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ANDAKT

Babysvømming i kirken

J

Jesus blir døpt av Johannes
døperen. Foto: Jostein Tegnér.

a, du leste riktig. I
middelalderen ble
dåpsbarna badet
og dukket helt under
i dåpsvannet. Flere
middelalderkirker i
Norge har så dype
døpefonter at dette var
mulig. Som du kanskje
vet har babyer en evne
til å lukke halsmuskelen,
slik at de ikke får vann i
lungene ved neddykking.
Det er denne evnen som
gjør at babyer kan dykke
på babysvømming.

Jesus ble også dukket helt under i Jordanelva i Israel. Det
skjedde da han ble døpt av Johannes døperen. Vi kan se
bilde av det på altertavlen i Frogn kirke. Da Jesus ble døpt
viste det seg en hvit due over ham og en stemme lød: Dette
er min sønn den elskede. Hør ham.

I Frogn kirke er det ingen due malt over Jesus som blir
døpt. Kanskje den har fløyet? Jeg tror jeg vet hvor den er.
Den har landet over alle døpefontene der menneskebarna
blir døpt. I Drøbak kirke kan vi til og med se den. Den er
rett over døpefonten som blir holdt av en engel. Gå og se!
Duen er bildet på Den hellige Ånd. Den er tilstede ved
hver Dåp. Vi kan ikke se den eller høre den slik menneskene rundt Jesus kunne da Jesus ble døpt. Likevel tror vi
at Ånden kommer til menneskebarna som blir døpt, og at
Gud selv visker i hjertene deres at de er elsket av ham. Ja,
ikke bare det. De er hans barn.
Først blir vi født av moren vår og kommer fra fostervannet.
I dåpen blir vi født en gang til av Gud og kommer fra dåpsvannet. I Bibelen står det: Du er mitt barn, jeg har født deg
i deg.
Da gir det mening å si at det er babysvømming i kirken.
Dåpsbarna ble i middelalderen dukket helt under og så
trukket opp av dåpsvannet for å symbolisere den nye fødselen som skjedde. De tre nevene med vann som dåpsbarna
får på hodet i dag, har samme betydning. Døpt til faderens
og sønnens og Den hellige Ånds navn. Født på ny.
Hanne Tegnér

Mange blir døpt
– små og store!
- Etter over et år med begrensinger og restriksjoner fylles
endelig kirkene våre igjen av dåpsbarn, familie og venner,
forteller prest Andreas Skolt Iversen. - Denne høsten
opplever vi stor pågang, og det er vi veldig glade for! Flere
søndager har vi egne dåpsgudstjenester etter de ordinære
gudstjenestene i Drøbak eller Frogn kirke. På den måten får
vi på en trygg måte både samlet menigheten og tatt imot
opp til seks barn til dåp – på én og samme dag.
- Og ikke alle dåpsbarn er barn, fortsetter Andreas. Særlig
nå etter koronatiden døper vi barn som både er vokst ut
av dåpskjolen og sine første par sko, og vi døper også både
ungdom og voksne. Dåpen er åpen for alle, enten man 1 eller
3, 13 eller 33 år gammel. Å døpe er noe av det mest sentrale
vi gjør i den kristne kirken. Som prest er det også noe av det
fineste: Å ta imot barn til dåp er stort – dåp er fest!
Dåpskjolen
Mange av dåpsbarna har på seg en lang, hvit dåpskjole.
Det er en fin tradisjon, men vanlige klær er også helt i
orden. Større barn, ungdom og voksne som blir døpt stiller
som regel i vanlige penklær eller bunad, men de kan også
låne en hvit kappe i kirken. Den hvite fargen forteller oss

Camilla Kofoed-Steen, Andreas Skolt Iversen og
Dag-Kjetil Hartberg, ønsker velkommen til dåp.

at vi alle er like overfor Gud, og den forteller at i dåpen
starter vi på nytt. Med blanke ark. Som oftest er dåpskjolen
altfor lang. Det er fordi barnet skal vokse inn i den. Sånn
er det også med dåpen og troen. Det er noe vi vokser inn i.
Barnet får Gud med seg på veien, men får selv velge hvor
den veien går.
Dåpen er hellig. Dåpen er en gave. Dåpen er en fest.
Vil du døpe barnet ditt? Mer info om påmelding finner du
på www.kirken.no/frogn.
Du kan også ta kontakt med kirkekontoret som kan hjelpe
til med å finne dato og svare på spørsmål rundt handlingen
og dagen. Velkommen!
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AFGHANISTAN

Kåre Grumstad
tjenestegjorde
som feltprest i
PRT Maimana i
Afghanistan i 2006.
Kåre bor på Heer og er
leder i menighetsrådet.

Alt forgjeves?

H

va tenker du? Dette
spørsmålet fikk jeg i våres
da det ble bestemt at Nato
og Norge skulle trekke seg ut
fra Afghanistan. De siste dagers
hendelser har sjokkert en hel verden.
Vi ser menneskelige lidelser i en skala
som gjør at det siste jordskjelvet på
Haiti knapt når opp i nyhetsbildet.
Dette legger seg på toppen av en
klode som virker mer ute av balanse
enn noen gang. En kan bli matt av
mindre.

fordi erfaringene til de som har vært
ute er så forskjellige fra de som
ikke har vært ute. De fleste i Norge
har sin forståelse fra det skiftende
nyhetsbildet.

I det lille ligger det store
Derfor vil jeg la det store bildet ligge
og heller si noe om de mange små
bildene jeg sitter igjen med. De
trenger ikke alltid være gode. Det kan
være et vennlig blikk, et spørrende
blikk eller et fiendtlig blikk. Det
kan være en god samtale eller en
samtale med steile fronter. Jeg tenker
at summen av alle disse bildene av
menneskemøter utgjør en forskjell.
Det ligger et lite sennepsfrø i hvert
eneste møte, en spire til forståelse.
En forståelse vi bærer med oss. Den
er vanskelig å formidle her hjemme,

Min første begravelse som prest i
Forsvaret var i Drøbak kirke. Ved
båren til Ellen Stoltz Ferdinandsen
som omkom i forbindelse med
tjenestegjøring i FN styrken i Libanon
ante jeg bare hvilken smerte av sorg
og savn familien skulle leve med
og bearbeide. Det har blitt mange
samtaler med etterlatte og pårørende
opp gjennom årene. Vi har reist
sammen til Balkan, Libanon og
Afghanistan. På den måten fikk de
som satt hjemme ta litt del i livet
ute, og fikk oppleve verdien av
alle de små møtene. De så verdien

Det personlige bildet vi har med oss
hjem har ikke kommet gratis. Det har
sin pris som mange fortsatt betaler på.
En pris som også deres nærmeste er
med på å betale, ektefelle/samboer,
barn og foreldre. Dette gjelder mange
her i Drøbak og Frogn også. Jeg
kjenner ikke alle, men noen.

av oppdraget, og forstod litt bedre
hvorfor deres var der. Gjennom lokale
minnemarkeringer ble de omkomne
hedret for deres innsats.
Noen har en sorg som hele landet
kjenner. Enda flere sitter alene med
sin. Kanskje er tapt helse prisen de
betaler. Når veteraner møtes høres
alltid historier om de små møtene
som ble viktige for oss, og som jeg
vet er viktige for de vi har møtt. Hvis
10.000 norske soldater som har
tjenestegjort i Afghanistan i løpet av
sitt opphold har hatt 10 slike små
møter blir det mange. Antagelig
mange flere enn de du nå har regnet
deg fram til.
Jeg vet at jeg har hatt mange, mange
flere enn 10 under mitt opphold i
Afghanistan. Det var ikke forgjeves,
i hvert fall ikke for meg. Når det i
tillegg ble flere møter med de samme
menneskene, kan det heller ikke ha
vært det for dem. Vår tilstedeværelse
utgjorde en forskjell i menneskers liv.
I det lille ligger det store.
Kåre Grumstad,
tidligere feltprest i Afghanistan

Alltid godt å prate med noen som forstår litt mer:
• Kameratstøtte, Norges Veteranforbund: 800 48 500
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•Veteranforbundet SIOPS: 22 69 56 50

INTERVJU

Maria Njerve Borgenvik
Diakon i nyopprettet stilling

Hvem er du?
Jeg heter Maria og er 25 år. Jeg
kommer fra en liten bygd på Sørlandet
som heter Holum. Der har jeg vokst
opp sammen med mamma, pappa og
storebror. Sangen og musikken har gitt
meg mye glede gjennom hele livet,
og gitt meg utløp for kreativitet og
skapervilje.
Jeg har studert fem år i Oslo. Først
tok jeg en bachelorgrad i Ungdom,
Kultur og Trosopplæring (UKT) på
MF vitenskapelig høyskole, for å så
bygge på med en Master i diakoni.
Gjennom hele livet har jeg fått være
del av et kristent fellesskap og det
har vært veldig viktig for meg. Så noe
av grunnen til at jeg har tatt denne
utdanningen er fordi jeg ønsker å
bidra til å legge til rette for dette
fellesskapet for flere.
Hva er en diakon?
En diakon er lederen av kirkas
omsorgstjeneste, altså det diakonale
arbeidet. Akkurat ordet diakon
kommer fra det greske språket, og kan
oversettes med tjener. Det synes jeg
er fint, fordi det minner meg på at det
arbeidet som jeg skal gjøre skal tjene
det lokalsamfunnet som jeg jobber i.
En diakon skal arbeide for menneskers
beste i lokalmiljøet, og samarbeider
ofte med andre, også aktører utenfor
kirka!
Hvorfor Drøbak og Frogn?
Fordi både stedet, jobben og staben
virka skikkelig bra! Jeg får jobbe med
mennesker i alle aldre, og det synes
jeg er veldig spennende. Jeg skal også
bruke en god del tid sammen med
ungdom! Jeg har alltid hatt et stort
engasjement for barn og unge, og jeg
gleder meg veldig til å bli kjent med
ungdom i Drøbak og Frogn!

Hva skal du gjøre?
Jeg skal være med mye i
konfirmantarbeidet, og gleder
meg til å bli kjent mange
ungdommer gjennom det. Jeg
skal også være med på ulike
ungdomsarrangementer utover
høsten. Jeg blir også å treffe
på Tankesmia på onsdager.
Det ser jeg veldig frem til. Og jeg skal
arbeide en god del med frivillighet!
Jeg ønsker være til stede for alle
mennesker jeg møter, og kan møtes til
samtale for de som ønsker det.
Som diakon ønsker jeg å bidra til å
skape møteplasser som kan romme
livet sånn som det er, med både tro
og tvil. Det er viktig for meg å møte
mennesker der de er.
Nå i starten er det viktigste for meg
å bli kjent med lokalmiljøet her. Jeg
ønsker å lytte og lære. Det finnes nok
mange som har gode tanker der ute,
og jeg vil gjerne høre dem!
Hilde Grumstad

Alder: 25 år
Bosted: Oppegård
Hva liker du best å lese?
Harry Potter – jeg har ikke tall
på hvor mange ganger jeg har
lest bøkene.
Hva er skostørrelsen din?
35. Så det å finne sko som passer
kan mildt sagt være en utfordring!
Og ja, jeg har kjøpt sko i barne
avdelingen noen ganger.
Hva er din drømmereise?
Madagaskar! Pappa er født der og
var der som misjonær på 90-tallet.
Så misjonsprosjektet i menigheten
ligger litt ekstra nært hjertet.
Hvem er ditt store forbilde?
Jesus! Men også pappa, fordi han
er så himla snill og flink med folk!
Kan du fortelle noe om deg
selv som folk flest ikke vet?
Jeg drikker ikke saft.
Hva ser du helst på TV?
Jeg må innrømme at jeg har
vært veldig svak for oppussings
program i det siste.

Maria Njerve Borgenvik og Sarah Emilie
Jonhaugen på konfirmasjonsleir.
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ÅPEN KIRKE

HISTORIEFORTELLERE
I KIRKEN

H

ver onsdag i sommermånedene er det en
liten gjeng som sørger for at turister og andre
besøkende kan få komme inn å se på den flotte
kirken i Drøbak. Da sørger disse for Åpen Kirke på
dagtid, og de bidrar selv med masse historie. Det er
ikke kirken selv som har tatt initiativet til dette, det var
historieinteresserte Høyrepolitikere som syntes at dette
burde være mulig å få til. Tiltaket er selvsagt godt mottatt,
både av kirke- og turistkontoret.
Rundt 100
Årets sesong er går mott slutten, og koordinator for
ordningen, Hanne Alm er godt fornøyd. Det har i år
vært ca 800 besøkende. I 2019 var besøksantallet 1309.
- Her spiller nok Covit-19 en rolle, siden det ikke har
vært så mange utenlandske gjester de to siste årene, sier
hun. Likevel gleder vi oss over at mange har funnet veien
til kirken i år og vi har hatt besøk fra hele Norge, Polen,
Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland, Italia,
Spania og Madagaskar. Vi får testet språkkunnskapene våre.
Det er både spennende og utfordrende.
Historien som motiverer oss
Likevel er den lille gruppa på rundt 10 pensjonister ivrige
arrangører, og de stiller gjerne opp på en ekstravakt
hvis det dukker opp en turistbuss eller det er andre
arrangementer i byen som kan frembringe kirkebesøk.
Det er selvsagt kun når kirken selv ikke bruker bygget til
begravelser og konserter at vi tilbyr våre tjenester, sier
Alm, og legger til at det er historien til byen og kirkebygget
som er den store motivasjonen. Guidene liker å fortelle
besøkende om Niels Carlsen og Drøbaks historie. Og

Bønnegruppe
Hver mandag kl. 18.00 samles en bønnegruppe i
Smia kapell. Ta kontakt med Torbjørn Bøhlerengen på
tlf. 97012830 om du ønsker å være med eller du vil
formidle et bønneemne.

Hygge- og misjonstreff
Samlingene holdes på Smia 23/9, 28/10, 25/11, 16/12
kl. 13.00. På hyggetreffene har vi andakt, sang og
musikk, formiddagsmat og mulighet til å gi en gave til
misjonsprosjektet på Madagaskar. Alle er velkommen
og vi ønsker å se flere karer! Trenger du skyss eller
følge, ring gjerne tlf. 92 65 64 63.
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inne i kirken finnes det mye å fortelle om. Vi holder oss
til historien rundt kirken og henviser til kirkekontoret ved
andre spørsmål, forklarer hun, vi benytter tilgjengelig
brosjyre. Malerier og andre symboler som finnes i kirken
kan knyttes til Drøbaks historie. Moses og Aron er et
eksempel på det, som «finnes» både inne i kirka og ute på
Oscarsborg. Det er jo et artig sammentreff, selv om de ikke
har noen sammenheng med hverandre.
Lokalbefolkningen skryter
Noen av de som kommer ønsker seg en stille stund i hver
dagen, uten å prate med noen. De tenner lys og sitter med
egne refleksjoner. Andre er genuint interesserte i både
kirkens og Drøbaks historie. Og tro ikke at det bare er
besøkende utenbys fra som kommer innom. Folk bosatt i
kommunen vil ofte vise fram den flotte kirken vår til gjester
de har på besøk, og da er det jo flott at de kan få hjelp
til historien. Noen ganger har vi også hatt skoleklasser
på besøk, og det viser seg at elevene synes historie er
spennende, i tillegg til at det selvsagt er gøy å utforske
kirkerommet.
Nye kirkeverter er velkommen
Den flotte gjengen som stiller opp som frivillige kirke
åpnere er imidlertid ute etter flere verter. – Vi blir eldre
og trenger nye medlemmer til gruppen. Vi ønsker å lære
opp nye kirkeverter mens vi kan, sier Alm. Vi er alltid to
kirkeverter til stede og deler dagen inn i to, så det blir ikke
mye på hver, men vi ønsker å holde åpent hver onsdag fra
kl. 11-17 gjennom sommeren, og da bør vi være en større
gjeng, avslutter hun, og ber interesserte ta kontakt på mail
haalm@online.no.
Terje Hagen

Tankesmia hver onsdag fra 1/9
Sosialt og uhøytidelig formiddagstreff på Smia
hver onsdag kl. 11.30-13.00. Det serveres enkel
formiddagsmat og kaffe. Annenhver uke er det også et
kort foredrag eller innledning til samtale over dagens
tema. Kort avslutning i Smia kapell til slutt, for de som
ønsker det. Følg med på hjemmesiden eller i ”Hva
skjer” i Amta for mer informasjon.

TREDJE TEMA

KIRKEN FOR DUMMIES!
Når skal vi sitte og når skal vi stå?

E

n ufarlig guide til hva som skjer i kirke, menighet,
gudstjeneste og livet. Vi startet i forrige utgave en
serie hvor vi ønsker å hjelpe de som ikke føler seg
trygge eller hjemme i kirkelige sammenhenger.
Tredje tema: Når skal vi reise oss i kirken?
Kanskje har du opplevd det? Du sitter på første benk i
kirken, kanskje under eget barns dåp. Du ser kort over
skulderen og ser at resten av forsamlingen har satt seg
ned for lenge siden. Det er lenge siden presten ba alle
reise seg. Du fikk ikke med deg tegnet om å sitte ned
igjen. Eller omvendt. Alle står, men de på første rad blir
sittende. Flaut! Hvordan skal man vite slikt? Er det klare
regler for dette – og har presten et ansvar for å fortelle
det til oss? På søndagsskolen lærte jeg at vi bare skal stå
når det leses fra Bibelen. Stemmer dette?
Det skal gå bra hvis man følger med
Det vanligste er at det står f.eks. «Vi reiser oss» i dagens
program, men ofte sier presten fra, og viser også dette
med tegn. Det er ikke alltid det passer inn å si fra, så
her må man likevel følge med. Er det løse stoler er det
krevende å ikke støye for mye under handlingen, så man
må være forberedt. Og er man bevegelseshemmet, er
det selvsagt lov å bli sittende hele tiden.

Mange mener at årsaken til at vi må reise oss og sette oss
ned flere ganger under gudstjenesten er for å unngå å sovne,
men dette er altså en myte! Eller en vits, om du vil! Og det er
heller ikke alltid når det leses bibelvers at vi må stå oppreist.
Under prekenen for eksempel, blir vi sittende. Å sitte kan
uttrykke hvile, meditasjon, aktiv lytting og bønn. Derfor sitter
vi under de to første tekstlesningene, preken og forbønn.
Tidligere sto man hele tiden
I riktig gamle dager, var det faktisk vanlig å stå under hele
gudstjenesten, gjerne med litt innlagt kneling underveis. Så
var det noen som fant opp benkene, og sitting ble mer vanlig.
Korsangere mener at det er en fordel å stå under sang, det blir
mer klang og styrke – og det letter bevegelser. Menigheten
reiser seg normalt ikke under salmesang, men kanskje hadde
det vært en fordel å gjøre dette. Det kan bli mere kraft hvis
man står opp og synger fra magen!
Og vil du finne ut mere, anbefales en videosnutt med Mr
Bean i kirken. Han har skjønt denne usikkerheten, og tatt den
helt ut. Men jeg er usikker på om du blir klokere av det!
Vær så god sitt!
Terje Hagen

Å stå oppreist, er et uttrykk for tilbedelse, lovprising
og respekt for Guds nærvær. Derfor står vi under
evangelielesning, trosbekjennelse, nattverdliturgi og
velsignelsen. Det er også vanlig å stå dersom det synges
inn- og utgangssalmer.
Det er også blitt mer vanlig at familie og faddere til
dåpsbarn og konfirmanter reiser seg når det er barnets
tur og dette er kanskje noe flere gruer seg til. Dette sees
på som en fin gest og hyllest til hovedpersonen. Presten
beroliger alle med at det ikke vil være opprop, så det
er lov å bli sittende. Med mindre du er fotograf for
anledningen.

Velkommen til
norges største
inneutstilling

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
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Sokneprest Dag-Kjetil Hartberg, initiativtager Torild Stumo med
barnebarn og gartnerspire Ludvik, og så trombonist og jazzbandstifter Gunnar Gottås.

Nytt Magnoliatre
plantet på Drøbak
kirkegård

D

et er mange som gleder seg over de vakre
Magnoliatrærne som er plantet i Drøbak. Fredag
ble enda ett tre plantet, denne gang på Drøbak
kirkegård. Det er Torild Stumo som er ildsjelen bak.
Drivkraften er både gleden over jazzbandet som
bærer treets navn; over de vakre blomstene på treet,
og over å kunne bidra til at Drøbak er en blomstrende
by. Øystein Ottmann i Drøbak Hagesenter har ønsket
å støtte engasjementet ved å donere 3-4 trær i året,
som Stumo finner plass til. Denne gang kontaktet
hun kirkeverge Per Ørjan Aaslid, som har ansvaret for
forvaltningen av kirkegårdene. Der var det positivt svar, og

kirkegårdsarbeider Per Gunnar Hoel fant et egnet sted og
stilte med alt nødvendig hageredskap.
På den «uformelt høytidelige» plantingen fikk naturlig
nok stifteren av Magnolia Jazzband, Gunnar Gottås, sette
ned treet, godt hjulpet av Stumos barnebarn Ludvik som
opplagt har en gartnerspire i seg. Sokneprest Dag-Kjetil
Hartberg bidro med oppmuntrende tilrop, og ønsket seg
i samme slengen en kirkekonsert eller jazzmesse med
bandet i 2022; året for Magnolias 50-årsjubileum. Torild
Stumo applauderte ideen, før hun tok med Gottås videre til
neste treplanting!

EN GOD MÅTE Å BO PÅ

Solitun Seniorpensjonat i Moss har nå ledige
leiligheter. 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
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Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.
Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal
et besøk for å se på leiligheter 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

OKSYGEN TIL MADAGASKAR

Rekordgave til
Madagaskar
-Stor takk til alle givere!
Vi har deltatt i aksjonen Sammen som kirke i hele verden,
der vi viser solidaritet med mennesker i andre land som er
hardt rammet av pandemien. Drøbak og Frogn har virkelig vist
solidaritet og er den menigheten i Norge som har samlet inn
mest penger med over 172.000 kroner.
Oksygengenerator på veg
Vennskapsforeningen Norge Madagaskar og Det Norske Misjons
selskap har sørget for restfinansiering av oksygengeneratoren.
I skrivende stund er maskinen leveringsklar fra produsenten i
Belgia og transport til Madagaskar er rekvirert. Vi antar at den er
på veg til Madagaskar når dette bladet kommer i postkassene.
Hjelp til 175 døve barn
Mot slutten av aksjonen ble det også tatt initiativ til å samle inn
litt penger til varme klær og tepper til 175 hørselshemmede barn
på døveskolen på Antsirabe. Deres skoleår ble forlenget inn i
den kaldeste årstiden pga pandemien. 25.000 kroner er sendt til
Døveskolen, og det var nok til å kjøpe inn 175 tepper, sengetøy,
varme klær, sko og 6 fotballer, basketballer og volleyballer til
barna.
Per Ørjan Aaslid

Faksimile fra Amta da innsamlingen passerte
130.000 kroner og sokneprest og ordfører hoppet
fra stupetårnet i Badeparken.

Takk for alle gavene til Madagaskar.
Sammen har vi samlet inn 172.000 kroner.

Takk for alle
enkeltgaver!
Drøbak Gospel
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HVA SKJER?

Trosopplæring høsten 2021
6-åringer

Helt førsteklasses

19. aug.

8-åringer

«Takk for maten»-samling på Smia og Haneborg
gård (2013-kullet). Gudstjeneste på søndag.

9. sept.
12. sept.

14-åringer

Nesten-konfirmant (2007-kullet)

23. sep.

2-åringer

Krøllesamling i Frogn kirke (2019-kullet)

28. sep.

4-åringer

Fireårsamling på Smia (2017-kullet)
Familiegudstjeneste i Drøbak kirke med utdeling
av 4-års boka

19. okt.
24. okt.

10-åringer

Supertorsdag for Madagaskar, på Smia
(2011-kullet)

4. nov.

1-åringer

Knøttesamling på Smia (2020-kullet)

5. nov.

15-åringer

Konfirmant-reunion

25. nov.

11-åringer

Lys våken i Frogn kirke (2010-kullet)
Familiegudstjeneste i Frogn kirke.
Lys våken-barna deltar

27.-28. nov.
28. nov.

Alle

Barnas adventskveld med juleverksted på Smia!

2. des.

med

DIRRIDAM
middag og aktiviteter for barn

2 3 .9 . / 2 1 .1 0 . / 1 8 .1 1 .
k l . 1 6 .3 0 p å S M I A

SUPERTORSDAG

MADAGASKAR
Torsdag 4. november
kl. 16.30 på SMIA
• Familiemiddag med
gassisk mat
• Konsert med barnekorene
• Lotteri til inntekt for
misjonsprosjektet
• Salg av
håndverksprodukter

Søndagsskole
Søndagsskolen starter opp i løpet av
september. Tid og sted annonseres i Amta,
på våre hjemmesider og på FB.

Barnekorene våre

Takk for maten
- samling for 3. klassinger
Høsten er her, og sammen med
den ett av årets høydepunkt
– «Takk for maten»-samling
og besøk på Haneborg gård!
Vi er veldig glade for det nære
og gode samarbeidet vi har
med både Haneborg gård og
bygdekvinnelaget. I mange år
har de bidratt på den årlige
høsttakkefestgudstjenesten i
Frogn kirke. De siste to årene har
vi også fått ta med åtteåringene
til et besøk på gården, hvor de

får se, smake, høste og leke. I år
inviterer vi til samling torsdag
9. september. Dersom du har
en 3.klassing som vil bli med,
er det bare å melde seg på via
hjemmesiden vår:
www.kirken.no/frogn
Påfølgende søndag blir det
høsttakkefestgudstjeneste i Frogn
med nydelig pyntet kirke og
hjemmelaget grønnsakssuppe til
kirkekaffen.
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Vi gleder oss til et nytt semester med
våre to barnekor som øver på Smia
hver torsdag kl. 17-18. Gamle og nye
medlemmer er hjertelig velkomne. Vi tar
også imot nye medlemmer fortløpende
gjennom semesteret. Barnegospel er for
alle barn som går i 2.-4. klasse. Soul
Children er for 5. klasse og oppover.
Ta gjerne kontakt med dirigentene
Svanhild, Amalie eller Tracy for mer
informasjon.

Babysang
Babysang på Smia hver torsdag kl. 11.
Babysang er for barn mellom 0-12 mnd.,
i følge med en voksen. På babysang
blir barna aktivisert gjennom sang,
musikk og bevegelser. I tillegg får dere
møte likesinnede og knytte bånd som
småbarnsforeldre. Samlingene starter med
en hyggelig sangstund på ca. 30 minutter
før vi spiser lunsj sammen.
Babysang er gratis. Vi serverer deilig lunsj
til kr 50,-.

På tide å melde seg på som konfirmant!
«Bli med, prøv og se, for nå er du
«nesten-konfirmant»
Det kommer snart brev i posten om
«nesten-konfirmant» samling. Alle
som går i 9. klasse er velkommen til
å delta, uansett om de tilhører kirka
eller ikke. Du får vite mer om hva
konfirmasjon i kirka er, og du får

være med på «Helt-ærlig» samling.
Det er alltid gøy å høre musikk, spise
sammen og prate helt ærlig om ting.
På denne samlingen skal dere få stille
spørsmål om hva som skal til for å få
et godt liv, og noen ungdommer skal
få svare på deres spørsmål. Dere skal
selvfølgelig få spørre oss som jobber i

kirka om konfirmasjon og andre ting
dere er opptatt av, og vi skal svare
helt ærlig på det også. Har du bestemt
deg for å være konfirmant i kirka,
så meld deg på i dag. Trenger du å
prøve ut litt først, så kan du bli med
den 23. september for å se. Endelig
påmeldingsfrist er den 25. september.

Tekst til «meld deg på bildet»

FAQ

om konfirmasjon
Foreldre og andre voksne har også
mange spørsmål i forbindelse med
konfirmasjon.

-

Nå er det tid for å melde seg på som konfirmant!

«Bli med, prøv og se, for nå er du «nesten-konfirmant»
Det kommer snart brev i posten til deg om «nesten-konfirmant» samling. Alle som går i 9.
klasse er velkommen til og delta, uansett om de tilhører kirka eller ikke. På samlingene får du
vite mer om hva konfirmasjon i kirka er, og du får være med
på «Helt-ærlig»
samling. (prest)
Det er og
Camilla
Kofoed-Sten
alltid gøy å høre musikk, spise sammen, og prate helt ærligOddrun
om ting. På
denne samlingen
skal
Bøhlerengen
(kateket)
dere få stille spørsmål om hva som skal til for å få et godt liv, og noen ungdommer skal få
svarer på alt du trenger å vite om
svare på deres spørsmål. Dere skal selvfølgelig få spørre oss som jobber i kirka om
konfirmasjonstiden.
konfirmasjon og andre ting dere er opptatt av, og vi skal svare
helt ærlig på det også.Ta
Harkontakt!
du
bestemt deg for å være konfirmant i kirka, så meld deg på i dag. Trenger du å prøve ut litt
først, så kan du bli med den 23. september for å se. Endelig påmeldingsfrist er den 25.
september.

• Hva er konfirmasjon?
• Kan min ungdom bli konfirmert selv
om vi foreldre ikke er medlem i kirken?
Tekst til «Camliia og Oddrun bildet» og konfirmant 2022 logoen og QR-koden nedenfor.
• Kan man melde seg på konfirmasjonstid
Overskrift: FAQ om konfirmasjon
uten å være døpt?
Foreldre
• Kan jeg søke om bidrag for å få hjelp
tilog andre voksne har også mange spørsmål i forbindelse med konfirmasjon.
å betale leir?
- Hva er konfirmasjon?
- Kan min ungdom bli konfirmert selv om vi foreldre ikke er medlem i kirken?
• Hvem kan jeg snakke med om spesielle
- Kan man melde seg på konfirmasjonstid uten å være døpt?
behov for konfirmasjonstiden?
- Kan jeg søke om bidrag for å få hjelp til å betale leir som koster penger?
• Er det mulig å bli konfirmert selv om- Hvem kan jeg snakke med om spesielle behov for konfirmasjonstiden?
- Er det mulig å bli konfirmert selv om man er over 15 år?
man er over eller under 15 år?
- Kan man konfirmeres om man er under 15 år?
- Min ungdom er litt bekymret for å dra på leir, hvem kan jeg snakke med?
• Min ungdom er litt bekymret
for å dra på leir, hvem kan jeg snakke
med? og få svar på disse spørsmålene:
Scann QR-koden,
Scann QR-koden, og få svar på
disse spørsmålene, eller kontakt
kirkekontoret.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med oss på kirkekontoret:
Bilde:
Bildetekst:
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Drøbak kirke 28. aug. kl. 10.00
Sebastian Eriksen
Gabriel Pikelis
Henrik Christopher Besseberg
Elias Boug Storvik
Carsten Anker Skurdal
Drøbak kirke 28. aug. kl. 11.30
Celina Wolff
Signe Ingunnsdatter Larsen
Erik Edvard Wold Leite
Oliver Wik-Dahl
Sander Wik-Dahl
Thomas Falch Moltzau
Kasper Folkøy Hermansen
Sebastian Emil Whyte Seim
Drøbak kirke 28. aug. kl. 13.00
Sara Rebaudo-tingberg
Tomine Becker
Eve Simone Norås
Filip Krogh Kvernen
Helena Klæboe
Signe Slyngstad Bergan
Amalie Sofia Mosebekk
Drøbak kirke 28. aug. kl. 14.30
Fredrik Sommerfelt
Niclas Hansson
Julia Løken Marki
Olivia Thomassen Godø
Anine Solding-Dekke
Drøbak kirke 29. aug. kl. 11.00
Sebastian Schønheyder
Troya Elise Huse-Fagerlie
Vilde Fretheim
Mikkel Elias Arvesen
Casper Jacobsen Haavardsholm
Simon Conrad Braathen
Frogn kirke 4. sep. kl. 11.00
Aksel Yong Roaldsøy
Casper Vinknes Åkerlund
Emilija Kristine Melbarde Sæthre
Max Tomter Gray
Philip Sønsterud Myrland
Michael Fossum Mollén

Frogn kirke 4. sep. kl. 13.00
Mille Gevelt-Ruberg
Eir Ildrid Storbekkrønning Solli
Wilma Sollie
Bendik Kvinge
Leon Schlotterbeck
Juliane Ebba Nordraak
Drøbak kirke 4. sep. kl. 10.00
Andreas Ådland Monger
Leon Ananias Strand Ringdal
Benjamin Christiansen
Christoffer Halvorseth Krogh
Nicolai Halvorseth Krogh
Ella Vegsgaard
Emilie Rydgren-Knudsen Strøm
Matilda Godager Aasen
Ingeborg Christiane Haugan
Herman Voldberg Wessel-Berg
Stig Kenneth Gaspar Klemetsen
Lucas Ødegaard
Christian Opdal Seljetun
Drøbak kirke 4. sep. kl. 12.00
Evard Alfons Elliot Lalinder-Fosse
Marius Emberland Johnsen
Emil Voldene Haugland
Mikkel Haukeberg Huseby
Nicolas Opheim Høihilder
Oliver Lindstad Kalfoss
Andrea Jønholdt Stoldt
Anna Matea Nordsæter
Mathias André
Skuterud
Maren Bjaberg
Sebastian Hersleth
Nicolai Phillip Olavsrud Karlsen
Drøbak kirke 4. sep. kl. 13.30
Nicolai Alexander Børresen Kristiansen
Rikke Kihle Jakobsen
Maya Lund
Fredrikke Tonås Nikolaisen
Martin Støylen
Jakob Køhn
Vetle Stensrud
Lystad
Cedric Andersen-Ulven
Nora Emilie Wiik-Hansen

Til konfirmantene 2021
Vi vil gjerne gratulere konfirmantene og deres familie
med dagen. Konfirmasjon i kirken har lange tradisjoner i
vårt land, og markeringen med forbønn i kirken og fest i
familien setter fokus på både nåtiden og fremtiden deres.
Det å være ung kan sammenliknes med en pil som står
spent i en bue, klar til å nå fremtidens mål. Det gjelder å
ha fokus, være tilstede her og nå, men også finne veien en
ønsker å gå videre.

Anniken Otnem Stenerud
Marthea Otnem Stenerud
Drøbak 5. sep. kl. 11.00
Eskil Bråthen Kristiansen
Tobias Wigernes
Axel Eggen-Johansen
Ivar Wallentin Udahl
Erik Rasmussen Diesen
Amalie Frette Allsted
Hermine Aspaas
Theodor Setten
Theodor Kristiansen
Tuv Mimmi Omdal Fure
Frida Kristine Buer
Dina Berg Karlssson
Drøbak kirke 5. sep. kl. 13.00
Jonas Rummelhoff
Johannes Herman Rebård Evensen
Thea Dahl Stokkli
Christina Elisabeth Bjørnesset Holter
Lina Cvitanovic
Frogn kirke 11. sep. kl. 11.00
Aurora Elise Schulstock
Ella Bryhn
Henriette Fossum
Madeleine Martinsen Østlie
Paulina Johanne Evensen Do Nascimento
Kyrena Maria Heier
Hannah Bohmann Nerli
Ingrid Børke
Frogn kirke 11. sep. kl. 13.00
Sunniva Østby Buajordet
Nora Johansen
Maja Dorthea Schmidt
Cornelia Elisabet Bredal
Emilie Lykke Frimann Tørseth
Stina Frisk-Olsen
Mari Rud Birkeland
Drøbak kirke 8. mai
Amelie Singarjah
Mathea Rye Grinrød
Dina Hille Olsen
Cornelia Vandbakk Gjester

Vi i kirken ønsker fortsatt å gå den veien sammen med
dere, og inviterer til «Konfirmant-reunion» rett før
jul. Allerede denne høsten inviterer vi dere også til å
delta på TenLeder-kurs, slik at dere kan være med som
ungdomsledere på leir til neste år. Vi ønsker dere alt godt,
og vil bruke dette bibelverset fra Salomos ordspråk til å
takke for konfirmasjonstiden sammen med dere.
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.
Salomos ordspråk 4.23
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Døpt
e

Livet
s
gang
Vigde

Dåpsdato Navn

Vielsesdato Navn

13.06.2021
27.06.2021
27.06.2021
27.06.2021
18.07.2021
25.07.2021
25.07.2021
25.07.2021
01.08.2021
01.08.2021
01.08.2021
08.08.2021
08.08.2021
08.08.2021
15.08.2021
15.08.2021
22.08.2021
22.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021

24.06.2021 Gro Lyng-Jørgensen og
Odd Yngve Nordlie
03.07.2021 Torunn Mervik og
Morten Sørensen
10.07.2021 Elin Skjærveland og
Espen Eikeland
24.07.2021 Madeleine Fredhjem Engø og
Teo Raanaas Tandberg
14.08.2021 Kristina Thommassen og
Fredrik Johansen
21.08.2021 Kadri Pent og
Anders Kopperud Liedholm

Maren Kristiane Bjaberg
Johannes Bye Moe
Madeleine Jortveit Hilstan
Leander Lyng Saltermark
Tyra Hatteland
Hedwig Søndreeng Glenne
Theo Brandvoll Iversen
Elias Terjesen Brandvoll
Sigrid Raanaas Opedal
Boye Stensrud Schøyen
Victor Jacobsen
Anne Slyngstad Kjellström
Lukas Saxebøl Uppheim
Tarjei Hals Midtgarden
Mikkel Saxebøl-Øversveen
Hedvig Haugan Gudim
Aurora Elise Schulstock
Victoria Viola Olofsson-Nydahl
Alma Therese Thorstensen
Juni Amelia Eggen
Matheus Wiik
Ellie Orebjörk Storemark
Ulrik Mørk Nyborg

Gravferd

Seremonidato Navn
22.06.2021
29.06.2021
09.07.2021
16.07.2021
20.07.2021
20.07.2021
30.07.2021
03.08.2021
06.08.2021
10.08.2021
13.08.2021
13.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
19.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
31.08.2021

Solfrid Johansen
Kari Groth
Edit Ingebjørg Boland
Bjørn Magne Bakke
Odd Yngve Nordlie
Jan-Henrik Gundersen
Agnar Johan Jørgensen
Hans Freddy Andersen
Reidun Heggelund
Gro Dølvik
Solvor Johnsen
Kari Sogge Gudstavsen
Leo Allan Gundersen
Mona Cathrin Werner
Bjørn Enok Helliesen
Marianne Karlsen
Susanne Nielsen
Kåre Sømme
Ranveig Elise Bondestad
Liv Kihl

Behov for samtale
Trenger du noen å snakke med? Ta gjerne kontakt med kirkekontoret på telefon
64906170 mellom klokken 10 og 14. Oppgi at du ønsker samtale, og en av prestene
eller diakonene vil ta kontakt så fort som mulig. Det er også mulig å bruke epost til å
kontakte en prest eller diakon. Kontaktinformasjon finner du på side 2.
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Lørdag 4. september
Kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 13.30
Drøbak kirke

Søndag 26. september
Kl. 11.00 Drøbak kirke

Kl. 11.00 og kl. 13.00 Frogn kirke

Søndag 3. oktober
Kl. 11.00 Drøbak kirke

Konfirmasjonsgudstjenester
v/ Camilla Kofoed-Steen
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Oddrun Bøhlerengen

Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen og
Oddrun Bøhlerengen

Lørdag 11. september
Kl. 11.00 og 13.00 Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/ Camilla Kofoed-Steen

Kl. 19.00 Drøbak kirke

Gudstjeneste

Søndag 14. november
Kl. 18.00 Smia storsal

Søndag 17. oktober
Kl. 18.00 Smia storsal

Smiagudstjeneste

Smiagudstjeneste

Søndag 21. november
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste

Gudstjeneste

Høsttakkefest v/Dag-Kjetil Hartberg

Gudstjeneste

Minnegudstjeneste
Navn på de som har gått bort det siste året
leses opp.

Søndag 10. oktober
Kl. 11.00 Frogn kirke

Søndag 24. oktober
Kl. 11.00 Drøbak kirke

Søndag 12. september
Kl. 11.00 Frogn kirke

Gudstjeneste

Søndag 7. november - Allehelgensdag
Kl. 11.00 Frogn kirke

Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 5. september
Kl. 11.00 og kl. 13.00 Drøbak kirke

Søndag 19. september
Kl. 18.00 Smia Storsal

Gudstjeneste med vigsling av diakon Maria
Njerve Borgenvik v/alle menighetens prester

Søndag 31. oktober
Kl. 11.00 Drøbak kirke

Kl. 13.00 Drøbak kirke

Gudstjeneste for 4-åringer med
utdeling av 4-års bøker

Søndag 28. november
Kl. 11.00 Frogn kirke
Lys våken gudstjeneste

Dåpsgudstjenester

Så lenge det er restriksjoner på antall deltakere på gudstjenestene vil det de
aller fleste søndager være en dåpsgudstjeneste etter søndagens hovedgudstjeneste,
som regel kl. 13.00.

Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Smia Kapell

holdes åpent de dagene det er vaksinasjon på Smia.
Alle er hjertelig velkommen
til å se og oppleve dette flotte rommet.
Det er lagt ut brosjyrer om kunstprosjektene
i Smia flerbrukshus.

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

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT
ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT

ANNONSER

AUTOMOWER
Den klipper gresset dag og natt, i regn
AUTOMOWER
og solskinn, slik at du har en perfekt
®
®

Den klippet
klipperplen
gresset
hverdag
dagog–natt,
og dui regn
kan
og solskinn,
slik
at
du
har
en
perfekt
bruke tiden din på andre
ting.
klippet plen hver dag – og du kan
bruke tiden din på andre ting.

BEST I TEST
BEST I TEST

Priser fra

fra 8.999,VERDENSLEDENDEPriser
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AS
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Skog og Hagemaskiner AS
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840
Dyrløkkebakken
144829Drøbak
www.jobu.no
Tlf. 64 93 15 60 - 916 29 840
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www.jobu.no

Begravelse til riktig pris

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den
beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no
Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinsarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Plen og beplantning
• Skjøtsel av grøntanlegg
Tlf.: 47 61 12 00 - post@uteanlegg.no

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

Ditt lokale gravferdsbyrå

Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen
Lindtruppbakken 13
garder.bgr.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

64 93 26 00 – hele døgnet

Drøbak - Ås - Moss - Vestby - Nesodden - Ski - Kolbotn
Telefon 03024 – fonus.no

HVERDAGSLIV

ALDRI GLEMME – ALDRI TIE

M

arkeringen 22. juli sitter
fortsatt i kroppen. «Aldri
glemme -aldri tie» lovet vi
hverandre.
Jeg skriver i respekt og ydmykhet
og med dyp medfølelse med de som
opplevde tragedien og de som mistet.
Jeg møtte noen av «våre» under
minnemarkeringen i Frogn. Det
gjorde inntrykk. Samtidig stiller jeg
meg spørsmålet: Kan jeg skrive om
22. juli i et «menighetsblad»?
Kari Veiteberg ga meg svaret. «I
denne saken er det ikke mulig å være
upolitisk», sa hun.

Noen finner aldri sine flokker. De
slipper ikke inn, de vil ikke inn eller
de prøvde, men ga opp.

vi å se om igjen kan vi komme til å
oppleve noe nytt, noe vi ikke så hos
den andre i første omgang.

Å føle seg annerledes og utenfor er
en stor utfordring, og mange søker til
nettet for å få en opplevelse av å høre
til et sted. Og her kan nettet være så
skummelt. Et ekkokammer som gir
gehør og gjenlyd.

Så enkelt og så krevende: vær
åpen mot medmennesker som er
annerledes tenkende. Din åpenhet
legger grunnlag for at den andre kan
tydeliggjøre seg selv. Og om verdiene
er i konflikt: «speak out» - vær ikke
redd for å møte en ytring med en
motytring.

En gang leste jeg et innlegg som
tilfeldig dukket opp på Facebook.
Forundringen var stor da jeg i
etterkant av lesningen ble

22. juli var en politisk
handling, rettet mot AUF
og sosialdemokratiet.
Det er kun en person
som var ansvarlig for
terrorangrepene 22.
juli, men vi har alle et
ansvar.

Jeg ønsker å utfordre både meg
selv og andre til å tørre å si ifra
og samtidig være lyttende når
vi møter mennesker som tenker
annerledes. I et fattig forsøk på
å motvirke utenforskap er en av
utfordringene å rette søkelyset
mot oss selv, få hjelp til å
oppdage egne «blindsoner»
- blindsoner hvor vi kanskje
ubevisst bidrar til at den
andre kjenner seg utenfor
og betydningsløs.

Vi er alle blitt utfordret
til å ta oppgjør med
holdninger som kan føre til
høyreekstremisme.
Biskop Kari Veiteberg talte
i Oslo domkirke og hun
proklamerte:
«Vi tek avstand frå hat-prat
og inndelingar i «oss» og
«dei»: Samanlikn ikkje det verste
i den andres tradisjon med det
beste i din eigen. Lat den andre få
definere seg sjølv!».
Flokken
Å søke fellesskap er dypt menneskelig.
Vi trenger fellesskap, vi velger oss
ulike miljøer og ulike aktiviteter.
Det er lett å like og være glad i de
jeg kjenner eller de som ligner på
meg selv. Det er lett å søke til kjente
miljøer og for de fleste av oss er det
lett å definere seg inn i en gruppe.
De aller fleste av oss tilhører mange
flokker: kjernefamilien, storfamilien,
fritidsaktivitetene, kollegaene på
jobben, for å nevne noen. Flokken
gjør oss trygg, gir oss identitet og et
sted å høre til.

Hvorfor skriver jeg dette?
Jeg bekymrer meg for de etter hvert
mange som defineres som «de
andre», og hvordan vi som
samfunn håndterer dette i det
politiske ordskiftet.

overflommet
av artikler med
tilsvarende innhold - uten at jeg
hadde bedt om det. Jeg ble utsatt
for algoritmenes logikk: åpner du
et innlegg, «hjelper» nettstedet deg
med å finne mer av samme sort. Det
opplevdes skremmende.
Å definere seg selv og den andre
Vi er preget av vår egen forforståelse
eller fordommer, alle som en. Ofte er
vi dem ikke bevisst, fordommene som
lett kan skape en usynlig mur eller
et stengsel som hindrer et ekte møte
med den andre. Samtidig er vi opptatt
av å vise respekt og ivaretakelse av
den andre.
Og det er her jeg blir litt glad!
Begrepet å respektere er utledet av det
latinske ordet respectare som rett og
slett betyr «å se om igjen». Velger

Kari Veiteberg avsluttet sin
preken med diktet av Halldis
Moren Vesaas, skrevet under andre
verdenskrig. La oss legge oss det på
sinne.
Det heiter ikkje: eg — no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
Berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
Ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!
Bente Bjerknes

