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Gamle merkedager og skikker
GROiTRO, å høste der man sår
På plakaten
Kveldskirken i Drøbak

Hesteskyss etter familiegudstjenesten i Frogn kirke 19. august

FOLLO PROSTI ER DELT
Som vi tidligere har informert om ble
det i 2011 besluttet å dele Follo prosti
i Nordre Follo prosti, bestående av
Enebakk, Oppegård og Ski, og Søndre
Follo prosti, bestående av Nesodden,
Vestby, Ås og Frogn. Nordre Follo
prosti har fått sitt kontor i Ski, mens
Søndre Follo beholder det gamle
prostekontoret i Ås.

det være innsettelsesgudstjeneste for
Hege Fagermoen i Ås kirke.
Vi ønsker Hege Elisabeth Fagermoen
velkommen som vår nye prost

Våren 2012 ble Sven Holmsen, som
siden våren 2011 har fungert som
prosti i Follo utnevnt til prost i Nordre
Follo, og Hege Elisabeth Fagermoen
som prost i Søndre Follo. Fra august
2012 tiltrer de sine nye stillinger.
Søndag den 2. september 2012 skal
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HISTORIE

GAMLE SKIKKER og MERKEDAGER
om høsten

Sommeren som nå er på hell, vil vel
ikke bli husket først og fremst for sol
og varme. Men kanskje høsten blir
tørr og varm? I følge gammel tro var
kvernknarren, eller kvernknurren, en
vette som levde i fosser og bekker ved
kvernhus og vannmøller. Var det en
tørr høst, ble det gjerne ikke nok vann
i bekkene for de mindre kvernene;
de ble bare stående og ”knurre”. De
større møllene lå derimot ofte ved
store vassdrag der vannføringen var
rikere. Eierne av de store møllene
opplevde derfor gode tider i en
tørr høst, på bekostning av de små
”knurrende” kvernene. 1. september
varslet været de kommende ukene.
”Er 1. september tørr, blir det kvernknurr og smalhans en hel måned”, ble
det sagt. Dagen er egentlig til minne
om en greskfødt helgen, Egidius, som
levde på 700-tallet, og som i Norge
var vernehelgen mot tørke.
I hele den katolske verden minnes
jomfru Marias fødsel den 8. september.
Vakkert vær denne dagen ga gode
varsler for høsten. Nå var det også tid
for saueklipping.
12. september kalles fingergullmesse
og ble feiret til minne om at en dråpe
av Jesu blod - i følge tradisjonen - ble
brakt til Kristkirken i Nidaros (forløperen til Nidarosdomen) i 1165 i en
kapsel formet som en ring (fingergull).
Mattismesse om høsten, 21. september,
ble feiret til minne om apostelen
Matteus som skal ha lidd martyrdøden
i Persia. Primstavtegnet var en øks, et
sverd eller en fisk. Hos oss ble øksen
tatt som et tegn på at innsamling av
løv til fór skulle begynne. Pent vær på
Mattismessedagen ville vare fire uker
til ende!
Erkeengelen Michael ble feiret
29. september. Han var seierherre
over djevelen og skytsengel for
jødene. Under en pestepidemi i 590
skal han i følge tradisjonen ha vist
seg over keiser Hadrians mausoleum

i Roma (Castel
Sant’Angelo).
I hele den
katolske verden
har Mikkelsmesse
vært knyttet til
innhøstingsfestene;
i vår kirke
legges vanligvis
høsttakkefesten
til en søndag
før Mikkelsmesse. Såkalt
”Mikkelsmessegrøt” var populært
på 17- og 1800-tallet. Grøten besto
av byggmel med melk og kokt
sauekjøtt. På grøten var det et tynt
lag med mysost pluss varmt fett fra
det kokte kjøttet. Som drikke ble det
servert kjøttkraft. Dette var nok før
kolesterolet var ”oppfunnet”.
Også i mange andre land feires høsttakkefester. I USA, f.eks., er Thanksgiving
(Day) en dag man minnes ankomsten
til de såkalte Pilgrim Fathers til Amerika
i 1620 med skipet Mayflower. Bildet
øverst viser den første høsttakkefest
i 1621, der man takket Vårherre
for avling, og indianerne for deres
gjestfrihet og hjelp i en vanskelig tid.
Minnet om den hellige Frans av Assisi
(1182-1226) blir feiret 4. oktober.
Han var grunnleggeren av Fransiskanerordenen. Frans av Assisi var også
dyrenes venn; derfor er Dyrenes dag
lagt til 4. oktober. Godt vær på denne

dagen ga gode værutsikter for resten
av måneden.
Hva vi kaller
”Indian Summer”
kaller svenskene
”Brittsommar”,
etter den svenske
helgen Sta Birgitta
fra Vadstena (13031373) som grunnla
Birgittinerordenen. De varme dagene
på høsten inntreffer gjerne rundt
datoen for Birgittas navnedag,
7. oktober.
Dette lille dykket ned i våre forfedres
liv vil forhåpentligvis forklare noe av
bakgrunnen for de mange festdager
og minnedager som preget deres
dagligliv. Selv om kanskje de fleste av
merkedagene ikke lenger betyr noe for
oss i dag, så er de dog en viktig del av
vår kulturarv.
Otto Schou
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UNGDOMSTILBUD I MENIGHETEN

UNGDOMSTILBUD
KRIK DRØBAK/FROGN
Det blir oppstart av KRIK-samlinger for ungdommer fra 8. klasse og
oppover 12. september kl. 14.00-16.00 i Seiersten Aula. Det blir sport,
moro og litt åndelig input hver gang. Lokallaget samles onsdager utenom
skoleferiene/eksamensperiode.
KRIK står for Kristen idrettskontakt og er en kristen barne- og
ungdomsorganisasjon som legger vekt på idrettsglede, trosglede og
livsglede. Det arrangeres hvert år mange flotte festivaler og leirer på
landsplan. Årets konfirmanter fikk et positivt møte på ungdomsfestivalen
KRIK ACTION i Bø i Telemark i sommer. Det er en festival for 14.-17. åringer
med fullt av utfordrende aktiviteter fra fjellklatring til skating, samtidig
som det er tydelig trosformidling. Neste år skal høstkonfirmantene dit, og andre
ungdommer mellom 14-17 år kan være med.
Nå starter vi opp lokallaget KRIK Drøbak/Frogn. KRIK er ikke et idrettslag, men
et samlingssted for kristne og ikke-kristne idrettsglade ungdommer. KRIK ønsker å
jobbe for at mennesker skal komme til tro på Jesus, bli bevart i troen og inspirert
til kristent liv i idrettslag og menighet.
TUR TIL HØYT OG LAVT AKTIVITETSPARK
Lokallaget vil arrangere ungdomsturer, den første turen er 8.-9. september til
Skandinavias største klatresenter, Høyt og lavt. Det ligger i Vestfold. Buss er
bestilt og det er plass til ca. 45 stk. Vi overnatter i telt. Påmelding snarest!
Se mer informasjon på www.frogn.kirken.no
KRIK EXPLORE 2013
Neste store festival KRIK arrangerer er EXPLORE på Lillehammer 28. desember-1. januar. Her samles 1500 ungdommer
i Håkonshallen. Det er fullt av aktiviteter man kan velge mellom, både utendørs i bakke og løype, og innendørs.
Aldersgrensen er 15-20 år. Mer informasjon finnes på www.krik.no
BIBELGRUPPE FOR UNGDOM
Ønsker du å være med i en bibelgruppe for ungdom der du får mulighet til lære mer om Gud og være med i et kristent
fellesskap? Oppstart torsdag 13. september. Gi beskjed til ungdomspresten.
GOSPELKOR
Liker du å synge i kor? Bli med i Drøbak Gospel. Øvelse i Drøbak kirke mandager kl. 19.30-21.30. Ta kontakt med
menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik
TUR TIL BRASIL AUGUST 2013?
Vi jobber med å få til en tur for de som er født i 1996 og eldre til Brasil. Ting ser ut til å legge seg til rette og vi satser på å
reise i første del av august 2013. Vi skal blant annet besøke ungdommer i søsterkirken vår der og hjelpe til på et senter for
gatebarn. Vi ser heller ikke bort fra litt samba fotball og en tur på stranden. Mer informasjon kommer på hjemmesidene
våre etter hvert.
Spørsmål om ungdomsarbeid? Ta kontakt med ungdomsprest Øivind Refvik, 412 32 004/ oivind.refvik@gmail.com
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GUDSTJENESTEREFORMEN
Den norske kirkes gudstjenestereform
har pågått helt siden 2003. Da
ba ungdommens kirkemøte om
en fornyelse av gudstjenesten, og
kirkemøtet fulgte opp. Deretter har
det vært lagt ned et stort arbeid i
mange ulike komiteer. Materiell
har vært på høring og utprøving, og
ny gudstjenesteordning ble formelt
innført fra 1.søndag i advent i 2011.
Hva?? Tenker du kanskje. Det har jeg
ikke merket!! Og det er nok riktig. Det
er lagt opp til at de lokale menighetene
kan bruke et år på å utforme sin lokale
gudstjenesteordning. Det er Drøbak
og Frogn i gang med. Og her skal du
få vite hva som har skjedd og skjer:

1

Det er oppnevnt et gudstjenesteutvalg av menighetsrådet. Dette
har arbeidet siden jul med å forberede
et forslag til ny lokal gudstjenesteordning som forelegges menighetsrådet i september.

Deretter går forslaget via menighetsrådet
til biskopen for godkjenning.

4

1.søndag i advent 2012 innføres
ny liturgi i Drøbak og Frogn!

Arbeidet med en ny lokal grunnordning skal ivareta reformens
kjerneverdier:
“Stedegengjøring”. Det betyr at
gudstjenesten skal være farget av den
lokale sammenhengen.
”Involvering”. Mennesker i alle aldre
og situasjoner skal få sette sitt preg på
gudstjenesten.
“Fleksibilitet” Det finnes en felles
hovedstruktur, men mange valgmuligheter innenfor denne. Det som
blir den lokale ordningen fra advent
2012 låser oss ikke. Det er anbefalt å
se det som en foreløpig ordning der
man evaluerer og gjør forbedringer i
løpet av et par år.

2

Smakebiter fra det som kom frem på
menighetens årsmøte: Utfordringen
var både å si noe om det som oppleves godt i dag, og om det som bør
endres.

3

Fint med bønne/opplevelsesvandringer.
Bevegelse i kirkerommet er fint, gjerne
med flere poster. Går bra selv med
små barn.

Menighetens årsmøte i mars ble
brukt til «Den Store Samtalen om
gudstjenesten»: Her kom mange gode
innspill til arbeidet (Se egen rubrikk
under)
Menighetsmøte 7.10 rett etter
gudstjenesten i Drøbak skal
behandle forslaget fra menighetsrådet.
Gudstjenesten denne dagen vil følge
forslaget til ny lokal grunnordning, og
gi grunnlag for samtale på menighetsmøte etterpå. Her kan alle komme
og si sin mening!

Fint at konfirmantene har fått egne
benker langt fremme. Å delta med noe
selv er bra. Viktig at barn får bli kjent
med gudstjenesten fra tidlig alder.

Stillheten er god. Fint med prekener til
ettertanke, gjerne kontekstuell bibellesning i prekenen. Fellesskapet viktig.
Kirkekaffen samlingsplass.
Bruk et større utvalg av salmer. Flere
nye. Mer moderne musikkuttrykk
ønskelig.
Syng igjennom nye salmer før gudstjenesten.
Viktig å inkludere dåpsfamiliene.
Vi må si ifra til vennene våre at vi går!
Man får mest ut av gudstjenesten om
man går ofte. Mange som ikke vet hva
de går glipp av. Bruk gjerne enda flere
instrumenter enn orgel og piano.
Den aller største utfordringen i
arbeidet med ny gudstjeneste er
ikke de små valg om detaljer, men
å virkeliggjøre den visjonen som
er nedfelt i mottoet for reformen:
”Sammen for Guds ansikt”
Siterer fra veiledningen til reformarbeidet: “Målet for all forberedelse
må være at både den kirkevante og
den som kommer en gang i blant,
både barn og voksne, unge og gamle,
opplever at her i kirkens rom hører de
til - vi er sammen for Guds ansikt!

Invitasjon til Åpen dag på MF
- for alle som er interessert i faglige kommentarer til teologiske og aktuelle tema
Det teologiske Menighetsfakultet inviterer lørdag 13. oktober til
Åpen dag på MF. Dette er en unik mulighet til gratis å forsyne seg
av et mangfoldig seminarprogram gruppert under fire parallelle
temasøyler: Teologi og kirke, Tro og liv, Religion og samfunn og
Religion og kultur.
Her byr MF på egne kapasiteter som Karl Olav Sandnes,
Karl William Weyde, Geir Otto Holmås og Arild Romarheim med
henholdsvis temaene Løftenes land? - i følge Det Nye testamentet,
Bibeloversettelse - de umulige valgene og Engler og ånder i et
kristent verdensbilde. Du kan møte Svein Ellingsen som forteller
om det som har betydd mest for hans salmediktning, høre
Henrik Syse reflektere rundt Jesus - noe å tro på?, Atle O. Søvik

og Lars Fredrik H. Svendsen snakke om Ondskap, frihet og
galskap, Ingeborg Midttømme og Trond Bakkevig tenke høyt om
Folkekirken - hva nå? eller Olav Egil Aune lede paneldebatt om
Kultur og kultus i bevegelse. Forestillingen I begynnelsen var
Ordet med forteller Birgitte Bjørnstad Sæbø og gitarist Ulla Käll
kan være et kulturelt pustehull i det faglige programmet, og enda
er langt i fra alt nevnt!
Kanskje dette kan være en hyggelig fellesopplevelse for vennegjengen, menighetsrådet eller bibelgruppa, eller du kan invitere
med deg naboen? Vi sier i alle fall hjertelig velkommen til MF
lørdag 13. oktober kl. 09.30-15.00 og tør mene at vi kan love en
utbytterik dag.
For mer info, se www.mf.no
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ANDAKT

GROITRO,
Å HØSTE DER MAN SÅR

Dugnadsverter har også i sommer
holdt Drøbak Kirke åpen på
onsdager, 11-17. Det er noe vi
trives veldig godt med, å vise vårt
flotte kirkebygg til innbyggerne i
Drøbak og Frogn, og fra mange
steder i Norge og fra ulike
verdenshjørner. I fjor hadde vi
over tusen gjester, og er også godt
fornøyd med alle besøkende i år.
Vi ber besøkende å skrive seg inn
i gjesteboken som sognepresten la
ut i våpenhuset i sommer. Ikke alle,
men mange skriver sine navn, og
hvor de kommer fra.

I Evangeliet etter Matteus står
det i kapittel 13:

Trosopplæringsutvalget har fått en
Trosopplæringsplan på plass, vi har
allerede sådd en god del og vi har
planlagt nye tiltak, nye marker å så på.
Vi ser at en god del av det vi gjør har
falt i god jord og gitt grøde. Vi håper
at de nye tingene vi skal gjøre også får
god jord å vokse i.
Jeg har akkurat kommet hjem fra
konfirmantleir. Jeg har gjennom flere
år reist som frivillig på disse leirene
med ungdommer i Nittedal. Hver
gang ser jeg at er man tålmodig, går
ut hver vår og sår, så er det alltid noe
som faller i god jord. Denne vissheten
har jeg også lært meg å ta med meg
hit til Drøbak/Frogn. Jeg får lov til å
være med å så, men jeg får også lov
til å være med og høste. Og hvilken
grøde det blir! Vi får oppleve barn og
unge med alle de forskjellige forut-
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Drøbak Kirke

onsdager sommeren 2012

Høsten er på vei og alt det som
henger på trærne, vokser på
jordene, gror i skogen og har
vokst opp gjennom våren og
sommeren skal nå bugne. Vi
skal i frukthavene, på jordene,
på fjellet og i skogen for å høste
inn av naturens grøde. Vi skal
nyte godt av det som er sådd.

«En såmann gikk ut for å så.
Og da han sådde, falt noe ved
veien, og fuglene kom og tok
det. Noe falt på steingrunn hvor
det var lite jord, og det skjøt
straks i været fordi jordlaget var
tynt. Men da solen steg, ble det
svidd og visnet fordi det ikke
hadde fått slå rot. Noe falt blant
tornebusker, og tornebuskene
vokste opp og kvalte det. Men
noe falt i god jord og bar frukt:
noe hundre, noe seksti, noe tretti
ganger det som ble sådd. Den som
har ører, hør!»

ÅPEN

setninger som er. Vi ser foreldre som
kommer tilbake til kirken for første
gang på lenge, fordi deres siste opplevelse med kirken ikke var så god,
men nettopp fordi deres barn er der
kommer de, og noen av dem går ut
fra kirken med en opplevelse av at
dette er et godt sted å være. Og vi ser
voksne som gleder seg over at barna
deres får oppleve kirken på sitt beste,
nettopp slik de fikk når de var små. Jeg
ønsker meg at alle skal oppleve kirken
og dens aktiviteter som meningsfulle.
Jeg ønsker meg at alle de som får et
møte med kirken i Drøbak/Frogn skal
kjenne at de er omgitt av Guds kjærlighet. Og jeg ønsker meg at alle som
leser dette tar med Trosopplæringsarbeidet i Drøbak/Frogn, ja hele Norge,
i sine forbønner. For skal det gro godt
og skal de neste generasjonene få
oppleve å GROiTRO, må de omgis
med alle de gode krefter som finnes.
For vi høster som vi sår. Amen
Anders Helset Eriksen,
Trosopplæringsleder

Det er flere grunner til at vi holder
åpen kirke på sommeren: Et nydelig
byggverk, kunstnerisk og kulturelt
utsmykket. Noen kommer for å
få en stille stund til ettertanke, og
tenner et lys i globen. Kirkeverten
forteller historien om byggherre
Niels Carlsen og hans familie, og
om de utallige severdighetene
kirken rommer.
En hjertelig takk til alle som stiller
som kirkeverter. Noe flere som vil
dele gleden med oss som kirkevert
neste sommer?
Med vennlig hilsen
Ludolf Bjelland

TROSSAMFUNN

DEN NORSKE KIRKE ER BLITT MER FRISTILT
SOM TROSSAMFUNN...
... som en følge av kirkeforliket, som
er en avtale mellom de politiske
partiene på Stortinget, og omhandler
det fremtidige forholdet mellom stat
og kirke i Norge. Avtalen ble inngått
10. april 2008.
Den 21. mai i år ble flere paragrafer
i Grunnloven endret. Blant annet ble
Kongens særskilte kirkestyre avviklet.
Som en konsekvens av dette ble den
såkalte kirkeloven endret. Det er
flere paragrafer som ble endret og
alle endringene gjelder fra 1. juli i år.
Endringene i Grunnloven fører til at
Den norske kirke blir mer fristilt som
trossamfunn. Den norske stat har ikke
lenger en offentlig religion. I stedet for
å slå fast at den evangelisk-lutherske
religion er statens offentlige religion,
sies det nå at «Verdigrunnlaget forblir
vår kristne og humanistiske arv».
Den norske kirkens øverste organ,
Kirkemøtet, har flere ganger tatt til
orde for at kirkeordningen burde
endres. Slik har det nå blitt.
Hva betyr dette i praksis? I korthet
går dette ut på at det ikke blir holdt
Kirkelig statsråd. Bispedømmerådet,
som er det øverste organet i hvert
bispedømme har fått myndighet til å
ansette proster. Kirkerådet, som er det
øverste sentrale organet har myndighet
til å utnevne biskoper. Hensikten med
det tverrpolitiske forliket i 2008 var at
Den norske kirke skulle gjennomføre

en demokratireform, og søke
en løsere relasjon mellom stat
og kirke. Det presiseres i et
rundskriv fra Administrasjonsog kirkedepartementet at
Statens og kommunenes ansvar
for finansieringen av kirkens
drift og vedlikehold ikke
endres som en følge av regel
endringene i Grunnloven.
Det er mange problemstillinger
vi som menighet vil bli invitert til å
mene noe om. Dette gjelder blant
annet form og innhold i gudstjenestene
og hvordan menighetens ledelsesform
skal være. Kanskje også den todelte
arbeidsgiver modellen vi har i dag
vil bli endret. I dag leder biskopene
prestetjenesten i bispedømmet,
prostene leder prestetjenesten i
prostiet og soknepresten leder
prestetjenesten i soknet. Den andre
delen av kirkens ledelse består av
folkevalgte menighets- og fellesråd.
Administrativ leder i soknet, kirkevergen, har sammen med fellesrådet
arbeidsgiveransvaret for resten av
de ansatte, budsjettprosessen, vedlikeholdet av kirkebyggene og kirkegårdene, gravferdsvirksomheten og
en del andre oppgaver som er lagt til
fellesrådet.
Det vil bli flere anledninger for
Drøbak og Frogn menighet til å delta

DRØBAK med innsats for MALI
Drøbak/Frogn menigheter støtter Det Norske Misjonsselskap
(NMS) sitt arbeid i Mali. Landet har de siste femten år
hatt fred og forholdene har vært stabile. Etter et år med
ulmende konflikter var det i april i år statskupp. Økende
sultproblemer bidrar til å forsterke konfliktene. På grunn
av urolighetene har alle vestlige, inkludert misjonærene,
måttet forlate landet.
Selv om det utenlandske personellet har blitt trukket ut har
NMS fortsatt bistandsengasjementet i Mali. Arbeidet med
bibeloversettelse, som Drøbak/Frogn menigheter støtter
spesielt, fortsetter utenfor Malis grenser. På tross av alle urolighetene, den økende islamiseringen, og den risikoen det
fører med seg, feirer våre to menigheter fortsatt gudstjenester.

med innspill og meninger om den
fremtidige kirkeordningen. Vår kirke er
nå mer fristilt fra staten som trossamfunn og meningen med dette er
å sikre trosfriheten i Norge. I denne
prosessen har kirken selv fått ansvaret
for opplæringen av barn og unge,
gjennom trosopplæringsreformen.
Til slutt gjengis den nye ordlyden i
Grunnlovens § 16 :
«Alle Indvaanere af Riget have fri
Religionsutøvelse. Den norske Kirke,
en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver
Norges Folkekirke og understøttes som
saadan af Staten. Nærmere bestemmelser om dens Ordning fastsættes
ved lov. Alle Tros-og livssynssamfund
skal understøttes paa lige Linje.»
Leif Tomter
Leder av Frogn kirkelige fellesråd og
Drøbak og Frogn menighetsråd

Helgen 22. - 23. september deltar menighetene sammen
med Det Norske Misjonsselskap på Friske, Frodige,
Fantasifulle Frogn. Kom innom standen vår og få smaksprøver fra Mali, bli kjent med misjonsprosjektet og de ulike
aktivitetene menigheten har å by på i Drøbak og Frogn!
Brønnen i Serma
er finansiert av
prosjektet vårt.

Situasjonen i Mali er uavklart, og ingen vet hvilken retning
landet tar. Befolkningen i Mali, og i særdeleshet de kristne,
trenger derfor vår støtte og forbønn.
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Kirken i Frogn

Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme med
babyen din – nytt kurs starter 11/9
10 tirsdager – kr 400,- inkl. lunsj
kl. 11.00 i Frognhallen

ANNO 1928/29

Dirridam
for deg som vil synge med barna dine
(opptil 6 år) - enkel middag og sangstund – 13/9, 25/10, 22/11 og 13.12
kl. 16.30 i Rådhusets kantine
Sprell levende søndagsskole
Starter 2.9. kl. 11.00 på Hospitalet
Søndagsskolen starter i kirken
Drøbak og Frogn Barnegospel
Kor for 1.-4. klassinger
hver mandag kl. 16.30-17.15
Seiersten Ungdomsskole musikkrom
Drøbak og Frogn Soul Children
for sangglade tweens (4.-8. klasse)
hver mandag kl. 17.30-19.00
Seiersten Ungdomsskole musikkrom
Klubb for Kompiser
Klubb for 4. klasse og oppover, oppstart
10.09 kl. 18 i Frogn kirkestue, som vi
skal innrede som klubblokale i høst.
Kanotur 21.-22. september
KRIK Drøbak/Frogn
Sportsamlinger for 8. kl. og oppover
Onsdager kl. 14.00-16.00 i aulaen på
Seiersten (oppstart 12.9.)
Bibelgruppe for ungdom
Samling ca. annenhver uke (oppstart
13.9.)
Drøbak Gospel
for ungdom fra 15 år og voksne
mandag kl. 19.30-21.30 i Drøbak kirke
Drøbak Kantori
Blandet voksenkor
tirsdag kl. 19.15-21.45 i Frogn kirke
Diakonitreff
torsdag 27/9, 25/10, 22/11 kl. 11.30
på Hospitalet
Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet
hver mandag fra kl. 18.30 til 20.00
Mer info på www.frogn.kirken.no,
eller på telefon 64 90 61 70
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OVERSIKT OVER FELLESMØTENE
HØSTEN 2012
Søndag 09/09 kl. 18.00

Taler Tonje Marken

Søndag 14/10 kl. 18.00

Sang og vitnesbyrd v/ Irene og Arne Baksvær

Søndag 11/11 kl. 18.00

Vitnemøte/lokale krefter

Søndag 09/12 kl. 18.00

Taler Arne Mella

Møtene holdes i Frelsesarmeens lokaler i Drøbak.

OPPSLAG

Drøbak Kantori

Drøbak Kantori synger Händels
’Messias’ julen 2012. Det blir
konsert i Drøbak kirke 2. desember.
Vi tar inn nye sangere. Velkommen
til korøvelse tirsdag 4. sept / 11. sept.
kl. 19.15 i Frogn kirke.

Drøbak gospel

Liker du gospel? Savner du et godt
og humørfylt fellesskap?
Bli med i Drøbak gospel!
Øvelser hver mandag kl. 19.30-21.30
i Drøbak kirke. Oppstart for nye
medlemmer 3. september i Drøbak kirke.

Din stemme er den vakreste for ditt barn!
Bli med på en uformell og trivelig sangstund i Frognhallen
på tirsdager. Vi synger både kjente og nye sanger. Etter
sangen spiser vi lunsj sammen. Pris kr 400,- for 10 ganger.

4-års bok

Nå er det din tur til å komme
i kirken og få 4-års bok.
Du kan velge om du vil komme til
Drøbak kirke 14/10 kl. 11.00 eller
Frogn kirke 21/10 kl. 11.00.
Disse søndagene blir det familiegudstjeneste, hvor dere 4-åringer
får en stor plass. Du kan ha med
deg så mange gjester du vil.
Kanskje både faddere og
besteforeldre?

Barn i alle aldre møtes i Drøbak kirke kl. 11.00 for så å gå over til Hospitalet
for å høre Guds ord forkynt gjennom sang, lek og fortellinger. Opplegget er
tilpasset barn i alderen 3-9 år. Vi er ferdig ca. kl. 12.00. Enkelte søndager har
andre møtesteder, se nedenfor.
2. september
Søndagsskole
16. september
Søndagsskole (Høsttakkefest i Frogn)
23. september
Familie/Misjonsgudstjeneste i Frogn
30. september
Søndagsskole
14. oktober
Søndagsskole
21. oktober
Sprell levende Gudstjeneste
28. oktober
Søndagsskole
4. november
Søndagsskole

Kor for 4.-8. klasse.
Øvelser hver mandag
kl. 17.30-19.00 i musikkrommet på Seiersten
ungdomsskole. I høst skal
vi delta på gospelkonsert,
samarbeide med Trine Rein,
delta på barnefestival i
Lommedalen, synge på
gudstjenester og selvfølgelig
ha det megakjempegøy!

Barnegospel

I oktober blir det stor gospelkonsert til
inntekt for nytt lydanlegg i Drøbak kirke.

Babysang

Soulchildren

Kor for 1.-4.klasse.
Øvelser hver mandag
kl. 16.30-17.15 i musikkrommet på Seiersten
ungdomsskole. I høst skal
vi leke, synge, delta på
barnefestival og opptre
på ulike arrangementer og
gudstjenester.

Dirridam

Småbarnssang for 1-6 år
med foresatte. Ta middagen
på Rådhuset og bli med og
syng etterpå.
Samlinger en gang i måneden.
Datoer før høsten er:
13/9, 25/10, 22/11, 13/12

SPORTSDAG PÅ
DYRLØKKEÅSEN

SØNDAG 11/11 KL.14-17
Her blir det lek og moro for
liten og stor, hele familien er
hjertelig velkommen! Vi har
hele idrettshallen til disp!
I tillegg til leker og sportsaktiviteter blir det en samling
med musikk og andakt.
Vi starter kl.14.00 med en
fellessamling for alle. Så
braker det løs med sport og
lek! Det blir salg av kaker,
vafler og pølser til hyggelige
priser.
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KVELDSKIRKEN I DRØBAK

J

eg rusler stille inn i en vakker
kirke i som ligger plassert midt i
byens travleste handlegate. Det er
sommer, utenlandsferie og hektiske
dager hvor mye skal oppleves. Og
likevel, - så godt det er å komme inn
i svalheten, sette seg ned å være stille
og fornemme det hellige rom og Guds
tilstedeværelse. Det lukter av røkelse
og i det dunkle kirkerommet skimter
jeg både helgenfigurer, små sidealter
og bibelvers skrevet i gull. Her er det
godt å være. Jeg trekker pusten dypt,
lar tanke vandre og kjenner at Gud
berører meg i dette rommet. Jeg går til
et lite sidealter for å tenne lyset mitt
og ber en stille bønn til Gud.
I sommer har svært mange mennesker
funnet veien til vår åpne kirke i
Drøbak. Noen har sett på utsmykning
og tatt bilder og noen har sittet
i stillhet i benken og latt kirkens
hellighet og ro virke på sjel og sinn.
Noen har bedt bønner og tent lys.

(presten tar lappene med til sine
daglige bønner).
- Ved behov kan man avtale samtale
med en av kirkens medarbeidere.
- En prest vil alltid være tilstede på
torsdagskveldene.
FOREDRAG OG MESSE
En torsdag i måneden blir det holdt et
foredrag med etterfølgende samtale.
En torsdag i måneden feirer vi nattverd
( messe ).
KVELDENS MUSIKALSKE PERLE
Noen ganger vil lokale musikere by
på litt musikk. Det blir ingen konsert,
men et vakkert musikalsk innslag for
dem som er tilstede.

I kirkens vakre rom er det tid for stillhet og bønn. Der kan vi møte oss selv
og Gud. Når livet er tungt og vi sliter,
da er kirken et godt sted for å reflektere, be til Gud, eller ta en prat med
presten eller andre tilsatte. Jeg skulle
ønske at Drøbak kirke kunne være
åpen for oss alle til enhver tid. Slik at
vi når som helst kunne stikke innom
og oppleve 10 minutter eller en time
i stillhet i det hellige rom. Derfor vil
vi holde Drøbak kirke åpen en kveld
i uken.
ÅPEN KIRKE
Drøbak kirke vil være åpen hver
torsdag kveld fra kl. 19.00-21.00.
Kl. 19.00 blir kirken åpnet og lysene
tent. Alle kveldene åpnes med en
bønn og avsluttes kl. 21.00 med
velsignelse og utsendelse. Alle som
ønsker det er velkommen innom. Man
får sitte i kirken i fred og ro og det er
mulighet for:
- Rusle rundt i kirkerommet
- Sitte i stillhet i kirkebenken
- Tenne et lys i lysgloben eller
ved et eget lysalter
- Skrive en lapp og legge i
bønnekrukken dersom man
ønsker forbønn for noe spesielt
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KRISTEN MEDITASJON/RETRETT
Kveldskirken i Drøbak vil denne
høsten gi tilbud til alle som ønsker
det, å reise på et retrettopphold på Lia
Gård på Koppang. Se egen annonse.
Se høstens program for ”Kveldskirken”
og følg med i Amta under ”Hva skjerspalten”
Anne Mathilde Klare
Sokneprest i Drøbak

Kveldskirken i Drøbak
HVER TORSDAG KL. 19.00-21.00
6. sept. Åpen kirke
13. sept. Åpen kirke med messe
Kl. 19.30 feires nattverd
20. sept. Åpen kirke
27. sept. Åpen kirke – kl. 19.30
musikk, stillhet
”En smak av retreat
– ord, stillhet og gitar
toner” v/ Ulla Käll
Hun har utdannelse innen
musikk og diakoni og har i
mange år arbeidet med musikk
og retreat i menigheter. Hun
spiller klassisk gitar.
4. okt. Åpen kirke
11. okt. Åpen kirke med messe
Kl. 19.30 feires nattverd
18. okt. Åpen kirke

25. okt. Åpen kirke – Kl. 19.30
foredrag og samtale
”Når sykdommen
rammer” v/Johan Arnt
Wenaas
Wenaas har vært sykhusprest i
mange år, direktør for Diakonissehuset Loisenberg og generalsekretær for Kirkens Sosialtjeneste.
1. nov. Åpen kirke
8. nov. Åpen kirke med messe
Kl. 19.30 feires nattverd
15. nov. Åpen kirke
22. nov. Åpen kirke – Kl. 19.30
foredrag og samtale
”Maria - Jesu mor”
v/sokneprest Anne
Mathilde Klare
Vi ser på Maria i Bibelen, i kirkehistorien, i kunst, litteratur og
musikk.
29. nov. Åpen kirke

PROSJEKTER

Nytt gjerde er satt opp rundt Drøbak kirkegård

PROSJEKTER PÅ KIRKENS EIENDOM
Det går framover med gjennomføring
av de mange prosjektene på kirkens
eiendommer i Frogn og Drøbak:
Oppussingen av Drøbak kirke
utvendig har nå vært igjennom en
anbudsprosess og arbeidene blir
igangsatt i løpet av august 2012. Det
aller meste av malingen skal fjernes
og deretter skal hele fasaden males
og ornamentene restaureres. I tillegg
skal alle vinduene tas ut, repareres
og males. Dette skal gjøres ferdig i
løpet av høsten 2012. En konservator
sammen med Riksantikvaren har
avdekket lagene av gammel maling
og vil ta seg av valget av farge.
Samtidig gjøres detaljprosjekteringen
av innvendig restaurering og
oppussing ferdig. Arbeidet vil bli
lagt ut på anbud i løpet av høsten.
Vi regner ikke med at det vil bli
påbegynt før over nyttår. Det er
stor aktivitet i kirken denne høsten
og i advent. For å unngå for store
problemer med gjennomføring av
aktivitetene har vi valgt å gjennomføre
innvendig oppussing i årets roligste
fase. Oppussingen av Drøbak kirke
finansieres gjennom statens såkalte
rentekompensasjonsordning for
vedlikehold av gamle kirker.

Kontraktsforhandlinger er i gang og vi
regner med oppstart av arbeidet tidlig
i september 2012 og avsluttet innen
årets utgang.
Arbeidet på bårehuset / kirkestuen
i Frogn er avsluttet. Tak, vinduer og
vegger er reparert. Det er innsatt ny
hoveddør og laget ny trapp. Huset ble
ferdig malt før sommeren.
Det er bevilget penger til utskifting
av gjerdet rundt Frogn kirkegård, som
er meget forfallent. Vi har imidlertid
fått avslag fra bispedømmekontoret i
Borg på vårt forslag om å skifte det ut
med et stakitt gjerde. Både klage på
avgjørelsen og alternative løsninger
vurderes.
Det er avsatt og godkjent gravplasser
for muslimer på Frogn kirkegård. I
denne forbindelse har vi i løpet av
våren foretatt en del ny beplantning
på kirkegården.
Vi har under vurdering å etablere en
navnet minnelund på Frogn kirkegård

på samme måte som vi har fått det på
Drøbak kirkegård. Flere enn ventet
har benyttet seg av dette tilbudet om
gravplass for sine kjære. Siden kirkegården har liten kapasitet er dette en
god måte å rasjonalisere med plassen.
Medlemmene av Drøbak Gospel har
i vår igangsatt en stor innsamling for
et nytt og profesjonelt lydanlegg i
Drøbak kirke. Innsamlingen har så
langt vært vellykket og vi ser fram til
at anlegget kommer på plass i kirken
så snart som mulig.
Det skjer mye med fornyelse og
istandsetting av kirkens eiendom i
Drøbak og Frogn og vi er glade for
den velvilje våre planer har møtt hos
så vel Frogn kommune som andre
myndigheter som er involvert. Kirkene
og kirkegårdene i Drøbak og Frogn
er mye brukt og betyr åpenbart mye
for mange. Det er derfor viktig at de
vedlikeholdes og framstår som pene
og ordentlige.

Frogn kommune bevilget for 2012
midler til å fornye gjerdet rundt en
vesentlig del av kirkegården i Drøbak.
Arbeidet er nettopp avsluttet med flott
resultat.
Ombygging og utvidelse av driftsbygningen på Frogn kirkegård er
byggemeldt og anbud innkommet.

De utvendige arbeider på Drøbak kirke
er snart igang.

Kirkestue/bårehus ved Frogn kirke er
ferdig pusset opp.
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Døpt
e

Livet
s
gang
02.06.2012
02.06.2012
09.06.2012

Dåpsdato

Navn

09.06.2012

29.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
06.05.2012
20.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
10.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
24.06.2012
24.06.2012
24.06.2012
01.07.2012
08.07.2012
22.07.2012
22.07.2012
05.08.2012
05.08.2012
05.08.2012
05.08.2012
12.08.2012

Adrian Falch Andreassen
Amanda Gulliksen Slåke
Sofie Josephine Mørk
Sofie Berg Olsen
Ida Juve Dreyer
Mathias Nøklegård Stålesen
Ariela Larsen Ossletten
Marius Graarud
Noah Folkøy Woxen
Selma Olave Rosvoll Ormåsen
William Augustin Bakmand Hende
Henriette Rebekka Eskeland
Henny Fosse Bastiansen
Mila Therese Kristiansen Wolmersen
Emilian Benjamin Lindstad Kalfoss
Lily Alice Hess-Bolstad
Jonette Marie Ohren Gundby
Ferdinand Holmen Jacobsen
Olve Toreid Rindal
Lukas André Svedjan Skaret
Snorre Hansen Egdetveit
Mikkel Øiestad-Nordberg
Amalie Hauge Ådahl

16.06.2012

Vigde
Vielsesdato Navn
28.04.2012
05.05.2012
12.05.2012
18.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
27.05.2012
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Heidi Hellesvik og
Knut Herman Bjørnsgård
Dana Tonje Hooper og
Jack Magne Fjelstad
Ina Jeanette Seeberg og
Anders Lersveen
Morten Hiemeyer og
Camilla Norstrøm Pettersen
Ing-Mari Hagebakken og
Lars Klynderud
Ida Marie Berg og
Magnus Pillgram
Maria Winther Gunnes og
Tore Norderval

23.06.2012
23.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
04.08.2012
04.08.2012
11.08.2012
18.08.2012

Rita Rasmussen og Kjetil Witbro
Gro Fladmark og
Per Eddy Barmo Johansen
Torhild Syvertsen og
Svein Ivar Rudihaugen
Neriza Aquilizan Wærnes og
Christopher André Frey Godlien
Hege Helene Rønnevig og
Tor-André Ribe-Anderssen
Elisabeth Hellum og
Christian Colseth
Ingunn Holm og Espen Larsen
Siri Christensen og
Henrik Haagensli Ollestad
Andrea Charlotte Færgestad
Johansen og Stian Eidsvold Åmodt
Miriam Elisabeth Coppola og
Arne Dahl
Ingrid Hakestad Hansen og
Petter Brodahl Knudsen
Astrid Lindal og Erling Henriksen
Veronica Bratli Martinsen og
Pål Østlie

Døde
Dødsdato

Navn

20.04.2012
21.04.2012
24.04.2012
26.04.2012
27.04.2012
28.04.2012
28.04.2012
02.05.2012
08.05.2012
11.05.2012
12.05.2012
12.05.2012
12.05.2012
16.05.2012
18.05.2012
26.05.2012
29.05.2012
09.06.2012
17.06.2012
18.06.2012
22.06.2012
24.06.2012

Sven Tore Lie
Tore Kristian Olaussen
Bjørn Dyve Furuseth
Kristine Sandness
Bjørg Olsen
Marit Støylen Wiik
Carl Jørgen Bakmand
Tom Bjørn Hansen
Kjell Glenne
Solveig Allida Seim
Tron Alf Andersen
Per Terje Sønstelid
Astrid Brekken
Alicja Larsen
Inger Sofie Øverby
Aase Kroken
Arnljot Vik
Bente Røst Lundgren
Olav Bakken
Evelyn Andersen
Unni Beate Andresen
Anita Milton Wiig

f. 1957
f. 1929
f. 1932
f. 1941
f. 1931
f. 1928
f. 1923
f. 1951
f. 1938
f. 1927
f. 1933
f. 1958
f. 1923
f. 1924
f. 1921
f. 1923
f. 1934
f. 1955
f. 1939
f. 1924
f. 1941
f. 1970

Ad Astra
A

Vi drar på tur

Unge talenter 2012

til Lia Gård

Velkommen til høstens konsertserie i Drøbak Kirke.
Lørdager kl. 12.00. Fri entré.

menighetstur med ”en smak av retreat”
Kirken i Drøbak inviterer alle som ønsker
det til dager med felleskap, turer, stillhet
og samtale. Stillhet og ro er kanskje den
største gaven du kan gi deg selv i en travel
hverdag. Bort fra menneskemylderet, bort
fra det daglige arbeidet. Fra store og små
bekymringer, fra utfordringer og oppgaver
som presser på.
Retreat skapes i enkle samlinger i kirke
og kapell med sang, stillhet og bønn. Det
handler om å være Guds verden, med seg
selv og med hverandre.
Til Lia Gård på Koppang
Avreise: Fredag 9. november kl. 16.00
Tilbake: Søndag 11. november kl. 20.00
Pris: 1400,- pr. pers. pluss reise. Vi fyller
biler i Drøbak og kjører i felleskap. Det er
også mulig å reise til Koppang med tog.
For mer informasjon, kontakt sokneprest
Anne Mathilde Klare eller kirkekontoret.
Se også: www.liagard.no. Brosjyrer med
informasjon og påmelding blir lagt i våpenhuset i Frogn og Drøbak kirker og på kirkekontoret.
Og han sa til dem: ”Kom med meg til et
ensomt sted hvor vi kan være alene, og hvil
litt!” Mark 6, 31

26.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
05.07.2012
07.07.2012
09.07.2012
16.07.2012
19.07.2012
23.07.2012
24.07.2012
24.07.2012
25.07.2012
27.07.2012
28.07.2012
29.07.2012
01.08.2012
06.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
09.08.2012
10.08.2012
19.08.2012

Jens Kristian Petersen
Randi Sofie Schou-Ericksen
Rolf Næsset
Lilly Theien
Elisabeth Thomassen Godø
Bergljot Tapper Brun
Anne Marie Sandboe
Kjell Gunnar Lesteberg
Sverre Einar Melvold
Steinar Knoll
Anbjørg Andersen
Tove Elisabeth Hauge
Leif Ekenes
Elin Sperbund Ustvedt
Olav Resvold
Kjell Wærnes
Jan Roger Olsen
Jan Robert Urbye
Kari Linberg
Kai Albertsen
Jan Benny Rasmussen
Johannes Johannesen

f. 1931
f. 1929
f. 1918
f. 1922
f. 1979
f. 1912
f. 1921
f. 1951
f. 1931
f. 1952
f. 1946
f. 1952
f. 1921
f. 1968
f. 1929
f. 1930
f. 1935
f. 1939
f. 1965
f. 1952
f. 1966
f. 1937

08. september

Olga Jørgensen, klaver
Mathilde Hirsum Lystad, klarinett
Mina Hirsum Lystad, trompet (Frogn kulturskole)

15. september

Grieg Trio

22. september

Duo Celliano

29. september

Ingrid Søfteland Neset, fløyte
Jie Zhang, klaver

06. oktober

Kristin Hammerseth, fløyte
Jie Zhang, klaver
August Christensen, klaver (Vestby kulturskole)

13. oktober

Mikkel Brekke Krossli, trombone
Jie Zhang, klaver
Petter Waarum,
Tobias Emre Øzeke, piano duo (Oppegård Kulturskole)

20. oktober

Christopher Tun Andersen, fiolin
Jie Zhang, klaver
Amund Schjøth Bunkholt, accordeon (Ås kulturskole)

27. oktober

Quartetto Testosterone
Det Norske Guttekoret

03. november

Anna Orlik, fiolin
Krystyna Makowska-Ławrynowicz, klaver

10. november

Nanna Tao Karlstrøm, fiolin
Xixi Marlene Tao Karlstrøm, klaver
Jeanatte Christin Nordberg, fløyte
Anders Hannevold, klaver

Kunstnerisk leder: Danuta Kozon
www.adastra.no

design: enzo.no

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn Menighetsråd

Elisabeth og Knut Fures stiftelse

Lindebråte
n o r d r e

gårdsdrift• GRAVSERVICE

• Vi leVerer nye graVsteiner
• renser stein • restaurerer
• oppretter
• legger bladgull
Vi monterer
selvvanningskasser for
enkelt gravstell

Inkludert:
et navn,
GRAVSTEIN
dato,
urnesokkel,
oppsetting, (Rødbrun eller lys granitt)
søknad og
RING
mva.
986 29 013
Gjelder
Nesodden
og Frogn

6.900 kr

• MobilPlant-kasser
• 15 års holdbarhet
• Flere kassetyper
• Leveres med
spesialjord
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Lørdag 1. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 23. september
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Misjonsgudstjeneste

Søndag 2. september
Kl. 10.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 – Hospitalet
Søndagsskole
Kl. 12.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 7. oktober
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste
Prøving av forslag til ny liturgi,
menighetsmøte om saken rett etter
gudstjenesten

Søndag 9. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste
Søndag 16. september
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Høsttakkefest etterfulgt av
tur med Frogn Historielag
Kl. 11.00 – Hospitalet
Søndagsskole

Søndag 30. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste / Søndagsskole

Søndag 14. oktober
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4-års bok
Søndag 21. oktober
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4-års bok

Søndag 4. november
Allehelgensdag
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste / Søndagsskole
Kl. 19.00 – Frogn kirke
Minnegudstjeneste
Søndag 11. november
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste
Kl. 14.00-17.00 – Dyrløkkeåsen skole
Sportssøndag
Søndag 18. november
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste
Søndag 25. november
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste / Søndagsskole
Søndag 2. desember
1. søndag i advent
Kl. 11.00 – Frogn kirke
«Lys Våken»; familiegudstjeneste

Søndag 28. oktober
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste / Søndagsskole

tlf: 64 93 11 64
www.drobak-elektriske.no
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ANNONSER

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

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

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30
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HVERDAGSLIV

VANDRINGEN

Vi er på vei fra Los Arcos til Logrono,
en strekning på ca. 27 km. Vi vandrer
en del av
pilegrimsleden
fra Saint-JeanPied De-Port
i Frankrike
mot
Santiago de
Compostela
Det er en
spesiell
opplevelse å
gå den veien
så mange har
vandret før
- i sorg og glede,
i ettertanke og
med et ønske
om å bli bedre
kjent med seg selv
og sin Skaper. For
mer enn 900 år siden tok den franske
pilegrimen, Aimeri Picaud initiativ
til å skrive ned pilegrimsleden fra
Spanias grense i nord og til Santiago
de Compostela, stedet hvor Jakob,
den første apostelen som led
martyrdøden ble gravlagt. Siden
har tusener på tusener vandret de
samme stiene, kjent gleden over
pilegrimsfellesskapet, hjulpet et
medmenneske, trøstet, strevd, delt
tanker, ord og toner og hatt noen
dager eller uker - langt borte fra
dagliglivets oppgaver og utfordringer.

Det startet allerede under
forberedelsene. Denne gangen var
utfordringen å pakke minst mulig.
Å hvilken frihet å tenke praktisk og
funksjonelt- 3 t-shirts, et par shorts,
en bukse og lett regntøy. Skotøyet ga
større utfordringer. I tillegg til hvor
mye gnagsårplaster vi
skulle ta med,

og ørepropper. Jeg kan forsikre om at
vi fikk bruk for begge deler.
«Å vandre handler om å være åpen
og ydmyk overfor alt som møter en.
Det handler om hva jeg GIR veien,
og ikke hva jeg krever» sier Eivind
Luthen, leder av Pilegrimsfelleskapet
St. Jakob i Oslo.
Den første jeg møter på min vandring
er meg selv.
Å være ydmyk og åpen overfor
seg selv kan være krevende og
utfordrende. Det er ikke alt i meg

Drøbak/Frogn
Begravelsesbyrå
Jan-Oddleiv Garder

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 93 26 00 hele døgnet
Avd. leder: Magnar Bøhlerengen

www.gsb.no

selv jeg har lyst til å erkjenne, langt
mindre «ta imot» eller være ydmyk
overfor. Det handler om å legge til
side forsvarstankene og moralisten i
meg, og virkelig våge å lytte til meg
selv uten «spamfilter». Refleksjonene
mine kan være både
vakre og mindre vakre,
utfordrende og krevende.
Men de er der!!!!!

Foto: Margrethe Bjerknes

E

føyen slynger seg i trærne langs
veien, markblomstene tittet
forsiktig opp etter nattens hvile,
solen er i ferd med å våkne!! Det
er stille og klokken er 07.00 om
morgenen.

Norskeid familiebyrå for hele Follo

Alt for mange bruker
krefter på å holde
vonde eller krevende
tanker unna!
Innimellom kan det
være en nødvendig
strategi, men blir det
et mønster kan det
gjøre mer skade enn
gavn. Først ved å
erkjenne hvem jeg
er kan jeg gjøre
noe med det, om
det er nødvendig. Det
viktigste jeg ville «gi
veien» var å våge å
møte mer av meg selv.

Og jeg møtte meg selv!! I morgengryet
den morgenen jeg trodde at veien
ville bli tung og lang- og vi startet
vandringen allikevel, i gleden over
å ha nådd et mål, i samtaler med
mine medvandrere og i fryden over
måltidsfellesskap, vakker musikk og
vakre solnedganger.
Og som en varm, kraftfull og
allestedsnærværende kilde gjenkjente
jeg min skaper og min Gud. Min
skaper og Herre som rommer alle
tanker og refleksjoner, som selv var en
vandrer og som sier «Gå i fred!»
Vår vandring tok slutt, men jeg vet
at jeg skal tilbake for å fullføre hele
vandringen til målet - Santiago de
Compostela. Reisen som minner så
mye om livsvandringen- der vi alle er
medvandrere!

Bente Bjerknes

