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Innledning: 

Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall Sokn ønsker biskop Atle Sommerfeldt 

velkommen til visitas i tidsrommet 19.-24. november 2019. 

Vi håper at følgende innberetning vil gi en god oversikt over Nesodden 

kommune og et bilde av kirkens virksomhet i soknene. 

Navnet Nesodden kommer av norrønt Nesoddi; sammensatt 

av nes og oddi 'landtunge, smalt nes' 
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1. Kort historisk riss siden forrige visitas   

 

Forrige visitas på Nesodden ble gjennomført i tidsrommet 12.-17. oktober 2010 

med biskop Helga Haugland Byfuglien. Det har vært store forandringer og 

utfordringer siden da, både knyttet til hennes seks utfordringer i 

oppsummeringen og på andre områder. Vi starter med å svare på Byfugliens 

utfordringer: 

- Trosopplæring og konfirmasjon. 

Planer vedtatt i 2016. Revidert etter pålegg fra bispedømmekontoret 

september 2019. Ny plan er vedtatt av menighetsrådene. Vi jobber videre med 

oppfølging og implementering av planen, og et tettere samarbeid mellom 

menighetsråd, trosopplæringsutvalg og gudstjenesteutvalg. Dette gjenspeiler 

seg i gudstjenesteplanen for våren 2020. Konfirmasjon ble flyttet fra vår til høst 

i 2018 med en lengre leir på sommeren, i stedet for to helger. Det er samtaler 

for hvordan konfirmantundervisningen skal organiseres. De er ikke ennå landet. 

- Diakonale utfordringer. 

Prosess i gang med felles utvalg og forventes fullført i 2020. Det er oppnevnt 

diakoniutvalg i Skoklefall og Gjøfjell menigheter. Viser for øvrig til kapittel 6, om 

diakoni. 

- Utvikling av gudstjenestefeiringen. 

Det har vært arbeidet med i flere omganger. De tre menighetene har vært 

gjennom et felles utviklingsprosjekt, og det utvises et stort engasjement i de tre 

menighetene. Prestetjenesten er omorganisert, slik at hver prest har fått et 

særlig ansvar for en kirke. Vi har også gått tilbake til en sokneprest og to 

kapellaner. Fra medio januar vil det være tre prester på plass. Svein Hunnestad, 

sokneprest, Kristin Bugge Heilo, kapellan med særskilt ansvar for Gjøfjell og Eva 

Kirkemo, kapellan med særlig ansvar for Skoklefall. Behandles videre i kapittel 

4, om livet i menighetene. 

- Kirkegårdsutvidelse – kontorforhold og ny kirke. 

Ny kirkegård ved Nesodden kirke er innviet i 2015. Behovene er dermed dekket 

for lang tid. En vakker og funksjonell kirkegård. 

Nytt bårehus med kjølerom til 12 kister samt syningsrom, bygges i 2020. 
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Utvidelse av Gjøfjell kirkegård med kistegraver er lagt i kommunens 

langtidsbudsjett. 

Kontoret flyttet fra Skoklefall menighetshus til Tangen Senter i 2012. Lokalene 

ble ombygd av gårdeier til en mer rasjonell løsning i 2018. Etter mange år med 

en vanskelig kontorsituasjon, oppleves den nå som tilfredsstillende. 

Det har vært gjort et betydelig arbeid med å realisere en ny kirke på nordre 

Nesodden. Ordfører Truls Wickholm satte saken på agendaen med sitt utspill 

om å bygge ny kirke på en annen tomt enn Skoklefalltomten. Nesodden kirkelig 

fellesråd satte ned en arbeidsgruppe som har levert sin rapport for behandling i 

Fellesrådet. Rapporten vedlegges. 

- Tilrettelegge for mennesker med utviklingshemming. 

Ingen av kirkene er tilgjengelig for rullestol uten ledsager. I 2020 bygges nye 

toaletter i bårehus ved Nesodden kirkegård som vil tilfredsstille kravene til 

universell utforming. Det har blitt bygd ramper for rullestoler knyttet til 

Skoklefall og Gjøfjell kirke. 

 

UTFORDRINGER 

Ny kirke er den største utfordringen. Det har skjedd mye i den saken siden 

forrige visitas, men fortsatt er den ikke realisert. De små og lite moderne 

kirkene utgjør en stor belastning for personalet i kirken, særlig knyttet til de 

store begivenhetene, som fører til mange flere gudstjenester enn nødvendig. 

Fellesrådet har nedsatt en arbeidsgruppe for ny kirke. Legger ved deres 

rapport. 

 

Utvikling 

Vi arbeider med å utvikle vår egen organisasjon ved å stadig utvikle planverket, 

samt oppfølging, slik at vi kan være i stand til å møte de store utfordringene 

som kommer. 
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2. Situasjonen i kommunen 

 

a) Befolkning 

Befolkningen på Nesodden nærmer seg 20 000 innbyggere. Pr. 1. kvartal 2019 

var det 19 512 innbyggere. Dette er en økning på ca. 2 500 personer i forhold til 

befolkningsgrunnlaget ved forrige visitas. 

Demografien ligner mer og mer på bydelen St. Hanshaugen i Oslo. Det vil si at 

utdannelsesnivået og gjennomsnittslønnen stiger. 

Nesodden kalles med rette kunstnerkommunen. Nesodden har en lang 

tradisjon for å tiltrekke seg kunstnere, noe som har ført til mange prosjekter 

hvor kirken og lokale kunstnere har samarbeidet. Nye prosjekter som er i 

arbeid blir presentert nærmere i kapittel 7, om kulturarbeid. Vil vise til Kathrine 

Geards bok, Kunstnerkommunen – skisser fra Nesodden. Her går hun inn på 

hvorfor så mange kunstnere flyttet hit. Dette preget hele forrige århundre. 

Hovedvekten i boken ligger på bildende kunstnere fra 1945 til 2000. Hele 68 

kunstnere presenteres enkeltvis. Det er mange musikere og andre kunstnere 

som også lever på Nesodden. En liten anekdote kan være en 

konfirmasjonsgudstjeneste med ti konfirmanter hvor tre strykere spilte. Alle 

spilte i filharmonien og alle var forelder til en av konfirmantene. I flere av 

prosjektene er det kunstnerne selv som har tatt initiativ. Det er et godt forhold 

mellom kirken og kunstnerkommunen. Dette gir oss noen helt unike muligheter 

som vi har brukt, og vil bruke i fremtiden. 
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Aldersgrupper 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-1 år 409 394 391 392 421 391 373 420 427 434 440 

2-5 år 930 971 942 969 955 
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Befolkningsprognosene beregnes ut fra antakelser om byggeaktiviteten i 
kommunen. Det er for tiden stor byggeaktivitet på Nesodden, og mange 
boligområder vil bli ferdigstilt de nærmeste årene. Rådmannen har derfor 
antatt en boligbygging på mellom 120 og 150 boliger pr år i 
økonomiplanperioden, noe som tilsvarer en befolkningsøkning på ca. 1,5 % i 
snitt. Prognosene utarbeides av en ekstern konsulent (Rambøll Norge AS) og tar 
hensyn til følgende: Aldring, dødelighet, fødselsoverskudd, netto innflytting. 

 
I tabellen og grafen ovenfor vises befolkningsutviklingen i Nesodden kommune 
for perioden 2012-2022. 

 
Som man ser er det hovedsakelig aldersgrupper over 67 år som vil ha en 
markant økning de nærmeste årene. Hvis prognosene inntreffer må kommunen 
altså rigge seg for å kunne yte flere og mer omfattende tjenester til de eldre i 
årene framover. Dette gjøres bl.a. ved å bygge om lag 90 omsorgsboliger som 
vil stå klare i løpet av 2019 og 2020. 

KILDE: https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-
vedtak/#/generic/summary/cf937177-75e3-46ef-8f59-24fb8cfbf076-cn 
 

https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-vedtak/#/generic/summary/cf937177-75e3-46ef-8f59-24fb8cfbf076-cn
https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-vedtak/#/generic/summary/cf937177-75e3-46ef-8f59-24fb8cfbf076-cn
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Det får konsekvenser for kirken i form av diakonale utfordringer, samtidig som 
pensjonister kan utgjøre en stor ressurs for kirken. 

 

Bosettingsmønster: 
Bosettingen er konsentrert rund grendene som har barneskole: Jaer, Berger, 

Tangen, Bjørnemyr, Fjellstrand og Myklerud.  

Statlige og fylkeskommunale føringer legger klare begrensninger for 

kommunens utbyggingsmønster. Med utgangspunkt i dagens struktur på 

Nesodden er det et mål at  

• 80 % av veksten fordeles likt mellom Tangen og Fagerstrand  

• 20 % av veksten skal skje som vedlikeholdsvekst i grendene for å 

opprettholde gode bomiljøer. Denne veksten skal i størst mulig grad 

konsentreres til de vedtatte grendene i Nesodden som er Berger, Torvet, Jaer, 

Fjellstrand, Alværn og Bjørnemyr. 

 

Antall medlemmer i Dnk: 

Medlemstall for kirken på Nesodden pr. 31.12.2018 

Skoklefall menighet:   7611 medlemmer og 879 tilhørige 

Gjøfjell menighet:    2259 medlemmer og 132 tilhørige 

Nesodden menighet:   1987 medlemmer og 170 tilhørige 

 

Totalt har kirken på Nesodden 11 857 medlemmer og tilhørige.  

Det var 12 425 medlemmer ved forrige visitas. Det betyr at antall medlemmer 

er stabilt, men at andelen medlemmer i forhold til folketallet har gått ned. 

Nesodden kommune utbetalte tilskudd for til sammen 2518 medlemmer av 

andre tros- og livssynssamfunn. Det er en stor bredde av tros og 

livssynssamfunn.  

Antall medlemmer i andre kristne kirkesamfunn ligger på 1372. Flest 

medlemmer har Oslo katolske bispedømme med 641 medlemmer.  

Deretter følger Kristensamfunnet (antroposofien og Rudolf Steiner) med 175 

medlemmer, og en stor Steinerskole. 
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Pinsekirken på Nesodden har 112 medlemmer og 107 hører til den Svenske 

kyrkan. Misjonskirken på Nesodden har 44 medlemmer. 

Utover dette er det medlemmer i ortodokse, koptiske eller andre katolske 

menigheter, den evangeliske lutherske frikirke, andre pinsemenigheter og 

Filadelfia. Jehovas vitner, syvendedagsadventistene og Oslo kristne senter har 

også medlemmer på Nesodden.  

Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn enn den kristne er 1146. 

Flest medlemmer har Human Etisk forbund med 717 medlemmer, det vil si 

3,6% av befolkningen. Buddhistforbundet har 78 medlemmer og Badar islamsk 

kultur senter 51. Humanistforbundet har 31 medlemmer og Holistisk forbund 

23. Det finnes også medlemmer fra en rekke andre islamske, hinduistiske og 

buddhistiske retninger.  

 

Sosiale forhold 

Arbeidsliv: 

Kommunen og Sunnaas sykehus er de største arbeidsplassene. Nesodden har 

fortsatt noen få gårdsbruk som driver kornproduksjon. Den største del av den 

yrkesaktive befolkningen har sine arbeidsplasser i Oslo, Bærum og Follo. Gode, 

offentlige kommunikasjonsmuligheter gjør det mulig å pendle med buss og 

ferge. Arbeidsledigheten på Nesodden var i september 2019 på 1,5%. Det er 

lavere enn landsgjennomsnittet som er 2,2% på samme tidspunkt. (Dataene er 

tatt fra tabeller i NAV) 

Helse: 

Helsetilstanden for Nesoddens befolkning er delvis kartlagt. Kommunen har 

blant annet resultater fra ungdataundersøkelsen, innbyggerundersøkelsen og 

ulike brukerundersøkelser, i tillegg til evalueringen fra enkelttiltak.  

 

 Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse 
og sykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner.  

 Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.  

 Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som 
helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.  
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Sammenliknet med andre (små, mellomstore og store) norske kommuner er 

det prosentvis flere ungdommer på Nesodden som er mye plaget av ensomhet 

og/eller depressive symptomer. 

 

 

Sammenliknet med Akershus og Norge, viser Ungdata at det prosentvis er flere 
ungdommer på Nesodden enn i Akershus/Norge som er mye plaget av 
ensomhet og/eller depressive symptomer. Ungdata sier ikke noe om «hvorfor» 
det er slik. (Vedlegg1 – Lokale funn fra Ungdata 2019) 
Undersøkelser viser også at Nesoddens ungdom ruser seg over 
landsgjennomsnittet. Selvmord og rusrelaterte dødsfall ligger også over 
gjennomsnittet.  

Dette utgjør en stor utfordring for Nesodden kommune og kirken. Det er et felt 
vi samarbeider på, både knyttet til kirkelige handlinger og forebyggende arbeid. 
Det er viktig for kirken å tilby rusfrie møtesteder for ungdom. Kirken vil også 
støtte unge i deres livstolkning og livsmestring, særlig i konfirmanttiden. Kirken 
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står sammen med Nesodden kommune for å skape det gode liv og styrke de 
unges livsmot. 

 

3. Råd og tilsatte: 

 

a. Menighetsråd, med underutvalg (etter valget) 

Sammensetning etter kirkevalget 9.9.2019 

 

Nesodden 

 Gry Skurdal (medlem) 

 Arne Bjerke(medlem) Leder 

 Elise Klouman (medlem) Nestleder 

 Hilde Strøm (medlem) 

 Halvor Håkanes (varamedlem) 

 Randi Skodvin Hannisdal (varamedlem) 

 Gro Hege Ludvigsen (varamedlem) 

 Bjarte Hunnestad (varamedlem) 

 Reidun Harriet Sødem (varamedlem) 

 Arne Neegaard (varamedlem) 

 

Gjøfjell 

 Petter Grimnes (medlem) Nestleder 

 Pål Erik Plaum (medlem) Leder 

 Else Marie Fossbråten Wennersgaard (medlem) 

 Solveig Iren Andresen-Ots (medlem) 

 Lillian Skånhaug Granum (varamedlem) 

 Anita Kristin Olsen (varamedlem) 

 Lars Erik Granum (varamedlem) 
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Skoklefall 

 Grethe Øyna Milivojevic (medlem) Nestleder 

 Kirsti Langvatn (medlem) 

 Rolf Dagfinn Pettersen (medlem) 

 Eldrid Forsland Lorentzen (medlem) 

 Anne Liv Reistad (medlem) Leder 

 Svein Are Grønsund (medlem) 

 Karin Margareta Nicklasson (varamedlem) 

 Rune Borknes (varamedlem) 

 Leif Clifford Marcussen (varamedlem) 

 Anne-Helene Haaland (varamedlem) 

 Lars Henning Thedin (varamedlem) 

 

b. Fellesråd  

 Arne Bjerke (Nesodden m.h.r.) 

 Elise Kloumann (Nesodden m.h.r.) 

 Pål Erik Plaum (Gjøfjell m.h.r.) 

 Petter Grimnes (Gjøfjell m.r.r.) 

 Eldrid Forsland Lorentzen (Skoklefall m.h.r.) 

 Rolf Dagfinn Pettersen (Skoklefall m.h.r.) 

Fellesrådet har ikke konstituert seg enda. 

 

c. Prester: Sokneprest Svein Hunnestad 

Kapellan Frøydis Haug (vikar), Eva Kirkemo tiltrer som ny kapellan med 

særlig ansvar for Skoklefall medio januar 2020. 

Kapellan Kristin Bugge Heilo (permisjon i 2019) Tilbake medio januar 2020.  

 

d. Fellesrådstilsatte:  

Kirkeverge Jan Heier (100%) 

Saksbehandler Christine Tellefsen (100%) 
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Prosjektsekretær Elin Dammyr (60%) 

Økonomimedarbeider Øyvind Tobiassen (timebasis) 

Trosopplæringsleder Jarl Eidfjord (100%) 

Menighetspedagog Kristina E. Bjørnland (30%) 

Kantor Ingeborg Christophersen (100 %) 

Organist Torbjørn Eftestøl (25%) 

Menighetsmusiker/menighetspedagog Bjarte Eriksen Klevberg (80%) 

Kirketjener Trond Urianstad (100%) 

Kirketjener Solveig Andresen-Ots (timebasis, Gjøfjell kirke) 

I tillegg til dette benytter Nesodden kirkelige fellesråd seg av enkeltpersoner til 

f.eks. klokkertjeneste, vikarkirketjener, vikarorganist samt IT oppgaver. Disse 

avlønnes på timebasis. 

 . 

e. Stillingsbehov 

 

Ungdomsdiakon: Knyttet til tallene fra ungdata er det utvilsomt at 

Nesodden kommune og mange unge vil ha stor nytte av en ungdomsdiakon. 

 

Sekretær: Menighetsforvalter har stått ubesatt siden januar 2017. Fra juni 

2019 er det ansatt en prosjektsekretær i 60 % stilling. Stillingen er knyttet til 

Kirkevalg og oppstart av 3 nye menighetsråd. Sekretæren inngår i 

publikumsmottaket som består av saksbehandler, sekretær og kirkeverge. 

Kontorstaben er sårbar og en økning på 40% er nødvendig. 

 

Kirkemusiker: Kirkemusikkressursen er meget knapp, særlig med tanke på 

forventet økning i antall gravferder og ivaretagelse av den kirkemusikalske 

tradisjonen i kunstnerkommunen. 

 

Kirketjener: Kirketjenerstillingen trenger en økning, både knyttet til 

økningen i antall gravferder, men også at kirkebyggene trenger mye tilsyn. 

(Se vurdering av kirkebygg i kapittel 5, om kirke og kommune) 
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STRATEGISK MÅL 1: Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et 

inkluderende og trosstyrkenl,de fellesskap 

 

4. Livet i menighetene 

Livet i menighetene preges av felles oppgaver og ting som skjer i den enkelte 

menighet. Jeg vil først presentere hver enkelt menighet og dens særpreg, for 

deretter peke på felles arenaer, samarbeid og felles ansvar.  

Nesodden kirke og menighet. 

Nesodden menighet er den minste menigheten på Nesodden målt i antall 

medlemmer. Den har den miste kirken, likevel må den regnes som Nesoddens 

hovedkirke. Den har stått her i snart 850 år og bærer Nesoddens historie og 

slektenes gang på sine skuldre. Det er her de aller fleste begravelser, vigsler, 

konfirmasjon og dåp foregår. Den har en unik posisjon hos Nesoddens 

befolkning.  

Nesodden menighet er en kulturåpen menighet med stor omsorg for kirke og 

lokalbefolkning. På 80 tallet ble det bygget et menighetshus som ofte 

brukes/leies til minnesamvær og andre tilstelninger. Menighetshuset driftes 

godt, og det er investert store midler og innsats de to siste årene. Det ble 

reparert for råteskader, kjøkkenet ble oppjustert, og huset ble malt utvendig 

blant annet. Kjøkkenet er oppgradert etter mattilsynets krav og forskrifter. 

Menighetshuset rommer også en barnehage som leier lokalene. Nesodden 

menighet har sin tirsdagsmiddag hvor alle kan komme og spise et godt måltid 

til en billig penge. Nesodden menighet har julemesse hvert år som drives med 

stor dugnadsinnsats og stort engasjement, og er en del av menighetens 

inntektsgrunnlag. Nesodden menighetsråd har arbeidet godt senere år og er 

inne i en god og spennende utviklingsprosess.  

Nesodden prestegård, som ligger rett ved kirken, er en av de prestegårdene 

OVF ønsker å beholde og utvikle på grunn av sin kulturhistoriske verdi. Hele 

området med kirkegården, kirken, menighetshuset og prestegården utgjør det 

menighetsrådet kaller middelalder parken. Historielaget holder kirken åpen på 

søndager i sommertiden, og gjør et betydelig arbeid med å formidle historien 

og gjøre den tilgjengelig.  

Nesodden kirke egner seg godt til trosopplæring på enkelte områder. Etter 

noen år uten tårnagent samlet vi 12 barn der i år. De var i kirken, klatret i 

tårnet og spiste i prestegården. Det var barn fra alle menighetene på 
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Nesodden. Kirkens historie og kirkegården er en flott arena for 

skole/kirkesamarbeid. Dette er en ressurs vi ikke har utnyttet fullt ut ennå. 

Jeg mener det er viktig at vi får til et godt samarbeid mellom kommune, OVF og 

bispedømme for å ta var på denne kulturhistoriske skatten, og at vi bruker 850 

årsjubileet som brekkstang for oppgradering om området.  

Nesodden kirke er ofte utleid til konserter, men ingen samler så mye folk som 

kantors konsertserie Kantorissimo. (Beskrevet utførlig i kapittel 7, om 

kulturarbeid.) 

Nesodden kirke har gudstjeneste annenhver søndag, ofte med dåp. Kirken har 

også utviklet seg til å bli en høytidskirke med en liturgisk profil. Det er søkt om 

forordning for Påskenattsmesse som et uttrykk for den satsningen.  

Nesodden kirke egner seg godt for kveldsgudstjenester og tidebønner. 

 

Skoklefall kirke og menighet. 

Skoklefall kirke er Nesoddens yngste kirke og feiret 80 årsjubileum i 2016. En 20 

minutters video ligger på You Tube under Vesper i Skoklefall kirke, der historien 

presenteres og en ny kirke på Nordre Nesodden blir snakket om.  

Da kirken ble reist bodde det ca. tre tusen mennesker på Nesodden. Skoklefall 

området bestod av gårder og hytteeiendommer. Det var de som samlet inn 

penger og reiste bygget. Da Nordre Nesodden ble utbygget på 50 tallet, 

oppstod det raskt et behov for en større og mer funksjonell kirke.  

Skoklefall kirke har meget få gravferder og få vigsler. Den utviklet seg til å bli en 

kirke med mange misjonsforeninger og bibelgrupper og fikk et lavkirkelig preg. 

Samtidig er Skoklefall den kirken på Nesodden som tidlig sa et tydelig ja til 

likekjønnet vigsel. Det har vært feiret regnbuemesse tre år på rad. Menigheten 

er en mangfoldig menighet. 

Skoklefall har de ti siste årene hatt en månedlig kveldsmesse, Vesper. Det er en 

gudstjeneste med nattverd, en enkel liturgi og mye musikk. Noen ganger har 

den en gjest og samtale, andre ganger en mer vanlig tekstrefleksjon. Et 

overordnet tema har hele tiden vært: «hva er et menneske». Å snakke sant om 

mennesket, livet og Gud om det er mulig. Et sted der det ikke er nødvendig å 

være den beste utgaven av seg selv, det er mer enn nok å være seg selv, skapt 

og elsket. Mange har kommet når sorgen var stor for å finne ny kraft og styrke, 
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mot til å leve og til å tro. Vesper har blitt en del av Skoklefalls identitet. Vesper 

søker å bli forordnet. 

 

Skoklefall har en diakonal profil som kommer til syne blant annet ved at 

menighetshuset er lånt ut til en gruppe syriske kvinner som har syverksted. 

 

Skoklefall hadde inntil for fem år siden en stor søndagskole med 100 

medlemmer, og et familiekor som samlet mange. De siste årene har 

trosopplæring og kontinuerlig arbeid for barn og unge jobbet i motbakke. 

Gudstjenesteplanen for våren 2020 viser at det satses sterkt igjen, og vi har 

forventninger til at utviklingen kan snus. Morgentreff lørdager i vinteråret fra ni 

til tolv med sangstund i kirken halv elleve, torsdagsmiddager for familier, 

trosopplæringsgudstjenester, påske gudstjeneste på palmesøndag for små og 

store med påsketeppet og en gudstjeneste i måneden for små og store. Et 

konsept som utvikles av menighetspedagog/musiker og prest. Kirkerottene 

kommer i mars. De samlet mange i fjor. Utfordringen er å holde kontakten med 

dem som kommer, skape gode og trygge møtesteder som gjør at vi kan bygge 

tillit og tilhørighet til kirken. Det planlegges også tre kveldsmesser for og med 

ungdom ledet av Bjarte Klevberg med band. 

 

Skoklefall har hatt et godt menighetsråd som har arbeidet hardt. Det nye rådet 

er i gang, og tar umiddelbart tak i mange ting slik som utvalg, struktur og 

organisering, informasjon og kommunikasjon. Ny kirke er selvfølgelig den 

viktigste saken. Jeg har tror på at Skoklefall menighet skal få utrettet mye i den 

kommende fireårsperioden. 

 

 

Gjøfjell kirke og menighet. 

 

Gjøfjell kirke ble bygget i 1900 og innviet i 1901 og er en langkirke bygget i 

tømmer. Fagerstrand var et område preget av gårder. Etter hvert kom det 

industri, blant annet Statoil som ble en sikker arbeidsplass for mange. Gjøfjell 
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menighet drives av ildsjeler. Gjøfjell har egen kirkegård, og det er ofte stor 

deltagelse ved gravferder.    

 

Det nye menighetsrådet representerer fornyelse og foryngelse. Det 

avtroppende menighetsrådet bestod av trofaste slitere som har hatt en lang og 

tro tjeneste i Gjøfjell. De fleste fortsetter i andre oppgaver. Fagerstrand er blitt 

bygd ut mye de senere årene, blant annet ved et stort boligkompleks helt nære 

kirken. Det gir nye muligheter til å skape nye møtesteder. Fagerstrand er inne i 

en forandringsprosess som utfordrer kirken, ikke minst knyttet til informasjon 

og kommunikasjon. Det nye menighetsrådet har allerede organisert seg på en 

god måte.  

Annenhver onsdag er det åpne samlinger i Gjøfjell menighetshus fra kl. 19.00 – 

21.30 med vekt på fellesskap, lovsang og samtale om kristen tro. Samlingene er 

åpne, det er ikke nødvendig å komme hver gang. Den første halvtimen er det 

kveldsmat. Våren 2018 var det 7 samlinger med hovedtema «Tro og liv» og i 

høstsemesteret 8 samlinger med ulike tema. Vi har vært fra 7 til 18 på møtene. 

Menighetsrådet nevner spesielt to kvelder i årsrapporten: 

En spesielt utadrettet kveld med Steinar Glimsdal som fortalte og spilte Bob 

Dylans musikk fra hans såkalte kristne periode. Flere Dylan-fans kom på møte i 

menighetshuset for første gang.  

Sogneprest Trond Løberg fra Mortensrud – tidligere leder i Oasebevegelsen - 
med tema Nådegaver i en folkekirkemenighet.  
      
 
Nesodden gospelkor hadde oppstartsmøte 29. mai 2018 hvor profilen for koret 
ble bestemt og styret nedsatt.  
Kirkelig tilknytning ble vektlagt av styret i planleggings- og oppstartsfasen. 

Nesodden gospelkor har som mål å berike gudstjenestelivet i menighetene 

gjennom opptredener i gudstjenester og konserter. Gospelkoret øver i Gjøfjell. 

 

Julemesse. Gjøfjell arrangerer julemesse hvert år. Den innbringer ca. kr 20 000,-  

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. 
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Gjøfjell menighet har fått låne et praktfullt Bechstein flygel fra 1899/1900. Det 

medfører at konsertserien Kantorissimo har noen av sine konserter der.  17. 

september var det over 100 til stede i konsert med Hennig Kraggerud og 

Håvard Gimse. 18. desember fremfører Iver Kleive Hyrdenes tilbedelse. Flygelet 

genererer nytt liv til Gjøfjell menighet.  

Gjøfjell har et eget strategiutvalg og har laget en femårsplan. 

 

Gudstjenestedeltagelse i våre 3 menigheter: 

 Tall fra 
2009  

2014 2015 2016 2017 2018 

Antall gudstjenester 
totalt 

132 156 152 158 148 125 

Antall 
gudstjenestedeltakere 
totalt 

11795 11863 12730 12262 10610 9513 

MEDLEMMER 12425 12165 11927 11834 11893 11857 
Gudstjenestedeltagelse 
pr medlem 

0,94 0,97 1,06 1,03 0,89 0,80 

Antall gudstjenester 
søn- og helligdag 

 123 112 120 111 96 

Antall 
gudstjenestedeltakere 
søn- og helligdag 

 9744 9514 9045 7786 6548 

Antall gudstjenester 
med nattverd 

66 100 95 98 91 76 

Antall nattverdgjester 
Gudstjenester med 
nattverd, søn- og 
helligdag 

2614 3316 3673 3116 3016 2383 

Antall 
hovedgudstjenester 
med særlig fokus på 
trosopplæring, barn og 
unge 

15 15 11 11 13 11 

Antall gudstjenester 
utenom søn- og 
helligdag 

 33 40 38 37 30 
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Antall deltakere 
gudstjenester utenom 
søn- og helligdag 

 2119 3216 3217 2824 3025 

Gravferd 87 99 96 122 95 96 

Vigsler 24 23 16 26 26 18 
Forbønn for borgerlig 
inngått ekteskap 

 1 2 1 1 1 

 

Kommentar til antall gudstjenester i 2018:  Det lave tallet har med at vi i 

arbeidet med gudstjenesteplanen begynte å regne vesper som forordnet før 

det reelt hadde skjedd. Det betyr at det bør legges til elleve gudstjenester, og 

at antallet gudstjenestedeltagere bør økes med 550 -600.  

Tre menighetsråd 

Vi gjorde et forsøk på å slå sammen tre menighetsråd til ett. Det fikk vi ikke til. 

Soknepresten sitter i alle menighetsrådene. De tre prestene sitter i hvert sitt 

gudstjenesteutvalg. Hensikten med omorganiseringen var å knytte prest og 

menighet sterkere sammen, skape en tydeligere lederstruktur og lage mer 

hensiktsmessige beslutningsprosesser.  

Menighetsutvikling 

Menighetene på Nesodden har vært gjennom et stort MUV-prosjekt i 

samarbeid med Menighetsfakultetet. Forrige kirkeverge og menighetsforvalter 

tok initiativ til et felles utviklingsprosjekt i de tre menighetene. Tanken var å 

skape en felles utvikling i de tre menighetene. Slik gikk det ikke, som vist over 

utviklet menighetene hvert sitt særpreg. Menighetene er ulike med ulike 

forutsetninger. 

Kirkemusikalsk plan 

Kirkemusikalsk virksomhet er grundig beskrevet i kirkemusikalsk plan som ble 

vedtatt høsten 2019. 

Lokal gudstjenesteforordning 

Dette arbeidet er i prosess og arbeidet planlegges ferdig overgangen 

januar/februar. 
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850-års jubileum 

I 2025 feirer middelalderkirken 850 år. Det blir en viktig hendelse for 

lokalsamfunn og kirke. Vi ønsker å bruke det til å føre sammen Nesodden 

kommune, OVF og bispedømme til felles innsats fram mot jubileet. 

 

Åpne kirker 

Vi opplever at mange etterspør åpne kirker for stillhet og bønn. Med støtte fra 

bispedømmet vil vi i 2019, knyttet til allehelgen, ha alle tre kirkene åpne i 

perioder, både på lørdag og søndag. Det er tre gudstjenester, to store 

konserter og to små. Vi ønsker å føre dette videre til neste år.  

 

Kirkeakademi 

Selv om kirkeakademiet er en frittstående organisasjon, har den betydd mye, 

ikke minst knyttet til lokalhistorie og kirke. Deres arrangementer har knyttet 

kirke og befolkning tettere sammen. 

 

STRATEGISK MÅL 2: Flere søker dåp og deltar i trosopplæring  

I tillegg til å ta imot dåp i gudstjenestene og invitere barn og foreldre til 

dåpssamlinger, ønsker vi å legge til rette for økt tilgjengelighet til dåp. Dette 

har vi bl.a gjort ved:  

 Drop-in-dåp med 3 døpte i Nesodden kirke mars 2019. 

 Gjentas i mars 2020. 

Vi har også hatt noen egne dåpsgudstjenester på lørdager, når dette har vært 

etterspurt. Vi har også hatt ekstra dåpsgudstjenester på søndager. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fødte 174 192 184 152 195 

Døpte 85 88 92 77 70 

Andel døpte av fødte 48,8 45,8 50 50,6 35,8 

Andel døpte barn (1-5 år) 
av foreldre som er 
medlemmer i Dnk 

55,5 49,4 62,6 64,2 51,1 
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Trosopplæringsutvalget er en lokal ressurs i menighetene på Nesodden.  

Det har en representant fra hver av menighetene, barne- og ungdomsarbeider, 
en representant fra prestene og trosopplæringsleder og møtes etter behov, 
minst fire ganger i året. Initiativ til møter kan komme fra trosopplæringsleder 
eller TUs medlemmer. Utvalget arrangerer årlig en inspirasjonssamling for alle 
frivillige i barne- og ungdomsarbeidet i de tre menighetene.  
Utvalget har mandat til følgende: 

 å medvirke i det strategisk og langsiktig planarbeid for trosopplæringen 
 å gi innspill til planer, både når det gjelder innhold, rammer og 

økonomi. Barne- og ungdomsarbeider, prosjektleder og prest utarbeider 
et endelig forslag til opplegg 

 å se til at lokal plan for trosopplæring er i tråd med nasjonal plan og 
bygger på erfaringer fra prosjektperioden 

 å evaluere eksisterende opplegg for trosopplæring 
 å legge fram planer for menighetsrådene. Menighetsrådene har det 

overordna ansvaret.  

Skal oppdatere. Utvalgets representanter for menighetene har et særlig ansvar 
for å holde menighetsrådet oppdatert på arbeidet med planen, mens prestene 
har et særlig ansvar for forankring og implementering av trosopplæringsplanen 
i menighetene. 
 

Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid har det vært flere forsøk på å få startet. 

Tilbudene har nå vært knyttet til møteplasser for foreldre og barn i 

menighetshusene om vinteren. Menighetsmusiker og menighetspedagog vil 

jobbe videre med mulighetene.   
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Misjonsavtaler i menighetene 

 MAF – Mision Aviation Fellowship, Skoklefall 

 NMS – Norsk Misjonsselskap, Mali, Gjøfjell 

Økumenikk 

 2. pinsedag på To Gård, gudstjeneste i samarbeid mellom Pinsekirken, 

Misjonskirken og Katolikkene. 

 Skjærtorsdag, nattverdgudstjeneste med kveldsmat, samarbeid med 

Pinsekirken og Misjonskirken. 

 Utleie av Skoklefall kirke til Katolsk messe annenhver søndag. 

 Samarbeid om frivillig tjeneste på Nesoddtunet med pinsekirken. 
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STRATEGISK MÅL 3: Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant 

og engasjerer seg i menneskers liv 

 

5. Kirke-kommune 

Kirken på Nesodden står sammen med kommunen for å realisere Nesoddens 

visjon: Sammen skaper vi det gode livet! 

 

KIRKEBYGG 

Den viktigste saken for kirken på Nesodden er bygging av en ny kirke som vi har 

ventet på i flere tiår. 

Ordfører Truls Wickholm sier dette om behovet for ny kirke: 

Hvorfor trenger Nesodden en ny kirke? 

- Kapasiteten på nåværende kirkebygg er for dårlig til å gi innbyggerne 

verdige rammer for livsriter slik som gravferd, dåp, konfirmasjon og 

bryllup. 

- All undervisning knyttet til kristen tro og livssyn er flyttet gjennom 

stortingsvedtak (Trosopplæringsreformen) fra skolen og til den lokale 

kirke. 

- Opplæring i den kristne tradisjon er en forutsetning for å forstå vårt eget 

samfunn og vår egen tid. Det stiller krav til hensiktsmessige 

undervisningslokaler for aldersgruppen 0 til 18 år. 

- Ingen av dagens kirkebyggbygg fyller kravene til offentlige bygg, blant 

annet knyttet til toaletter og garderobeforhold. 

- Det fører til at enkeltmennesker i Nesodd-samfunnet mister sin mulighet 

og rett til å være en del av et gudstjenestefeirende fellesskap. 

Skoklefall kirke. Behovene for ny kirke på Nordre Nesodden har hatt fokus i 

mange år. Fellesrådets arbeidsgruppe har rapportert fra arbeidet i oktober 

2019. Nye muligheter drøftes med kommunens ledelse ved bispevititasen i 

november 2019.  

Tilstanden til kirkebygget er kritisk. Taket må sikres snarest. Nytt tak med skifer 

anslås i tilstandsrapport til kr 2 millioner. 

Nesodden kirke skal feire 850 år i 2025. Tilstandsrapport er oversendt 

kommunene for budsjettering av restaurering de kommende årene.  
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Gjøfjell kirke får nytt tak i 2020.  

Investeringsbudsjett 

Kirkelig fellesråd har meldt mange behov for investeringer. Noen av de 

innsendt forslagene er tiltak som må tas over drift og ikke investeringer. Nytt 

bårerom og nye toaletter ved Nesodden kirke er 1. prioritet, og dette 

prosjektet er nå lagt inn med realistisk ramme. 2. prioritet er rehabilitering av 

tak og klokketårn på Gjøfjell. Her deltar kirkevergen i et prosjekt i regi av KA 

som gjør at tilstandsrapport m.m. gjennomføres i regi av disse. Den totale 

kostnaden er fortsatt usikker, men rammen er økt fra kr 4 mill. til totalt kr 

5 mill.  Kostnader til monument minnelund Gjøfjell gjennomføres i 2018 

(salderingssak), og arbeidet med å vurdere utvidelse av gravlund samme sted 

har oppstart mot slutten av planperioden. 

 

 

Investerings-
prosjekter 

Netto 
prosjekt 

utgift 
Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Eiendom           

Bårevogn med el-

motor, ferdig 2019 
140 140 0 0 0 

 

Prosjektering av 

utvidelse Gjøfjell 

gravlund, 

ferdig 2022 

100 0 0 0 100 

 

Renovere tak og 

klokketårn Gjøfjell 

kirke, ferdig 2019 

 

5 000 3 500 1 000 0 0 

Sum Eiendom 5 240 3 640 1 000 0 100 

 

Kirke og trossamfunn 
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Investerings-
prosjekter 

Netto 
prosjekt 

utgift 
Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Bårerom ved Nesodden 

kirkegård, ferdig 2022 
12 467 3 500 6 000 0 0 

Sum Kirke og 

trossamfunn 
12 467 3 500 6 000 0 0 

Sum 

investeringsprosjekter 
17 707 7 140 7 000 0 100 

 

KILDE: https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-

vedtak/#/budsa/orgstructuremain/66  

Kirkegårder Kommune – Fellesrådet 

I Nesodden kommune er det kommunen som drifter kirkegårdene. De betaler 

kirkegårdsarbeidere og tar utgiftene til beplanting og drifter maskinparken. 

Kirkekontoret administrerer gravene og tar imot meldinger fra 

begravelsesbyråene. 

 

Skole-kirke 

Dialogen mellom skolen og kirken fungerer bra når det gjelder 

skolegudstjenestene i julen. Det er ønskelig med en kirke-skoleplan i 

forbindelse med trosopplæringen. Her er det foreslått blant annet kirkebesøk 

for 2. trinn (gjennomført for noen klasser), opplegg rundt bibelen som skal 

tilbys 6. klassinger, og mulighet for påskevandring for 4. trinn.  

 

 

 

Kommunens kriseteam 

Det er for tiden ingen representanter fra kirken i kommunens kriseteam på 

grunn av kapasitetsmangel. Det er likevel en tett kontakt mellom kirken og 

kriseteamet.  

 

 

 

 

https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-vedtak/#/budsa/orgstructuremain/66
https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-kst-vedtak/#/budsa/orgstructuremain/66
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6. Diakoni 

 

a) Menigheten tilbyr kirkeskyss til gudstjenestene. Besøkstjeneste tilbys 
etter behov og våre ressurser. Det er flere i menigheten som har deltatt 
på kurs i besøkstjeneste i regi av Røde Kors og følger deres 
besøkstjeneste. 
 

b) Sorggruppe på Nesodden. Anne Marit Tronvik og Kristin Lynau har startet 
sorggruppe på Nesodden i regi av Sorg Omsorg Follo og Frivilligsentralen. 
To grupper kom i gang i år.   
 

c) Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet 

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. Mange beboere sitter klar og venter på oss og 
viser stor glede når vi kommer og spør om de skal være med på andakten. 

Vi trenger stadig flere som kan være villige til å bli med oss i den oppgaven det 
er å stille som «onsdagsengler» på Nesoddtunet. Det er Svein Hunnestad som 
har ansvar for prestetjenesten på tunet. 
 
Det ble også i 2018 holdt godt besøkte gudstjenester i kantinen både julaften 
og nyttårsaften. Dette er en koselig start på julen og det nye året både for 
beboere, pårørende og medhjelpere.  

 

d) Atle Eikeland er prostidiakon i Søndre Follo prosti (Nesodden, Frogn, Ås 

og Vestby).  

Det er etablert en referansegruppe for prostidiakonen med en representant fra 

hvert fellesråd og prosten. Gruppen gir innspill til årsplan og strategiplan for 

diakonen. Turid Øyna er valgt som representant for Nesodden. Gruppen har 

hatt 2 møter i år. Atle vil være med å utvikle diakoniarbeidet på Nesodden. 

Diakoniutvalget i Skoklefall har invitert Nesodden og Gjøfjell menigheter til å bli 
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med i et felles utvalg for hele Nesodden. Gjøfjell menighet har valgt Anita 

Kristin Olsen som representant for Gjøfjell. Nesodden menighet jobber for å 

finne en representant.  

18. november i fjor deltok Anita Olsen og Turid Øyna på inspirasjonssamling i 

Moss der vi også fikk veiledning i å lage diakoniplan. 

 e) Grønn menighet 

Nesoddkirkene var vert for et fellesmøte av Grønt utvalg i Prostiet som ble 

avholdt på Nesodden Menighetshus arrangert av utvalget i samarbeid med 

prosten. Det var foredrag og gruppeoppgaver om temaet Grønn kirke, og 

prosten holdt et teologisk foredrag om «Hva har kirken med klima å gjøre?» 

samt med flere eksempler på hvordan hun har tatt grønne tema inn i 

gudstjenestelivet. 

Nesoddenmenighetene har siden 2007 vært «grønne menigheter». Det grønne 

utvalget består av Leif C Marcussen og Hilde Bergersen fra Skoklefall menighet, 

Hans Jürgen Schorre fra Nesodden menighet og Finn Østmo fra Gjøfjell 

menighet. Nesoddens representant i Grønn Prostigruppe, med representanter 

fra alle fellesrådene, er Hans Jürgen Schorre. 

 

Grønne tiltak: 

Fokus på Skaperverket i gudstjenestelivet 

Felleskirkelig utendørs pinsgudstjeneste på To gård  

Miljøfokus i syndserkjennelsen og forbønns ledd  

Fokus innen trosopplæring 

Deltatt i strandrydding i samarbeid med Miljøagentene  

På flere at Action tweens-samlinger har miljørettferd vært "Action tema."  

Pågående tiltak i menigheten 

Vurdere muligheten for at Menigheten kan bli et Miljøfyrtårn 

Kjøpe miljøvennlige produkter og "Fairtrade"-produkter når slike finnes  

Unngå engangsprodukter så langt som mulig  

Redusere strømforbruket  
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7. Kulturarbeid 

 

Nesodden kommune blir ofte kalt for kunstnerkommunen og kulturarbeid er 

viktig for kirken på Nesodden.  

Konsertserien Kantorissimo er en stor suksess som samler mye folk.  

Om serien:  

Kammermusikkserien Kantorissimo ble grunnlagt i 2013. Kantor Ingeborg 

Christophersen står for kunstnerisk og praktisk planlegging, søknadskriving og 

gjennomføring av konsertene og medvirker ofte musikalsk på orgel, cembalo 

og/eller blokkfløyter. Det er cirka ti årlige konserter, hovedsakelig i Nesodden 

og Gjøfjell kirker. Nesodden er den kommunen i Norge med høyest 

kunstnerandel. Kirkerommet er og skal være en sentral kulturarena i 

lokalsamfunnet. I Kantorissimo får vår kulturinteresserte lokalbefolkning 

kortreiste kulturopplevelser av ypperste klasse. Konsertserien betyr mye for 

mange mennesker og er med på å høyne kirkas omdømme. Alle programmer 

går i dybden på et bestemt tema, og musikken introduseres på en faglig 

interessant og humoristisk måte. Vi opplever at disse varierte 

kammermusikkonsertene er med på å senke terskelen til å oppsøke 

kirkerommet. Det er en jevn økning av konsertgjengere til Kantorissimo, også 

stadig flere langveisfarende, og det er klart at serien er kommet for å bli.  

 

Konsertflygel i Gjøfjell:  

I februar 2019 fikk Gjøfjell kirke låne et praktfullt, nyrenovert Bechstein 

konsertflygel som ble bygget på samme tid som kirken. Dette instrumentet 

passer som hånd i hanske i kirkerommet, og er til låns på ubestemt tid, 

minimum to år. Det har satt Fagerstrand på Nesoddens kulturkart, hit reiser 

konsertgjengere for å oppleve pianister som Sveinung Bjelland, Håvard Gimse, 

Iver Kleive og Tord Gustavsen.   

 

Finansiering:  

Nesodden kirkelige fellesråd stiller mannskap, lokaler og kontormateriell til 

rådighet for Kantorissimo. Kantor arbeider med Kantorissimo som en del av sin 

stilling. Norsk kulturråd har gitt 100 % tilslag på samtlige søknader siden seriens 
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oppstart og er en svært viktig bidragsyter. Opplysningsvesenets fond har også 

støttet serien i to år. Forøvrig finansieres serien av billettsalg og givertjeneste.   

 

Kunstnerisk innhold: 

Det er visse faste tradisjoner i konsertserien: hver januar fremføres 

Draumkvedet, og hver langfredag er det langfredagsmesse med mye 

barokkmusikk. Nesoddens eget barokkorkester, Bundefjorden barokkselskap, 

tropper opp cirka en gang i året med musikalsk fest og moro for en stappfull 

kirke.  

Vi kombinerer gjerne musikk med andre temaer, som viktige historiske 

personer, eller temaer som musikk i krigstid og musikk og farger. I 2020 er det 

planlagt en kveld med salmer og psykologi, hvor konserten også byr på en 

samtale med psykolog Hedvig Montgomery. Vi har også satt musikk i 

sammenheng med andre kunstuttrykk, og samarbeidet med malere, dansere, 

regissører. Vi hadde en høst spesielt tilegnet komponisten Marcus Paus. Se 

vedlegg for program i 2018, 2019 og planer for 2020.  

Ulike kulturuttrykk blir tatt inn i enkelte gudstjenester. Kveldsgudstjenesten i 

Skoklefall, vesper, er et eksempel på det. 

Vi har et samarbeid med historielaget, som holder Nesodden kirke åpen på 

søndager i sommertiden, der kirkens historie og kultur blir formidlet. 

I Gjøfjell er det startet et gospelkor som det knyttes store forventninger til. 

Våre kirker, særlig Nesodden brukes mye til konserter. Vi har et samarbeid med 

kulturskolen om bruk av kirker til konserter. (Se mer i kirkemusikalsk plan) 

 

Samarbeidsprosjekt med Concerned artist Norway (CAN) 

I februar 2019 ble kirken på Nesodden/Skoklefall kontaktet av et kunstnerisk 

nettverk som heter «concerned artist Norway (CAN). De skulle søke midler fra 

en ny pott fra Kulturrådet hvor kravet var at det skulle være tverrfaglig og 

tverrkunstnerisk. De ønsket å arrangere en økofestival med tittelen 

«Decolonizing Nature».  Kolonialiseringen av naturen med dens forurensning 

og opphopning av giftig avfall har ført oss til situasjonen vi nå befinner oss i - 

klimaendringer, den sjette masseutryddelsen og andre menneskeskapte 

miljøkriser som kumulativt og raskt nedbryter jordens økologiske bærekraft og 
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livsopprettholdelse. Dette skal være en vandrefestival som beveger seg fra 

Galleri Vanntårnet, via skogen og tjernet på Skoklefall, før den går nedover til 

fjorden. Underveis skal det være ulike verker. Siden de skulle passere Skoklefall 

kirke så de det som en spennende mulighet til samarbeid med kirken på 

Nesodden. Denne delen av festivalen er knyttet til temaer omkring måltid. Som 

de selv skriver i søknaden; Vi ønsker å undersøke hvordan måltidets ramme 

både kan virke som et samlende grep for fremmede, samt å undersøke hvordan 

foredrag kan forkles som taler rundt et måltid. Ofte i ulike fora for kunst, klima 

og forskning blir man en passiv tilskuer. Kan rammen rundt et måltid danne en 

lyttesituasjon som erfares mer kroppslig og deltagende? 

  

Festivalen er under utarbeidelse og skal arrangeres i 8.-9. august 2020. Den er 

blitt tildelt midler fra Kulturrådet. Det er knyttet 10-12, stort sett lokale, 

kunstnere til prosjektet. De skal ha en rekke samlinger i forkant av prosjektet. I 

august 2019 besøkte kapellan en slik samling, og hadde en svært spennende 

samtale om nattverden og hvordan denne kan knyttes opp til økoteologien – og 

hvordan kirkerommet kan invitere til samarbeid og dialog rundt dette. Mer 

konkret hvordan videre samarbeid med menighet og kirkerom vil bli skal en å i 

gang med vinteren 2019/20.   

 

 

8.  Frivillighet   

 

Det utføres et stort frivillig engasjement knyttet til gudstjenestene samt 

menighetshusenes drift og aktiviteter. Dette beskrives i menighetenes 

årsmeldinger. Menighetsrådene og soknepresten har drøftet flere ganger om 

hvordan vi skal arbeide med rekrutering til frivillighet, og har som plan å lage 

en inspirasjonssamling om frivillighet og givertjeneste. 

 

Oppnevnelse av gudstjenesteutvalg i menighetene gjøres for å styrke det lokale 

engasjement og involvering, samt skape møteplasser som kan generere større 

frivillighet. Vi ønsker å legge til rette for at den enkelte kan få en opplevelse av 

å være en viktig kilde til kirkens liv og vekst. Råd og stab har fokus på å 

motivere nye frivillige. Oppgavene forsøkes organisert i tid, sted og at de er 

konkretisert.  
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9.  Likestilling   

 

Det er en god balanse mellom kjønn i staben og rådene. De nye 

menighetsrådene kommer også bra ut. Vi er en liten organisasjon, og det være 

vanskelig å ha en eksakt balanse til enhver tid.   

 

 

10. Kommunikasjon og informasjon 

 

Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 

ganger i 2018. Sokneprest Svein Hunnestad er redaktør. I tillegg har 

redaksjonen bestått av journalist Steinar Glimsdal, Jan Heier og Ann-Turi Ford. 

Hele Kirkespeilet trykkes i farger og blir totaldistribuert til ca. 9.000 husstander 

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. Folkekirkene 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.  

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. 

 

http://www.nesodden.kirken.no/
http://www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden
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Det kan anbefales å lese årsmeldingene til Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell 

Sokn, Fellesrådets årsmelding, Kirkemusikalsk plan og Trosopplæringsplanen.  

 

 

Nesodden 12. november 2019 

 

 

Svein Hunnestad      Jan Heier 

sokneprest       kirkeverge 

 


