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ANSATTE

Kirkeverge 
Per Ørjan Aaslid
Tlf: 64 90 61 71/904 09 816
per.orjan.aaslid@frogn.kirken.no

Sogneprest 
Dag-Kjetil Hartberg
Tlf: 64 90 61 74/911 04 341
dag-kjetil.hartberg@frogn.kirken.no

Kapellan 
Andreas Skolt Iversen
Tlf: 64 90 61 78 / 993 53 016 
andreas.iversen@frogn.kirken.no

Kapellan 
Camilla Kofoed-Steen
Tlf. 64 90 61 76/952 04 348
camilla.kofoed-steen@frogn.kirken.no

Saksbehandler 
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/982 45 564
saksbehandler@frogn.kirken.no

Sekretær 
Randi Flock
Tlf: 64 90 61 70
kirkekontoret@frogn.kirken.no

Kantor
Hans Dur Molvik
Tlf: 995 51 757
hmmolvik@hotmail.com

Menighetsmusiker
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/950 78 559
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Menighetspedagog
Tracy Steller
Tlf: 64 90 61 79/928 01 504
tracy.steller@hotmail.com

Kateket
Oddrun Bøhlerengen
Tlf: 64 90 61 75/482 45 718
oddrun.bohlerengen@frogn.kirken.no

Kirketjener
Jannicke Sandal
Tlf: 901 00 821
jannicke.sandal@frogn.kirken.no

Kirkegårdsarbeider 
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386
gravplass@frogn.kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Antoni Zolnerkiewicz
Tlf: 407 39 785
gravplass@frogn.kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider 
Sara Emilie Jonhaugen
Tlf: 450 04 064 

Prostidiakon
Atle Eikeland
Tlf: 948 56 362 

Vaktskifte
Vår kirketjener gjennom 13 år, Jan-Helge Ljøstad, 
går i disse dager over i pensjonistenes rekker. 

Etter en lang karriere i bankvesenet begynte 
Jan-Helge i 2006 som kirketjener i Drøbak og 
Frogn. Han har hatt hovedansvar for kirkene 
og sørget for at de til enhver tid var klargjort 
til gravferd, konfirmasjon, gudstjenester og 
konserter. Han har også hatt ansvaret for urnenedsettelsene på Drøbak 
kirkegård.

En annen del av jobben som han har satt stor pris på var å ta imot turister 
og andre grupper og vist fram vår flotte kirke. Han er en åpen person som 
gjerne slår av en prat og er blitt kjent med mange mennesker i Drøbak og 
Frogn. 

Vi takker Jan-Helge for den flotte jobben han har gjort gjennom alle disse 
årene og ønsker ham lykke til i pensjonisttilværelsen. 
Samtidig ønsker vi Jannicke Sandal hjertelig velkommen som vår nye 
kirketjener og ser fram til å bli bedre kjent med henne.
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10. klassingene og de som går i 
vg. 1 inviteres til Minilederkurs 
(MILK).  
Dette er et kurs med lange 
tradisjoner i hele Norge. De 
fleste arbeidsgivere for ungdom 
anerkjenner kurset, og det er 
derfor «fint å ha på CV´n».  
Det aller viktigste er likevel at 
det er moro og lærerikt å gå 
på kurs. Som kursdeltager får 
du være med som leder på en 
av årets konfirmantleirer hvis 
du ønsker. Vi samarbeider med 
Vestby og Ås om kurset, så på 
noen av kurskveldene drar vi på 
besøk dit. Kjenner du noen som 
kunne tenke seg et slikt kurs, 
bør du anbefale dette på det 
varmeste.  
Når kurset avsluttes får alle et 
flott kursbevis å ha med seg 
videre når de skal søke jobb  
eller skole.

Ut på tur igjen, 
til Gøteborg
Opplevelser og aktivitet er viktig og 27.-29. 
september håper vi å reise ut på tur igjen. 
Denne gangen til Gøteborg. På turen skal vi 
besøke Liseberg, se byen og noen vil kanskje 
kjøre gocart eller gå på musikalforestilling i 
Gøteborgoperaen. Denne gangen er turen åpen 
for de som vil bli ungdoms ledere, eller delta i 
annet menighetsarbeid. Musikalkonfirmantene 
i 2019 var på en tilsvarende tur, og anbefaler 
andre ungdom å oppleve Gøteborg på denne 
måten. Datoene er første helgen i skolens 
høstferie, så kanskje ferien skal starte med litt fart 
og moro, det er jo god tid til å slappe av utover i 
uka. Hjertelig velkommen!

Ungdom på tur med mat, prat og teambuliding
Uken før skolestart arrangerte vi tur til Østmarkskapellet. 
Kapellet ligger nydelig til på en ås ved Klemmentsrud i 
Oslo. Badevannet var deilig, og vi koste oss med tre-retters-
middag, der både mat og den gode samtalen var i fokus. 
Teambuildingsleker og kortspill var populære aktiviteter. 
Mest stemningsfylt var allikevel leirbålet om kvelden der vi 
grillet pølser og hadde tidebønn. Målet med turen var en 
rolig og avslappet atmosfære der man kunne være sammen 
uten tidspress og prestasjonspress. Svært mange ungdom 
har behov for en arena der det «å bare være» står i fokus. 
Kirka ønsker å legge til rette for dette ved at ungdommene 

kan komme og tilberede en tre-retters middag som vi 
deretter spiser sammen. Mellom hver rett, snakker vi litt 
sammen om et tema eller en problemsstilling. De fleste 
liker å lage god mat sammen med andre, et godt måltid 
skaper samhold og tilhørighet. Med innlagt prat under 
middagen kan vi lære både oss selv og andre bedre å 
kjenne. Frem til jul arrangerer vi tre-retters middag en gang 
i måneden.  
For mer informasjon gå inn på www.kirken.no/frogn 
«ungdom» og «hva skjer». Går du i 10. klasse eller på 
videregående er du hjertelig velkommen.
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KonfAction 2019
24 konfirmanter og 6 ledere dro på 
konfirmantleiren «KonfAction» som arrangeres av 
Kristen Idrettskontakt (KRIK) 21.-25. juni

Det ble fem flotte dager med teltliv og mange 
fine opplevelser sammen med de 800 andre 
konfirmantene som var der.

Morgen og kveld var det møter i det store teltet, 
med musikk, forkynnelse og annet engasjerende 
program. Alle hadde valgt hver sin idrettsaktivitet 
som de deltok på hver formiddag. Ettermiddagene 
kunne de badeglade dra i Bø Sommarland, og 
noen testet klatreparken rett ved campingen vår. 
Mange fikk venner fra andre menigheter, og ellers 
tilbrakte vi mye tid i vår egen camp med spill, prat 
og avslapping. 

Denne gjengen skal konfirmeres i september, og de 
fikk en flott avslutning på konfirmasjonstiden sin.

Dag-Kjetil og Sarah Emilie takker for fine dager på 
vegne av lederne!

Diakoniens dag i Borg bispedømme
Lørdag 9. november kl. 9.30-15.00  
arrangeres Diakoniens dag i Borg av Borg bispedømme og Det Norske Diakonforbund. Dette foregår i Moss Arena.

Prostidiakon i Søndre Follo prosti, Atle Eikeland, er med i arrangementskomiteen og er overbevist om at dette blir en 
inspirerende dag. 

Temaet for dagen er: «Kirke i samfunnet – hvordan skape inkluderende felleskap». Biskopen medvirker, det blir 
gudstjeneste, musikk og kulturinnslag. Leoul Mekonnen vil snakke om «hvordan kan Kirken bidra til god integrering», 
Anders Smith, (årets vinner av Karl Evangs folkehelsepris) om «Å være frivillig – bra for deg og for andre»  og Magne 
Lunde og Svein Arne Bergli vil presentere stiftelsen Overraskelser.

Så hold av 9. november, reis til Moss og bli inspirert og møte andre som er opptatt av diakoni.

Prostidiakon Atle Eikeland
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Konfirmasjoner 
      September 2019

Frogn lørdag 7. september  
kl. 11.00
Emma Henriksen Billing
Christopher Krognes Jensen
Simen Rønning Johansen
Jenny Søndby Sollie

Drøbak lørdag 7. september  
kl. 13.00 
Kasper Kyllo Fjeld
Jakob Maråk Haaland
Hermine Hordvik
Tina Østby Lien
Kristoffer Nicolay Lundeby
Karsten Nilsen
Ada Pilvik Mortensen
Henrik Ringstad
Daniel Alexander Rosenkilde
Hannah Ødegaard
Isabelle Grønbæk Grini
Thomas Nordby

Drøbak lørdag 7. september  
kl. 14.30 
Alexander Lian
Adrian Lian
Linea Manger
Emma Moberg Myhre
Christine Naglestad
Karoline Strømsrud Nyhus
Constance Ottmann
Julie Hellvik Holst

Drøbak søndag 8. september  
kl. 11.00 
Vilde Solli Gultvedt
Helene Bråthen Kristiansen
Annika Randall
Fredrik Andre Strand
Sofie Lundeby Tunli
Marius Aaser

Konfirmasjon 2020
Påmeldingen til konfirmasjon 2020 er snart gjennomført. Vi venter kun 
på de aller siste påmeldingene før vi kan ferdigstille et godt opplegg 
for årets konfirmanter. Også dette året blir det undervisning på Smia 
og i kirkene, det blir tur til Hemsedal, Action i Bø og andre spennende 
aktiviteter. 

Alle er hjertelig velkommen på kirkas konfirmantundervisning. 

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på kan du gå inn på kirkas 
nettside www.kirken.no/frogn, der finner du både kontaktinformasjon 
og påmeldingsskjema.

Gratulerer
Gratulerer med dagen til deg som er konfirmert i 2019!

Dette året har du fått lære mer om kirken og kristen tro, vi håper du 
har hatt mange gode opplevelser, og ønsker deg velkommen til å delta 
videre på kirkas aktiviteter. MILK, Tre-retters middag og Gøteborgtur er 
spesielt tilrettelagt for deg. 

I tillegg håper vi du er med å stemme ved årets kirkevalg. Som 15-åring 
er du religiøst myndig og kan være med å bestemme hvem som skal 
styre kirken vår. 

Har du spørsmål eller trenger en prat så er det bare å ta kontakt. Alt 
godt ønskes, fra Oddrun Bøhlerengen og resten av konfirmantstaben.

KONFIRMASJON
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i	Drøbak	og	Frogn	menighet	høsten	2019	

	

GUDSTJENESTER	 SUPERTORSDAG	 SAMLINGER/KOR/EVENTER	 SØNDAGSKOLE	

25.08	kl.	11:00	
Familiegudstjeneste i Drøbak 

kirke. Barnas dag i badeparken 
etterpå. 

29.08	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag med Dirridam i 
Smia (middag og aktiviteter for 
barn). 

22.08	
Oppstart av barnekorene. 
Soulchildren kl 15.00 og 
Barnegospel kl 17.00. 

Deretter egen semesterplan. 

01.09	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

01.09	kl.	18:00	
Gudstjeneste i Smia med 

eget barneopplegg. 

12.09	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag i Smia 

(middag og aktiviteter for barn). 

04.09	kl.	11:00	
Oppstart av babysang i Smia 

(deretter ukentlig). 

15.09	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

15.09	kl.	11:00	
Familiegudstjeneste i 

Frogn kirke. Høsttakkefest. 
Barnegospel deltar. 

26.09	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag med Dirridam i 
Smia (middag og aktiviteter for 
barn). 

18.09	og	19.09	
Kirke/skolesamarbeid 

(omvisning i Drøbak kirke for 
4. trinn). 

29.09	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

22.09	kl.	18:00	
Gudstjeneste i Smia med 

eget barneopplegg. 

10.10	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag i Smia 

(middag og aktiviteter for barn). 

10.10	kl.	16:30	
4-års samling (2015 – kullet) 

i Smia. 

13.10	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

20.10	kl.	11:00	
Gudstjeneste i Drøbak kirke 
med 4-års bok utdeling og 

søndagsskole. 

24.10	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag med Dirridam i 
Smia (middag og aktiviteter for 

barn). 

16.10	
Kirke/ skolesamarbeid 
(kirkemusikalsk reise for 

6.trinn). 

27.10	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

27.10	kl.	18:00	
Gudstjeneste i Smia 

med eget barneopplegg. 

07.11	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag i Smia 

(middag og aktiviteter for barn). 

01.11	kl.	11:00	
1-års samling/ Knøttesamling 

(2018-kullet) i Frogn kirke 
(plandag for barnehager 

og skoler). 

10.11	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

.	24.11	kl.	18:00	
Gudstjeneste i Smia med eget 

barneopplegg 

21.11	fra	kl.	16:30	
Supertorsdag med Dirridam i 
Smia (middag og aktiviteter for 
barn). 

14.11	kl.	16:30	
2-års samling (2017-kullet) 

i Smia. 

24.11	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

02.12	kl.	11:00	
LYS VÅKEN – Familiegudstjeneste 

 i Frogn kirke 

 
30.11-01.12	

Lys våken- adventsnatt 
i Frogn kirke for 11-åringer 

(2008-kullet). 

08.12	kl.	11:00	
Søndagsskole på Hospitalet. 

05.12	kl.	16:30	
Barnas adventskveld på Smia med konsert ved barnekorene, julefortelling, juleverksted, salg av grøt m.m. 

Kr 30,- for barn og kr 50,- for voksne (kr 100,- for familie). Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». 

 

HVA SKJER?
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HVA SKJER?

22.-27. OKTOBER SMIA FLERBRUKSHUS
Arrangør: Kirken i Drøbak og Frogn og Frogn Husflidslag
Gjennom denne utstillingen ønsker vi å sette søkelys på dåpen 
som en møteplass for tradisjon, familieliv, håndarbeidstradisjoner 
og kristen symbolikk og praksis.

Innlevering av dåpskjoler:
Alle slags kjoler er ønsket; gamle som nye. Kjøpte som 
hjemmesydde. Kjolene blir stilt ut med noe informasjon om 
tilblivelse, materialer og bruk.

Frogn husflidslag tar imot kjolene i sin butikk i Holterveien 4 E på 
disse tidene i uke 42:
Mandag 14.10 - fredag 18.10 kl. 10-16
Torsdag 17.10 også kl. 18-21
Lørdag 19.10 kl. 10-15
Et skjema med opplysninger om kjolen fylles ut ved levering. 

Program for utstillingen:
Tirsdag 22.10 kl.18: Utstillingen åpner.  
Program fra 18.30:  
Orientering om kjolene v/Husflidslaget
Foredrag «Dåpskjolens historie og symbolikk»
v/ 1.konservator ved Slottsfjellmuseet Lise Talleraas

Onsdag 23.10: Utstillingen åpen kl. 15-20

Torsdag 24.10: Utstillingen er åpen under «Supertorsdag»  
kl. 15-19. Temasamling om «Dåp i dag» kl. 19
Foredrag om «Dåp i en ny tid» v/ Kristin Graff-Kallevåg, 
1.amanuensis ved MF vitenskapelig høyskole. 
Presentasjon av dåpssalmer

Lørdag 26.10 kl.13-16:
«Drop-in dåp» i Drøbak kirke/Drøbak Hospital.
Dette er et tilbud som særlig er rettet mot dem som har tenkt på 
dåp, men ikke synes den vanlige dåp i gudstjenesten er aktuell. 
Ved ankomst Drøbak Hospital får man en samtale med prest. 
Man registreres, og går deretter over i kirken for en enkel 
dåpsseremoni. Tilbudet er ment for både barn, ungdom og 
voksne. Forhåndspåmelding er ikke nødvendig, men ta gjerne 
kontakt med kirkekontoret eller Dag-Kjetil Hartberg ved spørsmål.

Søndag 27.10: Utstillingen er åpen fra kl. 16-18.
Kl. 18: Smiagudstjeneste med markering av utstillingen
Utlånte dåpskjoler kan hentes etter gudstjenesten eller  
mandag 28.10.

DÅPSKJOLEUTSTILLING

Kirken v/
Sokneprest  
Dag-Kjetil 
Hartberg og 
Frogn Husflidslag 
v/Jorunn Hansen 
og Inger Johanne 
Stokstad ønsker 
å låne kjoler 
til utstillingen. 
(Foto: Mariann L. 
Dahle/Amta)

Velkommen til åpen forestilling
på SMIA den 19.09 kl. 19.00
Kirken ønsker å invitere alle i lokalsamfunnet i 
Frogn til et musikalsk foredrag. «Shit happens» 
er et ærlig musikalsk foredrag med humor og 
livsgnist i ryggmargen. Alle kan finne glede, håp 
og trøst i de sterke historiene Ruben, Nikolas og 
Ronnie formidler.  

NOEN VALG FÅR VI OG NOEN VALG FÅR VI IKKE! 
Forestillingen viser alle fasetter av hva livet 
byr på. Alle møter vi gleder og utfordringer i 
livet, og alle kjenner vi noen som vi ønsker å 
hjelpe med deres livsutfordringer. Det er kirkens 
diakoniutvalg som er vertskap, og de ønsker å 
sette fokus på at vi skal vise medmenneskelighet 
og være åpne og rause med hverandre i forhold 
til alt livet har å by på.
Ønsker du å reservere billetter kan du gå inn 
på www.kirken.no/frogn å melde deg på, 
eller du kan få billett i døra når du kommer til 
forestillingen.
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www.bgr.no  •  Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

Tankesmia
Tankesmia er et forum der vi som er ledige enten vi er 
pensjonister eller av andre grunner, kan få litt hjerneføde. 
Dette er et åpent forum som holdes i Smia flerbrukshus hver 
tirsdag.

Vi starter med felles lunsj kl. 11.30 før innledning med rom 
for spørsmål, meninger, diskusjon og samtale.

I høst er første samling tirsdag 3. september med Bente 
Bjerknes som innleder. Temaet er «Vær raus!». Dette er 
et høyst aktuelt tema nå. For å gjøre temaene mest mulig 
aktuelle har vi 10. september nettopp valg av tema som 
tema. Vi ønsker en god idémyldring og forslag til temaer og 
innledere for å få belyst spørsmål og tanker vi sitter med på 
en best mulig måte.  
Innlederne kan være både fra egne rekker og eksterne gjester.

Etter Tankesmia, ca. 12.45, er det tidebønn i kapellet, en 
liturgisk andakt med plass til lystenning og rom for ettertanke. 
Vi tar sikte på at alt er ferdig kl. 14.00.

Gjermund Stormoen

Er du åtte år og synes du grønnsaker er det beste i verden, 
eller lurer du på hvem som har funnet på noe så dumt?
Denne høsten gjennomfører vi vår første «Takk for maten-
samling» med påfølgende Høsttakkefestgudstjeneste for 
åtteåringene i soknet. Det blir mat og fortelling på Smia før 
vi reiser bort til Haneborg går for å se, lære, høste, smake 
og leke. På Høsttakkefestgudstjenesten lager vi supergod 
grønnsakssuppe sammen, og alle som kommer skal få smake!

Dersom du ikke skulle få invitasjon i posten, ta kontakt med 
kirkekontoret tlf. 64 90 61 70 eller menighetspedagog Tracy: 
tracy.steller@frogn.kirken.no

Jippi, nå blir det søndagsskole på 
Hospitalet hver 14. dag fra  

1. september, det blir lett å huske. 
Velkommen til alle mellom 3-14 
år til spennende bibelfortellinger, 

sang, lek og rundstykker. 

Hilsen Margareth og Turid

 Kor for 4. - 8. trinn
 Øver hver torsdag fra 15.00 – 16.00
 Mye lek og moro
 Nye venner
 Sang og koreografi
 Dirigent Svanhild Moen Refvik

Første øvelse etter sommeren er 22. august kl 15.00

BARNEGOSPEL 

Et kor for alle i 1.-3. klasse 
som liker å synge og danse 

Vi øver hver torsdag  
kl 17.00 – 17.45 på SMIA 

Nye medlemmer hjertelig velkommen! 

Første øvelse etter sommerferien er torsdag 22. august 

HVA SKJER? 8
Samling 12/9  Høsttakkefest 15/9 Velkommen!

«Takk for maten» samling med  høsttakkefest
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Utsiktspost 
til salgs!

Etter 11 år forlater jeg min høye 
utsiktspost på orgelgalleriet! Jeg 
har hatt en jobb rik på glede og 

opplevelser her i Drøbak og har lært 
noe på alle kanter! Det har vært en 
turbulent periode, både jobbmessig 
og privat. 

Først og fremst har jeg vært stolt av 
kantoriet som har sunget store verker 
under min ledelse, bl.a.: Stabat Mater 
av Rossini, Voluspaa av Monrad 
Johansen, Rutters og Faurès requiem, 
bachkantater, Rejoice in the lamb 
av Benjamin Britten osv. osv. De har 
virkelig rørt med sin evne til å utfolde 
det musikalske, holde seg til streng 
øvingsstil og prestere når det gjelder!

Etter å ha kommet i gang i stillingen 
startet jeg ganske hurtig opp koret 
Drøbak Gospel eller ”Salte Engler” 
som det så vidt het i starten. Dette 
var da et ungdomskor hvorpå man 
også tok inn voksne sangere. Det 
viste seg fort at Drøbak hadde et 
rikt voksenmiljø som var glade i 
gospel. Etter hvert ble det mye å 
ha to kor med ukentlige øvelser 
sammen med 100 begravelser i 
året og menighetsmusiker Svanhild 
Moen Refvik overtok som dirigent for 
Drøbak Gospel. Deretter vokste koret 
til dramatiske 60 sangere, noe som er 
godt å se og høre på. 

Liturgisk har vi vært igjennom en stor 
prøveprosess som har tatt mye energi 
fra mange og som har gitt mye positiv 
lærdom. Jeg er glad for at kirken 
fortsetter å utvikle seg liturgisk og er 
trygg på at valgene som er tatt vil gi 
en god flyt videre. Uten kunnskap om, 
og vilje til å jobbe detaljert liturgisk 

vil gudstjenesten miste sin smittende 
rikdom, derfor har dette vært en av 
kjerneverdiene mine: Folk må være 
liturgisk bevist. Heldigvis er det 
ikke vanskelig å få feedback etter en 
gudstjeneste, jeg opplever menigheten 
som ærlig, velmenende og oppriktig, 
noe som gir et rikt grunnlag for 
evaluering.

En av mine store gleder i jobben 
har vært å utvikle det musikalske 
konfirmantarbeidet.  
Musikkutviklingen har vært flott 
og særlig musikalarbeidet har gitt 
meg gode erfaringer med ungdom, 
skuespill og musikk. Det var særlig 
spennende for meg med siste 
musikalen hvor jeg hadde ansvaret 
for både musikk og regi. Heldigvis var 
jeg ikke alene! Konfirmantleirene er 
spennende og jeg vil nok ikke savne 
nettene på leir, men all den gode 
dagjobbingen med ungdommen gjør 
at man føler seg ung og kul igjen. 

I det siste året har jeg fått selskap 
i bisettelsene av forsangerne Tom 
Degerud og Frank Hansen. Det har 
vært spesielt berikende å møtes og 
synge sammen flere ganger i uka. 
Tom har kommet med nye noter hver 
gang som han ønsker at jeg spiller før 
bisettelsene, og på denne måten har 
jeg bl.a. lært meg svalbardsalmen og 
mange andre slagere!

Jeg hadde stor glede av samarbeidet 
med Noralv Teigen rundt langfredag i 
mange år, og det var spesielt tungt for 
meg å miste ham. Han fikk et langt 
liv, men det oppleves likevel som kort 
når tiden har passert. Han var en god 
arbeider og viste meg fordelen med å 

øve videre på det tidspunktet mange 
gir seg. Når man tror man kan det, bør 
man øve igjennom en 10-20 ganger 
til, og det magiske var at man kunne 
spore et åndelig samhold som trakk 
oss igjennom prosessen. 

I 2014 fikk vi uventet hjelp av 
sinnasnekkern. Jeg vet at det var flere 
i Drøbak som bidro til dette, men 
spesielt må nevnes Eivind Smith som 
med sine bulldoserende egenskaper 
utgjorde en livsforandring for familien 
Molvik. Sommeren 2014 forandret 
livene våre, og jeg husker spesielt da 
Theodor så inn på soverommet sitt 
og lurte på hvor senga til Simon var 
hvorpå sinnasnekkern svarte at ”Du 
har ditt eget rom nå”. Uten Eivinds 
evner og kontakter innen media 
hadde vi nok hatt store utfordringer. 
Daina ble hjerneoperert i Latvia i 
2013 og tida før og etter var mildt 
sagt turbulent. Med nytt hus kunne 
vi gå en rolig fremtid i møte hvor vi 
kunne fokusere på barna og familien 
istedenfor en ustanselig renovering 
med krig mot mus, rotter, maur, 
flaggermus, fugler og borebiller, alle 
samlet under et tak i vårt gamle hus.

Jeg vil savne det gode kontor-
fellesskapet. Det å være tverrfaglig 
åpen i en stab med mange meninger 
gir rom for en bred læring og 
utvikling. Det har gitt meg mye!

Det er mange vennskap jeg håper 
lever videre selv om jeg nå forlater 
min høye post hvor jeg er vant til å 
se ned på folk, nemlig orgelgalleriet i 
Drøbak.

Hans Dur Molvik
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Søndag 1. september
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Lørdag 7. september
Kl. 11.00 Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Dag-Kjetil 
Hartberg og Oddrun Bøhlerengen – Drøbak 
Kantori deltar
Kl. 13.00 og 14.30 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Dag-Kjetil 
Hartberg og Oddrun Bøhlerengen – Drøbak 
Kantori deltar

Søndag 8. september
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Dag-Kjetil 
Hartberg og Oddrun Bøhlerengen – Drøbak 
Gospel deltar

Søndag 15. september
Kl. 11.00 Frogn kirke
Høsttakkefest/familiegudstjeneste ved 
Camilla Kofoed-Steen og Tracy Steller i 
samarbeid med Frogn Bygdekvinnelag

Søndag 22. september
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 29. september
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 6. oktober
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 13. oktober
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen

Søndag 20. oktober
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg 
og Tracy Steller – utdeling av 4-års bok

Søndag 27. oktober
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 3. november
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Andres Skolt Iversen
Kl. 19.00 Drøbak kirke
Minnegudstjeneste v/ alle prestene

Søndag 10. november
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 17. november
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 24. november
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 1. desember
Kl. 11.00 Frogn kirke
Familiegudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg  
og Tracy Steller – ‘Lys våken’ 11-åringer 
medvirker

Søndag 8. desember
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen
Kl. 15.00 Drøbak kirke
Lysmesse ved Camilla Kofoed-Steen 
med Drøbak og Frogn speidergruppe
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
19.05.2019 Tor Stokkeland

19.05.2019 Pernille Rød Scheen

26.05.2019 Adrian Danielsen

26.05.2019 Selma Søndreeng Glenne

26.05.2019 Ellinor Braaten Nøklegård

26.05.2019 Annie Henrichsen

30.05.2019 Thale Gulbrandsen Skarsvåg

09.06.2019 Ola Lidal Henriksen

09.06.2019 Storm Hilstan

16.06.2019 Ragnar Johannes Ottestad

16.06.2019 Albert Stranger Finsrud

16.06.2019 Åsne Toreid Rindal

23.06.2019 Sylvester Olai Andvord Eikerol

23.06.2019 Henning Midtrød

30.06.2019 Louise Øvre Bøhlerengen

07.07.2019 Selma Marie Mørkhagen-Larsen

04.08.2019 Mio Sokrates Hay-Mythe

11.08.2019 Henrik Næss Ihlebæk

25.08.2019 Frøya Sæbø

Vigde
Vielsesdato Navn
25.05.2019 Veronica Nielsen og  
 Morten Hansen

01.06.2019 Mette Herskedal og  
 Torstein Svads

01.06.2019 Torkil Juliver og Line Madsen

08.06.2019 Tobias Linkjendal og  
 Marianne Skadal

08.06.2019 Hanne Næss og Lars Enersen

21.06.2019 Anne Østbu og Odd Ketil Sæbø

22.06.2019 Dag Henrik Husby og  
 Marian Godø

29.06.2019 Tonje Christine Andresen og 
 Robin Alexander Andersen

06.07.2019 Krissana Chuenchom og 
 Elisabeth Victoria Jakset 

20.07.2019 Helgunn Oskarsson og  
 Olav Engum

03.08.2019 Kine Bøhlerengen og  
 Sigbjørn Odden

10.08.2019 Christer Vambeseth og  
 Rikke Hallén

24.08.2019 Laila Khateeb Wallin og  
 Espen Letnes Rød

24.08.2019 Ole Jørgen Grumstad og 
 Biayna Sardarian 

Gravferd
 
Seremonidato Navn
03.05.2019 Gerda Kristine Rudshaug

10.05.2019 Randi Baltzersen

10.05.2019 Bjørg Skaiaa

14.05.2019 Herulf Løvberg

21.05.2019 Leif Hagen

24.05.2019 Kari Sæthre

24.05.2019 Per Pedersen

07.06.2019 Anders Norberg

07.06.2019 Tore Einar Ihlebæk

11.06.2019 Anne Kristine Syversen

14.06.2019 Roar Hoel

18.06.2019 Magne Sverre Høyseth

25.06.2019 Inger Johanne Birkeland

25.06.2019 Tom Lennart Pedersen

28.06.2019 Per Kristian Finsen

02.07.2019 Gunnar Antonsen

05.07.2019 Gunn Åsa Abell

05.07.2019 Bjørg Olaussen

09.07.2019 Bjørn Oddvar Larsen

09.07.2019 Anne Margrethe Frøyland

17.07.2019 Randi Synøve Opaker

26.07.2019 Ronny Bøhler

02.08.2019 Jorunn Andrea Anderssen

02.08.2019 Roald Tønnes

06.08.2019 Elsie Mathisen

06.08.2019 Randi Gavlen

09.08.2019 Oddny Wilhelmine Hjortland

09.08.2019 Jan Erik Nielsen

16.08.2019 Einar Holger Tomter

23.08.2019 Mona Elisabet Hegg
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

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

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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BEST I TEST

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

BEST I TEST

AUTOMOWER®

10.999,- 

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.

Priser fra

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

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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	 Allmennpraksis 
Gunnar Bjerknes-Haugen 

Heer Legekontor 
Bestill time på: 

https://heer.klinikk.pasientsky.no 

Trenger du noen å snakke med? 
Send en sms til familieterapeut  

Bente Bjerknes 
for timebestilling	–	Tlf 926 53 006	
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OM Å VÆRE ALENE

«Skriv om ensomhet», sa hun før hun 
gikk ut døra. «Den ensomheten som 
veldig få snakker om, men som er der 
- enten vi vil eller ikke».
 
Levekårsundersøkelsen fra 2015 
viser at omtrent 16% av Norges 
befolkning oppgir at de er plaget av 
ensomhetsfølelsen. Unge og eldre har 
størst sjanse for å oppleve ensomhet. 
Ung data-undersøkelsen (2017) 
forteller at ca. 20% av ungdommene 
i Frogn er ensomme. Det betyr at 
hver 5. ungdom i Frogn er plaget av 
ensomhetsfølelse. Det er mange.
 
Man kan føle seg ensom 
på ulike måter. Man kan 
være ensom alene og i 
fellesskap med andre. 
Følelsen av å bli valgt 
bort i venneflokken kan 
gi en sterk følelse av 
ensomhet, likeledes å ikke 
bli invitert eller å bli satt 
utenfor i arbeidslivet. Tap av 
ektefelle og nettverk rammer 
mange eldre, og sykdom 
kan gjøre det mer krevende 
å opprettholde kontakt med 
familie, venner og tidligere 
kollegaer.
 
For mange kan det å være 
alene oppleves som positivt. Tenk 
deg en travel småbarnsforelder som 
«plutselig» får litt alenetid! Han eller 
hun vil sannsynligvis juble.
 
Tid alene kan gi mulighet for 
refleksjon, kan være en kjærkommen 
hvilepause eller gi mulighet til å 
oppdage nye sider ved oss selv.  
For andre kan det oppleves vondt.
 
Psykiater og forfatter Irvin Yalom 
skriver om eksistensiell isolasjon:
«Uansett hvor nær vi kommer 
hverandre vil det alltid være et siste 
uoverstigelig gap. Hver eneste en 
kommer alene til verden, og vi må 
forlate den alene.»
 
Yalom har på mange måter rett. Den 
personlige opplevelsen er bare ens 
egen. Ingen kan fullt ut sette seg helt 

inn i akkurat hvordan den andre har 
det. De fleste kan merke det når vi 
står overfor viktige livsvalg eller om vi 
er stilt overfor alvorlig sykdom. Mer 
hverdagslig kan det komme til uttrykk 
når vi i frustrasjon uttrykker «du 
forstår jo ikke hvordan jeg har det».
 
Om å være ærlig mot seg selv
For mer enn 2500 år siden utfordret 
Sokrates menneskeheten til «å 
erkjenne seg selv». Han var opptatt  
av å forstå eget liv, egne livsvalg og  
å være ærlig mot seg selv.

 
Å erkjenne seg selv fullt ut kan være 
en krevende øvelse. Å erkjenne 
at vi iblant er i kontakt med den 
eksistensielle ensomheten likeså.
Kanskje er det godt å vite at å oppleve 
seg ensom en gang i blant er en del av 
livet selv. Aksepterer vi at slik er det, 
trenger vi ikke bruke så mye krefter på 
å kjempe imot. 
 
Motkraft
Ensomhetens motkraft er nærvær. En 
hånd å holde i, noen som lytter, noen 
som tar imot deg og prøver å forstå. 
Noen som sier: «jeg er her for deg, jeg 
vil være din venn og medvandrer». 
De fleste av oss ønsker å være et slikt 
medmenneske, bare vi slipper til.

Noen ganger er det kanskje nok å 
bare være til stede, å ta imot den 
andres opplevelse – og å erkjenne 
at følelsen er der. Om følelsen deles 
og snakkes om får den mindre kraft. 
Kanskje representerer den et savn som 
alltid har vært der. Et minne om noen 
du hadde nær.
 
Bare du vet hvordan du best håndterer 
følelsen. Men vit at du ikke trenger å 
stå i det alene. Det finnes mennesker 
rundt deg, både profesjonelle og 
andre tillitspersoner, som ønsker 
å stå sammen med deg. Slik kan 

ensomheten snus til et berikende 
og styrket fellesskap. Og dette er 
et felles ansvar for oss alle.
 

Nærhet
Jeg kan bære din sorg

et stykke på veien
og åpne min glede i din

Men jeg kan ikke leve ditt liv
eller dø din død
Vi kan bytte blikk

og kjærtegn, veksle ord
og krefter mellom oss
Men du er ikke meg
og jeg er ikke deg

Derfor kan vi finne frem
til hverandre, for å være
oss selv hos hverandre
en liten stund i tiden.

 
- Stein Mehren

Tilbud i Frogn:

• I Frogn får alle over 67 år tilbud  
om besøk av seniorkontakten.  
Ta kontakt direkte til Tone Holti  
på telefon: 41 53 13 75.

• Barn opp til 18 år kan ta kontakt 
via Røde Kors sin «Kors på halsen»-
tjeneste (telefon, chat, forum). 
Tjenesten er gratis, trygt og anonym.

• Dersom du trenger å snakke med 
noen, ta kontakt med fastlege, 
helsesykepleier eller andre du  
stoler på.

HVERDAGSLIV
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V
i nærmer oss raskt valg 
av representanter til nye 
menighetsråd og bispedømme-

råd – nærmere omtalt andre steder i 
dette nummer av menighets/kirkeblad 
i Søndre Follo prosti. På samme 
tidspunkt velges representanter til 
kommunestyrer og fylkesting i nye 
Viken fylkeskommune. 

I denne sammenheng vil vi fokusere 
alvoret knyttet til de pågående klima-
endringer og ødeleggelser av det 
biologiske mangfold. Kirkens øverste 
organ, Kirkemøtet, oppfordrer oss alle 
til å bruke stemmeretten til å prioritere 
klima- og miljøsaken. 

Kirkemøtet uttaler:
«Jeg vil at dere skal få panikk. Og så 
vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at 
dere skal handle som dere ville gjort 
i en krise. Jeg vil at dere skal handle 
som om huset deres står i brann. For 
det gjør det.»  
(Greta Thunberg, Davos, januar 2019)

I mars streiket 40 000 norske skole-
elever fordi jorda de skal arve, er 
truet. Nå brenner det! Men det er 
fortsatt tid til å begrense klima-
endringenes katastrofale følger. Om 
alle gode krefter slår seg sammen, 
klarer vi det. En jord i balanse gir 
framtidshåp.

Klimaendringer trenger politiske og 
teknologiske løsninger – men dypest 
sett er det et moralsk spørsmål. Det 
handler om vårt forhold til Skaperen, 
skaperverket og vår neste. Overforbruk 
og rovdrift på jordas ressurser er 
dypt urettferdig; det ødelegger 
naturen og utarmer livsgrunnlaget for 
våre medmennesker. Kampen mot 
klimaendringer er derfor en kamp for 
solidaritet og rettferdighet. Dette er 
en sentral del av kirkas oppdrag. Vi 
utfordres til personlig livsstilsendring 

og samfunnsengasjement. Kirka vil 
gjennom «Grønne menigheter» og 
interne klimatiltak gjøre sitt for å bidra 
til et bærekraftig samfunn.

Kirkemøtet 2019 utfordrer regjeringen, 
Stortinget og lokale folkevalgte til 
å spille på lag med gode krefter i 
befolkningen, se sitt ansvar og handle 
før det er for seint.

Vi forventer at:
• Norge innfrir alle sine forpliktelser 

i Paris-avtalen og kutter nasjonale 
utslipp i henhold til våre mål innen 
2030.

• Norge omstilles raskt til et grønt og 
bærekraftig samfunn.

• Norge intensiverer arbeidet med 
overgang til lavutslippssamfunnet.

• Regjeringen tar initiativ, sammen 
med partene i arbeidslivet, til å 
skape nye grønne arbeidsplasser.

• Norge øker sine bidrag til 
internasjonalt samarbeid og 
klimatilpasningen i fattige land.

• Norge er et foregangsland for 
bevaring av biologisk mangfold.

• De som rammes hardest av 
klimaendringene, er med på å 
utforme løsningene.

Kirkemøtet oppfordrer til å bruke 
stemmeretten ved høstens kommune- 
og fylkestingsvalg til å prioritere klima. 
De streikende ungdommene er med 
rette opprørte. Sammen med ungdom, 
miljøbevegelsen, næringslivet, andre 
tros- og livssynssamfunn og frivillige 
organisasjoner, vil Den norske kirke 
bidra til å omforme vårt samfunn i en 
bærekraftig retning. Sammen har vi 
bygd velferdssamfunnet. Sammen skal 
vi skape framtida.

Oppfordring:
Vi vil slutte oss aktivt til uttalelsen 
fra Kirkemøtet. Medlemmer i Den 
norske kirke og innbyggere i Søndre 
Follo anmodes om å engasjere seg 
i høstens kirkevalg og kommune/
fylkestingsvalg. Les valgprogrammer 
og hva kandidatene på de ulike listene 
ønsker seg som satsingsområder for 
så å prioritere hva som innebærer et 
aktivt vern om skaperverket. 

Hege Fagermoen 
Prosti Søndre Follo

Torger Gillebo 
Leder av Grønt prostiutvalg 
i Søndre Follo

Høstens kirke- og  
kommunevalg:  
prioriter vern  
om skaperverket!
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Slik går du frem når 
du skal stemme

Kirkevalget er to valg: valg 
til menighetsråd og valg 
til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet.

I alle valglokalene skal det 
være et sted der du i enerom 
og usett kan velge de stem-
mesedlene du vil ha, og gjøre 
endringer. Dette kan for ek-
sempel være et valgavlukke 
eller et eget rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valgfunksjonæren kryss-
er deg av i manntallet og 
stempler stemmesedlene. 

NB! Stemmesedlene må ha 
stempel for å bli godkjente. 

4
Velg stemmesedlene du vil 
bruke, én per valg. Du kan 
stemme ved ett valg eller 
begge valgene.

1

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene 2
Brett stemmesedlene så 
ingen kan se hva du har 
stemt.

3Legg stemmesedlene 
i valgurnen. 5

I avlukketHos valgfunksjonæren

Hva gjør kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste 
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispe-
dømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet 
bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
kommende perioden vil det bli viktige saker om 
kirkens organisering.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kirken. Rådet tilsetter prester og er 
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det 
arbeider for samordning av det kirkelige arbei-
det i de mange menighetene i bispedømmet. 
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør 
Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?

Arbeidet til menighetsrådet spenner over man-
ge tema. Det kan være barne- og ungdoms-   
arbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst 
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du 
bor.

Ønsker du mer informasjon? 
se kirkevalget.no

Godt å vite om valget
Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemme-
rett fra det året de fyller 15 år. Du må være 
døpt for å være medlem i Den norske kirke. 
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemme-
rett ved Kirkevalget i 2019.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget blir avholdt 9. september 2019, 
samtidig med kommunestyre-/ fylkestings-
valget. Kirkevalget finner sted i et lokale nær 
det offentlige valget. Du kan også forhånds-
stemme fra 10. august. Alle med stemmerett 
får i august et valgkort i posten med 
informasjon om hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet 
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandida-
tene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg 
til menighetsråd er det de fleste steder bare en 
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det 
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

 Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

Karin-Elin Berg

f. 1978, Festnings-
forvalter, Fredrikstad 1

Ole Jacob Flæten 

f. 1953, Ordfører,         
Lillestrøm 2

Liv Betty           
Hesjadalen
f. 1952, Fagleder, Rygge

7

Anita Patel

f. 1971,Rådgiver/lektor, 
Lørenskog 8

Aksel Reuben  
Eriksen
f. 2001, Skoleelev, 
Skedsmokorset 9

Steinar Granmo 
Nilsen
f. 1970, 1. amanuensis, 
Ski 10

Kristin Elisabeth 
Kyhen Ramstad  
f. 1953, Seniorrådgiver, 
Fetsund 11

Turid Øyna

f. 1956, Sykepleier, 
Nesodden 13

Eirik Elin Stillingen

f. 1972, Arkivar, Gan
12

Aleksander   
Abelsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad 14

Anne Marie    
Nørstelien Helland 

f. 1970, Direktør, Moss
3

Helene Lunder 
Eriksen 
f. 1998, Student, 
Fredrikstad 4

Tania von der 
Lippe Michelet
f. 1969, Skribent/
foredragsholder, Moss 5

Kjetil Hafstad 

f. 1946, Professor
emeritus, Fredrikstad 6

Jon Erik Haave

f. 1958, Fagansvarlig, 
Moss 11

Jan-Erik Sundby

f. 1955, 
Generalsekretær, Råde 8

Maren Kristine 
Skovholt
f. 2001, Student, 
Rælingen 15

Øivind Refvik

f. 1974, Daglig leder, 
Drøbak 14

Pål Antonsen

f. 1959, Daglig leder, 
Sarpsborg 12

Hallgeir Elstad

f. 1964, Professor, 
Sørum 9

Sidsel Marie 
Schade
f. 1961, Spesialrådgiver, 
Skjeberg 13

Laia Kristine    
Bringa
f. 1978, Lektor, 
Fredrikstad 10

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin 
liste vil at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen og 
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide 
for en kirke som er åpen for alle, 
som fremmer menneskeverdet og 

som motarbeider diskriminering. 
Les mer om valgprogrammet for 
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:      
www.apenfolkekirke.org
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Nominasjons-  
komiteens liste:
Listen består av personer 
som er foreslått av de lokale 
menighetsrådene i bispedømmet, og 
prioritert av felles nominasjonskomité. 
Personene speiler et mangfold 
av meninger og syn, slik det også 
er i den norske folkekirken. Vi 
representerer ingen organisasjon 
eller interessegruppe. Den enkelte 
kandidat presenterer selv de saker en 
spesielt vil arbeide for.  Sammen vil 
vi arbeide for den lokale kirkes beste. 
www.nominasjonslisten.no 

Thomas           
Bjørtomt-Haug
f. 1972, Bygningsing., 
Jessheim 1

Mathilde     
Thompson Sand
f. 1976, Sykepleier, 
Moss 2

Susanne   
Thauland Hedberg
f. 1993, Lærer, Ski

3

Olav Honningdal

f. 1942, Pensjonist, 
Sarpsborg 7

Ase Brøvig

f. 1934, Pensjonist, Ski
4

Thea Aarseth

f. 1995, Student, 
Oppegard 8

Erling Birkedal

f. 1954, Forsker/
Prosjektleder, 
Nittedal 1

Elisabeth Pagander  
Austrheim
f. 1976, Lærer,
Fredrikstad 5

Thomas Granheim 
Iversen
f. 1998,Student,
Sarpsborg 4

Laila Larsen

f. 1984, Lærer, 
Oppegard 5

Edvard Dreier 
Grimstad
f. 2001, Student, Rygge

9

Sidsel Repstad

f. 1962, Seniorrådgiver, 
Kolbotn 2

Kurt Soltveit

f. 1961, Avdelingsleder,
Ski 6

Tom Henriksen

f. 1974, Selv.næringsd., 
Askim 6

Frode Alne Bolin

f. 1971, Innovasjons-
rådgiver, Moss 3

Oda Mossik    
Bernhardsen
f. 1999, Student, 
Sarpsborg 7

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne 
tro og tradisjon som Den norske 
kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Bibel og bekjennelse 
– skal være kirkens grunnlag. Den 
norske kirke skal være en del av Guds 

synlige kirke på jord, med medlemmer 
som har Jesus som Herre, og ha 
lokalstyrte menigheter med ledere, 
som lar seg lede av Den hellige 
Ånd. Bli kjent med kandidatene på       
www.bonnelista.no

Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre      
lister ved bispedømmerådsvalget.        
Listene er presentert alfabetisk. 
Kandidatene på hver liste er       
presentert i prioritert rekkefølge.



Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
gi din stemme til?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i     
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»       
i perioden 2019 – 2023. 

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd; både leke 
kandidater og prestekandidater.

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.         
Lenker til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no. 
Hva kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.
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Din stemme teller i Kirkevalget

E
r du en av de 3,7 millionene 
som er medlem i Den norske 
kirke? Da er din stemme viktig 

i Kirkevalget! Når du stemmer gir 
du en tommel opp til din lokale 
menighet, og du er med på å 
bestemme hvem som skal lede den 
framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville 
landet vårt vært uten en folkekirke? 
Det er nokså vanskelig å forestille seg. 
Kirken er til stede overalt i Norge. 
Den tar del i våre hverdagsliv og ved 
livets begivenheter. I sorgen og festen, 
i trøsten, sangen, leken og gleden. 
Kirken er åpen for alle, fra vugge til 
grav. Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være?
Ved Kirkevalget 9. september har du 
mulighet til å påvirke: Samtidig som 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 
holdes, kan du også stemme fram 
hvem som skal lede kirken på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Det skjer i et lokale rett i nærheten 
av kommunevalget. Eller du kan 
forhåndsstemme fra 10. august til  
6. september på kirkekontoret på Smia 
flerbrukshus. Åpningstiden er alle 
virkedager mellom kl. 10.00 og 14.00.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme 
på kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget har en gjeng 
flotte medlemmer sagt ja til å være 
kandidater til menighetsrådet og lede 
menigheten de neste fire årene. Dette 
er et flertallsvalg, der du blant annet 
har mulighet til å gi kandidater en 
ekstrastemme. Kandidatene med flest 
stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet stiller Bønnelista, 
Nominasjonskomiteens liste og 
Åpen folkekirke lister. Dette er et 
forholdstallsvalg, der det endelige 
rådet avspeiler både hvor mange 
stemmer den enkelte liste og også den 
enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av 
landets elleve bispedømmer. Rådet 
ansetter blant annet prester og leder 
bispedømmet sammen med biskopen. 
Medlemmene av bispedømmerådet er 
også medlemmer av Kirkemøtet, det 
øverste representative organet i Den 
norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømme-
rådets arbeid spenner over 
mange temaer. Det kan være 
barne- og ungdomsarbeid, juss og 
økonomiforvaltning, ansettelser, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, 
omsorg, musikk og misjon. Rådene 
skal sørge for vekst og næring til 
kirken og lokalsamfunnet der du bor.

For noen uker siden fikk alle 
medlemmene i Den norske kirke 
tilsendt et valgkort og en brosjyre om 
valget. Her er oppgitt hvilken krets du 
tilhører og hvilket valglokalet du kan 
avgi stemme mandag 9. september.

Les mer om kandidatene til begge 
valgene her i bladet, på nettsiden vår 
www. kirken.no/frogn eller på  
www.kirkevalget.no

Godt valg!

Visste du at…
• Ved kirkevalget i 2015 stemte  

520 323 kirkemedlemmer.  
Det var en rekorddeltakelse på  
16,7 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har  
rett til å stemme ved Kirkevalget  
8.-9. september.

• Det er dåpen som gir medlemskap  
i Den norske kirke.

• Ungdom har stemmerett i 
Kirkevalget fra året de fyller 15. 

• Et menighetsråd har 4-10 
medlemmer, i tillegg til sokne-
presten. Medlemmene har ulik 
utdannings- og yrkesbakgrunn og 
mange er også aktive på andre 
arenaer i lokalsamfunnet. 

• Til sammen skal 7.000 råds-
medlemmer stemmes inn i 
Kirkevalget 2019.

9. sep. 2019
Kirkevalget


