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SOMMERKONSERTENE I DRØBAK
25. juni Drøbak kirke kl. 12.00
Risør Kammermusikkfest
Åpningskonsert

2. juli Drøbak kirke kl. 12.00
Cikado Trio
Fortid møter samtid

9. juli Drøbak kirke kl. 12.00
Ketil Bjørnstad
Sytti år – solo piano og syv 
nyskrevne dikt

16. juli Drøbak kirke kl. 12.00
”Bach og hans orgelunivers”
Torkil Baden og Per Anders 
Håvelsrud 

23. juli Drøbak kirke kl. 12.00
Oscarsborgoperaen
Operafavoritter
Solister fra årets oppsetning

30. juli Drøbak kirke kl. 12.00
Jazz recital
Arild Andersen og Ros Mandan

6. august Drøbak kirke kl. 12.00
Magnolia Jazzband 50 år
Bursdagsfest i New Orleans

Billetter til sommerkonsertene
kr 100,- på www.ebillett.no
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ANDAKT

Forsommeren er pinsetid, og i pinsen feirer vi ilden. Vi 
feirer den glødende iveren, den som smitter og brer om 
seg! Vi hører ofte om religionene som kilder til konfl ikt, 

og noen ganger er det dessverre sånn. Men det som virkelig 
kjennetegner religiøs tro, og som ofte får mindre fokus, det 
er at troen får folk til å brenne for noe og engasjere seg, 
den får oss opp av sofaen og maner til nestekjærlighet og 
gode gjerninger! Ilden er pinsens symbol, ilden er kraftfull 
og skremmende, den kan brenne til grunnen og ødelegge. 
Men den kan da virkelig også varme et kaldt menneske, og 
den gir lys. Ilden gir fakkelvandringer, stearinlys og bålkos, 
ilden får raketten til værs, den får motoren i gang. Ilden har 
kraft, og troen har også kraft! 

Pinsens viktigste fortelling handler om Jesu disipler som var 
samlet etter korsfestelsen. De var redde og urolige. Men så 
fi kk de se en ildtunge som satte seg over hodet til hver av 
dem, og med ett kunne de snakke alle verdens språk. De 
fi kk Den hellige Ånd, og derfra fortsetter det med mange 
historier om hvordan troen bredte seg til nye folk og steder.

De redde disiplene på den første pinsedagen, de ble 
ildsjeler. De kunne ikke dra hjem igjen og fortsette med sitt 
gamle liv, for de hadde fått fyr, sett meningen med livet og 
de måtte bare dele det. Pinsen minner oss på å kjenne etter: 
Hva brenner jeg for? Hvem brenner jeg for? Er jeg en ildsjel? 
I år er det «Frivillighetens år», og vi får stadige påminnelser 
om å takke for ildsjelene rundt oss, både de som er godt 
synlige og de som arbeider i det stille. Men la oss også se 
etter vår egen fl amme og glød denne pinsetiden. For nå er 
det ildsjelenes høytid, vi blåser på glørne og ser om ikke 
fl ammen vil bre seg! 

Prost Kjerstin Jensen

Ildsjelenes høytid

Skattefradrag på 
pengegaver gjennom 
betaling med VIPPS
For ca. 6 år siden begynte Drøbak og Frogn 
menighet å ta i bruk betaling med Vipps som 
et alternativ til kontanter. Både offer under 
gudstjenesten i kirken, enkelt vise gaver 
og betaling for div varer og tjenester (lunsj 
på Tankesmia, Babysang, pølsemiddag på 
Supertorsdag osv.) kan gjøres med Vipps.

Under menighetens Vippsnummer 13735 er det 
opprettet forskjellige kategorier hvor betaleren 
velger hva betalingen gjelder. Kategoriene har et 
6-sifret nummer.

Menigheten er av Skatteetaten godkjent til å 
kunne tilby skattefradrag på pengegaver. Det 
gjelder både gaver til egen menighet men også 
gaver som vi samler inn til andre, f.eks. offer til 
Kirkens Nødhjelp.

Hittil har vi bare kunnet tilby mulighet for 
skatte fradrag til de som er faste givere gjennom 
givertjenesten til inntekt for menigheten. Der 
er alle givere registrert og alle betalinger går 
gjennom avtalegiro slik at vi vet nøyaktig 
hvor mye den enkelte har gitt i løpet av året. 
På slutten av året blir fradrag berettiget beløp 
innrapportert til skattemyndighetene og giveren 
får en oppgave tilsendt.

Nå vil VIPPS kunne tilby samme mulighet til å 
få skattefradrag på gaver. I vår sammenheng er 
det da kategoriene ”dagens kirkeoffer”, ”gave 
NMS Madagaskar” og ”gave Kirkenytt” som 
gir mulighet for skattefradrag. Første gang du 
betaler med Vipps til en av disse kategoriene 
vil du få spørsmål om du vil registrere deg 
for skattefradrag. Svarer du ja skal du gi noen 
opplysninger. Det skal bare gjøres en gang, 
så skal alle betalingene på disse kategoriene 
ut kalenderåret registreres for skattefradrag. 
Minstebeløp for skattefradrag er kr 500 pr. 
kalenderår mens maks beløp det gis fradrag for 
er kr 25.000. På slutten av året får du en oppgave 
tilsendt med totalsummen på skatteberettigede 
gaver som er rapportert til skattevesenet.

Vi har selvsagt forståelse for at ikke alle har 
smarttelefon med Vipps-app så det er fortsatt 
mulighet å betale eller gi gaver med kontanter.

Her kan du betale 
med v�pps

Vippsnummer

13735
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KONFIRMASJON

Konfirmasjon, tro og tradisjon
Gjennom historien har mye endret 
seg i forhold til konfirmasjon og 
konfirmasjonsforberedelser. Jeg 
oppfordrer alle til å dele sine minner 
fra konfirmanttiden med de som nå 
skal bestemme seg for konfirmasjon. 
Fortell hva du opplevde som fint, 
og vær nysjerrig på hvordan dagens 
unge tenker rundt konfirmasjon. Gode 
samtaler om tro og tradisjon kan 
hjelpe de unge med sine valg. Her 
er noen tanker som kan sette i gang 
tankeprosessen.

Kan alle melde seg på til konfirmasjon?
Ungdomstiden er en tid for utforskning 
og utprøving. Mange har behov for å 
finne sin plass i venne flokken, familien 
og samfunnet, og også i forhold til 
tro og religion. Konfirmasjonstiden 
er en unik mulighet til å finne ut mer 
om akkurat dette! Her er det rom 

for å utforske mange viktige sider 
av livet sammen med andre. Som 
konfirmant får du lære mer om deg 
selv, om tro, om Gud og den verden 
du er en del av. Alle er velkommen 
til konfirmanttiden i kirken – både 
du som tror, tviler, er usikker, ikke 
tror, ikke har tenkt på sånt før eller er 
nysgjerrig. 

Alle mennesker er forskjellig, og 
trenger ulike tilpasninger. Derfor kan 
du melde fra om dine individuelle 
behov når du melder deg på til 
konfirmasjon. Uansett funksjonsevne 
har du rett til en god konfirmanttid. 

Dette skjer i konfirmanttiden i 
Drøbak og Frogn
Konfirmanttiden hos oss består av 
samlinger ca. hver andre uke fra 
november til mai. Vi lærer, leker, 
snakker og spiser sammen. Vi er i 
kirkene og på SMIA. Om våren har vi 

felles solidaritetsaksjon «Fasteaksjon». 
Vi ønsker å gi deg gode opplevelser 
sammen med venner og ledere. I 
tillegg velger du mellom å dra på 
«Sommerleir» KonfAction i Bø i 
Telemark, «Vinterleir» på Mesnali, 
eller 4 halvdags opplevelsesturer med 
fokus på miljø og solidaritet.

Påmeldingen konfirmasjon 2023  
er åpen. Du finner den på  
www.frogn.kirken.no, eller ved  
å scanne QR-koden

Vi ønsker alle nye konfirmanter 
velkommen! 
For foresatte er det åpent 
informasjons møte i Drøbak kirke  
den 7. juni kl. 20.00
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• Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». 
• Konfirmasjon er uavhengig av alder, så valgte du bort konfirmasjon i 

«koronatiden, kan du melde deg på i år.
• Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn 

for deg på konfirmasjonsdagen. I bønnen ber vi Gud om å velsigne 
deg og å styrke deg på din vei videre i livet. 

• Alle kan delta i konfirmasjonsforberedelsene, men for å bli konfirmert 
må man være medlem av kirken. Alle døpte er medlemmer av kirken.

• Over 1000 ungdommer i Norge døper seg hvert år i løpet av 
konfirmasjonstiden.

• I Norge har vi hatt kirkelig konfirmasjon siden 1736, så dette er en 
lang tradisjon.

• Drøbak kirke ble bygd i 1776, og siden den gang har det vært 
utallinge konfirmasjoner der.

• Nye Frogn kirke ble vigslet i 1999, men det har vært kirke her 
helt siden middelalderen. Kirken har en svært god atmosfære for 
konfirmasjon.

KONFIRMERTE

7. mai 2022
Niklas Aleksander Røyrvik Sørvig
Bror Harald Legg Hauger
Endre Østby Lien
Isaac Alexander Møyland De Boer
Jonas Sande
Julian Sebesta
Kristoffer Johansen Allergodt
Sebastian Hegg-Ulleland
Isabell Eilertsen Kongsvoll
Lourdes Pent Østreng
Maia Hagberg
Martin Fæste Karstensen
Sara Lovise Gorseth
Selma Sørli -Andersen
Thea Hansen
Tyra Linnea Lovisa Hulbach
Vilde Broch Mathisen Westlye
William Hille Olsen

8. mai 2022
Amanda Roxrud
Elias Ohnstad
Ella Marie Myhre Mouritzen 
Iver Sørensen Kringlebotn
Jonathan Torp Østensvig
Lilly Marie Øinæs
Luke Saxebøl Slåke
Marcus Wolff-Eriksen
Tobias Askildsen
Noah Alexander Talbot
Sebastian Wolff-Skjelbred Hatlemark

10 gode grunner til å være konfirmant i kirken
1. Alle er velkommen til konfirmasjon. Her får 

du være med på noe unikt. 
2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har 

en dag hvor du blir bekreftet for den du er. 
3. Du får være med på samlinger, leir og turer, 

du blir kjent med flere, og får oppleve et nytt 
fellesskap. 

4. Du får engasjere deg for andre mennesker. 
Du får lære mer om hva vi kan gjøre for å ta 
vare på jorda og klimaet vårt. 

5. På konfirmasjonsdagen får de som er glad i 
deg feire deg, enten du ønsker lite eller stort 
selskap. Dagen er din! 

6. Du får mulighet til å tenke over livets store 
spørsmål, og bli kjent med hva du tror på.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og 
glede, om alle livets spørsmål. 

8. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og 
selvstendig om tro og hva kristendom er. 

9. Du blir del av et større felleskap. Bare se på 
#konfirmantene på TikTok! 

10. Du får en kjennskap og tilhørighet til kirken, 
som du kan ha med deg gjennom hele livet.
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VÅRFEST

Alle vi frivillige i Drøbak og Frogn 
menighet. Og det er slett ikke få. Det 
føltes som flere hundre etter to år med 
maks en håndfull folk på armlengdes 
avstand. Det var nok ikke flere hundre, 
men at det var over ett hundre er jeg 
sikker på.

Men hvem er så alle disse folka 
tenker du kanskje? Hvor i kirken 
gjemmer disse såkalte frivillige seg? 
Du finner dem overalt, ikke bare inne 
i kirken. Noen er der, de ønsker deg 
velkommen, deler ut salmebøker og 
program, passer på at dåpsbarn og 
foreldre har det bra, er tekstlesere, 
forsangere og rigger for lyd og musikk. 
For de minste er det Søndagsskole, 
og hvem organiserer den? Flere 
frivillige ildsjeler. Etter gudstjenesten 
er det ofte servering av kirkekaffe 
eller kveldsmat som det er frivillige 
som fikser. En gang i måneden er det 
Supertorsdag i Smia. Det myldrer av 
barn og voksne, og frivillige sørger 
for middagsservering. Diakonien, 
som kan kalles kirkas omsorgsarbeid, 
har mange frivillige medarbeidere. 
Det var noen av de kirkefrivillige. Så 

har du de som sitter i styrer, råd og 
utvalg. Du kan være med i fellesråd, 
trosopplæringsutvalg, diakoniutvalg, 
misjonsutvalg, styret i koret eller sist, 
men ikke minst skrive i Kirkenytt.

Etter over to år hvor vi frivillige har 
gått for lut og kaldt vann var det 
fantastisk å bli invitert og feiret på 
en måte som bare staben i Drøbak 
og Frogn menighet kan få til. Inne i 
hovedsalen var det dekket nydelige 
bord, og dette var det ingen frivillige 
som hadde gjort. Kirkevergen ønsket 
oss velkommen, og avslørte at Vårfesten 
var vår fest. 

Så bar det ut i foajeen, hvor en 
overdådig thaibuffet var gjort klar. 
Sorry frivillige, men dette var noe 
annet enn middagen på Supertorsdag. 

Kirkevergen hadde mere på hjertet, og 
snakket om Use Your Talents – Bruk 
talentene. Dette er en måte å tenke på 
som har vokst fram på Madagskar. Der 
har man sett at for at menighetene skal 
vokse å være levedyktige måtte egne 
ressurser finnes, få leve og blomstre. 
Da blir det mulig å utgjøre en forskjell 

i lokalsamfunnet. UYT gir oss blikket 
som ser mulighetene. 

Vi frivillige kan få være med i dette 
spennende arbeidet. Så lenge vi 
har fri og lyst til å gjøre noe er alle 
mulig heter der. Som frivillige skal vi 
ha et eierskap til oppgaven vi har. På 
samme måte som Vårfesten var vår fest. 

Som om ikke dette var nok avsluttet 
vår alles kjære Ole Paus festen vår. 
Han sang om alt fra pamper, klypere, 
klassefest med gamlinger, Tønnessen 
til Kaisas sang, to bøtter lys, det som 
begynner å bli et liv og en hellig natt. 
Det er bare en ting å si: TUSEN TAKK!

Vil du være med neste gang det er 
vår fest? Bli med da vel, kanskje du til 
og med kan få ei lita oppgave før det 
braker løs igjen. Use your talents! For 
noen kan det handle om å være med 
i forbønn og givertjeneste, for andre 
å lede et eller annet råd eller utvalg. 
For de fleste av oss noe midt imellom. 
Vi har litt fritid, vi gidder å stille opp 
i fellesskapet, og vi er engasjert i noe 
større enn oss selv! 

Hilde Løwén Grumstad

Frivillig på Vårfest i Smia

Torsdag 19. mai var det duket, bokstavelig talt, for Vårfest i Smia. Hvem var det som skulle på fest?

Alle bilder: Antoni Zolnerkiewicz
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Her et utdrag fra talen som kirkeverge Per Ørjan Aaslid 
hold ved åpningen
Over alt og til alle tider har menneske erfart at døden er 
en del av livet. Med den følger ofte smerte og savn. Men 
døden kan også vere ein befrielse frå smerte. I møte med 
døden møter vi også dei mange eksistensielle spørsmåla 
døden vekker. 

Eit faktum vi erfarer, og som det ikkje er nokon tvil om, er 
at døden representerer adskillelse. Eit menneske går bort 
og andre står tilbake. I saknet av dei vi er så glade i, men 
som vi ikkje lenger kan vere saman med, går vi gjerne til 
grava for å sørge over den døde, for å minnast livet ein 
hadde i lag, for å ære den ein var så glad i.

I dag skal vi åpne ein minnelund, der det skal vere godt å 
kome, og der minnene skal få leve.

Her på Froen har det vore kirkestad sidan middelalderen, 
heilt attende til 1100-talet var det eit kapell på Økern 
gård. Den eldste kyrkja ein har detaljerte opplysningar 
om, vart bygd på Froen gård på 1600-tallet. Det blei slutt 
på den gamle skikken med å gravlegge eller hauglegge 
på gardane. Etter ny lov skulle alle gravleggast i eller ved 
kyrkjene, og det finst fragment av gravstein med inskripsjon 
tilbake til 1665.

Hva er en navnet minnelund?
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnes-
merke hvor det er anledning til å sette opp skilt med navn 
og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I ein navnet 
minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles 
beplanting og dei etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. 

En navnet minnelund må utformes slik at den blir et godt 
sted å være. Den skal være et sted for ro og ettertanke. 
Tilbud for alle. Det vil si at den er tro- og livssynsnøytralt.

Fakta om den nye minnelunden
Minnelunden er plassert sentralt på gravplassen, 
mellom gammelt og nytt felt, og i umiddelbar nærhet 
til parkerings plass. Gravfeltet har plass til ca. 400 urner 
(50x50 cm). Universell utforming er godt ivaretatt. 
Minnelunden rammes inn av en lav mur i 90 graders 
vinkel. Navnetavler vil bli en del av murens hjørneparti, 
der det også tilrettelegges for å sette ned blomster og lys. 
Fra minnelunden er det fin utsikt mot sør, ut over et åpent 
jordbrukslandskap.

I forbindelse med etablering av en minnelund på grav-
plassen i Frogn, har vi helt fra starten ønsket å sette opp 
en stor skulptur til ettertanke. Stedet skal oppleves som 
en park til ettertanke og bearbeiding av sorg, et sted hvor 
man kan vandre rundt, sitte ned, være stille, reflektere 
over livets mange sider. Skulpturen er skapt av vår lokale 
kunstner, Reidar Finsrud. Skulpturens utforming appellerer 
til alle aldersgrupper, og den trekker linjer mellom dette 
livet og det som kommer. Symbolikken er livssynsnøytral. 

Ny navnet minnelund på Frogn kirkegård
Mandag 23. mai ble den nye minnelunden på Frogn åpnet med kirkeverge, ordfører, landskapsarkitekt og kunstner 
tilstede. Vakkert plassert med stort utsyn over Frogns kulturlandskap og med en fantastisk skulptur av Reidar Finsrud 
plassert sentralt på minnelunden. 

MINNELUND

Navnet minnelund på Frogn kirkegård

Oppdragsgiver: Frogn kirkelige fellesråd

Prosjektering: Landskapsarkitekt John Berg  
– Berg Landskap og design AS

Utførende: Braathen Landskapsentrepenør AS

Kunstner: Reidar Finsrud
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Kirkeverge Per Ørjan Aaslid, kunstner 
Reidar Finsrud, landskapsarkitekt 
John Berg og ordfører Hans Kristian 
Raanaas.

Drøbak Musikkorps bidro musikalsk.

Hva mener gravferdsbransjen?
- Ny navnet minnelund er etterspurt, 
og trengs! Det sier gravferdskonsulent 
Magnar Bøhlerengen i Garder 
begravelses byrå. Han merker at 
folk etterspør enklere, og billigere, 
løsninger på gravplasser. 

En navnet minnelund vil dekke et 
behov for mange. En årsak til at folk 
velger dette kan være at pårørende 
ikke bor i nærheten og derfor ikke så 
lett kan oppsøke, og stelle, graven. 
En annen ting er selvsagt økonomi, 
det er et langt rimeligere alternativ 
for pårørende. Ofte har den avdøde 
tilkjennegitt ønske å bli gravlagt 
på minnelunden. Ektefeller har 
snakket om dette på forhånd, og blitt 
enige om å ha det slik for egen del. 
Miljøhensyn og tid er også momenter 
som hensyn tas før valget gjøres.

En grav på minnelund fungerer på 
samme måte som en tradisjonell 
urne- eller kistegrav, men har ingen 
egen gravstøtte, kun en minneplate 
på en felles minnestein. Det kanskje 
ikke alle vet, er at det blir satt ned 
en urne også på minnelunden, og 
at det selvsagt er mulig å oppsøke 
stedet og tenne lys og sette blomster. 
Seremonien rundt bisettelsen kan 
også være helt lik. 

Gravferdskonsulentene har alltid et 
møte med etterlatte før en gravferd, 
og her er valg av type grav et av 
spørsmålene som tas opp. Det er 
ikke alltid at avdødes ønske blir 
respektert, det kan være at pårørende 
føler et behov for en fysisk gravplass 
å gå til. Avgjørelse om minnelund 
eller ikke har også med alder på 
avdøde å gjøre. De som f.eks. mister 
et barn velger sjelden minnelund. 
De vil ha en tradisjonell urne- eller 
kistegrav med gravstein som de kan 
besøke.

Den nye navnede minnelunden ved 
Frogn kirke ligger flott plassert, med 
stort utsyn over landskapet. Et sted 
skapt for refleksjoner, minner og ro  
– og nesten fri for byens larm og 
støy. Så Magnar tror at den kan bli 
populær, selv om man er avhengig av 
bil for å komme seg dit.

Terje Hagen etter samtale med 
gravferdskonsulent Magnar 

Bøhlerengen

Reidar Finsrud på minnelunden ved 
Frogn kirke
Midt i Minnelunden står en skulptur 
av billedkunstner og skulptør Reidar 
Finsrud fra Drøbak. I sin korte tale 
ved avdukingen av skulpturen, 
begynte han med å si at kunstverket 
slett ikke trengte noen presentasjon. 
Det skulle tale for seg selv. Likevel, 
han kunne si noe. Han tok for seg 
materialvalget: «Skulpturen kan stå 
til evig tid. Den er vedlikeholdsfri 
og blir bare penere med mose og 
lav som legger seg på med tiden. 
Den består av aluminium, stål og 
moderne kompositt.»

Videre fortalte han at et gammelt 
symbol på fravær og tap er hull. 
«Hullene i skulpturen min har form 
som mennesker. Det symboliserer 
adskillelsen og savnet.» Han 
fortsetter:» Noe er borte, men finnes 
igjen som minner. Menneskefigurene 
i skulpturen er som minner.» 

Skulpturen er overstrødd med 
høstblader. Finsrud forteller at høst 
er et mye brukt bilde på menneskers 
bortgang. 

«Øverst på skulpturen er en due. 
Det kan tolkes på mange måter.» 
sier Finsrud. «I kristendommen er 
duen symbol på Den hellige ånd.» 
Duen tok Finsrud med nettopp fordi 
den både er et religiøst symbol og 
ren natur. «Alle kan finne mening i 
det symbolet,» avslutter kunstneren. 
Det har vært viktig for Finsrud at alle 
uansett livssyn skal kunne oppleve at 
skulpturen taler til dem. 

Tekst: Hanne Tegnér
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INTERVJU

Hvem er du Sarah Emilie?
Jeg er en livsglad og kreativ jente 
på 23 år! Jeg er født og oppvokst 
i Drøbak med en god og raus 
familie rundt meg. Kjernefamilien 
på 5 har alltid vært aktive i DFI, 
men jeg var ikke mye i kirken før 
konfi rmasjonstiden. Her fant jeg 
likevel virkelig min plass, og kjente 
på tilhørighet, tillit og vekst, særlig 
i møte med ungdomspresten min. 
Konfi rmasjon, ledertrening, og senere 
deltidsjobb i kirka ble et springbrett 
for min bachelor i Ungdom, kultur 
og trosopplæring på MF. Det var 
mange stemmer som sa at jeg skulle 
ta utdanning videre som prest, men 
jeg kjente at det også måtte kjennes 
riktig for meg. Derfor tok jeg en pause 
fra teologistudier, men fant likevel fort 
ut at jeg savnet kirka, menighetsliv og 
ungdomsarbeid. Da muligheten kom 
for å søke jobb i Drøbak og Frogn tok 
jeg den. 

Nå har du fått fast jobb i Drøbak og 
Frogn menighet? Hvorfor søkte du 
på jobben egentlig?
Jeg søkte fordi jeg virkelig brenner 
for å gi barn og ungdom mulighet 
til å vokse i relasjon med og i 
troen på Gud, samt fi nne sin plass 
i menigheten! Kirken i Drøbak og 
Frogn har vært mitt andre hjem siden 

konfi rmasjonstiden og jeg vil at andre 
også skal få oppleve å høre til på 
samme måte som jeg fi kk.

Kan du forklare oss hva du skal 
drive med?
En menighetspedagog jobber med 
trosopplæring! Det handler i stor 
grad om å gi barn og unge mulighet 
til å oppleve at det fi nnes noe større 
enn oss selv og vokse i en relasjon til 
Gud, gi dem mulighet til å undre seg, 
lære og å fi nne måter «å gjøre tro» 
på som de kan ta med gjennom livet. 
Arbeidet spenner fra undervisning, 
ungdomsklubb, lys våken, super-
torsdag, smiagudstjenester, konfi rmasjon 
og til leir. Det gleder jeg meg virkelig 
til å starte med (igjen)!

Hva tenker du er det aller viktigste 
i møtet med unge folk?
Jeg tenker at i møte med og arbeid 
med unge skiller seg lite fra å jobbe 
med folk fl est. Men ungdomstiden er 
særlig kjent for at det er en viktig tid 
for å fi nne ut hvem, hva og hvorfor. 
Derfor tror jeg det er viktig å møte 
unge med ektefølt interesse, lyttende 
ører og med øyne til å se mulighetene. 
Dette tenker jeg er grunnleggende for 
å gi unge en arena hvor de kan føle 
tilhørighet, mestring og blomstring på 
egne premisser.

Voksne synes ofte det kan være litt 
kleint å snakke om tro og Jesus. 
Hvordan synes du det er?
Jeg synes å snakke om tro og Jesus, 
og særlig trospraksiser, er utrolig 
spennende! Hva tror du på, og 
hvordan lever du med den troen? Vi 
har så mange ulike og forskjellige 
trosliv. Å snakke mer om disse 
temaene tror jeg kan gi oss verktøy til 
å møte vår egen tro og trospraksiser 
på – men for at det skal skje må det 
bli et mer lavterskel tema. Spør meg 
om «oppvaskteologi» en gang, så skal 
jeg fortelle mer!

Fortell noe om deg selv som ikke 
alle vet 
Jeg hadde en kirkegård som hage 
der jeg bodde før! 

Største tabbe?
Å aldri strikke prøvelapp på strikke-
prosjektene mine. Alltid for lite garn!

Til slutt, hva liker du å drive med 
når du ikke studerer eller jobber?
Å være kreativ og drive med alt av 
håndarbeid! Strikking, sying, tegning, 
maling… you name it. Jeg har meldt 
meg på keramikk-kurs til høsten, noe 
jeg håper kan bli en fast hobby ved 
siden av jobb.

Hilde Løwén Grumstad

Intervju med vår nye menighets -
pedagog Sarah Emilie Jonhaugen

Madagaskar
Vi støtter misjonsprosjektet på Madagaskar. I 2020 
skrev Drøbak og Frogn menighet under på en 3-årig 
misjonsavtale med NMS, og det er vi stolte av! Som 
menighet er vi med på å støtte NMS sitt arbeid på 
Madagaskar. NMS arbeider bredt for befolkningen på 
Madagaskar. Arbeidet består av utdanning, diakonalt 
arbeid, og annet hjelpearbeid. 
Landet har vært rammet av uvær med fl om. Dessuten har 
jordbruket vært rammet pga. avskoging. Bøndene får nå 
hjelp til å plante trær og kaktus for å binde jorda slik at de 
kan få dyrket nok mat.
Hva gjør vår menighet for å hjelpe? I fjor var det 
pandemi og vi samlet inn til oksygenapparat. I år gir vi 
pengegaver og har utlodning. Du får en anledning på 

Misjonsgudstjenesten 26. juni. 
Gaver kan når som helst vippses 
til vårt Madagaskar-nummer som 
er 592323  
Hvis du vil holde deg oppdatert 
om hva NMS arbeider med, kan 
du følge med på www.nms.no 
eller få tilsendt et gratis Misjonstidende: 
Bare send en sms med “NMS MT” til 2490.
Vi blir med på Folkvang i september, og det blir også 
Madagaskar-familiemiddag til høsten.

For Misjons- og Solidaritetsutvalget
Bjørg Andersen

Gaver kan når som helst vippses til vårt Madagaskar-
nummer som er 592323

592323

Sarah Emilie, vaskeekte Drøbaksjente, er ansatt som ny menighetspedagog i Drøbak og 
Frogn. Hun har ”gått gradene” fra konfi rmant, ungdomsleder, student på Menighets-
fakultetet og deltidsansatt i kirken i Drøbak og Frogn til hun nå har fått fast ansettelse. 
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VIPPS en gave til 13130  
(merket FERIE) eller gi 
på konto 3201 52 74165

En ferie 
å glede 
seg til

Gi trygge ferieopplevelser til 
familier som har det vanskelig

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

SJUENDE TEMA

SALG AV GRAVSTEN
- Din lokale leverandør i Follo -

Kvalitet fra stenhuggere gjennom 5 generasjoner!
Hos oss ser du den stenen du kjøper, og unngår tvil

ved bestilling fra katalog

 Ny gravsten fra kr. 8000,-
 Leveringstid fra 1 uke
 Kyndig veiledning på telefon og i butikken

Vi tar oss god tid til å hjelpe deg,
med personlig tilpassing av gravstenen

www.oslomonument.no - Ring oss: 64 94 69 53
Oslo Monument AS - 50 år i Follo

Nygårdsveien 32, ved Da Vinci-broen
Store luftige lokaler - Antibac tilgjengelig

Velkommen til
norges største
inneutstilling

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

HVORFOR FEIRES PINSE?

Pinse er den minst kjente av de tre store kirkelige 
høytidene. Spør 10 personer og jeg tipper at to kan 
det, to er inne på det, mens resten bare vet at det 

er fridager involvert. Det viser i hvert fall min lille og lite 
utvalgsbaserte uhøytidelige undersøkelse. Her trengs en 
oppklaring!

Pinse er enkelt sagt, kirkens fødselsdag. Den markerer 
at Den Hellige Ånd kom til apostlene, eller disiplene 
om du vil, og ba de spre ordet om Jesus som Guds 
sønn. Dette skjedde 10 dager etter det vi i dag kaller 
Kristi Himmelfartsdag. Det var etter en tale av Peter at 
folk begynte å tro på at den nylig himmelforne Jesus var 
Guds sønn. Dermed var den første kristne menigheten 
dannet. Det spesielle med dette var at Den Hellige Ånd lot 
apostlene snakke på andre språk, og oppfatte fremmede 
språk som sitt eget. Slik kunne alle folkeslag forstå 
budskapet om Jesus. Du kan lese om dette i Apostlenes 
Gjerninger, kapittel 2.

Pinse kommer av det greske ordet pentekoste, som betyr 
femtiende. Det er derfor lett å huske at pinse er 50 dager 
etter påske. Egentlig syvende søndag etter påske, det blir 
49 dager. Nære nok! Før Kristus ble også pinsen markert, 

da som en takkefest for kornhøsten (om våren) og senere 
knyttet til utvandringen fra Egypt, og Moses’ mottak av 
de ti bud på Sinaifjellet – som også var med 50 dagers 
mellomrom! (Se 2. mosebok) Fra ca. år 200 har pinsen 
vært knyttet til den hellige ånd. 

Hvis du vil pynte i huset, eller kirken, til pinse, kan du 
gjøre dette med løvkvister, som i gamle dager. Og siden 
det er bursdag har det også blitt laget tegninger og hengt 
opp ballonger. Pinsens farge i kirkesammenheng, er rød. 
Noe som ikke er så vanlig er å tenne pinsebål – dette var 
mer utbredt før. Bålet med løvkvister skulle minne om 
«fl ammene» over hodene til disiplene (les: den Hellige 
Ånd) denne pinsedagen. 

Skribenten må be om forsiktighet og at nasjonale bålregler 
blir fulgt, dersom du vil ta opp igjen denne tradisjonen. 
Men nå vet du hvorfor du plutselig får en trang til å lese fra 
Apostlene gjerninger hvis du sitter rundt et bål!

Hva eller hvem den hellige Ånd er, får vi kanskje komme 
tilbake til i denne spalten senere, det samme med forskjellen 
på apostler og disipler. Og hvis du lurer på hva som er den 
tidligste dato pinsedagen kan være, så er svaret 10. mai!

God pinsemarkering – og gratulerer med dagen!

Terje Hagen

KIRKEN FOR DUMMIES!
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Solitun Seniorpensjonat i Moss har nå ledige 
 l   eiligheter. Hos oss får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,   

felles  arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med velsmakende 

 hjemmelaget mat 
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell 

og snømåking 
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

EN GOD MÅTE Å BO PÅEN GOD MÅTE Å BO PÅ
Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.

Ring oss gjerne for mer informasjon  eller avtal 
et besøk for å se på  l eiligheter og stedet. 

Les mer på www.solitun.no eller be om å få 
tilsendt vår brosjyre.

Mio Solitun Seniorpensjonat AS, 
Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss 
post@solitun.no • www.solitun.no

HVA SKJER?

Vår Frelsers kirke i Drøbak har sommeråpent. 
Turister og fastboende er velkommen inn i 

den vakre kirken: Konserter, gudstjenester, tid 
for stillhet og ettertanke.

ÅÅPPEENN KKIIRKEE -- HHVVEERR OONNSSDDAAGG  
11.00 - 17.00 Velkommen inn

22. juni – 25. august

FOTO: Øivind Møller Bakken, Akershus Museet. Grafisk design: Tone Buene

Utenom de faste tider på onsdagene prøver vi å 
holde kirken åpent til varierende tider også 

andre ukedager. Se etter beachflagg og plakat .

Oppstart av guttekor i Drøbak
Drøbak og Frogn Menighet starter gutte kor høsten 2022. Koret vil 
være for sang glade gutter i alderen 7-12 år, fra Frogn og områdene 
rundt. 
Koret vil gi sangopplæring, glede over musisering sammen med 
andre, mestringsfølelse og være en sosial møteplass.
Kantor Rudolf de Beer skal være dirigent for koret. De Beer er 
opp rinnelig fra Sør-Afrika, og var tidligere dirigent av Drakensberg 
guttekor i Sør-Afrika. I Norge har han dirigert forskjellige kor, bl.a. 
Trondhjems Studenter sangforening.
Guttene trenger ingen kor- eller sang erfaring for å bli med, opp-
læring vil bli gitt. Vi tar sikte på en lavterskel oppstart, men med 
ambisjoner om å kunne synge sammen på et godt nivå på sikt. 

Praktisk informasjon
Alder: 7-12 år, og det er ønskelig at sangere er del av koret minst 
to år eller mer.
Område: Frogn, Nesodden, Ås og Ski.
Åpen øvelse for alle interesserte:
18. august kl. 15:30 på Smia fl erbruks hus i Drøbak.
Øvelser: Torsdager kl. 15:30-16:30 (med mulighet for middag i 
etterkant, én gang måneden).
Muligheter for deltakelse på konserter, festivaler og turneer (f.eks. 
Oslo guttekorfestivalen), høytidsgudstjenester i kirken med mer.
Ta gjerne kontakt innen 1. juli med Rudolf de Beer 
(rb898@kirken.no / 95013440) for å melde interesse.

12  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



 Livets gang
 Døpte
Dåpsdato Navn
19.03.2022 Viktor Krogh Hole

27.03.2022 Emma Dahl Hansen

27.03.2022 Olav Fjeldberg

31.03.2022 Lilly Marie Øinæs

03.04.2022 Jonas Hammarstrøm Strøm

03.04.2022 Aksel Andresen Søraas

03.04.2022 Lara Falck Morken

03.04.2022 Altima Nonchanthuk Nergaard

17.04.2022 Effi mia Dimitra Peslis Casey

23.04.2022 Lars Hjellet Johnsen

23.04.2022 Tobias Algrøy-Anderssen

01.05.2022 Francis August Eilertsen Slemdal

01.05.2022 Klara Sofi e Karlsen Midtskog

01.05.2022 Julie Elgaaen

01.05.2022 Lotta Hammarstrøm Støre

01.05.2022 Frøya Marie Wold Frugård

08.05.2022 Ola Crijns Herikstad

15.05.2022 Amandus Kruse Klynderud

21.05.2022 Tobias Haver Smedstad

29.05.2022 Even Sveen Svanberg

29.05.2022 Maximilian Louis Isaksen Asperud

29.05.2022 Embla Myklebust Lønn

29.05.2022 Oliver Baltrunas

29.05.2022 Hedvig Odette Volden Lilleslåtten

Vigde
Vielsesdato Navn
14.05.2022 Charlotte Engesæth og 
 Eirik Thorbjørnsen
14.05.2022 Anne Kristine Berg og 
 Atle Nielsen
21.05.2022 Carl Jørgen Sætre og 
 Anna Margrete Lied

Gravferd
Seremonidato Navn
15.03.2022 Jytte Inger Godske

18.03.2022 Ylva Märta Barbro Lysvåg

25.03.2022 Tor Otto Bråthen

25.03.2022 Freddy Egsæter

29.03.2022 Aase Wethe

29.03.2022 Anton Arvesen

01.04.2022 Aage Grønvold

01.04.2022 Turid Elisabeth Bakke Groth

05.04.2022 Liv Olaug Horni

05.04.2022 Yngvar Kristensen

08.04.2022 Fritz Magne Tharaldsen

08.04.2022 Grete Bruun

12.04.2022 Solbjørg E Grannes

13.04.2022 Mathias Skalle Treider

19.04.2022 Leif Åge Gulbjørnrud

26.04.2022 Anne Marie Johansen

29.04.2022 Anne Margrete Volckmar

29.04.2022 Berit Fredrikson

03.05.2022 Ellen Johannesen

03.05.2022 Helge Mikkelhaug

06.05.2022 Pål Mellbye

06.05.2022 Torkel Frode Hansen

10.05.2022 Gunvor Klara Knutsen

12.05.2022 Rolf Harry Evensen

20.05.2022 Kari Mette Skoglund

27.05.2022 Erik Thorbjørnsen Stokken
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GUDSTJENESTELISTE

 VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 5. juni – 1. Pinsedag 
Drøbak kirke kl .11.00 
Høytidsgudstjeneste 

Mandag 6. juni – 2. Pinsedag 
Oscarsborg kl. 12.00 
Friluftsgudstjeneste og Pinsefest for 
hele familien 

Søndag 12. juni
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Drøbak kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Begge ved Dag-Kjetil Hartberg og 
Svanhild Moen Refvik

Søndag 19. juni
Frogn kirke kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste med fokus på 
menighetens misjonsprosjekt NMS/
Madagaskar ved Andreas Skolt Iversen

Søndag 26. juni
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-
Steen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 3. juli
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-
Steen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 10. juli
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-
Steen og Daina Molvika

Søndag 17. juli
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kjerstin Jensen og 
Rudolf de Beer

Søndag 24. juli
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer

Torsdag 29.juli
Follo Museum ca. kl. 18.00
Olsokmesse i forbindelse med Olsok 
arrangementet på museet

Søndag 31. juli
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer

Søndag 7. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer

Søndag 14. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed- 
Steen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 21. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Camilla Kofoed-
Steen og Rudolf de Beer

Søndag 28. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Dag-Kjetil Hartberg 
og Svanhild Moen Refvik

Vi som er igjen lærer oss å leve med minnene, men 
først kan det være godt å ta farvel.

Plutselig er stolen tom...
Martin Heidi Roy Inger-Lise Toril Hanne

Telefon 69354020 • Alltid tilgjengelig • Østfold • fonus.no
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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.nogravstein24.no

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

Ski - Kolbotn - Nesodden
Drøbak - Askim - Ås  
Tlf. 64 91 49 00 (24t) 

jolstad.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 93 26 00 – hele døgnet

garder.bgr.no

Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen
Lindtruppbakken 13

ANNONSER

Tlf.: 47 61 12 00 - post@uteanlegg.no

• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinsarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Plen og beplantning
• Skjøtsel av grøntanlegg

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

8.999,-
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

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT



DEN INDRE STEMMEN

I samtaler med mange mennesker 
har jeg ofte undret meg over «den 
indre stemmen»: den stemmen 

som kan stoppe oss i å gjøre det vi 
egentlig har lyst til eller som gjør 
oss fl aue og utilpassede, selv om 
ingenting utenfra skulle tilsi at det er 
grunnlag for en slik konklusjon.
Stemmen kan være både krevende og 
fordømmende, men kan også hjelpe 
oss til å holde motet oppe og til å gi 
oss selv positive oppmuntringer og 
puff i riktig retning.
Jeg har undret meg over hvorfor den 
indre stemmen er så sterk, hva den 
styres etter og hvor ofte 
den er i konfl ikt med det 
som oppleves rasjonelt og 
fornuftig.

Dette er en liten 
refl eksjon over «den 
indre stemmen» - og 
akkurat nå, mens jeg 
skriver dette, sier min 
indre stemme «Kanskje 
dette er et dumt tema?» 
«Kanskje det ikke er 
interessant i det hele tatt?!» 
Min indre stemme forsøker 
å hindre meg eller gi meg 
råd. I beste fall er den indre 
stemmen en god hjelper som 
gjør at jeg må tenke meg om 
en gang til. Den skaper en indre 
dialog: skal/skal ikke.
Min indre dialog endte med 
denne refl eksjonen fordi det er et 
tema som opptar meg, og fordi jeg 
tror mange kan kjenne seg igjen.
Så håper jeg du tar imot mine tanker 
med åpenhet og velvilje, vel vitende 
om at jeg ikke klarer å dekke alle 
perspektiver ved «den indre stemmen».

Det nyfødte – har en tydelig og sterk 
stemme. Stemmen, eller skrikingen, 
brukes til å formidle alle former av 
behov for mat, trøst, bleieskift osv. 
De aller fl este babyer får det de har 
behov for når de gir uttrykk for hva de 
trenger.
Barnet uttrykker sitt grunnleggende 
behov, ufi ltrert og tydelig. Det nyfødte 
barnet har ikke lært eller erfart sin 
«indre stemme».

Annerledes er det når barnet vokser 
til. Barnet lærer å kjenne egne behov 
og gi uttrykk for dem. Språket utvikler 
seg, og i barnets lek kan foreldre og 
foresatte mange ganger høre igjen sin 
egen stemme.
Jeg kan huske mine egne barn som 
lekte «mor, far og barn» og hvor jeg 
mang en gang ble overrasket og noen 
ganger litt beskjemmet over hvordan 
jentene kopierte min stemme og ba 
dukken gjøre akkurat det samme som 
jeg så mange ganger hadde bedt dem 
om eller satt grenser i forhold til.

Det er liten tvil om at 
foreldrenes holdninger, rammer 

og grenser setter dype avtrykk i barn 
og refl ekteres i ungenes lek.
Og sånn skal det jo være! Foresattes 
oppgave er nettopp å beskytte barnet 
og hjelpe det til å ta mer og mer 
ansvar for eget liv.
Det er verdt å tenke igjennom hvor-
dan de voksnes stemmer, sammen 
med andre krefter etter hvert internal-
iseres mer og mer i barnet. Og det er 
verdt å tenke igjennom hvordan jeg 
formidler etikk og verdier til barnet 
mitt. Gjør jeg det med omsorg og 
kjærlighet eller formidler jeg strenghet 
og avvisning?
Om barnet i tillegg opplever 
vanskelige relasjoner som for 
eksempel mobbing og utestengning

kan den indre stemmen forsterke seg 
og gjøre barnet ekstra sårbart.

For et barn som har opplevd mye 
strenghet og avvisning kan det bli 
vanskelig, for ikke å si umulig, å skille 
mellom hva som er dets egen genuine 
stemme til forskjell fra de stemmene 
det faktisk ønsker å ta avstand fra i sitt 
voksne liv.

Det er et langt sprang fra barnets lek 
til samtalerommet. Her møter jeg 
mennesker som plages av den indre 
stemmen. Jeg møter mennesker som 

ikke makter å sette grenser for 
seg selv fordi den indre stemme 
forteller dem at det kan de ikke.
Jeg møter mennesker som tynges 
av dårlig samvittighet, og jeg 
møter mennesker som forteller 
at den indre stemmen har løpt 
løpsk. Noen kaller det tankekjør. 
Jeg møter mennesker som har 
ekstrem lav tro på seg selv.

Når vi utforsker den indre 
stemmen, er erfaringen at 
den ofte er knyttet til sterke 
følelser: oftest frykten for å 
bli avvist eller frykten for 
ikke å være god nok. 

Den indre stemmen kan være 
en god veiviser, men det kan også 
være formet av verdier og holdninger 
som ikke lenger er relevante og som 
igjen kan hindre oss i å ta riktige 
beslutninger.
En positiv indre stemme hjelper oss 
til å navigere og til å korrigere kursen 
når det trengs. Den kan hjelpe meg til 
å si unnskyld og til å vise respekt og 
medfølelse overfor et medmenneske. 
Den kan hjelpe meg til kloke valg og 
avgjørelser. Den utfordrende stemmen 
kan hindre og stoppe meg.
Derfor er det så viktig å være den 
bevisst, - er det en stemme jeg skal 
lytte til eller er det en stemme jeg 
ikke lenger skal gi så stor plass og 
betydning.
Bare du vet svaret! 
Lykke til med å utforske din indre 
stemme.

Bente Bjerknes

indre stemmen er så sterk, hva den 

interessant i det hele tatt?!» 
Min indre stemme forsøker 

råd. I beste fall er den indre 
stemmen en god hjelper som 
gjør at jeg må tenke meg om 
en gang til. Den skaper en indre 

Det er liten tvil om at 

stemmen. Jeg møter mennesker som 
ikke makter å sette grenser for 
seg selv fordi den indre stemme 
forteller dem at det kan de ikke.
Jeg møter mennesker som tynges 
av dårlig samvittighet, og jeg 
møter mennesker som forteller 
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