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Endelig gudstjeneste igjen!
17. mai kunne Drøbak kirke åpne dørene for 
en gudstjeneste for første gang siden 8. mars! 
Det ble en flott dag å ta opp igjen det fysiske 
gudstjenestefellesskapet!

At det kun er lov å være 50 personer tilstede er 
veldig uvant. Skal man risikere å ikke få plass?  
Er det bedre å la andre slippe til? Slik har nok 
mange tenkt. Denne første gangen var vi litt  
over 30 som møttes. Det var høytid over stunden, 
og på en 17. mai som var ribbet for de fleste 
andre tradisjoner føltes det fint å kunne høre 
kirkeklokkene lyde igjen.

Cesilie Skaslien bidro med nydelig sang, og 
bunadsfaktoren var høy!

Kirken er pålagt en rekke smitteverntiltak, og  
de ble ivaretatt på en god måte. 
Inntil videre må vi fortsette med kun 50 deltakere, 
så får vi se hva sommeren bringer av utvikling.
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Digital kirke over natten
Hva?? Avlyse alle gudstjenester? 
Det som skjedde 12. mars hadde knapt vært mulig å se for seg. 
At gudstjenester ble umulig var neppe det tiltaket med størst 
menneskelige eller økonomiske omkostninger. Men likevel: For kirken 
ganske alvorlig. Hva kunne vi gjøre i stedet? Svaret var enkelt:  
Her må det bli digital kirke!

Nå startet vi jo ikke helt på null. Kirken hadde jo hjemmeside, og 
Facebook-siden vår var slett ikke av de dårligste. Men den hadde jo i 
stor grad vært brukt som et supplement til de fysiske treffene, og som 
en reklamekanal for arrangementer. 

Staben satte ned en redaksjonskomite under ledelse av prest Andreas 
Skolt Iversen. De lagde en ukeplan som besto av en søndagsandakt på 
ca. 15 min., ord for kvelden onsdager, og fortelling for barn torsdager. 
Læringskurven var bratt på mye av det tekniske. Men allerede 15. mars 
publiserte vi første søndagsandakt fra kapellet i Smia. Den fikk totalt 
1200 visninger, mange av dem korte. 150 så mer enn et minutt. Å tolke 
statistikk for visninger på Facebook er en kunst i seg selv, men at vi 
kunne nå mange på denne måten ble fort klart.

Påsken fikk sin egen rytme, med gudstjenester også fra Drøbak kirke. 
Disse hadde også gode «seertall».

Vi la også ut andre ting; som en reklamevideo for påskevandringen i 
Seierstenmarka som er den mest sette av videoene våre. Tracy Stellers 
fortellinger for barn ble og populære.

Vi har og sendt noe live. Både konfirmantundervisning, inklusive 
fasteaksjon! Og Dirridam for de minste. 

17. mai kunne vi ha den første fysiske gudstjenesten igjen. Men vi 
slutter ikke med digital kirke av den grunn. Vi fortsetter i alle fall 
frem til sommeren med samme rytme på publisering. Følg med på 
hjemmesiden og Facebook for å holde deg oppdatert!

Dag-Kjetil Hartberg

Ny adkomst 
til Frogn kirke
Rett før påske kunne Frogn kirke 
tas i bruk igjen etter en omfattende 
ombygging av partiet foran kirken. 
Den gamle trappen opp til inngangen 
er revet, og det er anlagt en lang, slak 
rampe som skal brukes av alle.

Rampen har en stigning som gjør det 
mulig for rullestolbrukere å komme 
inn i kirken uten assistanse. Terrenget 
er hevet, og det er plantet nye busker i 
skråningen opp til rampen, i tillegg til et 
nytt tuntre. Også den gamle steinmuren 
rundt den historiske kirkegården er 
hevet sammen med terrenget.

Under anleggsperioden har kirken 
fått en solid hovedrengjøring hvor alt 
av stoler, gulv, tepper og takbjelker er 
renset.

Vi er glade for å kunne ønske alle, 
med eller uten nedsatt funksjonsevne, 
velkommen til Frogn kirke.
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ARBEIDSPRAKSIS

For en stund tilbake ble 
kirkevergen kontaktet av 
flyktningkonsulenten i Frogn 

kommune med spørsmål om det var 
mulighet for arbeids- og språktrening 
på kirkegårdene i Drøbak og Frogn, 
for en ny Frognboer som for 1½ år 
siden flyttet til Skorkeberg sammen 
med familien.

Nå er Deogracious 
Manganga godt i gang 
på kirkegårdene på 
Drøbak og Frogn med 
alt av forefallende 
arbeid og han skal 
jobbe der fram til 
sommeren.

Deogracious kommer 
opprinnelig fra 
den Demokratiske 
Republikk Kongo, et 
stort land med ca. 100 
millioner mennesker 
i Sentral-Afrika. 
Landet var belgisk 
koloni fram til det ble 
selvstendig i 1960 og 
er rik på naturressurser. 
Deogracious jobbet 

lenge som mekaniker og sjåfør for 
et amerikansk firma som drev med 
gullutvinning i Kibali, nordøst i 
Kongo.

I landets 60 årige historie etter at 
det ble en selvstendig stat, har det 
vært langvarige og svært voldelige 
konflikter mellom ulike folkegrupper. 
Ikke minst etter folkemordet i 
nabolandet Rwanda i 1994 spredte 
konfliktene seg til DR Kongo.

Mange i Deogracious familie har blitt 
drept i borgerkrigen og til slutt så han 
seg nødt til å flykte til nabolandet 
Uganda og storbyen Kampala i 2006. 
Senere kom også kona, Berocan 
Mamie Watum, og barna etter til 
Uganda. Deogracious fikk jobb som 
mekaniker og sveiser på et bilverksted 
og klarte å livnære familien. Men 
også i Uganda preget voldelige 
konflikter hverdagslivet og til slutt i 
oktober 2018 fikk familien gjennom 
FNs system for kvoteflyktninger 
mulighet til å flytte til Norge og Frogn 
kommune.

Nå bor den blide kongoleseren, 
sammen med kona og 7 barn i 
alder fra 15 måneder til 21 år, på 
Skorkeberg. Minstejenta har akkurat 
begynt i barnehagen, tre av barna går 
på Dyrløkkeåsen skole og de tre eldste 
på videregående på Ås. Deogracious 
snakker swahili, fransk og lingala. Han 
har gått på norskkurs i circa et år og 
klarer seg rimelig bra. Han er glad i å 
jobbe og ser ut til å trives veldig bra i 
arbeidspraksisen på kirkegårdene. Vi 
ønsker han og familien lykke til videre.

Govert van den Brink

Vi i Garder begravelsesbyrå tilbyr etterlatte den beste hjelp 
og veiledning. Den lokale forankringen er vårt viktigste fortrinn

i Drøbak/Frogn, Nesodden, Ås og Vestby.

Den viktigste fellesnevneren for oss i  Heder er den lokale 
kunnskapen og nærheten. Logoen vår er ny,

men Garder Begravelsesbyrå og vi som jobber her
er fremdeles akkurat de samme. 

Heder – ditt lokale gravferdsbyrå

garder.bgr.no

Lindtruppbakken 13 | 64 93 26 00

En ny midlertidig medarbeider på 
kirkegårdene i Drøbak og Frogn

4  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



Det har vært en annerledes 
vår, mange rutiner er endret, 
mye har ikke vært tillatt å 

gjøre, arbeidsplasser og skoler har 
vært stengt og folks hverdagsliv har 
til en viss grad blitt snudd på hodet. 
Det er kanskje barnefamilier som har 
merket dette mest, men det har også 
vært spesielt for dem over 65 år, og 
som dermed er i det som blir kalt 
risikogruppe for smitte.

Og det har blitt et tema i kirkemiljøet 
vårt. I siste bransjestandard for guds-
tjenester o.l. som kom i mai, står det 
at det ikke anbefales at personer over 
65 år skal spørres/delta som frivillige i 
kirken av smittevernhensyn.  
Dette er jo i tråd med andre 
bestemmelser og råd myndighetene 
har kommet med i disse tider, men 
hvordan reagerer denne gruppen 
mennesker på dette? De kan selv sagt 
delta på gudstjeneste som privat-
person, men altså ikke gjøre en innsats 
som kirkevert, tekstleser, dåpsvert 
o.l. En rask spørrerunde avslører 
at de fleste synes det er forståelig, 
men likevel litt dumt på egne vegne. 
Selvsagt er hensyn til ektefelle og 
egen helse det viktigste, men etter to 
måneder «alene hjemme» ser man 

jo frem til å dra ut å treffe folk også. 
Noe av det man har savnet er jo 
nettopp det å være til stede, og selv 
om mange har fulgt med på flere av 
de nettbaserte samlingene som Kirken 
har arrangert – så er det jo noe annet 
å se levende mennesker som man 
kjenner så godt. De fleste vil stille seg 
solidariske til anbefalingen, også for å 
ta hensyn til den øvrige befolkningen.

Noen mener at dette bør hver enkelt 
kunne avgjøre selv. Dersom en er 
frisk og ikke føler at man utsetter seg 
for risiko ved å delta så mener man 
at det er helt greit å delta. I hvert fall 
på noen aktiviteter. Det er tross alt 
forskjell på å være tekstleser og stå i 
døra og ønske folk velkommen.

Det har også vært diskutert på stabs-
møter på kirkekontoret, og her er 
det delte meninger om anbefalingen 
bør sees på som et krav eller en 
anbefaling. Noen ønsker ikke at 
risikogruppen deltar da man i 
ettertid vil føle ubehag dersom noen 
tilstedeværende viser seg å være 
smittet. Imidlertid har seniorfrivillige 
blitt kontaktet, også som en naturlig 
kontakt med kirken, og fått tydelig 
beskjed om at de kunne avslå frivillig 

arbeid uten begrunnelse.  
Dersom denne anbefalingen varer 
lenge, kan det føre til at mangelen 
på medhjelpere blir stor, for det 
er en kjensgjerning at mange av 
dagens frivillige er 65+. Så derfor blir 
oppfordringen til slutt å melde deg 
hvis du kan og vil bidra litt i kirkens 
arbeid. Det trengs flere til mange typer 
oppgaver, flere små gudstjenester 
genererer flere frivillige.

Og helt til slutt; har du sykdoms-
tendenser så blir du selvsagt hjemme 
uansett alder! God sommer.

Terje Hagen

FRIVILLIGHET I KORONATIDEN

Vil du bidra? Vi trenger alltid 
nye frivillige. Ta kontakt med 
kirkekontoret så finner vi en 
oppgave du kan trives med. 

Hvilke oppgaver utføres 
av frivillige? Kirkevert, tekst-
leser og dåpsvert på gudstjenester. 
Ordne med kirkekaffe, organisere  
kirkeskyss, rigge til Smiagudstjeneste,  
hjelpe med matservering på 
Supertorsdag og mye annet.

FRIVILLIGHET
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Zoom, Teams, Skype eller 
Facetime? Begynner du, som 
meg, å bli digitalt støl. Kjenner 

du på at du er på makspuls hva 
gjelder yteevne og utholdenhet? 

Vi har lagt oss i hardtrening noen og 
enhver for å skaffe oss nødvendig 
kompetanse på alle mulige, og litt mer 
umulige for noen, digitale plattformer 
eller hva det nå kalles? Familie og 
venner skal chattes med, og på jobben 
er det nettmøter på alle kanaler. 
Så, når vi nå har kommet oss over 
dørstokkmila, et sjumilssteg for mange 
av oss, er det vel bare å cruise inn i 
den digitale verden? Neida, da er det 
tid for å klekke ut det mest kreative 
og dyptpløyende innholdet, som vi så 
skal putte inn i alt det vi har lært. Det 
kan virke som om det som ikke er å 
finne på nettbrettet nå, det skjer ikke. 
Og i morgen er det sikkert noe nytt 
på gang. Det er nok nå! Kan vi trekke 
pusten litt?

2020 blir annerledesåret for oss alle, 
og verden vil ikke bli den samme 
igjen. For de aller fleste har hverdagen 
blitt ganske annerledes. Noen 
har hjemmekontor, og det holdes 
forskriftsmessig avstand blant de som 
treffes på kontoret. Det er til å leve 

med. Det som gjør mest inntrykk er 
alle arrangementer vi må avlyse. Nå 
virker det som vi kan skrive 2020 
copy paste 2021. Alle store ting flyttes 
et år fram i tid, vi krysser fingre, folder 
hender og håper som alle andre at 
2021 blir året vi skal treffes og gi 
hverandre en klem! 
Kirkene har så vidt åpnet dørene, 
men det sprites og vaskes, og nattverd 
kan vi ikke få. Vi får lov til å synge 
da, både i kirken og på superstrenge 
halverte korøvelser, der er vi heldigere 
enn søta bror. Barn blir døpt, under 
streng kontroll med smittevernet, 
begravelser likeså. Vielser er det verre 
med, og høstens konfirmanter lever 
vel litt i spenning. For ikke å snakke 
om mødrene!

Det er jo ganske koselig nå da! Det 
er det faktisk noen som sier. Livet 
har blitt roligere. Hjemmekontor og 
surdeigsbaking er til å trives med. 
Jeg tenker at vi de første dagene av 
nedstengingen av Norge hadde en 
opplevelse av å være i samme båt. 
Felles skjebne felles trøst. Nå har 
denne båten forandret seg. Noen 
er nesten på et cruiseskip, de nyter 
rolige dager, spiser god mat og rusler 
litt rundt på dekk. Om det ikke er en 
lystseilas, så er det fint og givende. 

Andre er i en overfylt ferge med 
dårlig luft. Nå har man heldigvis 
åpnet opp døra til bildekket, men 
det blir litt for tett og krevende med 
all tiden sammen. Hjemmekontor, 
hjemmeskole, hjemmetrening og 
hjemmekino kan bli i meste laget. 
Dette oppleves som en nødvendig 
transportetappe, punktum. Så har 
du de som befinner seg alene i 
lettbåten. Det å leve alene er ikke så 
veldig forskjellig fra det mange nå 
kan oppleve i karantene. Det kan gå 
dager mellom hver gang man treffer 
noen. Opplevelsen av høy sjø og 
mørke skyer i horisonten kan være 
overveldende. Tenk litt på hvordan det 
er i en robåt, alene på sjøen, i mørket. 
Hva trenger du da? Kjenner du noen 
som kanskje befinner seg i en lettbåt?  
Ta opp telefonen og ring!

Trenger du en liten oppmuntring i 
hverdagen. Noen som leser noen 
gode ord?
Prøv KABB sin oppmuntringstelefon. 
Ring 40 80 10 20 og få noen minutter 
med litt trøst og oppmuntring på øret. 
Prisen er vel et tellerskritt.

 
Hilde Løwén Grumstad

NETTSVETT SEILAS

ANNERLEDESÅRET
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Dens generalforsamling i 1968 
satte varige spor i et ungt sinn.

30. januar fikk den norske kirke ny 
preses, dvs. ny geistlig leder. Da 
tiltrådte Olav Fykse Tveit i denne 
stillingen etter Helga Haugland 
Byfuglien. Olav Fykse Tveit kommer 
fra stillingen som generalsekretær i 
Kirkenes Verdensråd. Det har han vært 
i 10 år. Kirkenes Verdensråd har en 
sentral plass i mitt eget ståsted, i min 
egen utvikling som samfunnsengasjert 
kristen.

I 1968 hadde Kirkenes Verdensråd 
generalforsamling i Uppsala. Den 
innledet en ny tid i kirken. Kirken 
og aktuelle samfunnsspørsmål kom 
i sentrum i diskusjonene rundt 
generalforsamlingen. Det var sterke 
demonstrasjoner for mer utjevning 
mellom fattige og rike land og at 
kirken måtte engasjere seg mer på det 
sosialetiske området. Blant slagordene 
var blant annet, «Progressiv verdens-
skatt», «Mer rettferdighet», «Fred» 
og mange flere. Det var mange 

«happenings». Aksjonene var drevet 
av studenter og det ble arrangert 
studentmarsjer blant annet fra 
Stockholm til Uppsala. Marsjer som 
endte i domkirken i Uppsala.

Dette ble et vendepunkt i den 
verdens vide kirken. Kirken skulle ikke 
bare bringe håp om et fjernt framtidig 
gudsrike, men engasjere seg aktivt 
for en bedre og mer rettferdig verden 
her og nå. Aksjonene i Uppsala ble 
kalt «68-ernes inntogsmarsj i kirken». 
Dette var et opprør mot rasisme, 
fascisme og kolonitidens misjon. 

Dette var tiden da Vietnamkrigen var 
mest intens, dette var året da Martin 
Luther King jr. ble drept, dette var 
tida da Biafrakrigen ga en enorm 
sultkatastrofe, og mye mer. Mot 
sultkatastrofen engasjerte Kirkens 
nødhjelp seg sterkt, men ellers 
forholdt kirken seg ganske passiv. 

Aksjonene ble en politisk vekkelse 
i kirken, men møtte i Norge sterk 
motstand i den konservative 

lekmannsbevegelsen. For disse ble 
«Uppsalamøtet» et skjellsord. Pax 
forlag ga inspirert av hendelsene litt 
seinere ut «Guds lille røde», et lite 
hefte med sosialetiske bibeltekster.

Jeg var 17 år og hendelsene satte 
varige spor. De ga meg et nytt syn 
på kirkens sosialetiske ansvar. For 
meg var dette en ny side av kirken, 
men nytt var det jo ikke. Kirkenes 
Verdensråd ble grunnlagt i 1948 
nettopp med det å arbeide for fred 
som ett av de sentrale punkter. 
Gjennom historien, helt tilbake til 
kirkens opprinnelse ser vi mange 
hendelser der nettopp det har vært det 
sentrale. Diakonen var en av de første 
embetene i den kristne kirke.

Det er derfor med undring jeg fortsatt 
hører kritikk fra politikere om at kirken 
ved sitt grønne engasjement har forlatt 
sitt egentlige oppdrag. Det grønne 
engasjementet er helt sentralt, det er 
omsorg for kommende generasjoner! 

Gjermund Stormoen

Kirkens nye preses 
kommer fra Kirkenes Verdensråd

NY PRESES

Olav Fykse Tveit
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Ski - Kolbotn
Askim - Nesodden - Ås

Tlf. 64 91 49 00 (24t) 

jolstad.no

Søndag 31.mai – 1. Pinsedag
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Mandag 1. juni – 2. Pinsedag
Kl. 11.00 – Ås kirke
Felles gudstjeneste for Søndre Follo prosti

Pinsefesten på Oscarsborg er avlyst

Søndag 7. juni
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 14. juni
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 21. juni
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 28. juni
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 5. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 12. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 19. juli
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-Steen

Søndag 26. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 2. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 9. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 16. august
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 23. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

UKESKALENDER  
FOR DIGITAL KIRKE

Selv om kirkene til en viss grad 
har åpnet igjen vil vi i hvert fall 
fram til sommeren fortsette med 
tilbud om faste ukentlige tilbud på 
Facebook og hjemmesiden:

Søndager kl 11.00
Søndagsandakt

Onsdager kl 21.00
Ord for kvelden

Torsdager kl 17.00
Fortelling og sang for barn

På Facebook 
 – Kirken i Drøbak og Frogn  
eller på www.kirken.no/frogn

Tidspunktene angir når videoene 
blir lagt ut men de vil også være 
tilgjengelig senere.
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
26.04.2020 Olav Isaksen Haavardstad

26.04.2020 Frida Heide

26.04.2020 Sebastian Skau Holm

03.05.2020 Live Risnes Christensen

10.05.2020 Iver Ravne Ødegård

Vigde
Vielsesdato Navn
14.03.2020 Cathrine Olavsrud Westbye  
 og Morten Olavsrud

Gravferd
Seremonidato Navn
17.03.2020 Erik Ottar Varjord

24.03.2020 Bjørn Roald Hansen

24.03.2020 Sidsel Bjørg Magdal

27.03.2020 Knut Bertheussen

03.04.2020 Gretha Harriet Gilboe

17.04.2020 Knut Vik

21.04.2020 Vidar Petter Voldene

21.04.2020 Oddvar Arthur Andreassen

24.04.2020 Marie Therese Haugen

24.04.2020 Atle Næss

28.04.2020 Kari Mildred Bakken

30.04.2020 Odd Magne Jarle Overå

30.04.2020 Johanne Åse Digerud

05.05.2020 Stein Holst Gjertsen

07.05.2020 Marie Mathilde Helland

12.05.2020 Tore Harald Gulbrandsen

12.05.2020 Torgeir Rune Knutsen

15.05.2020 Ingvard Resvoll

15.05.2020 Hans Stalleland

Nå-situasjonene rundt korona og kirkelige handlinger
Som alle vet forandrer retningslinjene seg stadig. Da sist Kirkenytt kom ut var vi på 
full fart mot stadig strengere tiltak. Nå går det motsatt vei. Heldigvis! Men vi kan 
bare si noe om situasjonen akkurat nå! Og den er slik:
Gudstjenester: Åpent for opptil 50 deltakere pluss medvirkende. Registrering av 
navn påkrevet. Avstandsregler for innendørs arrangementer overholdes. Nattverd 
mulig, men underlagt grundig smittevern.
Dåp: Har hele tiden vært gjennomført, 
hovedsakelig med kun nærmeste familie. Vi 
fortsetter å ha dåp i egne dåpsgudstjenester pga. 
antallsbegrensning. 1-2 dåpsbarn pr. gudstjeneste. 
De legges stort sett i etterkant av høymessene,  
fra kl. 13. 
Gravferd: Har hele tiden vært gjennomført med 
dispensasjon. Der har tallet på 50 ligget fast, og slik 
fortsetter det foreløpig.
Vielser: Alle frem til juni er utsatt. Nå vil flere 
bli gjennomført på samme måte som de andre 
handlingene. Det er jo nå også mulig for brude-
parene å avholde selskap, og dermed blir det  
også vielse i kirkene fremover.

Benkeradene i Frogn kirke er satt 
opp med god avstand. I tillegg 
er de nummerert slik at alle som 
er tilstede under gravferd eller 
gudstjeneste kan registrere seg 
med radnummer.  9



KONFIRMANTER

Denne våren skulle vi konfirmert 70 konfirmanter, 
men kappene må henge til september. Da 
konfirmeres alle våre 110 konfirmanter. 

Kunngjøring om hvem som konfirmerer seg i 2020 blir 
offentliggjort i august-utgaven av kirkenytt.

Konfirmantkullet i 2020 har fått et annerledes vår
semester. De har hatt digital undervisning både i 
forbindelse med fasteaksjon og via «skumringsstunder». 
Skumringsstundene er korte filmer som inneholder 
fortellinger fra dagliglivet, litt kunnskap, bibelvers og 
musikalske innslag. Som temarekke for skumrings-
stundene har vi brukt perlene fra Martin Lønnebo sin 
bønnekrans «Kristuskransen». Filmene har innslag fra 
kirkene i både Drøbak og Frogn, vi har vært i Smia Kapell 
og ute i naturen. Som innledning til hver film har vi hatt 
«livesendinger» på facebook, der vi har prøvd oss med litt 
humor og småprat som innledning til filmen.

Innsatsen til konfirmantene var stor under fasteaksjonen. 
De var kreative og fant nye måter å samle inn penger på. 
En digital fasteaksjon krever nye arbeidsformer. Istedenfor 
å gå med bøsser på dørene skulle pengene samles inn 
via vipps og gaveaksjoner på facebook. For å mobilisere 
familie, faddere og nabolag valgte konfirmantene seg 
ulike oppgaver de skulle gjennomføre. Noen valgte å 
vaske, rydde og drive dugnadsarbeid. Andre satte opp 
ulike sportsaktiviteter der man skulle gi penger for antall 
kilometer som var gått, runder som var løpt eller de hadde 
andre spennende oppgaver som ga inntekter. Tilsammen 
samlet de inn kr 82.169 og ligger dermed på plass 8 
av 236 menigheter i Viken. Vi er svært fornøyd med 
innsatsen, og Kirkens nødhjelp takker for gaven som gir 
rent vann til 411 personer.

Heldigvis fikk vi mulighet til å gjennomføre årets vinterleir 
i Hemsedal. Dessverre ble det ingen KonfACTION, 
men vi gleder oss til å møte sommerleirkonfirmantene 
igjen i slutten av juni, og vi jobber med å få i stand 
«Bohjemmeleir» i august. Temakonfirmantene møtes 
også til samling i Frogn kirke før sommeren. De får i 
tillegg en avslutningssamling i august. Det er veldig fint at 
vi nå kan treffes ansikt til ansikt igjen.

Konfirmasjon i kirken pleier å være «vårens vakreste 
eventyr», men i 2020 skal alle samles til konfirmasjon i 
september.  
Følg med på kirkens hjemmeside www.kirken.no/frogn 
for oppdatert informasjon gjennom sommeren.

Oddrun Bøhlerengen

En annerledes  
konfirmasjons-vår 

for 2020-kullet

Konfirmantkappene er ferdig vasket, og er klare til 
konfirmasjon i september.  Foto: Oddrun Bøhlerengen

Konfirmasjonstiden er en høytidelig avslutning på konfirmantåret.  
Foto: Sebastian Holst

Isabelle Grønbæk Grini og Tina Østby Lien er spente før de 
skal inn i kirken på konfirmasjonsdagen i sept. 2019. 
Foto: Sebastian Holst

Simen Rønning 
Johansen kneler. 
Bønnen som bes 
for hver enkelt 
konfirmant gir en 
bekreftelse på Guds 
løfter om at Han vil 
følge dem gjennom 
hele livet......
Foto: Sebastian Holst
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Har du spørsmål kan du ta  
kontakt både via telefon og e-post:

Kirkekontoret  
tlf.: 64 90 61 70

E-post:  
kirkekontoret@frogn.kirken.no eller  

oddrun.bohlerengen@frogn.kirken.no

I konfirmanttiden er det tid for å tenke og stille spørsmål. 
Du kan lære mer om Gud, deg selv, andre mennesker og 
den kirka du tilhører.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye 
opplevelser og kanskje også få nye venner! Temaer vi skal 
utforske sammen er: Hvem er Jesus? Hvor kommer jeg 
fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap, 
solidaritet og menneskeverd. Sorg og glede. Ungdom og 
psykisk helse. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety 
noe for andre? 

Vi møtes til undervisning på Smia hver 2. tirsdag etter 
skoletid. Ved siden av det som skjer av samlinger og 
gudstjenester reiser vi på leir eller dagsturer. Vi ønsker å 
gi deg gode opplevelser sammen med venner, enten du 
velger vinterleir, sommerleir eller vil være temakonfirmant. 
Du har mulighet til å melde deg på via kirkens hjemmeside 
allerede nå.
Påmeldingen er åpen fram til 10. september, men meld deg 
gjerne på innen 20. august så får vi god tid til planlegging.
Grunnprisen for å være konfirmant er kr 800,. Leir eller 
dagsturer kommer i tillegg. Har du behov for økonomisk 
støtte har vi gode ordninger for dette. Alle skal ha mulighet 
til å få den konfirmasjonstiden de ønsker. 
Har du behov for tilrettelegging av konfirmasjons
undervisningen enten fordi du ikke trives i store grupper, 
eller du har andre fysiske eller psykiske behov for tilrette-
legging ordner vi det. Konfirmasjonstiden skal være for alle 
uansett funksjonsnivå.

KONFIRMANT 2021

 

   
 
 

PPååmmeellddiinngg  ttiill  kkoonnffiirrmmaassjjoonn  22002211    
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Det er noe litt søtt, men ikke 
minst løfterikt, over at Den 
norske kirke har «oppdaget» 

en ny måte å være kirke på. I møte 
med Koronaviruset har Herrens veier 
blitt digitale. Det gjør kirken mer 
tilgjengelig.

Det blåser en digital vekkelsesvind 
over landet. På soverom og kjøkken 
benker vi oss foran webkameraene 
og møter hverandre digitalt, ansikt til 
ansikt. 

For en som har vært teknologifrelst 
siden den digitale steinalder, er 
dette som syntetisk musikk i ørene. 
Det fryder meg å lese Kirkerådets 
siste nyhetsbrev, illustrert med bilde 
av to barn i ekstatisk jubel foran 
en dataskjerm. Det skrives om å 
«prøve oss på nye arbeidsmetoder 
og oppgaver» og om muligheten for 
kirkelig fellesskap gjennom sosiale 
medier og internettet. 

Stor skepsis i kirka
Dette er helt fantastisk. Men hvorfor 
har vi ikke begynt med dette før? 
I årevis har noen av oss forsøkt å 
dytte kirken i denne retningen, men 
skepsisen har vært stor, interessen 

og kunnskapsnivået lavt: Digitale 
fellesskap er ikke ekte fellesskap, har 
det vært sagt. Men akkurat nå, i en tid 
der vi ikke skal berøre hverandre, er 
dette det beste fellesskapet vi har å by 
på, for her er det en skjerm mellom 
kirken og menigheten, mellom 
avsender og mottaker.

Kirka oppi rullestolen
Jeg jobber med mennesker som 
ekskluderes fra det kristne fellesskapet 
- hele tiden - uansett om det er krise 
eller ikke. Mennesker med funksjons-
nedsettelser er sjelden på plass i 
norske kirkerom, selv om Den norske 
kirke har om lag 800.000 medlemmer 
som er funksjonshemmet. For mange 
av dem vil dette «nye» være gull. 
Plutselig rykker kirka inn i stua, helt 
oppi rullestolen og under dyna på en 
mobiltelefon. Det gis tilgang på noe 
de ikke hadde tilgang på før. 

Det kirken og alle andre som vil 
strømme tro, håp og kjærlighet ikke 
må glemme nå er universell utforming; 
teksting for hørselshemmede og 
synstolking for synshemmede. Her 
kan også KABB gi råd. I tillegg må det 
gis mer informasjon om sendeplaner. 

Selv om mange synshemmede er 
racere innen IT, er det nesten umulig å 
finne frem til alle disse tilbudene. 

For KABBs målgruppe blir det 
mulig å ta mer del i fellesskapets 
formidling, og at grenser viskes 
vekk. Funksjonshemmede deltakere 
i det digitale fellesskapet kan være 
mer anonyme og unngå så stort 
fokus på funksjonsnedsettelsen sin. 
Samtidig som det åpner for helt nye 
kontaktmuligheter og relasjoner. 

Ikke slutt!
Så kjære kirka! Ikke slutt med dette 
når krisa er over!  
Fortsett å bruke de arbeidsmåtene og 
å utvikle disse fellesskapene. Send 
gudstjenester på Facebook også når 
kirka er full, gi oss oppmuntringsord 
på Twitter, be diakonene og prestene 
fortsette å snakke gjennom tastaturene 
– også når vi skal begynne å ta på 
hverandre igjen. Det gjør kirka mer 
tilgjengelig – for alle! 

Øyvind Woie 
Generalsekretær i Kristent Arbeid 
Blant Blinde og Svaksynte (KABB) 

Herrens veier har blitt digitale!

Øyvind Woie er generalsekretær i Kristent 
Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB). 
Han ønsker velkommen det digitale felles-
skapet i Den norske kirke, selv om det er 
langt på overtid.  
Foto: Lars O. Flydal
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KOR

Mange korister, både store og små i menigheten vår ble 
berørt av koronakrisen. Å ikke komme seg ukentlig på 
korøvelse var en stor forandring i mange menneskers liv. 
Et kor kan bety mye for enkeltmennesker, både sosialt og 
musikalsk. Derfor var det mange som var glade da vi etter 
seks uker igjen kunne møtes for å synge. I barnegospel 
har vi møttes i små grupper. I gospelkoret har vi hatt halve 
koret til stede hver gang. Og selvfølgelig med god avstand 
mellom alle koristene og grundig smittevask både før og 
etter øvelsen.

Også Drøbak Kantori er i gang igjen med ukentlige 
øvelser i Frogn kirke.

Småbarnssangen Dirridam har hatt direktesendinger på 
Facebook fire ganger i løpet av koronaperioden. Gøy å få  
god hjelp av ulike barn på de ulike sendingene. 

Kor i koronatiden
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Det er ikke lenge siden at 
det ble gjort stor forskjell 
mellom fattig og rik på Frogn 

kirkegård. Skillet besto av en 3 meter 
høy og 2,5 meter bred granhekk, 
som gikk over hele kirkegården. På 
baksiden av hekken måtte alle de 
fattige begraves.

En tidlig morgen i 1951 da kirkeverge 
Rolf Petter Tomter var i Frogn kirke, 
sto det to unge menn og trakk om 
alterringen og brudestolene. Rolf sier 
til de unge møbeltapetserere: ‘Når 
vi kommer innenfor dette gjerde 
på kirkegården, må vi vel alle være 
likeverdige’. Han utfordret Arne Smith 
og Birger Hagen og sier ‘Skal vi ta en 
stor avgjørelse og rive dette uverdige 
skille’. ‘Ja’ sier begge to, ‘det tar vi oss 
tid til’.

Rolf dro og hentet en traktor, så satte 
de i gang. Skar ned trærne, gravde 
opp røtter, fylte på med ny matjord og 
lagde et likeverd på kirkegården. Etter 
dette kommer Irma Darre-Brandt som 
drev Fron hovedgård, bort til gutta og 
sier hun var så glad dette ble gjort. For 
når hun var liten var det slik at alle de 
fattige som døde fikk ikke komme inn 
i kirken, men ble bevart i kjelleren på 
venstre side av kirken. Så dette var på 
høy tid sa Irma.

I 1950, som en av de første jobbene 
han gjorde som nyutdannet møbel-
tapetserer, har Arne Smith trukket 
om kneleputen rundt alterringen 
og brudestolene i Drøbak kirke. 
Etter det har han trukket både den 
gamle og den nye kirken i Frogn, 
Ås kirke og Vestby kirke. I 2010 
var det på tide å gjøre jobben på 
nytt i Drøbak kirke, denne gangen 
godt hjulpet av hans datter som 
fører håndverkstradisjonene i 
familien videre. Nesten 70 år som 
møbeltapetserer, jeg tenker dette 
burde være verdt en fortjeneste-
medalje - Harald leser du kirkenytt?

Arne har flere historier om kirken i 
Drøbak. Da han var 16 år lette han 
etter et sted å bo. Han snakket med 
baker Treider og datteren hans skulle 
ta sertifikat på bil, så han skulle kvitte 
seg med hesten. 
Han sa til Arne ‘nå kan du få leie 
stallen til hybel’. De spadde ut 
hestemøkka og lagde en fin hybel der 
på toppen av Gulliksbakken. Han 
bodde i den gamle stallen i over 2 år.

På andre siden av veien vokste hans 
kommende svigermor opp. Hun var 
datter av maler og kunstmaler Charles 
Jensen som var med på restaurering 
av Drøbak kirke i 1897. Han la 

på blad gull på alle 323 stjernene i 
taket og restaurerte hele den flotte 
altertavlen i Drøbak.

Og Arne har flere historier på lager. 
Vi hadde i gamle dager en belgtreder 
i Drøbak kirke for å få orgelet til å 
virke. En 17. mai ble belgtrederen 
for ivrig til å følge med presten og 
menigheten. Da organisten skulle 
spille fulgte han ikke med, og 
organisten roper høyt ‘du må dra 
belgen, her er det ikke noe bønn’  
- en kommentar det ble smilt godt av.

Har du flere historier?  
Ja, om noen synes det er rart at det 
ikke er snø i vinter, forteller han at 
vinteren 45/46 pløyde han en åker på 
3,5 mål den 14. januar med hestene 
Blakken og Heianestjerna- så dette 
med snøfattig vinter er ikke noe nytt 
fenomen.

Det var andre tider forteller han, 
når han sykla en drøy kilometer til 
butikken og kjøpte sigarer for gamle 
Vesterås, fikk han 2 øre for jobben. Du 
får få noen «yr» for jobben sa Vesterås, 
og Arne kjøpte 1/2 øres lakrisknotter og 
de var store ca. 2x2x 2 cm og de fylte 
godt i munn. Han måtte dele dem i 2 
ellers fikk han ikke prata, for han likte 
godt å prate den gangen også.

Stor forskjell 
på fattig og 
rik!

INTERVJU

Eivind Smith snakker med  
far Arne Smith (f. 1930)
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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

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

BEST I TEST

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

BEST I TEST

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.

Priser fra

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

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT

ANNONSER

Drøbak - Ås - Moss - Vestby - Nesodden - Ski - Kolbotn

Telefon 03024 – fonus.no

8.999,-

Lang erfaring innen alt av sorgbinderi og brudebinderi.  
Erfarne blomsterbindere står klar til å hjelpe deg i en  

vanskelig tid, og i en god tid. Velkommen!

Drøbak Hagesenter • Storgaten 22, 1440 Drøbak • Tlf. 64 93 03 59
Åpningstider: Se hageland.no

Ledig annonseplass  
for din bedrift!

Kontakt oss på e-post:  
kirkekontoret@frogn.kirken.no
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NÅR INGENTING ER SOM ALLTID
«Når ingenting er som alltid,  
så burde vi skrive en sang
Om hvordan vi vil, det skal være,  
når dette er over en gang.
Og kanskje vil første vers lyde:  
At nå vil jeg åpne mitt hjem
Og by deg som alltid på kaffe, Og 
gi deg som alltid en klem», skriver 
Tine Illum/Sindre Eide i en musikalsk 
kommentar til koronapandemien.

Hva kan sies om korona som ikke 
allerede er sagt eller skrevet?
Utallige fjernsynssendinger, 
metervis med spalteplass og 
informasjon på ulike nettsteder har 
beskrevet pandemiens herjinger og 
konsekvensene av denne. 
På trygg smitteavstand 
holder vi kontakt med 
familie, venner og kollegaer. 
Lokale og sentrale 
oppdateringer har stått i 
kø og vi er oppfordret til 
dugnadsinnsats for «de aller 
mest sårbare».
 
De aller mest sårbare er 
ikke her. De sitter i overfylte 
flyktningeleirer og de 
befinner seg i land med et 
helsevesen som på ingen 
måte kan måle seg med det 
norske helse- og sosialvesen. 
De befinner seg på (u)trygg 
avstand fra vår lille andedam 
her i Frogn. De aller mest sårbare 
trenger oss, mer enn noen sinne.
Samtidig kjenner jeg en stor 
takknemlighet over at vi lever i et 
land med ressurser og at kommunen 
vår har vært i stand til å håndtere 
utfordringene. Vi rammes, men i langt 
mindre omfang enn mange andre.

Ingen av oss er uberørt
Noen blir smittet, noen blir syke; - 
noen dør. Noen har mistet jobben, 
andre er permittert, noen har blitt mer 
isolert, andre kjenner på ekstra stor 
frykt og uro. Syke har ikke kunnet ta 
imot besøk på sykehus/sykehjem og 
seremonier i forbindelse med dødsfall 
har hatt strenge restriksjoner. Med 
hjemmekontor, hjemmeskole og 
hjemmebarnehage har mange familier 
kjent på frustrasjon. Turen til hytta 
ble avlyst, det samme vil skje med 
sommerens utenlandsreise.

Friheten vi til nå har tatt som en 
selvfølge, fikk plutselig omfattende 
begrensninger. Mest krevende har 
det vært for de som allerede hadde 
det vanskelig, - økonomisk, fysisk og 
psykisk.
 
Daglig oppfordres vi av myndighetene 
til dugnad «for de aller mest sårbare». 
Vi vet de særlig tenker på eldre, de 
med underliggende sykdom og barn 
som i utgangspunktet allerede har det 
vanskelig. Allikevel spør jeg; - hvem 
er egentlig de sårbare?
 
Jeg har stor sans for forfatter og 
professor Arne Johan Vetlesen.  

Han har betydd mye for min 
personlige utvikling både som 
menneske og som terapeut. Han sier 
det slik: “Mennesket er i sitt vesen 
avhengig, sårbart, dødelig, erfarer 
skjørhet i relasjoner og er eksistensielt 
ensomt.”
Han beskriver disse kjennetegnene 
som ikke-valgte grunnvilkår for hvert 
eneste menneske. Det er slik vi – 
enkeltmennesket - er.
I livets dypeste alvor, når personlige 
beslutninger skal tas, står den enkelte 
av oss alene. Andre kan gi oss støtte 
og gode råd, men avgjørelsen, - den 
er min eller din, og vi er ansvarlige for 
det vi velger. Vi er dødelige, det vet vi, 
men vi bruker mange ressurser på å 
tenke at slik er det ikke.
 
Koronapandemien har gjort at vi i 
enda større grad har kommet i kontakt 
med våre sårbare sider.

De aller fleste av oss har merket 
ensomheten og betydningen av gode 
relasjoner og sosiale møteplasser. 
Vi merker savnet etter en god klem, 
vi merker savnet etter å besøke mor 
eller bestemor, vi savner jobben, 
skolehverdagen og vi merker savnet 
etter korps- eller korøvelsen; - vi 
merker savnet av hverandre!
Vi har merket vår egen sårbarhet. Det 
gjelder ikke bare noen av oss, det 
gjelder oss alle.
Vi er sårbare!

Endringsvilje og kreative løsninger
Det har vært rørende å erfare 

dugnadsviljen og kreativiteten. 
Kommunen har i rekordfart 
forholdt seg til strenge 
smittevern bestemmelser. Teams, 
zoom og hangouts har blitt en del 
av hverdagen. Vi ringer, handler 
og snakker sammen på nett, og 
flere hjelpegrupper er etablert. 

Folk handler for hverandre, og 
ulike organisasjoner etablerer 
webinarer. Krisen har til fulle 
vist at vi stiller opp når det 
gjelder.

Det kommer en tid...
Akkurat nå er det vanskelig å 

tenke seg hvordan livet blir etter 
korona. Kanskje blir livene våre 
helt annerledes. Økonomene 

spår nedgangstider, og at vi må 
stramme inn livreima.
Vi utfordres til ikke reise utenlands, 
til å feriere i Norge. Vi utfordres til å 
glede oss over de små hendelsene.
 
Kanskje kan vi sette mer pris på 
de små hendelsene og det lokale 
fellesskapet.
Uansett – la oss verdsette hver enkelt 
og la oss verdsette storheten i det 
lille. Det vi tidligere oppfattet som 
bagatellmessig og ubetydelig, kan 
allikevel ha større verdi en vi aner.
 
Når allting var som alltid, - kan det 
hende vi helt enkelt glemte, hvor 
endeløst rike vi er.

Bente Bjerknes

HVERDAGSLIV


