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Nå kommer
det ny kantor!
Litt utpå nyåret begynner han;
Rudolf de Beer som blir ny kantor
her i Drøbak og Frogn menighet.
Han overtar for Hans Dur Molvik
som sluttet i stillingen i september
etter å ha jobbet i Drøbak og Frogn
i 11 år.
Rudolf kommer fra Sør-Afrika og har vært kantor i Steinkjer siden 2012.
Han har hovedfag i kunst og musikk fra Sør-Afrika, master i musikkvitenskap
(pedagogikk, musikologi, kordireksjon) fra universitetet i Oslo og Phd i
kordireksjon fra universitetet i Port Elisabeth i samarbeid med universitetet i
Oslo.
I tillegg til å være kantor i Steinkjer, er han også dirigent for Trondhjem
studentsangforening, Steinkjer kammerkor og Gladiolus storband (også i
Steinkjer).

DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Postadresse: Pb 1, 1441 Drøbak
Tlf: 64 90 61 70

E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.kirken.no/frogn
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00

Drøbak og Frogn menighetsråd
Leder: Kåre Grumstad
Telefon: 481 61 414

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkegårdsarbeider
Antoni Zolnerkiewicz
Tlf: 407 39 785
gravplass@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

2 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

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

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

Prostidiakon
Atle Eikeland
Tlf: 948 56 362

ANDAKT

ADVENTSFESTIVAL 2019
Det er tid for advent, vi teller ned
Som bilag til denne utgaven av Kirkenytt vil dere
få programmet til Adventfestival 2019
Adventsfestivalen har jubileum i år og for
tiende gang kan vi invitere til et rikholdig
og variert program i kirkene våre. Mange
konserter av ulike slag, julespill, allsangkveld og
juleverksted. Her er det noe for alle.
Her kan du senke skuldrene og finne ro i førjulstida.
Velkommen til ADVENT 2019

Velkommen
til ADVENT 2019

Hver sorgfull sjel,
bli frisk og glad!
I skogen inn mot svenske
grensen i Aurskog-Høland
kommune ligger Mangen
kapell, vakkert plassert på
et høydedrag over Viksjøen.
Altertavlen er et glassmaleri av
Harald Borg fra 1956.

Marian Aas Hansen
13.12.
ENSEMBLE WIRAKOCHA

Martin og Henrik
Enger Holm 14.12.

Navidad

con música barocca

KONSERTER
Konsert
med ensemble
20.des. Drøbak kirke kl.19.00
Wirakocha 20.12.
21.des. KaféSynk/Sentralen kl.19.00
voksen 250,- familierabatt: 400, barn under 16 gratis
Billetter på

WWW.HOOPLA.NO

Adventstoner – Ingeborg Soot (mezzosopran),
Ole Morten Velde (tenor), Magnus A. Oseth
(jazztrompet) og Thormod Rønning Kvam (piano)
22.12.

Motivet er Jesus i krybben.
Rundt krybben har mennesker
samlet seg, og over krybben
er det en stjerne som gir lys
til begivenheten. Mangen
kapell ble reist i 1903 fordi
skogsarbeidere og husmenn
der inne trengte et Gudshus
som man kunne søke til, både
i glede og i sorg. Den lille og
vakre tømmerkirken er bygget
av skogens materialer og knytter
sammen natur, arbeidsliv og det
hellige rom.
De som bygde kirken levde et
tøft liv i skogene. Arbeidet var
tungt, og hverdagen besto stort
sett i å sikre nok mat på bordet.
Barnedødelighet var høyere
enn i dag, og mange døde alt
for tidlig. Rundt kirken ble
det derfor anlagt en kirkegård
som gjorde det mulig for folk å
besøke gravene og minnes sine
døde uten å være borte fra hjem
og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser
vi både slitne arbeidsfolk
og velstående samlet rundt
Jesusbarnet i krybben. Jeg
liker å tenke at når folk har
samlet seg i Mangen kapell
til julegudstjenester, fikk
de ny livskraft av å se på
bildet av Gud som kommer
til alle mennesker og lar sitt
lys gi varme og håp til alle.
Altertavlen minner oss om at
vi alle er velkommen slik som
vi er, til barnet i krybben og til
hvile i Guds nåde og kjærlighet.
Altertavlen i Mangen er dypt
rotfestet i den virkeligheten der
kirken først ble reist. Likevel
kan den også tale til oss alle,
hvert på vårt sted, med vår
livsvirkelighet og vår lengsel.
H.C. Andersen har i sin
julesalme uttrykt det slik
(NoS45): «Hver sorgfull sjel, bli
frisk og glad, kast av din tunge
smerte. Et barn er født i Davids
stad, til trøst for hvert et hjerte.
Til barnet vil vi stige inn, og selv
bli barn i sjel og sinn. Halleluja,
halleluja, barn Jesus!»
Velsignet og frimodig julefeiring!
Biskop Atle Sommerfeldt:
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25.08.19, Hege E. Fagermoen, prost i Søndre Follo

Søndagstanker
«Verden er for sterk for en delt kirke» var et slagord for den økumeniske bevegelsens
samfunnsengasjement på 1980-tallet. «Kristus har gitt sitt liv for en verden, og en
menneskehet» ber vi i en av takkebønnene for nattverden i våre gudstjenester i dag,
preget av impulser fra denne bevegelsen.

Den økumeniske samtalen og samarbeidet skal og må fortsette. De
utfordringene vi står overfor som
verden i dag antar dimensjoner
de aller fleste av oss ikke greide å
forestille oss på 80-tallet. I troen på
Kristus og som Kristi kropp i verden
har vi en oppgave i å formidle og
fasilitere sosialetisk refleksjon og
engasjement holdt sammen med en
spiritualitet som fastholder livslinjen
mellom nådemidler, tradisjon og livet
nå. Verden er blitt så liten, og jordens
utfordringer så store at vi må bruke
energien på å søke enhet og felles
retning istedenfor å bruke energi på
splittelse og motstand.

av premissgrunnlaget for hvordan
lokalsamfunnene var og ble. Det at
noen fremdeles drømmer seg tilbake
til den tiden, kan i seg selv utgjøre en
trussel mot den bevegelsen som søker
mot fellesskap og sammenheng på vår
tids premisser.
Hva er vår tids premisser? Det var
to Facebook-innlegg som satte meg
på sporet av disse funderingene en
søndag i etterklangen av en gudstjeneste. Jeg vil dele disse her fordi de
har noe felles.

Den ene åpenbare utfordringen jeg
tenker på er klimakrisen, som er
global, og lokal. Den utfordrer og spør
etter alt vi er og har med oss i bagasjen som mennesker, og lar oss ikke
være alene om våre verdier og valg.

Nils-Tore Andersen skrev dette
den 19. august: MØKK ER MØKK,
UANSETT TRO
Vi er en sammensatt befolkning i
Norge. De fleste av oss tror på Gud,
men stadig flere gjør det ikke. Vi er
ikke lenger en enhetsnasjon med
felles referanser for etikk og moral.
Samtidig opplever vi at vi ofte står
overfor de samme etiske utfordringer
enten vi tror eller ikke. Den nå avdøde
norske biskopen, Bjørn Bue, sa en
gang i forbindelse med kampen mot
pornografi: «Hvis noen dumper et
lass med møkk utenfor husert vårt,
spør jeg ikke naboen hva han tror
om Gud før vi kan gå sammen om å
rense gata.» Med det ville han si at det
finnes verdier å kjempe for hvor det
ikke spørres om tro eller ikke tro.

Den andre er utfordringen til den
dialogen som må finne sted for at
vi kan ha gode og trygge lokalmiljø
i en tid der vi må tenke enhet og
fellesskap på andre måter enn for ikke
så lenge siden, da ingrediensene i
«den norske enhetskulturen» la mye

Et slikt felles prosjekt er for eksempel
skaperverket, jorden og miljøet.
Kampen mot alt som vil ødelegge
skaperverket er en felles kamp uansett
tro eller mangel på tro. Det er en
utfordring til oss alle. Som kristne tror
vi at Gud har skapt jorden og alt det

I vår tid kan kirken trengs som
budbærer for enda et slagord:
«Utfordringene er for store for en delt
menneskehet». Kirken som misjonal
og diakonal kraft i lokalsamfunnet og
i verden har stadig nye oppgaver å gå
inn i, båret av troen på evangeliets
helbredende og frigjørende kraft,
og med lyset som avdekker skaper
kreftene og kjærligheten der den fins.
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som fyller den. Vi forstår også ut fra
Bibelen at vi som mennesker har fått
ansvar for at skaperverket forvaltes slik
at jorden også i framtiden kan være et
godt hjem for mennesker og et mangfold av levende arter. Vi mennesker
eier ikke jorden og alt den rommer,
men vi er selv en del av skaperverket
og ikke naturens herskere.
Vi er som borgere i Norge privilegerte,
og med det følger et stort forvalter
ansvar, - enten vi tror på Gud eller
ikke. En klok amerikansk kirkeleder
sa det en gang på denne måten: «Jeg
tror ikke Gud kommer til å spørre oss
om hvordan han skapte verden. Han
kommer til å spørre oss om hva vi
gjorde med det han har skapt.» Der
ligger utfordringen.
Det andre innlegget er hentet
fra dagene etter skuddene inne i
en moske i Bærum, hvor Philip
Manshaus tidligere på dagen hadde
tatt livet av sin stesøster. I en artikkel
i Klassekampen 15. august blir det
gjengitt et utrolig fint sitat av Shamaila
Noreen: «Vi har her en familie som
lider blant annet gjennom tapet
av en søster og sjokket over Philip
(Manshaus) sine valg. Jeg hadde sterkt
behov for å fortelle ham at muslimer
ikke legger familien hans eller Philip
for hat. Philip er fortsatt deres sønn og
bror, og han er fortsatt vår samfunns
borger. Vi muslimer har gjennom
denne tragedien en mulighet til å vise
våre verdier i en tid der muslimhets og
uvitenhet har fått rotfeste. At vi velger
medfølelse framfor hevngjerrighet,
kjærlighet over hat og støtte framfor
avstand. At så mange norske muslimer

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET

Nytt menighetsråd
Den 9. september ble det valgt nytt menighetsråd. Funksjonstiden
for det nye rådet er fire år fra 1. november. Det nye rådet består av
følgende personer: Kåre Grumstad (leder), Barbro Gaustad Rodt
(nestleder), Kate Irene Høyem, Aleksander Øiestad, Anders G.
Johansen, Ellen Bergljot Klynderud, Bente Bjerknes (kommunestyrets
representant i fellesrådet) og Dag-Kjetil Hartberg (sokneprest).

har vist sin støtte, viser meg at vi er
forent om noen universelle verdier
uavhengig av trosretning. Vi kan bare
kjempe for å holde på disse verdiene
ved å stå samlet» sier Noreen.

Vararepresentanter er Terje Hagen (1. vara) og Line Boulland (2. vara),
Halldis Kjellaug Storbekkrønning-Andersen (3. vara), Solveig Carelius
Brustad (4. vara), Ottar Hellenes (5. vara).

Fellesnevneren for disse innleggene
er viljen til å anerkjenne at ingen
trossamfunn av oss har monopol på
verdier som nestekjærlighet, eller
medfølelse. Det er verdier som er
fellesmenneskelige, og som kan knytte
oss sammen og skape fellesskap på
tvers av alle skillelinjer.
De bæres samtidig av en anerkjennelse av troen som en drivkraft i den
bevegelse som søker sammen i stedet
for å splitte. Begge innleggene viser
til troen som en veiviser til de dype
menneskelige behov, og som en
veiviser til de verdiene som en som
troende kan gjenkjenne og respektere
hos den andre.
Som kristne tror vi at Kristus har gitt
sitt liv for én verden og en menneskehet. Det innebærer at vi som kirke
kan gå alt og alle i møte med den
medfølelsen og nestekjærligheten som
Jesus både levde, lærte, døde og sto
opp for. Samtidig må vi være åpne
for det som forener, bygger og skaper
fellesskap lokalt, og som kan være
med å gi retning og mål for våre valg
globalt. I det ligger en anerkjennelse
av at vi også finner dette andre steder
enn i kirkens fellesskap eller det som
noen kaller for vår egen kultur. For
vi er en verden og en menneskehet.
Globalt og lokalt.

Behov for flere
frivillige medarbeidere
Takket være mange frivillige medarbeidere kan kirken tilby et variert
arbeid for ulike aldersgrupper. Mange frivillige medarbeidere opplever
at de også får del i et sosialt fellesskap gjennom sitt engasjement.
Arbeidet er organisert gjennom ulike utvalg som oppnevnes for to år.
Vi har gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, ungdomsutvalg, økonomi- og
eiendomsutvalg, grønt utvalg, misjonsutvalg, trosopplæringsutvalg,
redaksjonskomité for Kirkenytt og musikk- og kulturutvalg.
I desember oppnevnes nye utvalg for neste toårsperiode.
Ta gjerne kontakt med kirkeverge Per Ørjan Aaslid, hvis du ønsker
å være med i et utvalg eller påta deg en annen frivillig oppgave i
menigheten.

Utvidelse av
redaksjonskomitéen
Ønsker du å være med og lage Kirkenytt? Redaksjonskomiteen trenger
flere frivillige medlemmer. Er du kirke- og samfunnsengasjert? Liker
du å skrive, fotografere, redigere, lese korrektur el.l., så kan en plass i
Kirkenytt-redaksjonen være noe for deg.
Ta kontakt med Govert van den Brink for mer informasjon.
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i Drøbak og Frogn menighet 2019/2020
GUDSTJENESTER

SUPERTORSDAG

SAMLINGER/KOR/EVENTER

01.12 kl. 11:00
LYS VÅKENFamiliegudstjeneste
i Frogn kirke

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

30.11-01.12
Lys våken- adventsnatt
i Frogn kirke for 11-åringer
(2008-kullet).

SØNDAGSKOLE
08.12 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

05.12 kl. 16:30
Barnas adventskveld på Smia med julemusikal ved barnekorene, 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».
02.02. kl. 11:00
Tårnagentgudstjeneste i
Drøbak kirke med
søndagsskole

04.01
Juletrefest på Folkvang

09.02 kl. 18:00
Gudstjeneste i Smia
med eget barneopplegg.

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

16.01
Oppstart av barnekorene
Soulchildren kl 15:00
Barnegospel kl 17:00
Deretter egen semesterplan

23.02 kl. 11:00
Karnevalsgudstjeneste
i Frogn kirke

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

16.01 kl. 16.30
Krøllesamling for 2-åringer i
Smia (2017-kullet)

15.03 kl. 18:00
Gudstjeneste i Smia med
eget barneopplegg

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

31.01 fra 8:30
Tårnagentdag i Drøbak
kirke for 9-åringer
(2010-kullet)

01.03 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

29.03 kl. 18:00
Gudstjeneste i Smia
med eget barneopplegg.

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

23.04 kl. 16:30
Minimusikal for 3/4-åringer
(2016-kullet)

15.03 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

19.04 kl. 18:00
Gudstjeneste i Smia med eget
barneopplegg

23.04 fra kl. 16:30
Supertorsdag med Dirridam og
Minimusikal for 3-åringer i Smia
(middag og aktiviteter for barn).

09.01 fra kl. 16:30
Juletrefest på Smia

07.01 kl. 11:00
Oppstart av babysang i Smia
(deretter ukentlig).

05.01 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

19.01 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

16.02 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

29.03 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.

26.04 kl. 11:00
Søndagsskole på Hospitalet.
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Forsken Fraunar
kommer tilbake
på Lys Våken
En søndag i oktober fikk fireåringene i
menigheten besøk av Frosken Fraunar. Det ser
ut som han har kommet for å bli (han har allerede flyttet inn på prekestolen).
Derfor tenker vi at det er på sin plass å få et froskeperspektiv på en av
vinterens aktiviteter for barn og har sendt ut prest Dag-Kjetil for å ta en prat
med vår grønne venn.
Dag-Kjetil: Ja, Fraunar – nå kan vi si at vinteren har kommet og jeg forstår det
slik at du allerede har satt deg godt inn i programmet for barn. Hva tenker du
det er fint å få med seg fremover?
Fraunar: Det jeg er mest spent på er noe de kaller Lys Våken, som skal være i
Frogn kirke lørdag 30. november. Men det er visst bare for 11-åringer. Er det
fordi alle andre sover da?
Dag-Kjetil: Nei, det er rett og slett fordi det er helt spesielt å være 11 år, og vi
vil også invitere til noe helt spesielt.
Fraunar: Og da skal dere vel gjøre noe helt spesielt også, da? Jeg har lurt endel
på hva de skal gjøre mens de er så veldig våkne?
Dag-Kjetil: Det skjønner jeg godt! Vi holder på med planene akkurat nå, så noe
må forbli hemmelig. Men jeg kan røpe at refleksløp, spill, fortelling, lyktlaging
og himmelbord allerede står på programmet.
Fraunar: Fantastisk! Men hvor lenge hadde dere tenkt å være Lys Våkne?
Dag-Kjetil: Den type Lys Våken vi snakker om denne kvelden skal vi forsøke
å være hele tiden, men det hjelper med en ekstra påminnelse når vi går inn i
advent. Advent er forberedelsestiden til julemysteriet og starten på kirkeåret og
vi vil minne oss selv og hverandre på å være våkne for Gud og for menneskene
rundt oss.
Fraunar: også for froskene…
Dag-Kjetil: Ja, for hele jorda, Fraunar – du har skjønt det du!
Noe annet spesielt som skjer akkurat den dagen er at vi kommer til å overnatte i
kirka – bare soveposer og luftmadrasser så langt øyet kan se!
Fraunar: Det høres jo helt utrolig ut, men jeg håper ingen tar soveplassen min
på prekestolen. Jeg føler meg liksom så hjemme der nå.
Dag-Kjetil: Neida Fraunar, den plassen er din – men vi har så fin kirke at der er
det plass til alle som vil være med.
Fraunar: …som er 11 år eller en frosk – ikke sant?
Dag-Kjetil: Helt riktig! Invitasjon kommer i posten og påmelding skjer på
hjemmesiden vår: www.kirken.no/frogn

Tårnagent i
Drøbak kirke!
Hvert år inviterer menigheten
i Drøbak og Frogn alle som
går i 3. klasse til å bli ekte
Tårnagenter. Dette skjer på
skolens planleggingsdag
31. januar. Barna blir levert på
Hospitalet klokken 8:30 og i
løpet av dagen skal oppdrag
og mysterier løses og kirken,
tårnet og klokkene utforskes.
Dagen avsluttes kl. 16:00
med høytidelig overrekking av
agentdiplom.
Søndag 2. februar møtes
vi igjen i Drøbak kirke til
Tårnagentgudstjeneste. Årets
Tårnagenter bidrar til å lage
en familiegudstjeneste for alle.
På kirkekaffen blir det boller,
kakao og mulighet til å se
bilder fra Tårnagentdagen.
Englevakter
Vil du være Englevakt?
En Englevakt er en voksen som
er med og passer på barna
noen timer i løpet av dagen;
en som kan være sammen med
gruppene på oppdrag eller stå
på post, hjelpe til med maten,
m.m.
Ta kontakt med menighets
pedagog Tracy på
tracy.steller@frogn.kirken.no

Fraunar: Kan du melde meg på, Dag-Kjetil?
Dag-Kjetil: Klart jeg kan!
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Lopper Ii BLODET
blodet
LOPPER
Kirken i Drøbak og Frogn er på
Facebook. Her vil vi legge ut
aktuelt stoff og info om kommende
arrangementer.

Følg oss på

Fra forestillingen i Drøbak kirke i 2014

bilde: AMTA

Frogn barnegospel
og soulchildren,
solister og
DrøbakDrøbak
og Frognog
barnegospel
og soulchildren,
solister og skuespillere
setter
skuespillere
setter
opp
forestillingen
«Lopper
i
blodet».
opp forestillingen «Lopper i blodet».
Handlingen dreier seg om ventetid, juleforberedelser og

Handlingen dreier seg om ventetid,
og julens budskap.
julensjuleforberedelser
budskap.

Hjemmesiden vår er

Forestillingen framføres på barnas adventskveld på Smia torsdag 5. desember
Forestillingen framføres på barnas adventskveld
kl. 17.15. Salg av grøt fra kl. 16.30.

Her finner du masse informasjon
om dåp, vielse, gravferd, barneungdomsarbeid, konfirmasjon mm.
Klikk deg inn og ta en titt.

Dette er en flott familieforestilling.
Settfra
avkl.
kvelden
og kom!
Salg av grøt
16.30.

www.kirken.no/frogn

på Smia torsdag 5. desember kl. 17.15.

Velkommen!

Du finner oss også på
Under frognkirken

Dette er en flott familieforestilling.
Sett av kvelden og kom!
Velkommen!

Juletrefester
JULETREFESTER

I mange
år har år
kirken
med Frogn Bygdekvinnelag
I mange
harsamarbeidet
kirken samarbeidet
med Frognom
å arrangere juletrefest
Folkvang. Enjuletrefest
overfylt fest er
til to:
Bygdekvinnelag
om åpåarrangere
påblitt
Folkvang.
En
overfylt
fest
er
blitt
til
to:
Lørdag 4. januar kl. 14.30 blir den tradisjonelle
Juletrefesten
på Folkvang.
Lørdag
4. januar
kl. 14.30
(Bygdekvinnelaget er arrangør, kirken medvirker)

blir den tradisjonelle Juletrefesten på Folkvang.
(Bygdekvinnelaget
erkl.arrangør,
medvirker).
Torsdag 9. januar
17 er storekirken
små hjertelig
velkommen til Juletrefest på Smia flerbrukshus.
Torsdag 9. januar kl. 17
(kirken i Drøbak/Frogn er arrangør, Bygdekvinnelaget medvirker)

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning

Entré kr 50,- pr. pers.
inkludert kaffe, saft, boller og pose til barna.

www.bgr.no • Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

er store små hjertelig velkommen til Juletrefest på
Smia
(kirkenkaffe,
i Drøbak/Frogn
er arrangør,
Entréflerbrukshus
kr 50 pr. pers. inkludert
saft, boller og pose
til barna.
Bygdekvinnelaget medvirker).
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Frivillighetsfest
19. september slo menighetsrådet på stortromma
og inviterte alle frivillige som på en eller annen
måte bidrar i menighetsfellesskapet til fest.
Her var det en salig blanding av kirkeverter,
forsangere, utvalgsmedlemmer, kaffekokere,
ungdomsledere, søndagsskolelærere +++.
Det var dekket et ordentlig langbord i foajeen på
Smia for nesten 80 mennesker. Kirkeverge Per
Ørjan Aaslid ønsket velkommen og takket alle
frivillige for innsatsen, før alle forsynte seg av et
fantastisk buffet med thai-mat.
Etter middagen var det et musikalsk foredrag
med tittelen ”Shit happens” i en nesten fullsatt
storsal. En sterk og rørende forestilling hvor
musikerne i tekst og musikk fortalte om livet
og de utfordringene de har møtt.

I ÅR SATSER VI PÅ KVALITETSGAVER!

D

e fleste drømmer om en hvit
jul. Det gjør jeg også, men
samtidig ønsker jeg at den
skal være grønn! Helst så grønn som
mulig. Dette har ingen ting med
fargen grønn å gjøre. Men grønne
valg har blitt synonymt med valg
som har en positiv innvirkning på vår
felles framtid. Grønt er derfor i denne
sammenheng en kvalitetsfaktor som
vi bør vektlegge når vi handler gaver.
Kvalitet er et veldig sammensatt
begrep som rommer utrolig mange
faktorer og hensyn. Ofte tenker vi litt
snevert på kvalitetsbegrepet. Når det
gjelder for eksempel klær tenker vi lett
at kvalitetsklær er det som er slitesterkt
og passer meg godt. Men det er mer
som bør være med før vi kan si at noe
har god kvalitet.
Selvsagt skal det passe oss og
være slitesterkt. Men til kvalitets
begrepet hører også begrepet
«produksjonskvalitet» og flere andre
begrep, ikke bare teknisk kvalitet.

Produksjonskvalitet går på hvordan
produktet er framstilt. Har arbeiderne
fått den lønn de fortjener og
trenger, hvordan er de miljømessige
påvirkningene av produksjonen,
utslipp til vann og utslipp til luft?
Selv begrepet produksjonskvalitet
inneholder med andre ord flere
aspekter, både miljøhensyn og etiske
hensyn som eksempler.

Godkjenningen for å bruke et av
disse merkene, baseres også på en
livsløpsanalyse.

Hvordan skal og kan produktet
håndteres når det er klart for
utskifting? Er det designet for gjen
vinning og resirkulering? Hva er
risikoen om det havner i naturen?

Det finnes også andre merkeordninger
som hjelper et godt stykke på vei. Ved
å spørre etter merking gjør man det
enkelt for seg selv å velge god kvalitet.
Se mer på www.svanemerket.no.
Internasjonalt finnes det flere merke
ordninger og for den interesserte
anbefales en titt på denne nettsiden:
https://www.globalecolabelling.net/

Det er ikke lett å velge kvalitet, men så
vanskelig er det heller ikke. Innenfor
de aller fleste produktkategorier finnes
det gode og enkle merkeordninger
en kan se etter. Jeg anbefaler å se
etter Svanemerket, vår nordiske
miljømerke, eller EU-Ecolabel, ofte
kalt EU-blomsten. Disse merkene er
ganske identiske og begge har med
både etiske hensyn og miljøhensyn.

Når det gjelder mat er situasjonen en
litt annen. Mat svanemerkes ikke. Men
Fair Trade merket og Økomerking er
gode merker å forholde seg til når det
gjelder mat.
Gjermund Stormoen
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 24 november
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen

Tirsdag 24. desember
Kl. 13.00 og 14.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste ved Andreas Skolt
Iversen. Drøbak Gospel deltar

Søndag 12. januar
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen

Søndag 1. desember
Kl. 11.00 Frogn kirke
Familiegudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg
– ”Lys våken” 11-åringer medvirker

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

Søndag 19. januar
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 8. desember
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen
Kl. 15.00 Drøbak kirke
Lysmesse med Drøbak og Frogn
speidergruppe. Åpent for alle.
Søndag 15. desember
Kl. 17.00 Frogn kirke
”Vi synger og spiller julen inn” med
Drøbak/Frogn skolekorps. Barnegospel,
Soul Children, Skala damekor, Drøbak
kantori og en gitargruppe fra kulturskolen
Andreas Skolt Iversen og Svanhild Moen
Refvik
Kl. 19.00 Drøbak kirke
”Vi synger og spiller julen inn” med Drøbak
mannskor, Beatleskoret, Drøbak Gospel og
Drøbak musikkorps. Andreas Skolt Iversen
og Svanhild Moen Refvik
Søndag 22. desember
Kl. 11.00 Smia kapell
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg

Kl. 14.30 Frogn kirke
Familiegudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel og Soul Children deltar
Kl. 16.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg
Onsdag 25. desember
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg
Torsdag 26. desember
Kl. 11.00, kl. 11.45 og 12.30 Ullerud
sykehjem
Sykehjemsgudstjenester ved Dag-Kjetil
Hartberg

Søndag 26. januar
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen
Søndag 2. februar
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen
Søndag 9. februar
Kl. 18.00 Smia flerbrukshus
Smiagudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 16. februar
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 29. desember
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 23. februar
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste

Tirsdag 31. desember
Kl. 23.00 Drøbak kirke
Midnattsmesse ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 3. mars
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 5. januar
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 8. mars
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste

TRENGER DU ELEKTRIKER?
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Døpt
e

Livet
s
gang

Gravferd

Dåpsdato Navn

Seremonidato Navn

15.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
06.10.2019
13.10.2019
03.11.2019
03.11.2019
10.11.2019
10.11.2019
10.11.2019
10.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
17.11.2019

27.08.2019
30.08.2019
10.09.2019
13.09.2019
17.09.2019
20.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
18.10.2019
22.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
05.11.2019
08.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
19.11.2019

Nicklas Hansen Bergeløkken
Ingeborg Stabel Lehrmann
Olava Mari Hansen
Aurora Berg
Amalie Noelle Aas Sørlie
Herman Lomeland Pande-Rolfsen
Per Elias Saxebøl Øversveen
Herman Møller Warmedal
Marte Nygård
Vilde Jahren Røsjø
Elise Hansen Linnerud
Jennie Ege Bunæs
Amalie Rønbeck Grude
Matheo Falck Karijord Høiland
Filip Paulssen Weydahl
Magnus Hammarstrøm Støre

Vigde

Jan-Erik Holter
Arne Kjell Henriksen
Elly Bjørg Dahl
Anton Erik Martin
Odd Fritjof Fleisje
Bjørn Hoelstad
Ragnhild Gurine Stafne
Ove Elias Roald
Turid Skårestuen
Elsa Uddmo
Ragnhild Kristiansen
Rolf Askvig
Anna Marie Folkøy
Oskar Kvåle
Inger Lillian Haugerud
Aksel Otto Baltzersen
Rita Wenner
Hilde Michaelsen
Else Berg
Erna Kristine Furu
Karin Vivian Knoph Karlsen
Jon Holmby

Vielsesdato Navn
31.08.2019 Martine Theodorsen og
Atle Sørensen
Hygge- og misjonstreff
Hygge- og misjonstreff
31.08.2019 Camilla Jacobsen og
Misjonsutvalget i Drøbak og Frogn menighet sammen med Drøbak Misjonsgruppe tilsluttet
Thomas Norén Misjonsutvalget i Drøbak og Frogn menighet sammen
Drøbak
Misjonsgruppe
tilsluttethygge- og misjonstreff hver 4. torsdag i måneden på
Detmed
Norske
Misjonsselskap
arrangerer
Det Norske Misjonsselskap arrangerer hygge- og misjonstreff
4. torsdag imed
måneden
på lunsj og kollekt til menighetens misjonsprosjekt i
Hospitalethver
kl 12.00-14.00
program,
14.09.2019 Jacqueline Edwards
og
Hospitalet kl 12.00-14.00 med program, lunsj og kollekt
til menighetens misjonsprosjekt i
Brasil
Frode Burheim Brasil
Misjonsutvalget
i Drøbak og Frogn
Torsdag 28. nov. kommer Reidun og Per Øvergaard med sang, spill og andakt
Torsdag 28. nov. kommer Reidun og Per Øvergaard med sang, spill og andakt
menighet
sammen
med
Drøbak
14.09.2019 Hans Webjørnsen og
Torsdag
12. des. er det Førjulsmøte
Torsdag 12. des. er det Førjulsmøte
Misjonsgruppe
tilsluttet
Det
Norske
Ida Schlotterbeck
Misjonsselskap
arrangerer
hyggeog
28.09.2019 Marianne Lise Nielsen og
misjonstreff
hver
4.
torsdag
i
måneden
Marius Kopperud
på Hospitalet kl. 12.00-14.00 med
19.10.2019 Tonje-Marie Røste og
program,
lunsj og kollekt til menighetens
Eivind Fjeld

Hygge- og misjonstreff

misjonsprosjekt i Brasil
Torsdag 28. nov. kommer Reidun og Per
Øvergaard med sang, spill og andakt.
Torsdag 12. des. er det Førjulsmøte.
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Dåpskjoler gjennom 200 år

S

iste uke i oktober prydet
77 vakre dåpskjoler Smia
Flerbrukshus.

Frogn Husflidslag hadde uken før
tatt i mot og registrert kjolene. De
ble en anledning til å høre mange
fine, spennende og gripende familie
fortellinger. For dåpskjolen er både
tradisjonsbærer og symbolbærer.
Målet med utstillingen var å løfte
frem dåpskjolen som et møtepunkt
for folkelige, kirkelige og familiære
tradisjoner. Åpningskvelden ble
tradisjoner rundt ulike dåpsplagg de
siste hundreårene beskrevet. Selve
dåpskjolen er nemlig ikke det eneste
plagget som i Norge har tilhørt
dåpstradisjonen. Krupka Trio spilte
nydelig salmejazz, og mange brukte
tiden på å besiktige kjolene.

Videre utover uka bemannet
Husflidslaget utstillingen, og mange
interesserte var innom. Det var og
foredrag om «Dåp i en ny tid»,
og det hele ble avsluttet med en
Smiagudstjeneste.
Men det var altså kjolene som fikk
være hovedpersoner. Vi er veldig
glade for at så mange var villige til å
låne bort sine familieklenodier. For
det er mange av dem virkelig. De
eldste var altså bortimot 200 år. Og de
nyere skal få være med på kommende
generasjoners reise videre.
Så er håpet at mange familier har fått
brukt denne utstillingen til å snakke
om sine tradisjoner, og kanskje blitt
bevisstgjort på hva kjolene, som ofte
henger bortgjemt på loftet, sier oss om
tilhørighet, tro og håp.
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En stor takk til alle i Frogn Husflidslag
som la ned et stort arbeid både uka før
utstillingen og underveis.
De driver et flott og variert arbeid som
fortjener oppmerksomhet! Søk dem
opp på Facebook og besøk lokalene i
Holterveien 4E.
Til slutt: En upraktisk side ved
dåpskjolene er at man fort vokser fra
dem. Men det er altså fult mulig å bli
døpt likevel. Det er ingen aldersgrense
på dåp.
Det er bare å ta kontakt med
kirkekontoret for å høre om
mulighetene!

KONFIRMANTER

Stort nytt konfirmantkull er i gang!

D

enne høsten har vi ønsket
velkommen til 108 nye
konfirmanter. Det er
spennende og gøy å ta imot et
nytt kull som skal bli bedre kjent
med Kirka, troen, hverandre, våre
fantastiske frivillige medarbeidere og
oss som jobber i kirka.
108 ungdommer, det er mange å
bli kjent med! Derfor arrangerer
vi hyggelige velkomstsamtaler
for foreldre og konfirmanter. Det
å få et personlig møte med hver
enkelt familie, i 20 minutter, er
svært verdifullt. Vi lærer å kjenne
navn og ansikter, og får vite litt om
hvordan det er å være ungdom, hva
de gleder seg til og hva de synes
er utfordrende. I løpet av samtalen
kommer gjerne foreldrene også med
noen små fortellinger om hvordan
konfirmasjonen var «da de var
unge». Jeg har hørt både bibel- og
salmevers som enda sitter fastspikret
i foreldrenes minne. Mange synes
det var litt vel strengt da de var
konfirmanter, og er glade for at
fokuset nå er mer rettet mot å bli kjent
med kirka og troen. Målet er jo at
ungdommene skal knytte seg til kirken
på en måte som gjør at de får lyst til
å oppsøke den videre gjennom hele
livet.
Konfirmantene gleder seg nok aller
mest til leir, enten på vinterleir i
Hemsedal eller sommerleir i Bø, men
først må de ha litt undervisning. Vi
samles etter skoletid på SMIA eller
i kirka. Noen ganger er hele kullet
samlet på en gang, og noen ganger
er gruppa delt i to. Vi har alltid
mat og tid for prat og lek, men når
undervisningen starter er det både
foredrag, personlige fortellinger

og trosaktiviteter som lystenning,
bønnelapper og gruppeoppgaver.
På slutten er det kapellsamling med
sang, bibelord og en oppsummering
til ettertanke. Konfirmantene er også
på gudstjenester, og denne høsten
har det vært ungdomsgudstjeneste
i forbindelse med Verdensdagen
for psykisk helse. Fokuset i
gudstjenesten var å ta vare på
hverandre og jorda vi bor på. Den
andre er vinterkonfirmantenes
presentasjonsgudstjeneste.
Noen konfirmanter har valgt å være
«temakonfirmant» enten fordi de
er så travle at de ikke har tid til leir,
eller fordi de rett og slett synes dette
opplegget høres bedre ut for dem.
Temakonfirmantene har allerede
vært en dag i Vestby kirke der de har
fått være med å omforme kirken til
et «Harry Potter univers». Sammen
med konfirmantene i Vestby deltok de
deretter på Harry Potter gudstjeneste.
Det var en fin opplevelse der innhold,
sitater og liturgi var sydd sammen i
en flott gudstjeneste. I førjulstiden
skal vi til Oslo og besøke Domkirken,
julekrybbeutstillingen på Bok&Media,
spise pizza og hvis ungdommene
vil skal vi prøve skøyteisen på
Studenterlunden. Tematuren er åpen
for alle ungdommer som ønsker, så
det er bare å følge med på kirkens
facebook- og instagramside.
Vi gleder oss til jul, og den
3. desember blir det julefest på
SMIA. Vi inviterer konfirmanter og
foreldre, til gløgg og pepperkaker,
konfirmantene får Bibelen som ligger
under treet, og vi synger julesanger
sammen. Julen er en tradisjon som
alle er glad i, og som konfirmantene
også setter pris på.
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Rom for morskjærlighet

S

om en oase midt i det kaotiske
sykehuset, ligger et lite rom med
sengeplasser til seks nybakte
mødre. Der får de ro, hjelp og hvile.
Og kanskje øyekontakt med babyen
sin for aller første gang.
Vi ser den lille bylten med en gang.
I et mykt blått teppe mot den glisne
plastmadrassen på sengen av stål. En
dag gammel. Moren sitter bøyd over
jenta si, og blir liksom aldri ferdig
med å stirre. Små grynt, noen få
bevegelser med hendene, før søvnen
igjen tar overtak. Det er rolig, stille
og kun mumling i rommet. Åpner vi
døra, ser vi et folkehav av travle leger,
pasienter og pårørende.
Viktig å følge dem opp
Det er ikke så rart at alle løper, for
sykehuset Melka Oda i Shasamane
skal gi helsehjelp til 400.000
mennesker. På for liten plass og med
for få ansatte. Men et problem er løst,
og det er hvor de skal gjøre av nybakte
mødre. For det var en skikkelig nøtt.
Det var ingen ledige rom noe sted
på sykehuset. Løsningen ble et helt
nytt bygg midt på gårdsplassen.
Ikke stort, men akkurat passe. Med
støtte fra Kirkens Nødhjelp og
samarbeidspartner Tamra.
- For to år siden hadde ikke kvinnene
som skulle føde eller hadde født, noe
sted å være på sykehuset. Men takket
være samarbeidet har vi nå dette
rommet. Det er i bruk hele døgnet,
sier doktor Hawi Kidanu.

Bare i august i år ble det født 500
babyer ved sykehuset.
- Det er så utrolig viktig at vi kan følge
dem opp etter fødselen. Slik at de
kommer i gang med ammingen, får
gitt barna vaksiner og helsehjelpen de
trenger, forklarer hun.

vi klare for å starte en familie, sier
Fatoma, som jobber som bonde.

Siden pågangen er så stor, kan de kun
være der i 24 timer etter fødsel.
- Vi skulle gjerne hatt dem der lenger,
men vi får gjort mye på 24 timer.
Ikke minst fortalt dem om at vi har
helsestasjon og tett oppfølging av mor
og barn på sykehuset.

Nå nyter hun den første dagen som
mor på sykehuset.
- De ansatte på sykehuset har vært
helt fantastiske mot meg. De har
passet på både meg og babyen min
her i dette rommet. Jeg har følt meg
trygg hele tiden.

En helt ny start
Omringet av mor og søster, ligger
20 år gamle Fatoma Fayasa i en av de
seks sengene. Selv om det verken er
laken eller pute på plastmadrassen,
har familien sørget for at hun ligger
godt og mykt.

Hun trekker frem den første natten
som spesielt viktig. For det er ikke
så enkelt å komme i gang med
ammingen helt alene.
- Jeg er så glad for jeg fikk være her
med datteren min.

Hun skulle egentlig føde på en klinikk
i landsbyen der hun bor, men en dag
gamle Caaltuu hadde ingen planer om
å vente. Under et besøk hos søsteren
sin i Shashamane, begynte plutselig
fødselen. Da bar det rett til nærmeste
sykehus. For 46 kilometer ble for langt
å reise på humpete veier.
- Jeg var veldig spent på hvordan det
skulle gå, siden dette er mitt første
barn, men det gikk så fint, smiler hun.
Mange på hennes alder har allerede
flere barn, men selv har hun vært
nøye med prevensjon.
- Nå passet det bra med barn. Nå var

Tre svangerskapskontroller har hun
vært på. Hun har vært nøye med det
for å ta vare på sin egen helse og
babyen i magen.

Fatoma har store drømmer for
Caaltuu, for hun har ikke så lang
skolegang selv. Kun fire år.
- Selv fikk jeg ikke utdanning, men
har et stort håp for datteren min. Jeg
har alltid ønsket meg mer utdanning
og ville bli lege, men måtte jobbe på
gården. Jeg synes det er så morsomt å
lære.
Nå er hun mor for aller første gang,
og sier hun har fått troen på en
annerledes fremtid.
- Det å ha fått en datter betyr en helt
ny start.
Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland

SLIK GIR DU
ÅRETS VIKTIGSTE
JULEGAVE:
Vipps et valgfritt beløp
til 2426.
Send GAVE på sms til
2426 og gi 200 kroner.
Gavekonto:
1594.22.87248
Morskjærlighet: Fatoma er stolt mor til lille
Caaltuu, som bare er en dag gammel.
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Barsel: Her på sykehuset i Shashamene i Etiopia, er et av venterommene som støttes
av Kirkens Nødhjelp. Siden sykehuset er så fullt, brukes det til barselavdeling.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

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

10.999,-

Priser fra

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

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

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

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

Allmennpraksis

Gunnar Bjerknes-Haugen
Heer Legekontor
Bestill time på:
https://heer.klinikk.pasientsky.no

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

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

Bente Bjerknes
for timebestilling – Tlf 926 53 006
Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30

ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30
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HVERDAGSLIV

GRØNN JUL?
For ikke lenge siden lyttet jeg til et
tankevekkende innlegg av Grønn
kirke-utvalget i Frogn. Lederen av ut
valget, Gjermund Stormoen sa det slik:
«Vi har tre store utfordringer: en
økologisk krise hvorav klimakrisen
får mest oppmerksomhet, en åndelig
krise grunnet mangel på håp,
tilhørighet og mening og en sosial
krise grunnet mangel på økonomisk
og sosial rettferdighet.»
Vi står ved inngangen til kanskje årets
største høytid, og handelsstanden
frister oss med alt de mener og tror
at vi trenger, og som kan glede de
vi er glad i. Forventningene
er skyhøye og ukebladene
gir oss mang en oppskrift,
både på hvordan vi ikke
skal slite oss ut og tips til
julegaven til han eller hun
som har alt. Årlig melder
handelsstanden at vi stadig
bruker mer penger på
julegavehandelen.

hjelpeorganisasjonene. Jeg skulle
«fråtse» i geiter, bikuber, rent vann
eller geitekillinger. Eller kanskje en
«hjemmelaget» engel til inntekt for
Søppelberget i Bulgaria?
Jeg skulle gi til de som gir tid,
penger og ressurser til dem som
virkelig trenger det, nasjonalt og
internasjonalt. Det hadde vært noe.
Eller kanskje jeg skulle gi av
tiden min, invitere til en hyggelig
søndagsmiddag, spillkveld, bowling,
en tur i skauen med pølser og
pinnebrød, gi hjelp til barnepass
eller gi et bidrag til en som trenger

Samtidig leser vi om familier
som strever med å få endene
til å møtes. Vi leser om unger
som sjeldent eller aldri har
med seg matpakke på skolen
og vi møter tiggerne på
gata. Vi vet at det er et stort
press på mange familier når
julebudsjettet skal planlegges.
Ser vi utover vår egen landegrense
blir kontrastene ikke til å holde ut. For
hva skulle skje om vi virkelig tar inn
over oss all menneskelig fattigdom
og lidelse? Også den lidelsen som
er forårsaket av klimakrisen? Hva
om vi tar inn over oss menneskers
opplevelse av håpløshet og mangel
på mening. På et vis er det umulig å
forholde seg til!
Det er da jeg husker på Blekkulf som
sa det slik: «Ingen kan gjøre alt, men
alle kan gjøre litt!»
Hvordan kan min jul bli litt enklere og
grønnere i år?
Det første jeg ville gjøre var å legge
om julegavehandelen. Pengene
jeg tidligere brukte på julegaver
skulle jeg sende til en av de mange

det, rengjøring eller vinduspuss? Jeg
kunne lage hjemmelaget syltetøy eller
kanskje gi bort noe av markens grøde?
Eller kanskje vi kunne spleise på et
skikkelig Fairtrade-produkt av god
kvalitet. Jeg vet det er litt dyrere,
men jeg ville vite at de som laget
klesplagget eller gjenstanden fikk
skikkelig lønn og arbeidet under
anstendige arbeidsforhold. Det hadde
vært noe.
Egentlig er det en vinn-vinn! Da
slipper jeg å bruke masse tid på å
pønske ut julegaveting til de som
allerede har det aller meste, og
byttekøene i romjula ville blitt mye
kortere.

dobbeltarbeidende med meg i det
ønsket. Vanlig fredagsvask, det får
holde.
En enklere juleforberedelser er en
vinn-vinn. Jeg kunne flytte fokus fra
kjas og mas til mer oppmerksomhet
rundt innholdet i adventstiden.
Og - Ingen ser egentlig at vinduene
ikke er pusset, og jeg er mye mindre
sliten når julekvelden kommer.
Det tredje handler om advents
kalenderen og til sist julebaksten.
I mange år har jeg pakket 24 små
«greier»; en kalender til hver unge.
Senere har barnebarna fått felles
adventsgave hver søndag i
adventstiden. Det er jo litt
grønnere ihvertfall. Kanskje
jeg skal ta den helt ut i år? At
adventsgaven er en gave til
barn eller voksne som virkelig
trenger det? Kanskje en eller flere
julemiddager i regi av Kirkens
Bymisjon?
Og julebaksten? Her butter det
skikkelig. Går det an å bryte
lange tradisjoner med 7. slag
på julebordet? Jeg tror det. Etter
å ha matet småfuglene med
gamle julekaker i en årrekke,
velger jeg nå å kun lage det
familien ikke kan klare seg
uten; marsipan. Kanskje er det
noe helt annet din familie ikke
«kan klare seg uten»? Bak det, og
gjør det gjerne sammen med barn,
barnebarn, bonusbarn og flere til!
Grønn jul ville gjort en forskjell.
Allikevel merker jeg at motfore
stillingene dukke opp: Går det an?
Hva vil familien og ungene si?
Blir julefeiringen den samme?
Jeg tror det går an, jeg tror familien er
med og julefeiringen blir kanskje til
og med bedre.
Kanskje klarer jeg ikke å gjøre alt i år,
men tankene er satt i gang.
I år, og kanskje alle år fremover velger
jeg annerledes. Her i huset blir det en
grønnere jul.
God adventstid og gledelig jul!

Det andre jeg ville gjøre var å
blåse i julerengjøringen, i hvert fall
litt. Jeg tror jeg har mange slitne

Bente Bjerknes

