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VÅRDUGNAD PÅ GRAVPLASSENE
Rett over påske er det igjen tid
for vårdugnad på gravplassene.
I samarbeid med våre ansatte
skal vi gjøre gravplassene klare
for en ny sesong. Alle er hjertelig
velkommen til å være med og bl.a.
feie stiene og fjerne strøgrus, rake
gresset og fjerne det siste løvet fra
i høst.
FROGN kirkegård
onsdag 15. april kl. 17.00 - 19.00
DRØBAK kirkegård
torsdag 16. april kl. 17.00 – 19.00
Vi stiller med kaffe og sveler.
Store og små deltok på dugnaden i fjor.
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ANDAKT

Hvem gjør hva i kirken?
I Drøbak og Frogn har vi tre prester. Prestene blir ansatt av
bispedømmerådet i Borg, som også er arbeidsgiver. Prosten i
Søndre Follo, Hege Fagermoen, er den som ivaretar det løpende
arbeidsgiveransvaret. Hele Frogn kommune utgjør bare ett
sogn og vi har derfor bare en sogneprest, Dag-Kjetil Hartberg.
Sognepresten leder prestetjenesten i sognet og er medlem av
menighetsrådet som hos oss også ivaretar fellesrådsfunksjonen.
Han og de to andre prestene, kapellanene Camilla Kofoed-Steen
og Andreas Skolt Iversen, har et bredt arbeidsfelt. De har de
samme kjerneoppgavene: Gudstjenester, gravferder, vielser,
sjelesorg/samtaler og annet menighetsbyggende arbeid. Alle
bidrar i konfirmantundervisningen som ledes av kateket.
De har i tillegg fått egne ansvarsområder de jobber spesielt med.
Kirkeverge Per-Ørjan Aaslid er daglig leder på kirkekontoret
og har arbeidsgiveransvar for alle ansatte unntatt prestene. Han
er saksbehandler for menighets- og fellesråd og har også det
økonomiske ansvaret.
Saksbehandler Govert van den Brink har hovedansvaret for
gravferdsforvaltningen. Administrasjon av graver, festeavtaler,
gravstell og planlegging av grevferdsseremonier og urne- og
kistenedsettelser. Også den daglige driften av kirkene og andre
eiendommer faller inn under saksbehandlerens oppgaver.
Sekretær Randi Flock har den daglige kontakten med publikum.
Hun har bl.a. ansvar for kirkebokføring og alt papirarbeid ifm.
dåp og vielser.
Vi to musikere i staben, kantor Rudolf de Beer og menighets
musiker Svanhild Moen Refvik. Kantor er en beskyttet tittel hvor
det kreves 4 års kirkemusikalsk utdanning. Musikerne fordeler
alle gudstjenester, gravferder og vielser seg imellom. I tillegg er
Svanhild dirigent for to barnekor og Drøbak Gospel mens Rudolf
er dirigent for Drøbak Kantori.
Det er to undervisningsstillinger i menigheten, kateket Oddrun
Bøhlerengen og menighetspedagog Tracy Steller. Tracy har
hovedansvaret for trosopplæring for de fra 0-13 år med alt
fra babysang til tårnagenter og mye annet. Hun er også med
på Smiagudstjenestene. Oddrun har hovedansvar for de fra
13-18 år hvor konfirmantene utgjør en vesentlig del. Barne- og
ungdomsarbeider Sara Emilie Jonhaugen er deltidsansatt og
jobber bl.a. med konfirmantundervisning og ungdomslederkurs.
Kirketjener Jannicke Sandal sørger for renhold og klargjøring
av kirkene til gudstjenester og seremonier.
Kirkegårdsarbeider Antoni Zolnerkiewicz har hovedansvaret
for kirkegårdene med mange gartner- og vaktmesteroppgaver
som gressklipping, beskjæring og planting, i tillegg til graving og
søppelhåndtering.
Diakon Atle Eikeland jobber i hele Søndre Follo Prosti, dvs. Ås,
Nesodden, Frogn og Vestby kommune. En diakon arbeider med
sosiale tiltak og omsorgsoppgaver i kirken. I Frogn har Atle bl.a.
en samtalegruppe på Steinhuset.

Jeg skriver denne andakten tre dager etter at
Norge mer eller mindre ble stengt ned, og
dagen etter at vi for første gang i manns minne
ikke hadde en fysisk søndagsgudstjeneste i
menigheten vår.
Når du leser dette er det gått noen uker til, og
ingen vet i dag hvordan hverdagen vår er da.
Det har vært noen rare dager. Mange bruker ord
som uvirkelig, surrealistisk og skremmende.
Og vi hører at dette er en test på hvordan
vi klarer å håndtere kriser. For mange er det
jo langt mer enn en test. Det er beinharde
realiteter.
For kirken er dette ikke en økonomisk krise.
Så langt i alle fall. Men situasjonen utfordrer
oss på vår identitet. Hva er kirken når de ytre
kjennetegnene blir borte? Ikke minst det fysiske
fellesskapet som er så grunnleggende?
Akkurat nå tenker jeg at årets påske blir noe å
bryne seg på. Klarer vi å feire påske oppe i alt
dette som omgir oss nå?
Det er da 2000 års kirkehistorie kommer og
banker vennlig på mitt frustrerte hodet og sier:
«Ikke fortvil. Du er ikke alene. Husk at påsken er
ikke et arrangement. Det viktige er ikke hvordan
den markeres, men at det er noe å feire. Og det
kan ikke tas fra oss»
Det hjelper å høre det. Og tenke på hvor mange
prøvelser mennesker har vært utsatt for opp
gjennom historien. Og så har faktisk påskens
budskap overlevd alt sammen!
Det får meg til å tenke på noen vers fra Rom.8.
Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød,
angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken
engler eller krefter, verken det som nå er eller det
som kommer, eller noen makt, verken det som er
i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i
Kristus Jesus, vår Herre.
Påsken 2020 blir sikkert annerledes.
Men det er utenpå.
Ha en velsignet påske!
Dag-Kjetil Hartberg
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INTERVJU

Kantor i karantene...

D

et var ikke bare enkelt å få til
et intervju med Frogns nye
kantor Rudolf de Beer. Han
befant seg i karantene hjemme i
Oslo, og undertegnede i selvpålagt
karantene i Drøbak. Som med det
meste nå om dagen ble mobilen
redningen.
Rudolf kommer opprinnelig fra SørAfrika. Hans mors familie kommer
fra Tyskland, og hans fars fra Finland.
(Han vokste opp under apartheid,
dette vil dere få vite mer om i neste
nummer muligens).
Han har en solid utdannelse innenfor
musikk. Først ble det en bachelor
i piano og komposisjon. På slutten
av nittitallet kom generalsekretæren
i Norges Korforbund, Kåre Hanken
til Sør-Afrika med koret Schola
Cantorum. Rudolf fikk være med
på masterclass (en student får lære
av en ekspert) og dette gjorde sterkt
inntrykk. Han ville lære mer, men da
måtte han til Norge. Det førte til en
mastergrad i musikkvitenskap, praktisk
kordirigering og ensembleledelse i
1998. På Universitetet i Oslo fikk
han Kåre Hanken som mentor. En av
jobbene hans har vært på Drakensberg
guttekorskole. Elevene består av
gutter i alderen 9-15 år. Skolen

turnerer både i ut- og innland. Rudolf
var i Norge to ganger med skolens
kor. Så gikk ferden til Stellenbosch
universitet, der han underviste i
kordireksjon og musikkpedagogikk, i
tillegg til å dirigere kor. Han har tatt
en doktorgrad i et samarbeidsprosjekt
mellom Nelson Mandela Metropolitan
universitet og Norges Musikkhøyskole.
Det meste av undervisningen foregikk
på Norges Musikkhøyskole. Lysten
til å jobbe noen år i Norge ble tent,
og i 2012 startet han som kantor
i Steinkjer. I tillegg til jobben som
organist i kirken og kordirigent der
hadde han flere andre kor i tillegg,
blant annet et studentkor i Trondheim.
Han dirigerte også et storband, og
hans siste oppdrag i Steinkjer var med
Gladiolus storband. Nå bor Rudolf i
Oslo, og synes Drøbak er et flott sted
å jobbe. Han var her i 2017, og tenkte
det ville være en drøm å få jobbe her!
Planen om å jobbe noen år i Norge
har ikke lenger en sluttdato…
På spørsmål om hva han liker med
jobben sin, sier han at han først og
fremst er kordirigent, og er veldig glad
i å undervise. På amatørnivå, som kor
i Drøbak er på, er kordirigering mest
undervisning. Da blir det kontrast,
på godt og vondt, å spille orgel. Her

er det kun Rudolf som må prestere.
Han har lært improvisasjonsteknikker
i komposisjonsstudiet og lager nye
harmonier og leker litt med salmene.
Alle salmer får i hvert fall et vers
originalt fra koralboken, så synge med
skal være mulig.
Jeg spurte Rudolf om hva han tenker
musikk kan bety i denne tiden. Han
ligger selv i senga og er syk. Han
tenker på alle de som er i karantene,
og i tillegg er alene. Musikk kan gi
hjelp til å slappe av. Han tenker det
er fint med sosiale medier som nå
deler alt fra morsomme innslag til
videogudstjenester. For Rudolf er det
viktig at musikk er en ekstra måte å
fortelle om evangeliet. Han opplever
at mange kan like kirkemusikk selv
om de ikke går i kirken til vanlig. Den
kan hjelpe oss å bli rolige, gi glede.
Har du noe musikk du vil anbefale?
Gospel fra Amerika gir energi og glede
– for eksempel Harlem Gospel Choir.
Arvo Pärt er en komponist fra Estland
som er utrolig interessant og skriver
fantastisk musikk!
Hilde Løwén Grumstad

Ønsker du å være en del av et hyggelig miljø?
ta med noe godt til kaffen.
Vi drar også på kortur circa hvert
annet år. Da har vi gjerne opptreden
i en lokal kirke. Og noe av tiden
brukes til øvelse. Men mesteparten av
tiden er vi sosiale.

Liker du å synge?
Drøbak Kantori trenger flere sangere.
Drøbak Kantori teller for tiden 15
sangere. Musikalsk mener vi selv, at vi
klarer oss ganske bra, mye takket være
dyktige dirigenter gjennom mange
år, og lærevillige korister. Men, vi er
sårbare ved sykdom fordi vi er få.
Vi har et veldig godt, og inkluderende
miljø. Det skyldes kaffepausene, som
vi tar alvorlig. Prat rundt bordet er
viktig for miljøet. Koristene bytter på å
4 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

Nå har vi fått en svært erfaren, og
dyktig dirigent i Rudolf de Beer.
Vi opplever hans ledelse som
nytenkende og spennende.
Drøbak Kantori ble etablert i 1994.
Det er «stamkoret» til Drøbak og
Frogn menighet. Koret har faste
oppdrag i forbindelse med f.eks.
konfirmasjoner og i julen. Du
trenger ikke å være verken troende
eller kirkegjenger for å være med i
kantoriet, men du kan naturlig nok
ikke ha noe imot å være med på noen
få gudstjenester i løpet av året.

Koret har et variert program, men
hovedtyngden av repertoaret ligger på
klassisk musikk fra de siste 700 årene
og frem til i dag, i tillegg til viser og
folketoner.
Koret øver vi i Drøbak Kirke hver
tirsdag fra kl. 19.30-21.30. Vi har
måttet ta en liten ”koronapause” nå
men håper at vi snart er i gang igjen.
Koristene kommer fra hele Follo.
Dersom du trenger skyss for å komme
på øvelse, så ta kontakt. Det er det
alltids noen man kan få sitte på med.
Hvis du ønsker mer informasjon kan
du finne oss på facebook, eller ta
kontakt med styret ved
Ottar Hellenes, tlf. 97532950,
mail: ottarh1965@gmail.com,
eller dirigent Rudolf de Beer,
mail: rudolf.de.beer@frogn.kirken.no

DRØBAK KANTORI

Gravferd under korona-restriksjoner
I tråd med de nasjonale retningslinjene som er gitt for
inneværende periode med spredning av korona-virus, er
det også innført restriksjonene på gravferd. Kirkevergene
og prosten i Søndre Follo prosti har sammen blitt enige om
følgende retningslinjer.
1. Gravlegging og kremasjon vil måtte gjennomføres
innenfor gravferdslovens bestemmelser på 10 virkedager
fra dødsdato. Det er begrenset med kjølelagringsplass
i kommunene, vi vil derfor ikke legge til rette for
utsettelse av gravferd utover lovens bestemmelser.
2. Ved gravferdsseremonier er det fra sentralt hold
satt en maksbegrensning på 50 personer (inkludert
medvirkende) i de lokalene det er mulig å opprettholde
avstandsbestemmelsene på 1 meter. Noen av lokalene
er mindre og kirkevergen har satt restriksjoner på maks
antall personer ut fra de lokale forholdene.
Makstallet på 50 personer kan bli endret på kort varsel.
3. Vi oppfordrer til å gjennomføre seremonier kun for
begrenset antall inviterte.
4. Personer i karantene kan ikke delta. Risikoutsatte
grupper bør ikke delta.
5. Det kan være en sorg når det er restriksjoner på antall
personer tillatt til seremoni. Det er derfor mulig å tenke
seg andre alternativer:
• Ved bisettelse (kremasjon) kan familien velge å la
kisten kremeres innen 10 virkedager for så å ha en
urneseremoni i kirken senere.

DIGITAL KIRKE I FROGN
Kirken er tilstede på Facebook, Instagram og gjennom
vår hjemmeside.
Faste poster for ”digital kirke” er:
•

Søndager kl. 15.00 – Andakt fra Smia kapell

•

Onsdager kl. 21.00 – Ord for kvelden

•

Torsdager kl. 17.00 – Fortelling

•

I tillegg legger vi daglig ut poster på sosiale
medier og nettsiden vår.

• Ved gravlegging kan vi gjennomføre en enkel gravferd
for nærmeste pårørende, og så legge til rette for en
minneseremoni ved en senere anledning.
6. Byråene må gjerne legge til rette for streaming av
seremoniene i samråd med ansvarlig for gravferden
(familien).
7. Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og
klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med
hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye. For kirkens
seremonier vil presten veilede de pårørende til dette.
8. Det er viktig at kirkens ansatte, begravelsesbyråene
og pårørende samarbeider om å opprettholde
bestemmelsene som nå er lagt på best mulig måte. God
kommunikasjon mellom alle parter som er involvert er
viktig.
9. Vi beklager ulempene dette medfører for de
sørgende og håper på forståelse for disse tiltakene.
Per Ørjan Aaslid, kirkeverge i Frogn
Hege E. Fagermoen, prost i Søndre Follo prosti

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

Foto: Iren Lande Brakstad

K

Trosopplæring hjemme?

irkens største høytid nærmer seg, mens hverdagen
har blitt snudd på hodet for hele befolkningen.
Vi skal alle gjøre ting vi aldri har gjort før, også
jeg. Hos oss er det to voksne med hjemmekontor, tre
skolebarn som skal ha hjemmeskole og en hjemvendt
dansestudent. Sammen skal vi ta vare på hverandre og
på et eller annet vis, gjøre de tingene vi trenger å gjøre.
Tross den nødvendige isolasjonen er fellesskapsfølelsen
sterk hjemme, som ute i verden. Det er klart vi skal få til
dette! Ikke bare skal vi få det til, men vi skal finne nye
muligheter og nye måter å gjøre ting på.
I kirken betyr det å finne nye måter å være sammen på,
og nye måter å drive trosopplæring på. Egentlig synes jeg
trosopplæring er et dumt ord i denne sammenhengen.
Det peker mot en slags skolevirksomhet, og det arbeidet
vi driver med i kirken er ganske annerledes. For meg er
oppgaven i all hovedsak å fortelle bibelfortellingene til
barn og unge, og være med dem i deres åndelige utvikling
ved å undre meg sammen med dem, stille spørsmål og
svare på deres spørsmål så godt jeg kan. Vi bygger felles
skap og følger Jesu eksempel så godt vi klarer. Nå som de
fysiske møtepunktene våre midlertidig er borte, blir jobben
å finne nye muligheter for å gjøre dette arbeidet.
Å være kirke på nett er ikke noe nytt, men noe som har
fått stort fokus de siste dagene. Dere kan finne andakter,
bønnevegger og linker til salmer med mer både fra kirken
sentralt, men også fra oss som jobber i Drøbak og Frogn. Vi
kommer til å utforske videre hvordan vi kan være kirke for

barn og unge på nett. I tiden fram mot påske vil det legges
ut korte filmsnutter med bibelfortellinger for barn. Disse
kan dere se på sammen, og kanskje blir det noen fine og
undrende samtaler som følger?
Dette kan være tiden for å snakke sammen om de viktige
tingene. Vi som har barn har allerede blitt møtt med
store spørsmål, med engstelse og frykt, men også med
bekymringsløshet og positivitet. I Bibelen finner man
fortellinger som sier noe om det å være menneske, og Jesus
viser oss hvordan Gud møter oss. Det finnes mange fine
barne- og ungdomsbibler å få tak i. Noen kan man tegne i,
andre er laget som bildebøker eller tegneserier. Disse kan
man bestille på nett hos bokogmedia.no og iko.no. Mitt
inderlige ønske er at barna får høre fortellingene – les for
dem, snakk med dem og undre dere sammen. Jeg vil også
legge ved linker til spillelister til sanger knyttet opp mot
de ulike bøkene vi deler ut til barn i kirken - så kan dere
synge sammen også. Det var mange spennende samtaler
om skapelse jeg hadde med min 4-åring etter hun hadde
sunget «Hvem har skapt alle blomstene» på barnekoret for
de minste.
Det er dessverre lett å undervurdere barns åndelighet og
tro at de er tomme kar som trenger å fylles med det vi
voksne mener er verdifullt. «Mamma, jeg vil elske alle
mennesker, for sånn er det man elsker Gud» fortalte min
yngste meg (den gang 6 år) og la for alltid død tanken om
at hun trengte meg for å vise henne hvem Gud er.
Tracy Steller

Kirken deler hvert år ut ”Min kirkebok” til 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer. Det er mange fine sanger i bøkene og det
er laget spillelister på Spotify, Apple music og Tidal med sangene fra de tre bøkene. Link til spillelistene er lagt ut på
kirkens hjemmeside www.kirken.no/frogn
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På jakt etter et stort mysterie

S

iste dagen i januar var det
planleggingsdag for skolene,
og vi benyttet anledningen til
å invitere 3. klassingene i soknet til
Tårnagentdag i Drøbak kirke.
Etter oppmøte og registrering på
Hospitalet måtte alle kommende
agenter finne veien til kirken ved
hjelp av kodeord og en mystisk
agent. I kirken var det tid for å
bli kjent, både med hverandre
og kirken. Årets tårnagenter viste
seg å være svært oppmerksomme
og lærevillige, og da tiden kom
for å jakte på det store mysteriet i
kirken viste de beundringsverdige
agentferdigheter: fokus på detaljer,
analytisk sans, humor, kreativitet
og samarbeid. Etterpå fikk vi servert
deilig lunsj på hospitalet av våre
trofaste «kokker» Mette og May
Grethe. Resten av dagen ble det
tid til formingsaktiviteter, besøk i
klokketårnet med klatresele, utelek,
film og utdeling av agentdusør for vel
gjennomført oppdrag.
Påfølgende søndag møttes vi igjen til
egen Tårnagentgudstjeneste. Kirken
var pyntet med egenproduserte
kirkeklokker og «glassmalerier» (det
ligger fremdeles noen på kontoret
for avhenting). Vi ønsker å takke alle
som deltok for to skikkelig flotte dager
sammen!
Agenthilsen fra staben i Drøbak og
Frogn.
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VÅRJEVNDØGN

VÅRJEVNDØGN – bestemte når vi feirer jul!

J

ulefeiringen, festen til ære for
Jesu fødsel er den yngste av alle
kirkens høytider. Feiringen av den
tok ikke til før tre hundre år etter Jesu
fødsel. Datoen, 25. desember er ikke
bestemt utfra historiske fakta, og det
var mange diskusjoner om når man
skulle feire den. Dagen er valgt utfra
en interessant symbolsk tankerekke.
Søndag 22. mars feiret vi i kirken
Maria budskapsdag, det var dagen da
Maria fikk besøk av engelen Gabriel
og Jesus ble unnfanget. Dagen er
egentlig 25. mars og vi hører ofte
at den er man kommet til ved å ta
utgangspunkt i Jesu fødsel og regne
seg 9 måneder bakover, men historisk
er dette å snu det på hodet.
I den gamle jødiske tradisjonen
trodde man vårjevndøgn var 25. mars.
Dagen da solen skinner likt over hele
verden, dagen da lyset virkelig er
rettferdig og likt fordelt på alle. Dette
var en festdag i jødisk tradisjon. Man
tenkte at vårdagen ikke bare var en
tid for å feire det nye året og det nye
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livet, men også dagen en best kunne
feire skapelsens oppstart. Dette var
skaperverkets dag! Dette ble derfor
også valgt til nyskapningens dag, den
dag Jesu liv i Maria startet. Julen måtte
så feires ni måneder seinere.
(I en parentes kan det nok bemerkes at
det kan være en sammenheng med at
man i Roma den 25. desember hadde
fest for «den ubeseirede sol»).
Kanskje har vi mistet noe når feiringen
av skapelsens dag er blitt bort. Kirken
hadde en festdag til ære for det
spirende livet, en fest for å markere
livets start, en fest til undring over
kraften i frøet som skulle i jorden, en
fest til å glede seg over at nå skinte
lyset likt for alle. En dag som kunne
være en påminnelse om en mer
rettferdig fordeling. En fest for en tid vi
kunne høste glede av i den mørkeste
tida?
En vårfest kan kanskje bringe oss
tettere på naturens gang og bidra til
økt forståelse, eller rettere en fornyet
forståelse for de tette bånd med
naturen vi er avhengige av.

Vi lever i en vev der båndene
til naturen er renningen. Når de
båndene klippes over rakner veven.
Kanskje er det nettopp dette som er
årsaken til vår økologiske krise, at
båndene til naturen er brutt? I dagens
supermarked finnes ikke lenger noen
årstider!
Den gamle norske turtradisjonen
var veldig spesiell. Vi gikk i taushet
og snakket kun når vi hadde pause.
Dette var vår form for meditasjon. Nå
er denne formen på vei tilbake, fra
Japan! Shinrin yuku, kalles det, eller
«skogbading». Det har av alle ting blitt
en moderne form for terapi.
Ta fram igjen den gamle norske
tradisjonen, gå i stillhet, kjenn
nærheten til naturen, kjenn luktene av
våren, lytt til lydene av våren. Undre
deg over naturenes og livets nye start.
Undre deg over kraften som skjuler
seg i frø og spirer. Er det i denne
skjulte, men åpenbarte kraften vi
møter Gud?
Gjermund Stormoen

FASTEAKSJONEN

Glade jenter i Aliyu Amba, her omskjæres ikke
lenger jentebarn.

Vann forandrer alt! Vannpumpen i Checha
gleder lokalbefolkningen!

Skogplanting er en viktig del av
KN`S arbeid, prostidiakonen fikk
gleden av plante sitt eget tre!

Mobiliseringsreise til Etiopia

S

om mange kjenner til organiserer
Kirkens Nødhjelp hvert år en
innsamlingsaksjon i fastetiden,
Fasteaksjonen.
De fleste har nok fått besøk av
konfirmanter eller andre med bøsser
like før påske. Dette er en viktig
inntektskilde for Kirkens Nødhjelp og
deres prosjekter rundt i verden.
Hver høst arrangeres det
mobiliseringsreiser til prosjektland
hvor noen menigheter får besøke
prosjekter for å promotere faste
aksjonen med egne inntrykk, bilder
osv.
Naboen vår, Ås menighet, var en
av de menighetene som fikk sende
2 representanter på en av turene,
nærmere bestemt til Etiopia. En av
dem var prostidiakon Atle Eikeland
som skal formidle inntrykk til hele
Søndre Follo prosti.
Her får vi et lite glimt hva man fikk
se av Kirkens Nødhjelps arbeid i
landet og det kommer mer nærmere
fasteaksjonen.

Kirkens Nødhjelp har vært i Etiopia
siden 1974 og driver et mangfoldig
arbeid i landet. Det er ansatt en
stedlig representant som er norsk,
de andre ansatte er etiopiere. Man
jobber med prosjekter innenfor fire
fagområder, men det ble understreket
at disse sammenfaller ofte med
hverandre. Mer informasjon om
prosjektene kommer i seinere
menighetsblad, nå skriver jeg litt om
de ennå relativt ferske inntrykkene fra
prosjektbesøkene.

vannet. Før skolen fikk vann var det
vanskelig å rekruttere lærere. Nå søkte
lokale unge på ledige lærerjobber.
Det gjorde sterkt inntrykk å møte på
skolelever i «takkeprosesjon».

«Vann forandrer alt» er temaet for
Fasteaksjonen 2020. Hva dette
betyr i praksis fikk vi se med egne
øyne. Tilgang til reint vann har store
samfunnsmessige ringvirkninger. Vi
besøkte en avsidesliggende landsby
som lå nesten 3000 m.o.h. Denne
hadde fått tilgang på vann for noen
få år siden, noe som ikke kunne
overvurderes. Man hadde allerede
opplevd at det var mindre sykdom
i landsbyen, frafallet fra skolene var
mindre, barna hadde nå tid til å gå på
skolen og det var nå like mange jenter
som gutter blant elevene. Tidligere
var det jentene som måtte hente

Et slikt resultat hadde ikke vært mulig
uten et nært og fortrolig samarbeid
med lokale aktører. Ikke minst hadde
religiøse ledere, i dette tilfelle fra
den etiopisk-ortodokse kirke og det
muslimske samfunnet lokalt, og
ansatte i helsesektoren og lærerne
spilt en avgjørende rolle.

Et annet viktig arbeidsområde for KN
er «Reproductive health». Hovedfokus
her er forebygging av tvangsekteskap
og bekjempe omskjæring av jenter.
Vi besøkte en landsby, Aliyu Amba,
for 3 år siden ble alle jentebarn her
omskåret, nå ingen!

Det var sterkt å møte disse dedikerte
menneskene og ikke minst høre
historiene fra kvinner og unge jenter
i landsbyen som var svært glade for
dette og optimistiske for framtiden.
Kort oppsummert så vi at arbeidet
nytter, så støtt opp om Fasteaksjonen!

FASTEAKSJON TIL INNTEKT FOR KIRKENS NØDHJELP
110 konfirmanter i Drøbak og Frogn sto klare til å gå rundt med bøsse i hele
Frogn og samle inn penger til Kirkens Nødhjelp 31. mars. Men dessverre kan
ikke bøsseaksjonen gjennomføres i disse koronatider.
Så fasteaksjonen må i år bli en digital innsamling og vi oppfordrer alle som
ellers ville ha gitt et bidrag når en ung bøssebærer ringte på, om i stedet å
støtte aksjonen ved å gi en gave på Vippsnummer 2426. Du kan også sende
en SMS med kodeord VANN til 2426. Da gir du kr 200 som blir belastet
telefonregingen din. Eller du kan overføre et valgfritt beløp til
Kirkens Nødhjelps gavekonto 1594 228 7493 (merk gaven fasteaksjonen)
Kapellan Ingrid i Ås og lokal ungdom.
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Velkommen til kirke på nett
Vi nærmer oss påske og mange lurer
også på hva som skjer i kirken i denne
tiden. På grunn av fare for spredning
av korona-virus er kirkene dessverre
stengt for gudstjenester de neste
ukene. Vi vet ikke hvor lenge dette
vil vare, men oppfordrer alle til å
følge med på våre nettsider:
www.kirken.no/frogn

Gudstjenester og begravelser
Selv om alle samlinger i kirken er
innstilt inntil videre, så er kirken aktivt
til stede blant folk i Drøbak! Vi vil
publisere enkle gudstjenester fra Smia
kapell hver søndag, og på Facebook
kan du følge med på dagens bønn m.m.
Se www.facebook.com/frognkirken.

Begravelser kan bli filmet (streamet)
og publisert på YouTube, hvis familien
ønsker det.

Konfirmasjon utsatt til høsten
På grunn av korona-epidemien,
blir dessverre alle konfirmasjons
gudstjenestene i Den norske kirke
denne våren utsatt til høsten. Det
gjelder også i Drøbak og Frogn. Vi
kommer tilbake med mer informasjon
på våre nettsider og epost til de
berørte så snart situasjonen tilsier at vi
kan sette en ny dato.

Ny inngang til Frogn kirke
Det nye inngangspartiet til Frogn kirke tar
form. Det var ved byggingen av Frogn kirke,
som sto ferdig i 1999, ikke tatt høyde for at
også mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal kunne komme inn på en trygg og verdig
måte.
Etter en grundig planprosess har kirkelig
fellesråd gått for en løsning med en lang
slak rampe som skal være inngang for alle.
Det blir belysning langs rampen og på
parkeringsplassen og det blir nytt tuntre og
beplantning i skråningen opp til rampen.
Kirken skal være stengt fram til 5. april.

Tro og Lys
Follo
Ås arbeidskirke kl. 14.00
(under forbehold)
18.04.
03.05. kl. 11.00
Tro og Lys gudstjeneste
20.06.

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Ski - Kolbotn
Askim - Nesodden - Ås
Tlf. 64 91 49 00
jolstad.no
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(24t)

Døpt
e

Livet
s
gang

Gravferd

Dåpsdato Navn

Seremonidato Navn

01.12.2019
01.12.2019
08.12.2019
08.12.2019
08.12.2019
08.12.2019
29.12.2019
12.01.2020
12.01.2020
12.01.2020
12.01.2020
12.01.2020
12.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
02.02.2020
02.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
23.02.2020
08.03.2020

26.11.2019
29.11.2019
06.12.2019
06.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
20.12.2019
03.01.2020
07.01.2020
08.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
14.01.2020
14.01.2020
17.01.2020
17.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
04.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
11.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
03.03.2020
06.03.2020
10.03.2020

Leah Dahl Hansen
Billie Stokkeland
Axel Flakne-Arnér
Håkon Bakke
Odin Gran Askautrud
Frida Broch Mathisen
Lucas Conradi
John Carlos Kolstad
Live Christine Ødegårdstuen
Pedro Paulo Svads
Tobias Nikolai Herfindal
Vegard Buch Berggren
Joachim Johansen
Philip Blomsen
Astrid Sandnæs-Gregersen
Kasper Ohnstad Bjørgan
Ulrik Grimsgaard Hellesvik
Axel Indseth Alm
Felix Hagen Pettersen
Casper Omre Gjerdalen
Tiril Stjernstrøm Woll
Lukas Danielsen
Teodor Kruse Klynderud
Clara Kolflaath-Novello

Vigde
Vielsesdato Navn
31.12.2019 Lillian Johnsen og
Sven Ombudstvedt

Astri Karin Hagen
Johanna Pettersen
Else Arvida Christiansen
Elizabeth Gilmour Conradi
Thor Arild Bergstrøm
Tron Oddvar Fredriksen
Tove Marie Toftner Aschem
Gunvor Ingeborg Storrud
Grete Skurdal Davis
Liv Solveig Hansen
May Bodil Grøndahl
Edith Bakkerud
Svein Erik Hernes
Anna Kanitz Myhre
Hanne Tone Brenden
Anni Eugenie Johnsrud
Inger Irene Parker
Nina Thomas
Peter Oluf Engbakk
Klaus Arnfin Håkonsen
Gunvor Marie Omvang
Torbjørn Pedersen
Wenche Marie Eskelund
Terje Skalstad
Heddy-Karin Lervik
Reidun Elisabeth Bøhlerengen
Inger Margrethe Steen Ahnstrøm
Frida Gripstad
Richard Madsen
Aase Løkling
Asbjørn Roxrud
Kjell Arthur Riise
Trond Uhlen Bagstevold
Anette Thorstensen
Morten Johnsen
Jan Fredrik Tingberg
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KONFIRMANTER

KONFIRMANTLEIR 2020
27.februar -01.mars var vi på gamle KRIK Høyfjellssenteret Hemsedal
67 konfirmanter 6 ungdomsledere og 4 ansatte.
En fantastisk flott gjeng i fellesskap om TRO, LIV OG AKTIVITET og UTEN MOBIL J
J etterpå var vi enige om at det hadde vært deilig! VI ANBEFALER MOBILFASTE!
På noe få dager ble vi kjent med nye, bedre kjent med andre, bygget fellesskap, gikk
langt utenfor komfortsonen, lyttet til delt tro og liv og snakket sammen om viktige ting.
Vi ble oppfordret til å tenke selv og stå opp for det vi mener.
Vi ble utfordret til å ta valg både om hvem vi vil være og hva vi vil tro på.
TAKK for en SUPER LEIR J Følg oss gjerne på INSTA @frognkonfirmant

FØLELSEN AV Å BLI LØFTET * TRO i SOFAEN m/ Tracy og Sarah * KREATIVT BIBELARBEID J

* TID FOR UTELEK * LIV OG GLEDE * ALVOR * TEAMBUILDING OG KONKURRANSE *

I SURT VÆR *FANTASTISK INNSATS * SAMMEN * HJALP HVERANDRE* VI KLARTE DET
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TEAMBUILDING * HVILE * SKI * MATPAUSE

EKTE VINTERVÆR MED VINTERGLEDE

VI FANT OSS GODT TIL RETTE I SKISTUA I BAKKEN
KAKAOEN SMAKTE * BARE GLADE FOLK

TUSEN TAKK FOR EN SUPER LEIR!

EN AV SELFIENE FRA BAKKEN
PÅ TOPPEN J I STRÅLENDE SOL

RUNDT BÅLETS FLAMMER * GRILLING
MARSMELLOWS I VINTERSTORM
TAKK HEMSEDAL FOR FINE DAGER J

Foto: Sebastian Hellvik Holst, sebastian.holst@outlook.com
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Ny misjonsavtale
- Madagaskar

D

røbak og Frogn menighet har
hatt misjonsavtale med Det
Norske Misjonsselskap (NMS)
og støttet forskjellige prosjekter i
Brasil i en årrekke. Særlig fokus har
vi hatt på et hjelpesenter i Pestano,
en svært fattig bydel i Pelotas i SørBrasil. Ungdommer fra Drøbak/Frogn
var og besøkte dette senteret ved
oppstarten i 2013.
Fra 2020 er det inngått en ny 3-årig
avtale med NMS om å støtte det
omfattende arbeidet NMS driver på
Madagaskar. Innsamlingsmål for 2020
er kr 60.000. Søndag 9. februar ble
avtalen undertegnet av en representant
for NMS og leder og nestleder i
menighetsrådet.
Hva går pengene til?
Den lutherske kirken på Madagaskar
regnes som Afrikas tredje største
lutherske kirke. Stadig kirkevekst
gir grunn til glede. Samtidig er

fattigdommen påtrengende for
folk flest. Vi støtter kirkens arbeid
for fattigdomsbekjempelse og
kompetansebygging. Misjonens
innsats for å bedre folks levekår
skjer både på landsbygda og i
byene. Et viktig arbeid er knyttet
til landsbyutvikling i fire svært
fattige landområder og omfatter
landbruk, miljø, helse, utdanning
og kvinners rettigheter. I byen
Antsirabe støtter vi kirkens arbeid i
slummen og blant uteliggere gjennom
alfabetiseringskurs, matutdeling,
yrkesopplæring, ungdomssenter og
barnehjem. Mye av innsatsen skjer
ved hjelp av frivillige.
Misjonen støtter også
kompetanseutvikling i kirken,
teologisk utdanning og opplæring
innen ledelse, økonomi og
antikorrupsjonsarbeid. Dette er særlig
viktig for at kirken skal bli stadig mer
selvstendig.

De første misjonærene kom til
Madagaskar for 150 år siden. De reiste
for livet. Med seg i bagasjen hadde de
kiste og norsk jord til den siste reisen.
Tidene forandrer seg. I dag er Den
gassisk-lutherske kirke selvstendig og
regnes som den tredje største lutherske
kirke i Afrika, og den opplever stadig
stor vekst. (kilde: nms.no)
Fakta om Madagaskar
Republikken Madagaskar er verdens
fjerde største øy, ligger i Det indiske
hav og har nærmere 27 millioner
innbyggere. Øya har et unikt planteog dyreliv, og er rikt på naturressurser.
Likevel er landet svært fattig. Bare
75 % av befolkningen over 15 år kan
lese og skrive. Halvparten av alle
barn under fem år er underernærte.
Manglende matvaresikkerhet preger
mange familier. Stadig færre barn får
skolegang. Kun 65 prosent av barna
går på skole. I 2009 var tallet 96
prosent. Det gir grunn til bekymring.

Gi
en gave ti
l
prosjekte
t
Vipps en
gave til
Madagas
kar – vip
psnr.
13735.
Gaven m
erk
”Madaga es
skar”
Unni Holm Olsen fra NMS og Barbro
Gaustad Rodt og Kåre Grumstad
fra Drøbak og Frogn menighetsråd
undertegnet den nye misjonsavtalen
https://nms.no/land/madagaskar/.
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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

Priser fra

8.999,-

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

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.

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

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

Ledig annonseplass
for din bedrift!

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

Kontakt oss på e-post:
kirkekontoret@frogn.kirken.no
Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30

ANNONSER

Drøbak - Ås - Moss - Vestby - Nesodden - Ski - Kolbotn
KIRKENYTT
DRØBAK OG FROGN 19
Telefon
03024FOR
– fonus.no
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HVERDAGSLIV

KIRKEN VÅR

J

eg er kanskje ikke blant de mest
trofaste kirkegjengerne. Det
hender at behovet for en rolig
hjemmesøndag eller en tur i marka
trumfer kirkebesøket, og at jeg
lytter til radiogudstjenesten som et
alternativ. Samtidig vet jeg at jeg går
glipp av noe den søndagen jeg ikke
går i kirken.
Hva om kirken ikke var der
Mange av oss husker øyeblikket i
1994 da NRK radio meldte
at Frogn kirke hadde brent
ned til grunnen. Jeg kan
enda fornemme hvordan
fortvilelsen, sorgen og
smerten «tok tak i meg»,
og jeg husker hvor triste
vi var - alle sammen.
Ekstra vondt var det da
opplysningen kom om at
kirken var påtent.
Debatten som fulgte om
plassering av ny kirke ga til
fulle uttrykk for hvor mye
kirken faktisk betyr for oss;
som landemerke, som tros-,
tradisjons- og kulturbærer.
Kirken representerer en
trygghet større enn oss selv.
Kirken representerer noe å tro
på og noe å lene seg mot.
En spesiell plass
Kirken og kirkebygget har en plass i
manges liv. Nesten hver søndag er det
barnedåp, vi har store konfirmantkull
og de fleste gifter seg i kirken. Når
døden rammer er kirken der, med
tilbud om sorgsamtaler og personlig
tilrettelagte seremonier.
Kirken og dens folk tar oss imot,
i glede og i sorg. Kirken er et
forankringspunkt, slik vi erfarte det da
Småskjærulykken rammet hele Frogns
befolkning. Da åpnet kirken dørene,
kriseteamet, kirkens medarbeidere og
mange frivillige stilte opp og bidro til
at mennesker kunne møtes og søke
å finne trøst og lindring midt i det
meningsløse.

Stort engasjement
I dag har jeg lyst til å løfte frem alle
som engasjerer seg i kirkelig arbeid og
alle som kommer til kirka. Takk til alle
dere som bidrar til å skape en himmel
over livet.
Familiegudstjenesten er noe for seg
selv. Glad sang av Barnegospel,
samling i midtgangen mens kateketen
eller presten forteller en spennende
historie, kirkekaffe med liv og latter.
Andre gudstjenester løfter oss inn i

Mye mer enn gudstjenester
En betydelig del av kirkens arbeid
skjer gjennom uka: Tankesmia,
supertorsdag, diakonale tjenester,
Babysang, livssynsgruppe, korøvelser,
grønn kirke, og mye mer. I tillegg
kommer alle de personlige møtene
mellom kirkelige ansatte og
enkeltmennesker.
Hva er det med kirken?
Hva er det som gjør at vi gang på
gang søker tilbake til kirken og
kirkerommet? Hva er det som
bidrar til at vi kjenner ro og fred
når vi synger de gamle salmene
som noen av oss husker fra
første time på folkeskolen, eller
når vi lytter til tusenårige gamle
bibeltekster?
Er det fordi disse skriftene og
tekstene taler til sjelen vår?
Til noe som er mer enn psyke
og sinn. Til «det» som ligger
utenfor vår fornuft og vårt
intellekt?
Er det fordi tekstene, ritualet og
fellesskapet taler til menneskets
dype lengsel etter å hvile i noe
som er større enn oss selv?

et rom som utfordrer til refleksjon og
ettertanke, brød og vin deles, og vi
kjenner at vi har fått nytt påfyll.
Det er mange fler enn du aner som
bidrar. Kakebakerne, kaffekokerne,
forsangerne, kirkevertene,
tekstleserne, konfirmantene,
renholdsarbeidere, kirkegårdsansatte,
kirkekontoransatte og en stor gjeng
frivillige som stiller opp og engasjerer
seg. Andre gjør en stor innsats i
arbeidet med å holde Drøbak kirke
åpen i sommerhalvåret.
Våre prester, kateketer og andre
kirkelige medarbeidere gir oss kloke
refleksjoner med utgangspunkt i vår
felles trosarv gjennom generasjoner.
Og dere, det er ikke sidrumpa, livs
fjernt eller kjedelig.

Jeg tror det!
Derfor er det med stor frimodighet
at jeg skriver: Velkommen til kirken
vår! Velkommen til gode samtaler og
fellesskap. For i kirken vår er det, og
skal det være, plass til alle.
Derfor er det med stor takknemlighet
at jeg skriver: Takk til alle dere
som bidrar aktivt, takk til alle dere
som kommer til kirken og som
gjennom det bidrar til å skape gode,
inkluderende fellesskap.
Bente Bjerknes,
februar 2020

