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Svanhild Moen Refvik gikk inn i stillingen som
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Tracy Steller er ansatt som menighetspedagog i 100 %
stilling fra 01.11.2018. Hun overtar ansvaret for kirkens
trosopplæringsarbeid etter Svanhild Moen Refvik.
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Er det spørsmål og saker du ønsker at
menighetsbladet skal ta opp?
Send e-post til redaksjonen:
saksbehandler@frogn.kirken.no

Oddrun Bøhlerengen er ansatt som kateket i et
tidsavgrenset engasjement/vikariat fra 01.01 til
31.07.2019. Hun skal ha hovedfokus på
trosopplæring for ungdom og diakoni.
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ANDAKT

ADVENTSFESTIVAL 2018
Det er tid for advent, vi teller ned
Som bilag til denne utgaven av Kirkenytt vil dere
få programmet til Adventsfestival 2018
Det er åttende gangen at Adventsfestivalen blir
arrangert og også i år har vi gleden av å tilby
et rikholdig og variert program i kirkene våre.
Mange konserter av ulike slag, foredrag, allsangkveld og juleverksted. Her er det noe til alle
aldersgrupper. Her kan du senke skuldrene og
finne ro i førjulstida.

Velkommen
til ADVENT 2018

Marian Aas Hansen
13.12.

Ole Paus 20.12.

Ole Paus

Julekonsert
‘En Liten Håndfull Ømhet’

DRØBAK KIRKE
torsdag 20. desember kl 19.00

billetter selges på www.ticketmaster.no

Drøbak Gospel
9. og 10.12

Martin og Henrik
Enger Holm 15.12.

Korsang, Stille sanger
& varme vers

Poesikonsert med
Anne Lande & Per Husby
og utdrag fra Faurés Requiem med
Drøbak Kantori
søndag 2.12. kl 19.00
Lande,
Per kirke
Husby og
Drøbak

Anne
DrøbakBilletter
kantori
2.12.
på www.ticketco.no

Jorden tar
himmelen
i favn
«Glade jul, hellige jul, engler
daler ned i skjul» begynner en
kjent og kjær julesang. Det er
vel flere enn meg som synes
det var litt rart at Jesus ble født
i vedskjulet når det ble lest at
han ble født i en stall.
Min undring har jeg tydeligvis
ikke vært alene om – i den nye
salmeboken er det forklarende
note som sier at «skjul» betyr
«i det skjulte». Erik Hillestads
nye oversettelse flytter fokus
fra skjulte engler til den første
natten de nybakte foreldrene
har med sitt førstefødte barn:
«Stille natt. Hellige natt. Alt har
søvn og mørke tatt. Trofast våker
de hellige to. Varsomt vogger
de barnet til ro.» Slik kan det ha
vært denne første natten slik så
mange foreldre har erfart, når
angsten under graviditeten og
angsten for fødselen er forløst
i et skrikende nytt menneske
som etter sitt første måltid
sovner tilfreds ved mors bryst.
Den hellige natten er en natt
gjenkjennelig for alle som har
opplevd den nyfødtes første
natt. Den hellige natten er en
alminnelig natt.
Den hellige natt er en
alminnelig natt og en helt
ekstraordinær natt. Enhver
fødsel er et under, men denne
natten er underet også et
mysterium som er større enn
vi kan fange med vår tanke og
vår kunnskap. I denne natten,
den gang i Betlehem, ble Gud
menneske og flyttet til vår
verden. Barnet ble født for at vi
mennesker skulle vite hvordan

Gud er når Gud holder på i
vår virkelighet og i vår verden.
Større kan en natt ikke være.
Himmelen er kommet til jord.
Men for de to er livet som
foreldre slik det er for alle
foreldre. Barnet må ha mat fra
mors bryst og det må vaskes og
stelles. Når Maria legger barnet
til brystet, tar hun himmelen i
sin favn: «Jorden tar himlen i
favn» som Hillestad uttrykker
dette største av alle mysterier.
I et ikon jeg fant i Jerusalems
Gamleby, malt av nonner
som holder fredens og
forsoningens fane levende midt
i konflikten, fremstilles flere av
begivenhetene julenatt. Et av
dem er Maria som vasker den
nyfødte Jesus i et vaskevannsfat.
Slik må det jo ha vært. Men
alt er ikke bare det vi ser. I
ikonet har vaskevannsfatet en
gjenkjennelig form som finnes
i alle norske lokalsamfunn. Det
er formet som en døpefont.
Julenattens alminnelige
handling når mor vasker barnet
ble et tegn på at Gud vasket
meg da jeg ble døpt slik at jeg
ble klargjort for livet i Guds lys.
Slik Maria gjorde himmelen
klar til å leve på jorden da hun
vasket barnet, gjorde Gud meg
klar for himmelen da jeg ble
vasket i dåpens vann. Gud tok
meg i sin favn og ga meg og alle
som deltar i dåpsgudstjenestene
glimt av himmel.
Fredfull julefeiring!
Av biskop Atle Sommerfeldt
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MILK

Endelig høst og vi er i gang med MILK
MILK er et Mini LederKurs for
fjorårskonfirmanter og andre
ungdommer som har lyst til å
være med videre som ULKere
(UngdomsLedere for Konfirmanter)
her i menigheten vår.

Foto: Anders Bergersen

I år har vi kurset i samarbeid med
Ås, Nordby og Vestby; MILK FOLLO
2018. Etter 2.samling av 6 + en
helg kan vi konstatere at det er en
SUUUPER BRA GJENG som samles.
Og vi kan se lyst på fremtiden med
tanke på konfirmantenes opplevelse
av lederne sine.

Opplegget er opprinnelig utarbeidet
av KFUK-KFUM og revidert og gis ut
på nytt til våren, men vi har fått være
prøvekurs. Det er kjempespennende.
Superbra opplegg, godt fellesskap,
ungdommer som tør å by på seg
selv, og ikke minst et godt team som
leder kurset. Fra oss er det foreløpig
8 ungdommer som er med. Men er
det noen som angrer på at de ikke har
meldt seg på, så er de velkommen. Ta
kontakt med kirkekontoret i så fall så
fort som mulig.
Stolte ledere Sarah Ungdomsarbeider
og Camilla prest

Konfirmantene
er i gang!
23. oktober møttes årets nye
konfirmanter til første samling.
91 14-åringer skal prege kirkelivet
et års tid, og få med seg mange og
varierte opplevelser sammen med
ungdomsledere og ansatte.
Annenhver tirsdag samles alle
på Smia til undervisning og
fellesskap, musikalkonfirmantene
jobber i tillegg med sitt prosjekt,
og alle skal på leir eller tur i løpet
av våren.
Hver gudstjeneste medvirker noen
konfirmanter som ministranter; ta
godt i mot dem!
Bildet er fra en av fjorårets mange
turer i det fri som Gjermund
Stormoen ledet. Nærhet til
skaperverk og natur gav en ekstra
dimensjon til disse samlingene.
Også i år vil vi bruke noe av tiden
utendørs; og spesielt på flere av
leirene.

Dåp – en god start på livet.
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en
del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og g jennom alle tider. Det er en markering
der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Les mer om dåp på kirken.no
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DÅP

Tre gode grunner til
Som prest i Den norske kirke døper
jeg små og større dåpsbarn med
glede. Her er tre gode grunner:

1

Dåpen er verdens største
kjærlighetserklæring: Vi går
eller blir båret fram, og Guds
frelsende kjærlighet plasker i hodet på
oss, uten at vi har gjort noe annet enn
å komme til dåp. I samfunnet ellers
handler det ofte om å prestere og
fortjene oss til anerkjennelse og verdi.
I Guds rike er utgangspunktet at vi ER
grenseløst elsket, uansett hva vi gjør,
av den kjærligheten som er større enn
verden. Med det utgangspunktet blir
vi radikalt utfordret på å elske Gud og
mennesker og alt som lever. Vi er aldri
alene.

2

Dåpen er redning. Et blikk ut i
verden og inn i oss selv forteller
at vi trenger redning fra den lille
og store ondskapen i oss og rundt

oss. Verden og mennesket er både
fantastisk og forferdelig. I dåpen dør
og oppstår vi med Kristus. Gud ble
menneske, ga sitt liv for alle, og seiret
over døden - da vant Guds kjærlighet
over alt som truer livet. Selv om det
ikke alltid virker sånn, her og nå. Vi er
aldri alene.

3

Dåpen er tradisjon og tilhørighet.
Vår egen fortelling settes inn i
en større fortelling om verden.
Vi feirer livets under og fellesskapet
i den verdensvide kirke. Vi er aldri
alene.En gang jeg skulle døpe lille
Stella, sto storebror Jakob, seks år, på
den andre siden av døpefonten og
fulgte nøye med. Da vi kom til stedet
der jeg tegner et kors over dåpsbarnet
for å vise hvem hun hører sammen
med, sa Jakob upassende høyt: Hva
er det du gjør med henda??! Etterpå
snakket vi sammen om korset OG om
lynarret - vi er nemlig hardcore Harry

Potter-fans begge to. Trollmannen
Harry Potter fikk et arr i pannen
i form av et lyn da han var ett år
gammel. Den onde fyrst Voldemort
prøvde å drepe ham ved å sende ut
en mordforbannelse, men moren til
Harry kastet seg i mellom. Lilly døde,
men reddet livet til sønnen sin. Han
fikk bare et arr, som for alltid minnet
ham på både ondskapens og dødens
virkelighet, OG på den kjærligheten
som ga seg selv for ham og ga ham et
særlig vern mot det onde.
Jakob, Stella og jeg er ikke merket
med lynarret, men med noe enda
større: Med korsets tegn. Gjennom det
kan også vi bli minnet på ondskapens
og dødens realitet i vår verden, OG
samtidig på den kjærligheten som ga
seg selv for oss alle, og er sterkere enn
døden.
Tekst: Sunniva Gylver, sokneprest
i Fagerborg menighet i Oslo

Dåp i Drøbak og Frogn

Trivelige dåpstreff i Smia

I Drøbak og Frogn feirer vi dåp de aller fleste søndager
i gudstjenesten som starter kl. 11.00. Som regel er
det gudstjeneste i Drøbak kirke to eller tre ganger i
måneden, en gang i måneden i Frogn kirke, mens vi
også en gang i måneden feirer smia-gudstjeneste i
storsalen på Smia flerbrukshus. Smiagudstjenestene
starter kl. 17.00.

Alle som har meldt seg til dåp inviteres til en samling
i forkant. Her går vi igjennom alle praktiske sider ved
dåp, og snakker om hvordan familie og lokalkirke
sammen kan bidra til at barna får erfaringer av hva det
innebærer å tro og å være en del av en kirke.

Noen ganger blir det satt opp egne dåpsgudstjenester,
enten på søndag etter den vanlige gudstjenesten og
i noen tilfeller på lørdag. Det siste kan være en fin
mulighet for dåpsfamilier som har gjester som kommer
langveisfra. Den første planlagte dåpsgudstjenesten på
lørdag blir 26. januar 2019 kl. 14.00 i Drøbak kirke.
Påmelding til dåp foregår gjennom vår nettside
www.kirken.no/frogn. Under fanen DÅP finner du en
egen link til påmelding. Da får man opp en liste med
alle gudstjenester med mulighet for dåp med dato og
sted. Det er lurt å være ute i god tid med påmelding
da det er begrenset antall plasser pr. gang. For å melde
seg på velger man dato og fyller ut påmeldingsskjema
elektronisk. Mangler det noen opplysninger, f.eks.
navn på fadderne, kan dette legges til senere.

Samlingene kalles dåpstreff, og avholdes en gang i
måneden på Smia.
Dåpstreffene arrangeres som en del av «Supertorsdag»,
hvor vi tilbyr rimelig middagsservering for store og små
fra kl. 16.30-17.00. Deretter fortsetter vi med selve
treffet fra kl. 17.00-18.00 i Smia kapell.
På denne måten gir dåpstreffet en liten smakebit på hva
kirken kan tilby barn og familier også etter dåpen!
Vinterens og vårens datoer er:
6/12, 31/1, 28/3, 25/4 og 23/5

Har du spørsmål rundt noe med dåp, ta gjerne kontakt
med kirkekontoret på tlf.: 64 90 61 70 eller på epost:
kirkekontoret@frogn.kirken.no
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Barne- og familietilbud i Drøbak og Frogn menigheter
Barneog familietilbud
Vinter 2018/2019

i Drøbak og Frogn menigheter våren 2017

m en
m
o
k
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Babysang

Oppstart av
sdag
nytt kurs tir
r
4. septembe

Mars:
02.03: Supertorsdag
i Smia
(aktiviteter
for barni fra
15.00
18.00)
14.11: 2-års
samling
(2016-kullet)
Smia
kl. –16.30
02.03: Dirridam
i
Smia
kl.
16.30
(pølsemiddag
og
småbarnssang)
18.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
05.03: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
22.11: Supertorsdag i Smia (Middag og aktiviteter for barn fra 16.30)
12.03: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00
22.11: Dirridam
i Smia kl. for
16.30
(pølser
og småbarnssang)
16.03: Supertorsdag
i Smia (aktiviteter
barn
fra 15.00
– 18.00)
25.11:
Gudstjeneste
i
Smia
kl.
17.00
med
eget barneopplegg
Salg av middag fra kl. 16.30
29.11: Barnas adventskveld
på Smia med konsert ved barnekorene,
26.03: Familiegudstjeneste
i Smia kl. 17.00
30.03: Supertorsdag
i
Smia
(aktiviteter
for
barnsalg
fra 15.00
– 18.00)
julefortelling, juleverksted,
av grøt
m.m. Kr 30,- for barn og
30.03: Dirridam i Smia
kl.
16.30
(pølsemiddag
og
småbarnssang)
kr 50,- for voksne (100,- for familie). Ta gjerne med en julegave
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til «frelsesarmeens julegryte». Smia kl. 16.30

April:
02.04: Søndagsskole
Desember:på Hospitalet kl. 11.00
n
e
05.
og
06.04:
Kirke/skolesamarbeid (Påskevandring for 2.trinn)
01.12:
Lys våken- adventsnatt med overnatting i Frogn kirke for
m m d på 09.04: Familiegudstjeneste
o
i Frogn kirke kl. 11.00
k
l
e
Bli m thelg i
Ve
11-åringer
(2007-kullet)
gen
Tårna ak kirke 23.04: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00
b
i Drø . januar og
02.12: Lys våken - Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00.
r 27.04: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
g 26
freda g 28. janua
sønda
09.12: i Smia
Søndagsskole
på Hospitaletog
kl.småbarnssang)
11.00
27.04: Dirridam
kl. 16.30 (pølsemiddag
27.04: Minimusikal
i Smia for 3-åringer (2014
– kullet)
12.12: Barnehagesamlinger
i kirkene
Mai:
Januar: på Hospitalet kl. 11.00
07.05: Søndagsskole
03.01: Juletrefest
på Smia
17.00
11.05: Supertorsdag/
Brasiliansk
aften kl.
i Smia
kl. 16.30
05.01: Juletrefest
på Folkvang og
kl. basar
15.00 til
(brasiliansk
middag, familiesamling
inntekt
i Pestano kl. 11.00
06.01:for misjonsprosjektet
Søndagsskole på Hospitalet
14.05: Familiegudstjeneste
i Smia
kl. 17.00
13.01: Gudstjeneste
i Smia
kl. 17.00 med eget barneopplegg
21.05: Søndagsskole
på
Hospitalet
kl. 11.00
15.01: Oppstart babysang
i Smia kl. 11.00
23.05: Samling for 6-åringer i Smia kl. 16.30 – 18.00 (2011- kullet)
17.01: Supertorsdag i Smia (middag og aktiviteter for barn fra 16.30)
28.05: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00. 6-års bok utdeling.

k
n.no

n

en

e

NR. OPPGIS!

Barne- og familietilbud i Drøbak og Frogn menigheter
Vinter 2018/2019
November:

11

omm
k
l
e
V

en

ber
1. - 2. desem

17.01: Dirridam i Smia kl. 16.30 (pølser og småbarnssang)
25.01: Tårnagentdag i Drøbak kirke for 8-åringer (2010-kullet)
Juni:
27.01: Familiegudstjeneste
i Drøbak
kirke
kl. 11.00
05.06: Familiegudstjeneste
på Oscarsborg
festning
kl. 12.00
08.06: Supertorsdag
i Smia (aktiviteter
Tårnagentene
deltarfor barn kl. 15.00 – 18.00)
Salg
av middag
fra kl. 16.30
31.01:
Supertorsdag
i Smia (Middag og aktiviteter for barn fra 16.30)

(NB: semesteravslutning – ved godt vær er det mulig at
vi møtes et annet sted enn Smia)
Februar:
11.06. Familiegudstjeneste
i Smia kl. 17.00

03.02:
10.02:
14.02:
14.02:

Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
Gudstjeneste i Smia kl. 17.00 med eget barneopplegg
Supertorsdag i Smia (Middag og aktiviteter for barn fra 16.30)
Dirridam i Smia kl. 16.30 (pølser og småbarnssang)

Rødt – trosopplæringstiltak som alle døpte og tilhørende får invitasjon til
Blått – Familiegudstjenester og søndagsskole
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Torsdag 29. november blir det
BARNAS ADVENTSKVELD og konsert med
Barnegospel og Soul Children på Smia flerbrukshus

JULETREFESTER 2019
Denne kvelden skaper vi adventsstemning med julegrøt
til hele familien, juleverksted og barnekonsert med
I mange år har kirken samarbeidet med Frogn Bygdekvinnelag om
kirkens barnekor. Barn og voksne inviteres til å ta med
å arrangere
juletrefest
på Folkvang.
En overfylt
festBygdekvinnelag
er blitt til to:
mange år har
kirken
samarbeidet
med
Frogn
om
seg (nye) julegaver, gjerne merket med alder/kjønn, Isom
gis videre til Frelsesarmeen. Adventskvelden starter å arrangere juletrefest på Folkvang. En overfylt fest er blitt til to:
Torsdag 3. januar kl. 17 er store små hjertelig
kl. 17.30 og konserten kl. 18.00. Inngang kr 30,- for
velkommen til Juletrefest på Smia flerbrukshus.
barn og 50,- for voksne (100,- for familie) inkl. mat og
(kirken i Drøbak/Frogn er arrangør, Bygdekvinnelaget medvirker)
juleverksted

JULETREFESTER 2018

Torsdag 4. januar kl. 17 er store og små hjertelig
Lørdag 5. januar kl. 15.00 blir den tradisjonelle
velkommen
til Juletrefest på Smia flerbrukshus.
Juletrefesten på Folkvang.
(kirken i Drøbak/Frogn
er arrangør,
Bygdekvinnelaget
medvirker)
(Bygdekvinnelaget
er arrangør,
kirken medvirker)
Entré kr 50 pr. pers. inkludert kaffe, saft, boller og pose til barna.

Lørdag 6. januar kl. 15.00 blir den tradisjonelle
Juletrefesten på Folkvang.
(Bygdekvinnelaget er arrangør, kirken medvirker)
Entré kr 50 pr pers. inkludert kaffe, saft, boller og pose til barna.

Barnegospel og Soul Children

Liker du å synge?
Har du lyst å synge sammen med andre?
Barnegospel er kor for barn i 1.-3. klasse. Vi synger,
danser og leker. Øvelsene har vi i kapellet på Smia hver
torsdag kl. 17.00-17.45.
Nye medlemmer er velkommen!
Soulchildren er for større barn. Det er for 4.-7. klasse og
vi øver i kapellet på Smia hver torsdag kl. 15.00-16.00.
Første øvelse i det nye året er torsdag 10. januar.
Nytt av året er påskemusikal som vi øver fram i mot. Har
du en sanger eller en skuespiller i magen, så møt opp på
øvelsene!

Velkommen til sosialt og uformelt treff for deg som er
hjemme med babyen din.
Nytt kurs starter tirsdag 15. januar kl. 11.00
på Smia flerbrukshus på Dyrløkke
Samlingen starter med at vi synger i ca. 45 min.,
etterpå blir det tid til mat og prat.
Samlingene går over 10 tirsdager, pris kr 550,(inkl. servering) eller kr 60,- pr. gang.
For påmelding/informasjon ring kirkekontoret 64 90 61 70
eller e-post: tracy.steller@frogn.kirken.no
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ALLEHELGENSDAG

Allehelgensforberedelser
med pynting av lys og kranser

K

irkegårdene i Norge fylles med
tente lys, kranser og blomster i
forbindelse med Allehelgensdag,
som markeres første søndag i
november. I år inviterte kirken til
pynting av gravlys og kranser den
1. november som er den datoen
Allehelgensdag er merket av på
primstaven.
Kvelden startet med at vi spiste suppe
sammen mens samtalene rundt
bordene vekslet mellom hverdagslige
tema og historier om de vi skulle
pynte kranser og lys for. Deretter fikk
vi innføring i ulike måter kransene

kunne pyntes på. Når mose, granbar,
blomster og bær ble funnet frem
økte konsentrasjonen, og vi kunne
merke at tankene gikk til våre nære
og kjære. Innimellom ga vi hverandre
tips og oppmuntring, og da arbeidet
ble avsluttet var det mange fornøyde
kransepyntere som for første gang
kunne legge en personlig krans på
graven de steller. Gjennom hele
kvelden var det mulighet til å tenne
lys i kapellet, og legge roser på alteret.
I løpet av kvelden var det mange som
gikk inn og tok en stille stund i det
vakre kapellet i Smia.

Mette Lilleeng viser
Gravlys pyntet med
oss ulike teknikker vi barnehender, og litt
kan benytte når vi skal hjelp fra bestemor
pynte kranser

- Det er godt å kunne være sammen
på denne måten, sier initiativtager
Oddrun Bøhlerengen. - Det er
viktig å minnes de vi har mistet, og
i vårt samfunn har vi ikke så mange
arenaer å gjøre dette. Heldigvis har
vi i Drøbak og Frogn både lyskonsert
med Drøbak gospel og Allehelgens
gudstjenester i begge kirker, og nå
altså pynting av lys og kranser. I år
var det 12 stykker som benyttet seg
av tilbudet og vi regner med å gjenta
tilbudet neste år, og håper mange tar
turen enten de har mistet noen det
siste året eller de skal pynte en grav de
har stelt i mange år.

Hilde Løven Grumstad Prosessen med kransen En krans pyntet med
er viktig, og resultatet blomster og blader i
har laget krans til
ble en fin krans pyntet vakre høstfarger.
Kristins grav.
med kongler, lyng og
bær.

Fredag den 2. november delte kirken
i Drøbak og Frogn ut lys i pene esker
til 100 forbipasserende på Drøbak
City. Vi fikk mange gode samtaler om
sorg og glede, og vi fikk fortalt litt om
Allehelgen og kirkens arbeid. Det er
fint å møte mennesker i nærmiljøet
på denne måten sier Hege Solberg
og Oddrun Bøhlerengen som var på
Drøbak City.
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KIRKEVALGET

Hvem vil styre kirken vår?

D

et er kirkevalg 9. september
2019. Kanskje du vil stille til
valg? Du er invitert til å være
med på å skape framtidas kirke!
Rekk opp hånda sjøl eller finn fram
til folk du tror kan være viktige i
lokalkirken din. Ved kirkevalget skal
det velges 8000 frivillige til å lede
kirkens arbeid. Bli med på noe stort:
Si ja dersom du blir spurt om å stille til
valg. Og gi din stemme på valgdagen.
Vi vil samarbeide for at flere oppdager
det store og gode ved å gi av sin tid til
det som bygger fellesskap.
Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven
i dagens Norge: Å skape sterkere
fellesskap i bygd og by. Mange
tendenser bryter ned fellesskapet
mellom oss. Vi trenger å engasjere
oss for å motarbeide isolasjon og
splittelse. Vi må jobbe fram en
motkultur mot alle tegn som tyder på
forakt for svakhet. Vi vil støtte det som
fremmer respekt for både skaperverket

og for hvert enkelt menneske. Kirken
din gir mange muligheter for ditt
engasjementet. I møtene med folk i
ditt nabolag kan dine holdninger og
handlinger utgjøre en stor forskjell.
Menighetsrådet skal oppnevne
en nominasjonskomité som skal
nominere kandidater. Det er i tillegg
anledning for andre til å levere inn
egne kandidatlister. Alle kandidatlister
blir satt opp i prioritert rekkefølge.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet der du bor. Som medlem
i menighetsrådet kan du ha stor
innflytelse på de lokale oppgavene og
utfordringene i din kirke. Menighetens
arbeid spenner over mange temaer
– bl.a. miljø og rettferdighet, guds
tjeneste, musikk, misjon, barne- og
ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.
Drøbak og Frogn som tidligere var to
separate menigheter ble for noen år

siden slått sammen til en menighet.
Dermed fungerer menighetsrådet
også som fellesråd for hele Frogn
kommune.
Fellesrådet har bl.a. arbeidsgiveransvar
for de ansatte, unntatt prestene, og
ansvar for gravplassene og for kirkens
eiendommer.
Drøbak og Frogn menighetsråd
har 6 valgte faste medlemmer og 5
varamedlemmer. Medlemmene har
ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og
mange er også aktive på andre arenaer
i lokalsamfunnet. I tillegg deltar
presten fast på rådsmøtene.
Menighetsrådet møtes 3-4 ganger i
halvåret. Medlemmene velges for
fire år.
En undersøkelse blant menighets
rådsmedlemmer viste at et stort flertall
trives og opplever det som meningsfylt
å være med i menighetsrådet.
85 prosent synes vervet er mer eller
like tilfredsstillende som de hadde
forventet.

TI GODE GRUNNER

til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde
lokalkirken levende

6. Du får et nytt nettverk
i lokalmiljøet ditt

2. Du blir del av et
kristent fellesskap

7. Du kan sørge for at din
kirke er en åpen og
inkluderende kirke

3. Du gjør en viktig jobb
for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt
og godt fritidstilbud for
barn og unge
5. Du får innblikk i og
påvirker de
demokratiske prosessene
i kirken

8. Du preger
aktivitetstilbudet
i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig
styreerfaring som du
kan bruke i andre
sammenhenger
10. Du kan oppdage nye
sider ved deg selv
Kilde: www.kirkevalget.no

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen
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GRØNN SIDE

Verdens beste nyheter!
er å fremme konstruktiv journalistikk
og på den måten bidra til å opplyse
Norges befolkning om de positive
endringene som finner sted i verden
som ellers ikke når overskriftene.

«Verdens beste nyheter» - en
flott overskrift i julenummeret av
Kirkenytt. Det er ikke juleevangeliet
vi tenker på denne gang, men
informasjonskampanjen «Verdens
beste nyheter».
Vi trenger et mer nyansert bilde av
den verden vi lever i, med et balansert
syn på både det positive og det
negative. Dette har ført til opprettelsen
av informasjonskampanjen «Verdens
beste nyheter».
Verdens Beste Nyheter formidler
framskritt og positive resultater fra
utviklingsland. De skriver nyheter,
analyser og historier og fokuserer på
framskritt, potensiale og løsninger,
men belyser også utfordringer. Målet

Nyansert kunnskap skaper håp. Håp
skaper motivasjon for handling.
FNs bærekraftsmål må bli kjente for
hele landets befolkning. Jo flere som
kjenner til målene, jo flere kan være
med på å sørge for at våre politiske
ledere leverer resultater. Og jo flere
som vet hvilke fremskritt og løsninger
verden byr på, jo flere kan bidra til at
de blir satt ut i livet.
Ideen er inspirert av den danske
organisasjonen med samme navn:
”Verdens Bedste Nyheder”.

Kampanjen er et samarbeid mellom
blant annet SAIH, Spire, Changemaker
og en rekke andre norske organisasjoner
og bedrifter.
Kampanjen innebærer at det én
dag hvert år deles ut gratis aviser
og annet kampanjemateriell hvor
det utelukkende fokuseres på den
positive utviklingen i verden. I tillegg
arrangeres årlig flere arrangementer
med formål om å øke kunnskapen
om internasjonal utvikling og FNs
bærekraftsmål.
Vi anbefaler en titt på deres
hjemmeside
www.verdensbestenyheter.no.
De er også på facebook.
Gjermund Stormoen

FN sine 17 bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom. Verdens beste nyheter
viser at innsats nytter og at vi er på vei. At målene er der viser allikevel at vi ikke er i mål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
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Tracy Steller
– vår nye menighetspedagog
Bare få dager etter at Tracy tiltrådte som ny menighets
pedagog med hovedansvar for trosopplæringen for barn
fra 0-12 år, hadde Kirkenytt en prat med henne.
Tracy er født i Philadelphia i USA med en norsk mor og en
far fra Australia. Bare to år gammel flyttet familien til Norge
og bosatte seg i Bærum. Senere i oppveksten bodde familien
i Australia for en to-års periode, slik at de kunne oppleve det
samfunn hvor far hadde sine røtter, før de returnerte til Tanum
i Bærum.
Hun kommer ikke fra et typisk ”kristent hjem” men både
dåp, konfirmasjon og gudstjeneste på julaften hørte med
til familiens tradisjoner. Hun nevner en farfar som fortalte
historien om sin far som ble sendt ut som misjonær til
Indonesia og en bestemor som sang salmer for henne.
Selv ble hun kristen som konfirmant.
Etter videregående og ett år på folkehøyskole hadde
hun planer om å utdanne seg til lærer og begynte på
Lærerhøyskolen i Bergen.
Da hun under en sykdomsperiode fikk god hjelp av
homeopatisk behandling bestemte hun seg for å utdanne
seg til homeopat og har jobbet som det en del år. Men etter
hvert fikk hun lyst til å jobbe mer med barn og søkte på
en jobb som leder for et barnekor i Haslum menighet. Det
ble starten på en ny karriere som pedagog i kirken. Hun
fikk stadig flere oppgaver og var med i trosopplæringen
helt fra starten. Haslum menighet var prøvemenighet i
trosopplæringsreformen og dermed veldig tidlig ute med
å lage trosopplæringsplan og utvikle tiltak for de ulike
alderstrinn.
Tracy gleder seg veldig til å jobbe med aldersgruppen 0-12
år. Hun liker å formidle gjennom fortellinger og hun bruker
gjerne en pedagogisk metode som heter ”Godly play”, eller
”Gudsrikeleik”. Barna sitter i ring og bibelfortellingen blir
visualisert gjennom konkreter, flotte figurer og annet materiell
laget spesielt til den bestemte historien. Opplegget kan
avsluttes med enkle kreative aktiviteter som tegning, maling
og modellering.

Er du hjemme
på formiddagen?
Tirsdag den 27. november inviterer
diakoniutvalget til Oslotur.
Oppmøte på Smia kl. 11.15
Vi reiser sammen til Oslo der vi får oppleve
julekrybbeutstillingen på Bok & Media, vi
får et miniforedrag og vi går på restaurant
sammen. Håper du har anledning til å bli
med, og inviter gjerne med deg andre.
Dette bli en sosial sammenkomst med godt
innhold.
Vi håper på solfylt deilig førjulsvær så vi
virkelig kan nyte turen inn til hovedstaden.
Vel framme på Bok & Media møter vi
Hans Petter Foss som holder et foredrag
om Julekrybbens historie. Deretter får
vi anledning til å oppleve den vakre
utstillingen med julekrybber fra alle
verdenshjørner. Du kan også få tips og ideer
til bøker og annet du kan gi i julegaver. Vi
hjelper med innpakning hvis du ønsker.
Bok & Media er en bokhandel som eies av
Tanum, men som i tillegg til de ordinære
varene har et rikt utvalg av kristen litteratur
for alle aldre. En slik bokhandel kan være
kjærkommen for besteforeldre og andre
som ønsker at barn og barnebarn kan
få høre og se bibelfortellingene som er
illustrert og tilrettelagt på ulike måter.
Når utstilling og handling er unnagjort tar
vi en tur på restaurant og spiser en litt sen
lunsj sammen. Alle betaler for reise og mat
selv.

Tracy bor nå på Kolbotn med mann, to barn og to ”bonusbarn”.

For mer informasjon og påmelding kan
du ta kontakt med kirkekontoret på
telefon: 64 90 61 70 eller e-post:
kirkekontoret@frogn.kirken.no. Du kan også
følge med på oppslag utenfor kirkene og på
kirkens nettside og facebookside.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen som menighetspedagog
i Drøbak og Frogn!

Hilsen
Diakoniutvalget ved Oddrun Bøhlerengen
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KIRKEGÅRDEN

Beplantning på graver
– Store planter og høye kanter

K

irkegårdene er et sted for ro,
ettertanke og bearbeiding av
sorg og savn. Et mangfold av
gravminner, blomster, busker og
trær bidrar til en god atmosfære.
Hver enkelt familie kan sette et
personlig preg på sitt gravsted.
Kirkegårdsarbeiderne bidrar til å
holde fellesområdene velstelte og pene.
Retningslinjer for beplantning
Kirkegårdsvedtektene setter noen
praktiske begrensningene for størrelser
på gravminner og beplantning. Det
er viktig, både av hensyn til omkring
liggende graver og for å gjøre det
mulig for kirkegårdsarbeiderne å
klippe gresset og holde kirkegården
velstelt. Store busker og trær hindrer
fremkommeligheten for gressklippere,
og innramming av plantefelt som
stikker høyere enn gresset omkring
ødelegger kniven på maskinene.
Vedtektenes § 8 omhandler
plantefeltet og sier følgende:

En busk som er alt for høy.

Foran gravminnet er det anledning til
å opparbeide et plantefelt i plan med
bakken omkring. Plantefeltet kan være
som gravminnets bredde, men uansett
ikke bredere enn 85 cm. Plantefeltet
kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm,
målt fra gravminnets bakkant.
Det er ikke anledning til å plante
vekster som overstiger gravminnets
høyde eller går utover plantefeltet.
Det kan heller ikke brukes hekk,
planter, steiner eller andre gjenstander
til omramming som hindrer vedlike
holdsarbeidet på kirkegården.
Frogn kirkelige fellesråd har ikke
erstatningsansvar for slike gjenstander.
Fjerning av store busker
Fra tid til annen er det behov for
å beskjære eller fjerne planter på
gravene som har blitt for store. I tiden
fremover vil mange få en henvendelse
fra kirkevergen med anmodning om å
ta bort store busker, høye kanter, løse
stener o.l. som er til hinder for stell

Steiner rundt plantefeltet som kan
ødelegge maskiner.
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av kirkegården eller til sjenanse for
nabograver.
Vi gleder oss over mangfoldet av vakre
gravminner og den flid mange legger i
å stelle pent på kirkegården. Vi håper
også på forståelse og samarbeid rundt
denne ryddeaksjonen.
Ønsker hjelp til plantestell
Noen er i en situasjon som gjør
det vanskelig å følge opp stell av
graver. Kirken tilbyr derfor årsavtale
på plantestell for kr. 1300,- +
selvvanningskasse. Plantestell med
sommerblomster og høstlyng kan
bestilles fra kirkekontoret på
tlf. 64 90 61 72 eller epost:
saksbehandler@frogn.kirken.no.
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret
om de skulle ha andre spørsmål.
Per Ørjan Aaslid
Kirkeverge

En busk som er til sjenanse for nabograven.

Døpt
e

Livet
s
gang

Dåpsdato

Navn

19-08-18

Oscar Nicolai Tae-Yang
Otnem Steiner
Håkon Tobias Salamonsen
Lilja Alneman Stein
Liam Paulov Fugland-Halvorsen
Victoria Pent Liedholm
Eirik Kopreitan Øverli
Ada Isaksen Haavardstad
Jonas Granås Mathisen
Marion Reinhardtsen Engebakken
Kaspian Østreng
Jenny Louise Abrahamsen Davidsen
Ida Christiansen Raanaas
Hedvig Reichelt Myberg
Gustav Rød
Rebekka Elise Leinebø Walberg
Trym Theodor Leibebø Walberg
Milla Ophelia Oskarsson Ottestad
Sondre Benkjær-Smedsrud
Leander Andresen Normann
Lauritz Midtgarden Christophersen
Amanda Austnes Nordbæk
Selmer Huus Gabrielsen
Emma Sofie Engen
Aksel Winsnes-Berg
Mathilde Meholm-Dalsegg

19-08-18
26-08-18
02-09-18
02-09-18
02-09-18
02-09-18
16-09-18
16-09-18
16-09-18
30-09-18
30-09-18
30-09-18
07-10-18
07-10-18
07-10-18
07-10-18
07-10-18
21-10-18
28-10-18
28-10-18
11-11-18
11-11-18
11-11-18
11-11-18

Vigde
Vielsesdato Navn
18-08-18
25-08-18
01-09-18
01-09-18
08-09-18
15-09-18
22-09-18

Katrine Andresen og
Mathias Nordmoen
Thea Klynderud og Marius Aas
Hege Andersen og Håkon Vinge
Hilde Halgunset og
Morten Sundby
Adelaine Cromarty og
Per-Erik Bråthen
Tom Heggelund og
Ingelise Lund
Marita Gregersen og
Miro Knutsen

Gravferd

Seremonidato Navn
07.08.2018
07.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
04.09.2018
07.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
14.09.2018
18.09.2018
28.09.2018
28.09.2018
02.10.2018
05.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
12.10.2018
12.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
02.11.2018
08.11.2018

Kate Kjøia
Kjell Arman Graneid
Kåre Frank Christiansen
Arne Olaf Wangen
Tom Stigen Bolstad
Tora Aaslund
Stål Mørch
Unni Randin
Kjell Monsen
Ingrid Stranger
Kåre Kristiansen
Wenche Roxrud
Britt Bergman Johansen
Frank Sæmund Larsen
Cecilia Dorothy Storheill
Bjørn Harald Hansen
John Sagen
Solveig Pauline Heiskel
Kjell Arild Kristiansen
Sigbritt Irene Hoel
Tove Kristine Fossum
Sissel Vestli
Svein Inge Bjørheim
Aud Stadsnes
Kjell Roxrud
Kjell Brage Hansen
Aashild Norstrøm
Jonny Basteson

Drøbak kirke
Tirsdag 6. des.
Kl. 19.00

FORSKERBLIKK på BIBELEN
ADVENT
Foredrag ved lingvist og bibelforsker
Matthew Monger
‘forskjellige veier til Betlehem – en snekker, en
jomfru, tre vismenn, noen gjetere og et esel’
Musikalske innslag

Fri entré

13

GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 18. november kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 25. november kl. 17.00
Smia storsal
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Søndag 2. desember kl. 11.00
Frogn kirke
Familiegudstjeneste v/Camilla Kofoed-Steen

Drøbak Mannskor, Beatleskoret, Skala
damekor, Drøbak Musikkorps, Drøbak
Kantori og Drøbak Gospel
Hans Dur Molvik og Camilla kofoed-Steen
Søndag 23. desember kl. 20.30 og 23.00
Frogn kirke
Midtnattskonsert med Nesodden & Frogn
kammerkor
Dirigent: Gunnar Bjerknes Haugen

Kl. 15.00 Drøbak kirke
Lysmesse med speiderne v/ Dag-Kjetil
Hartberg

Mandag 24. desember - JULAFTEN
kl. 13.00 og 14.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Drøbak Gospel deltar

Søndag 9. desember kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Kl. 15.00 og 16.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen
Drøbak Kantori deltar

Søndag 16. desember kl. 11.00
Smia Kapell
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Kl. 17.00 Frogn kirke
”Vi synger og spiller julen inn”’
Drøbak/Frogn skolekorps, Soul Children,
Det Norske Guttekoret og Barnegospel
Svanhild Moen Refvik og Camilla
Kofoed-Steen
Kl. 19.00 Drøbak kirke
”Vi synger og spiller julen inn”

Kl. 14.30 Frogn kirke
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel og Soul Children deltar
Kl. 16.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Frogn Mannskor deltar
Tirsdag 25. desember – 1. JULEDAG
kl. 11.00 Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste
v/ Camilla Kofoed-Steen
Messingkvintett deltar

Onsdag 26. desember –
2. JULEDAG kl. 11.00
Ullerud Helsebygg B (1. etg)
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Forsangegruppe deltar/åpen for alle
Søndag 30. desember kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Mandag 31. desember – NYTTÅRSAFTEN
kl. 23.00 Drøbak kirke
Midtnattsmesse v/ Camilla Kofoed-Steen
Søndag 6. januar kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Søndag 13. januar kl. 17.00
Smia storsal
Smiagudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen
Enkel kveldsmåltid etter gudstjenesten
Søndag 20. januar kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 27. januar kl. 11.00
Drøbak kirke
Familiegudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

TRENGER DU ELEKTRIKER?
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ANNONSER
ANNONSER

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT
AUTOMOWER

®

Den klipper gresset dag og natt, i regn
og solskinn, slik at du har en perfekt
klippet plen hver dag – og du kan
bruke tiden din på andre ting.

BEST I TEST

Besøksadresse Vestby:
Ellingard Monument AS
Verpetveien 52
1540 Vestby
Telefon: 22 15 55 50 Tast 1
E-post: monument@ellingard.no

10.999,-

Priser fra

Besøk vår store utstilling i Vestby:

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

Skog og Hagemaskiner AS

Salg av gravstein
Inskripsjoner

Dyrløkkebakken 3, 1448 Drøbak
Tlf. 64 93 15 60 - 916 29 840
www.jobu.no

Kom innom i Verpetveien 52,
eller komponer gravstein
på våre nettsider:
www.ellingardmonument.no

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-16.00
Eller etter avtale
• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

Heer Legekontor

Annonse B85xH120.indd 1

08.08.2016 15.00

Allmennpraksis
Gunnar Bjerknes-Haugen

Telefon: 900 71 798 • Faks: 64 90 91 37
E-post: erlend@uteanlegg.com

Åpningstider:
man, tir, ons kl. 8.30-16.00, tor kl. 12.30-16.00
og fre kl. 08.30-12.00

Familieterapi Bente Bjerknes
Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30

ANNONSER

Tlf. 64 93 60 06
heerlegekontor.no
Timebestilling og resepter

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30
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HVERDAGSLIV

MØTER MELLOM MENNESKER

E

n høstdag benket vi oss, 60
nysgjerrige Frogninger, for å lytte
til sosionom Leoul Mekonen
på rådhuset i Frogn. Temaet var
spennende; Kulturkompetanse og
interkulturell kommunikasjon, og
initiativtaker var Frivilligsentralen og
kirken.

I løpet av et par timer skulle vi få mer
innsikt i faktorer som kompliserer
kommunikasjon med fremmed
språklige, lære å takle misforståelser
og konflikter og få bedre innsikt i
begrepene kulturkompetanse
og kultursensitivitet.
Vi ble både opplyste og
klokere, og jeg satt igjen
med mange refleksjoner
da samlingen var over.
Jeg tenker også på
den berikelse kulturelt
mangfold bidrar til.
Utfordringen
Leoul utfordret oss: Hvor
godt kjenner du til den
kulturelle bakgrunnen til
mennesket du har foran
deg? Hvor godt kjenner du
til den andres historie, om
fortellingen som alt for ofte
rommer flukt, sorg og tap -,
men også glede, drømmer
og kanskje ønske om å reise
hjem? Hvordan kan du på en god
måte være i dialog?
På arrangementet på Frogn rådhus
fikk vi høre at mange innvandrere,
flyktninger og asylsøkere føler seg
stigmatisert og kritisert av nordmenn,
og at mange frykter offentlige
myndigheter. Det er ikke så underlig.
Vi vet jo at mange flykter fra totalitære
regimer.
Leoul understreket behovet for
økt kompetanse i interkulturelt
arbeid og fremhevet at
kommunikasjonsproblemer oppleves
som et stort problem i helse- og
sosialsektoren. Han beskrev mange
flyktningers møte med NAV systemet
som uforståelig og forvirrende.
Selv om informasjonen er gitt er det
ikke sikkert at den er forstått. Dersom
informasjon gis uten mulighet for

verken avklaring, rom for å stille
spørsmål eller gjennom dialog, kan
det ofte være bortkastet.
«Oppskriften»
Leouls «oppskrift» er å legge til rette
for dialog - til forskjell fra informasjon.
Nordmenns kommunikasjon kjenne
tegnes ofte av at vi forteller hvordan
vi har det i Norge, uten å undersøke
om den andre forstår hva vi mener,
sier han.
For min egen del vil jeg føye til nys
gjerrighet, evne til å sette seg inn i

den andres situasjon, tålmodighet,
tid og ydmykhet som et avgjørende
utgangspunkt for dialog. Dette
gjelder jo egentlig i møte med alle
mennesker, men noen trenger kanskje
en ekstra påminnelse i møte med
mennesker som vi tror er annerledes
enn oss selv.
Nyhetsreportasjer gir oss viktig innsikt
i konflikt, kriser og totalitære regimer,
men det definerer ikke ene og
alene menneskene vi møter med en
annerledes bakgrunn. Desto viktigere
er det at vi møter våre medmennesker
med respekt og forståelse – både for
ulike tolkinger, men også ved å være
åpne om at det er mye vi selv ikke har
skjønt.
Utfordringer og muligheter
Debatten om ulike kulturer og
tradisjoner har særlig vært et tema når

det gjelder barneoppdragelse. Vi må
erkjenne at det tar tid å lære en helt
ny måte å oppdra barn på. Samtidig
må norsk lov overholdes.
Jeg har selv arbeidet ved flyktninge
mottak og holdt introduksjonskurs om
familier, barn og barneoppdragelse i
Norge. Da jeg refererte til at norsk lov
forbyr fysisk avstraffelse mot barn så
mange ut som spørsmålstegn. I flere
kulturer er det vanlig å slå barn.
Da jeg forklarte om skadevirkningene
fysisk avstraffelse kunne ha på et barn
var det flere som kjente seg igjen
- de hadde jo selv opplevd en
oppvekst med både slag og
ørefiker. Da kom spørsmålene og
ønsker om å tilegne seg en annen
måte å oppdra barn på. Dermed
er jeg tilbake til Leouls poeng, vi
må bruke tid til å forklare hvorfor
og vi må forstå at ikke alt vi
sier er forståelig. Leoul kunne
også fortelle at «bare» 33 land
i verden har lover som forbyr
fysisk avstraffelse av barn.
Jeg jobbet med kvinnegrupper
også. Kvinner som hadde
gått i dagevis, sultne, utslitte,
bærende på gråtende barn og
med et eneste mål: å trygge de
som var igjen av familien. Møtet
med disse kvinnene fylte meg
med dyp beundring og respekt. De
hadde funnet nok kraft og styrke til å
holde ut, og til å berge familien sin.
Snart er det jul, og vi skal feire at
Jesus ble født. Det er et tankekors at
Jesus kom til verden under krevende
forhold. Det var ikke engang plass
for dem i et herberge og kort tid etter
fødsel måtte familien legge ut på flukt.
Herodes var etter dem.
Kjære gode medmennesker,
La oss gjøre det lettere for hverandre
å leve. La oss fremme dialog basert
på respekt, raushet og forståelse. Slik
kan møter mellom mennesker bli en
berikelse for oss alle.

God jul!

Bente Bjerknes

