorps
2. desember:
Julekonsert AVLYST. Nytt program med samme musikere i mars 2015.
Ingeborg Christophersen, Nesodden, 4. mars 2015

5. NESODDEN MENIGHET
5.1

OVERSIKT

Flere aktiviteter som har betydning for Nesodden menighet foregår i en av de to andre
menighetene, særlig i Skoklefall menighet (se side 3-11).
Her oppsummeres det som skjer innenfor Nesodden menighets geografiske grenser.
Regelmessige aktiviteter gjennom året
 Gudstjenester i Nesodden kirke hver 14. dag og i høytidene, med spesielt mange
dåpshandlinger (s. 4).
 Kirkekaffe / menighetssamling i prestegården/våpenhuset ved noen gudstjenestene.
 ”Action Tweens” for barn 4. – 7. klasse, hver måneden i menighetshuset (s. 8)
 En av konfirmantgruppene (s 9)
 Dugnadsarbeid på menighetshuset (s 13)
 Julebasararbeid. Julebasar lørdag 1.12.2013 – inntekt kr 18.167
 Konserter i kirken (s. 10-11)
 1 bibelgruppe, møtes i hjemmene, ca. en gang i måneden, i privat regi.
Aktiviteter ca. en gang i året
 Utdeling av 4-årsbok i gudstjeneste (se s. 8)
 ”Lys våken” for 11-åringer, i kirke og menighetshus med overnatting (s 9)
 2 barnehager i menigheten besøker Skoklefall kirke til julevandring (s. 10)
 1 klasse fra Myklerud på kirkebesøk for å lære om kirken (s. 10)
 Skolegudstjenste for Jaer skole i Nesodden kirke før jul (s. 10)
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5.2

MENIGHETSHUSET

ÅRSMELDING FOR NESODDEN MENIGHETSHUS 2014

Husstyret har dette året bestått av Øyvind Strøm, Arne Bjerke, Gry Skurdal og Anne Grethe
Gullerud det første halvåret. Karin Carlson kom inn i juni. Det har vært avholdt 4 møter og 2
dugnader inne og ute. Karin Carlson har deltatt på Menighetsrådsmøtene siden juni 2014.
Etter at kirkeasylanten forlot huset var det behov for full hovedrengjøring av huset. Vegger, tak
og vinduer har blitt rengjort. Det har også i 2014 vært stor praktisk aktivitet på huset. Arbeidet
med det nye kjøkkenet ble satt i gang i august/september. Det gamle kjøkkenet har blitt revet
ut. Det har blitt lagt plater på veggene og taket er malt hvitt. Det har blitt satt inn benker og
skap i rustfritt stål. Det er kjøpt inn ny storkjøkkenkomfyr, avtrekksvifte og oppvaskmaskin.
Nytt elektrisk anlegg er installert i kjøkkenet og vi har fått nytt, godt arbeidslys.
Huset har vært i bruk til menighetsarbeid, sangkor og ikke minst til minnesamvær. I tillegg har
det vært leid ut til ulike private arrangementer.
Vi har ambisjoner om, nå som kjøkkenet har kommet på plass og huset er tilbake til det
normale, at huset etter hvert kan fremstå og fungere optimalt for alle leiedeltagere.
Samarbeidet med Askeladden barnehage fungerer fortsatt veldig bra.
Målet vårt for 2015 er å justere opp leieprisene samt øke utleiefrekvensen.
For Nesodden menighetshus Karin Carlson
5.3 ONSDAGSMIDDAGER
Det var en pause i disse middagene i 2014, på grunn av arbeider med fornyelse av kjøkkenet.
5.4 PUSTEROM
Pusterom i Nesodden kirke onsdager fra kl 18-19 er et sted for å trekke pusten i en ofte travel
hverdag. Etter en kort liturgisk innledning og tekstlesing, er det god tid til ettertanke, bønn og
lystenning. Samlingen avsluttes med noen sanger og velsignelsen. Det var 13 samlinger om
våren og ni om høsten. Vi er ikke mange, men det er tydelig at tilbudet betyr mye for dem
som kommer. Noen ganger hadde vi Bibel-samtale etterpå, og det er mulighet for forbønn og
samtale som flere benyttet seg av. Sokneprest Anne Marit Tronvik er ansvarlig sammen med
frivillige.

6. GJØFJELL MENIGHET
6.1.OVERSIKT
Flere aktiviteter som har betydning for Gjøfjell menighet foregår i en av de to andre
menighetene, særlig i Skoklefall menighet (se side 3-11).
Her oppsummeres det som skjer innenfor Gjøfjell menighets geografiske grenser.
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Regelmessige aktiviteter gjennom året:












Gudstjenester i Gjøfjell kirke ca. hver 14. dag - med opplegg for barna som blir med
over til menighetshuset under prekenen og ofte deltagelse av konfirmanter fra Gjøfjell
som bidrar i gjennomføringen.
Kirkekaffe / menighetssamling i menighetshuset etter gudstjenestene.
Onsdagsåpent / onsdagskvelder i menighetshuset hver 14. dag
Babysang i september/oktober ved sokneprest Anne Marit og Christine Tellefsen, i
barne- og ungdomsarbeiderens sykefravær.
Barnekoret ”Gjøken” annenhver torsdag i menighetshuset
Ungdomsklubben ”Follow” hver annen uke.
Lederkurs for ungdom, på Kirkesenteret
Dugnadsarbeid på menighetshuset
Julemessearbeid, i selvstendig regi.
Konserter i kirken
2 bibelgrupper i hjemmene i privat regi, ca. en gang i måneden

Aktiviteter ca. en gang i året






Utdeling av 4-årsbok i gudstjenester (se s. 8)
”Lys våken” for 11-åringer, i kirke og menighetshus med overnatting (s. 9)
2 barnehager besøker kirken til julevandring (s. 10)
1 klasse fra Myklerud på kirkebesøk for å lære om kirken (s 10)
2 skolegudstjenester for Myklerud og Bjørnemyr skoler før jul. (s 10)

6.2 MENIGHETSHUSET
Etter noen travle år ble det en noe mer beskjeden innsats i 2014:
I tillegg til løpende vedlikeholdsarbeid:
Fullføring malerarbeidene i menighetssalen, bl.a. taket innvendig og utvendig, bl.a. bakvegg
og tak-veggpartier. Prefabrikasjon og montering av rammeverk i tak, nesten ferdig.
Planlegging av podium
Arbeidene med fornyelser og vedlikehold har vært ledet av husstyret: Nils Ivar Bovim, Tone
Killingmo og Finn Østmo, med sistnevnte som kontaktperson.
Ansvarlig for utleie og drift (som ikke ligger under husstyret) er Tone Killingmo.
Menighetshuset ble i 2013 utleid 13 ganger imot 9 ganger året før.
For husstyret. Finn Østmo
6.3. ONSDAGSÅPENT
Annenhver onsdag i 2014 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 2014 var hovedtemaet: «Tro, håp og kjærlighet. Gud bruker ufullkomne mennesker.».
Høsten 2014 hadde samlingene «Fellesskap» som hovedtema.
I alt hadde vi 17 samlinger i 2014 inkl. 2 bibeltimer m/ Anne Marit T, 2 bibeltimer m/ Helge N
og 2 fellesmøter sammen med Myklerud misjonsforening med mere enn 20 fremmøtte og med
inspirerende talere fra NMS. Fremmøtet ligget mellom 8 -16 på øvrige onsdagskvelder.
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.
Nils Ivar Bovim
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6.4. BARNEKORET «GJØKEN»
Barnekoret «Gjøken» har hatt øvelse annenhver onsdag i 2014 i Gjøfjell menighetshus fra kl.
16.30 – 18.00. Øvelsene starter med felles middag for små og store kl. 16.30-17.00. 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 møtt frem mellom 6 og 10 barn på øvingene i tillegg til en del voksne.
Vi har sunget på familiegudstjenestene 27.april, 31.august, 9.november,
julaftensgudstjenesten kl.14.30 og i tillegg på julemessen i menighetshuset 8.november,
Kirsten Sæther er dirigent for koret, Therese Wenner har vært vikardirigent høsten 2014 og
Nils Ivar Bovim har bidratt på piano til sangene. På julaften og på en korøving har vi hatt
verdifull støtte av band med gitar og bass.
Maalfrid Bovim har hatt ansvar for forberedelse av middag på alle øvinger.
Nils Ivar Bovim

6.5. UNGDOMSKLUBBEN «FOLLOW»
Ungdomsklubben «Follow» i Gjøfjell menighet har i 2014 hatt samlinger i Gjøfjell
menighetshus.
Ungdomsklubben på Gjøfjell hadde i 2014 i alt 13 klubbkvelder, 1 dugnad for Julemessen på
Gjøfjell, 2 styremøter og ett besøk i annen ungdomsklubb på Nesodden.
På 3 klubbkvelder hadde vi besøk fra Acta Øst (Anne Lin og Lena) som bidro med andakter. I
tillegg har vi hatt besøk på 2 klubbkvelder fra ungdomsklubben Connect i Misjonskirken, Heidi
(ungdomsarbeidet i Misjonskirken) hadde andakt på en av kveldene.
Kapellan Helge Nylenna var med på sommeravslutningen, der vi lekte og grillet ute.
Carini deltok på lederweekend på Fossheim, og Anne Lin fra Acta var med for å støtte henne
som klubbens første på lederkurs. Dette ble en fin inspirasjon. Derfor reiste både Carini og Ida
Marie på nyttårsleiren på Fossheim.
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 mellom 22 og 22.30.
I forbindelse med felles måltid har vi en andakt. Vi har også hatt en filmkveld med Narnia,
«Reisen til det ytterste hav». Dessuten hadde vi et "bryllup" der rollene ble trukket i all
hemmelighet. På kveldene har det vært fra 4 til 10 ungdommer.
Voksenledere i klubben er Solveig og Cristo Andresen-Ots, Maalfrid og Nils Ivar Bovim.
Nils Ivar Bovim

6.6. JULEMESSEN PÅ GJØFJELL
Julemessekomiteen hadde i februar/mars samtaler med Husstyret for Gjøfjell menighetshus
med hensyn til støttebehov og menighetsrådets ønsker om støtte til fornyelse og vedlikehold
av menighetshuset.
Julemessen avholdt som vanlig årsmøte i juni 2014. På grunn av at flere hadde meldt fra at de
ikke kunne ta ansvar på en eventuell julemesse i november 2014 ble det vedtatt å utsette
avgjørelse om julemesse i 2014 til høsten. Vedtektene for Julemessen på Gjøfjell inneholder
følgende formål:
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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.
Bestemmelse om at det også skulle gjennomføres julemesse i 2013 ble endelig avgjort i
september. Takk til alle som hjalp til og som bidro til forberedelse av julemessen! Gjøfjell
menighetshus var fullsatt med barn og voksne på julemessen 8.11.2014, på det meste var vi
over 70 personer samtidig. Det var som tidligere lagt vekt på å ha bord med aktiviteter for barn
og ungdom og enda flere bord for besøkende. Det ble solgt flere lodder på forhånd, men litt
mindre salg på selve julemessedagen. Randi Mürer leste en julefortelling og barn fra
barnekoret Gjøken bidro med sang. Totalt kom det inn kr. 24 506.
Regnskapet for 2014 viser følgende:

Regnskap for Julemessen på Gjøfjell ved utløp av regnskapsåret 2014
46 903,20

Saldo på Julemessekonto v/ regnskapsopgjør 27.1.2014
Benyttet av Husstyret i 2014
Rammeverk

1 782,00

Rullestillas

1 691,00

Maling etc.

371,00

2 lamper + maling og oppheng for rammeverki

533,50

Benyttet av Julemessen i 2014
Lampe + oppheng til ungd.kroken

1 925,00

Adm.utgifter konto + Brønnøysundreg.

219,00

Kostnader til årets messe inkl. gevinster

5 066,20

Støtte til barne- og ungdomsarbeidet i Gjøfjell menighet

4 646,08

Utgifter i 2014

16 233,78

-16 233,78

Inntekter fra Julemessen i 2014 + renter 2014

24 548,15

Saldo 31.1.2015=Totalt beløp som kan benyttes i 2015

55 217,57

Udisponert, tidl. bevilgning til Husstyret
Resterende disponibelt beløp for 2015

17 556,00

-17 556,00
37 661,57

På Julemessens konto står det nå kr. 55 217. Med unntak av kr. 5 000 - som avsettes til
innkjøp og gjennomføring av ev. julemesse i 2015 - kan beløpet benyttes til Julemessens
formål, se over. Kr. 17 556 av det innestående beløp er allerede disponert til vedlikehold og
fornyelser av menighetshuset i regi av Husstyret som ikke ble fullført i 2014.
For Julemessekomiteen Maalfrid U. Bovim
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7. Strategiarbeidet
Menighetsrådets strategiutvalg hadde i 2014 to møter. Fra det første møtereferatet:
” Dagens situasjon:
Nesodden menighet har få kirkefolk og god økonomi.
Gjøfjell menighet har flere kirkefolk og for svak økonomi.
Mulige strategier:
Nesodden bruker noe av sin gode økonomi til å mobilisere flere folk.
Gjøfjell bruker sine flere kirkefolk bl.a. til å skape en bærekraftig økonomi.
Konkretisering for Nesodden menighet:
Nesodden gjør en storsatsing for å få nytt kjøkken i menighetshuset og få i gang
onsdagsmiddagene igjen – som et sentralt samlingspunkt.
Konkretisering for Gjøfjell menighet:
Gjøfjell gjør en storsatsing på økonomien, givertjenesten mm bl.a. for å være uavhengig av
støtte fra Nesodden menighet og fellesrådet,
En slik strategi og konkret satsing kan også bidra til å legge til rette for at Nesodden og
Gjøfjell kan få hvert sitt menighetsråd ved valget neste år.”
Etter oppdrag fra menighetsrådet lagde strategiutvalget en utredning ”Ett eller to
menighetsråd for Nesodden og Gjøfjell menigheter fra valget i 2015”.
Saken ble drøftet i menighetsrådet, i felles menighetsråd med Skoklefall, i fellesrådet og i
formelle menighetsmøter i begge menighetene.
Menighetsrådet fattet sitt endelige vedtak, i samsvar med et klart hovedinntrykk fra
drøftingene, i møte 16/12: ”Nesodden og Gjøfjell menighetsråd søker ikke om forlengelse av
prøveordningen med felles menighetsråd for de to menighetene for neste valgperiode.
I høstsemesteret hadde for øvrig menighetsrådet spesielt fokus på å ”mobilisere flere folk” (se
ovenfor) og satse på et mer systematisk arbeid med frivillige, bl.a. etter mønster arv arbeidet i
Skoklefall menighet.
Det ble dessuten, i september, arrangert et eget strategimøte i Gjøfjell menighetshus med
tema ”Hva skaper liv i menigheten?” bl.a. med Hans Nielsen Hauge som inspirasjonskilde.
Strategiutvalget, Gjertrud Blaasvær (m.rådsleder) til 30/9, Ingelil Mitchell (repr. Nesodden) og
Finn Østmo (repr. Gjøfjell) har dessuten kommet med innspill til menighetsrådet om andre
strategiske tiltak.
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8. Vurdering av året 2014
Utgangspunkt for vurderingen
Det overordnede oppdrag for menighetsrådet er å ”ha sin oppmerksomhet henvendt på alt
som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet.” (kirkeloven § 9).
Et annet utgangspunkt for vurderingen er at våre to menigheter er ganske like i folketall, ca.
3.200 innbyggere i hver menighet, men svært ulike i forhold til geografi og mye annet.
Hvordan kan menighetene utvikle sine spesielle muligheter på best mulig måte ?
Vurdering
Spesielt gledelig i året som gikk:


Fornyelsen av kjøkkenet på Nesodden menighetshus har vært et stort løft med meget
vellykket resultat takket være en imponerende dugnadsinnsats. Nå er det igjen klart for
utleie og onsdagsmiddager !



Forskjønnelse av området foran Nesodden kirke er et prosjekt som menighetsrådet
har tatt initiativ til. Det skjer i samarbeid med kirkevergen. Foreløpig har det vært
satset på blomster. Vi ser frem til en videre utvikling av området slik at det kan bli en
verdig, vakker og brukervennlig introduksjon til middelalderkirken.



I Gjøfjell er det etablert en ny ungdomsklubb med navnet ”Follow” i menighetshuset.
Den har et styre av de unge samt 4 voksenledere. Erfaringene har vært gode. Klubben
kan bli viktig bl.a. for oppfølging av konfirmantarbeidet.



Babysang startet opp igjen i Gjøfjell menighetshus i september med 2-3 deltagere. Vi
kan glede oss over at det i år, 2015, er påmeldt flere.

Utfordringer:


Menighetshusene er menighetenes eiendom og ansvar. Fornyelser og bruk av disse
vil kontinuerlig være blant de største utfordringene.



Menighetene har mange frivillige som gjør en stor innsats. Har vi i menighetsrådet en
god nok oppfølging av disse med tanke på å tilrettelegge og oppmuntre ? Kan vi bli
bedre på å inspirere flere til å bli med ?
Menighetsrådet har startet et arbeid med mer systematisk oppfølging.



Som en godkjent prøveordning har Nesodden og Gjøfjell menigheter nå i 10 år hatt
felles menighetsråd. Etter en omfattende drøfting vedtok menighetsrådet i desember å
ikke søke om forlengelse av denne ordningen.
Fra 1. november 2015 vil det derved være to selvstendige menighetsråd med de
interessante muligheter og utfordringer dette vil innebære.



Det er planlagt betydelig ny boligbygging på Fagerstrand, og den første delen kan
komme ganske raskt. Hvordan inkluderer vi de nye innbyggerne ?
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