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INFORMASJON

Etter en prøveperiode hvor vi har 
spurt brukerne av kirkegården om å 
sortere ut hageavfall og legge det ved 
siden av søppelstativene før de kaster 
restavfallet, har vi nå gått til innkjøp 
av miljøstativ for avfallssortering.

Stativene består av en plastbeholder 
hvor man kaster alt organisk avfall 
– planter, jord, granbar osv. og en 
vanlig søppelsekk til restavfall 
– plast, papir, glass osv. Stativene 
har vært i bruk en stund på Drøbak 
kirkegård og er snart på plass også på 
Frogn.

En takk til dere som besøker kirke
gårdene for at dere har vært fl inke til 
å sortere, slik at vi har fått til en mer 
miljøvennlig og samtidig billigere 
avfallshåndtering.

Avfallssortering på kirkegårdene
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FRYKT IKKE! Julebetraktning julen 2013

Helsetilsynet hevder at omtrent 
hver fjerde av oss vil oppleve 
en eller fl ere perioder med 

angst i løpet av livet. Mange fl ere 
kan kjenne på uro og redsel. Til tider 
har kirken bidratt til å forsterke både 
angst og frykt ved å fortelle folk 
hvor dømmende og straffende Gud 
er. Og hvem av de som er ærlig mot 
seg selv og andre vil ikke bli urolig 
hvis vi må stå til ansvar for alle våre 
tanker, følelser og handlinger hos den 
makten som rår over liv og død? 
I juleevangeliet er det gjeterne som 
blir fanget av denne redselen når 
store hendelser fra himmelen kom til 
dem julenatt.

I dag er det nok færre som er redde 
for Gud. Allikevel er mange preget av 
redsel og angst. I vårt samfunn er det 
frykten for ikke å strekke til, redselen 
for hva folk tenker og sier om en, 
uroen for fremtidens arbeidsmuligheter,
angsten for hvordan det skal gå med 
barn og barnebarn, usikkerheten om 
en klarer å mestre uforutsette hendelser
som treffer oss, og utrygghet for 
reaksjonen fra dem som trenger 
ens omsorg. Når alt dette og mer til 
legges oppå hverandre, blir byrden vi 
forutsettes å bære tyngre og tyngre, da 
kan frykten og angsten ta herredømme 
over livene våre.

Norge er det land i verden som er i 
stand til å gi befolkningen det beste 
tilbudet av helse, utdanning, omsorg, 
arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være 
takknemlig og stolte over at vi lever i 
et samfunn der fellesskapet gir oss en 
slik grunnleggende trygghet. Samtidig 
viser vår opplevelse av angst og frykt 
at dette ikke er tilstrekkelig.

I Betlehem er det bygd en kirke over 
grotten som den hellige familie etter 
tradisjonen gjemte seg i da de begynte 
fl ukten til Egypt fra folkemordet på 
alle Betlehems guttebarn. Grotten er 
hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt 
på bakken da hun diet Jesus. En av 
de eldste bildene i kirken er hentet 

fra denne tradi
sjonen og viser 
Jesus som ligger 
ved Marias 
blottede bryst 
for å få næring 
og nærhet. 

Det fi nnes knapt 
noen mer sårbar 
situasjon enn 
den nyfødtes 
absolutte 
avhengighet 
av morens vel
vilje. Bildet av 
Maria og Jesus 
kommer til oss 
med fortellingen 
om denne 
sårbarheten, 
men også med 
den tryggheten 
barnet har til 
moren sin. 
I dette bildet 
av menneskets 
mest grunn
leggende 
sårbarhet og trygghet vises julens 
innerste hemmelighet for oss. Gud 
kommer til oss – en skremmende 
tanke for mange – i et sårbart barn 
som må fi nne sin trygghet ved morens 
bryst. Så utrolig stor kjærlighet har 
Gud til hver eneste en av oss at Gud 
valgte selv å erfare hva et menneskeliv 
består i. Julens budskap er at Gud ble 
menneske i Jesus og levde vår sårbar
het, og trengte vår trygghet, på samme 
måte som oss. 

Budskapet til gjeterne var derfor ikke 
at de burde skjelve i buksene og være 
redde. Engelens budskap til dem 
var tvert om at de ikke skulle være 
redde. Frykt ikke var engelens ord til 
gjeterne! Med frimodighet ble de opp
fordret til å oppsøke Gud i krybben. 
Mindre skremmende enn et barn ved 
mors bryst kan ikke Gud være. Gud 
var tilstede i deres hverdag, i dyrenes 

stall. Midt i sin angst og redsel og 
usikkerhet kunne de stole på at Gud 
selv ville ledsage dem og aldri slippe 
dem. 

Også til oss er julens budskap at vi 
ikke behøver å ha frykt. Vårt verd 
som menneske er ikke avhengig av 
hva vi presterer eller hvordan andre 
mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri 
igjennom hos Gud. Som Jesus barnet 
utleverte seg til Maria, kan vi legge vår 
sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde 
oss fast i alle de kriser og krevende 
tider vi måtte komme til å oppleve slik 
en god mor verger sitt diende barn.

Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor 
glede. Da er det virkelig grunn for oss 
til å feire!
Velsignet julehøytid!

Biskop Atle Sommerfeldt

ANDAKT
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KIRKENS NØDHJELP

Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på Kamyana 
helseklinikk kl. 02:13 og veide 3 200 gram. Både mor og barn 
overlevde. 

Det er ingen julestjerne over klinikken i Kanyama. Ingen konger 
kommer på besøk med gull, røkelse og myrra. Jane og John Kalikokha 
har ikke en gang våget å tenke på navn til sin førstefødte. Men de fi kk 
en plass i fødestua.
- Jeg er så glad for at jeg fi kk muligheten til å føde her! Her blir jeg 
tatt godt vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis jeg hadde født hjemme, 
ville risikoen for komplikasjoner vært mye større, sier Jane Kalikhoka (19).

Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner jordmødre i 
Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen ga vi Jane og sønnen en 
trygg fødsel. 

Venter med å fortelle
Malawi er blant de landene i verden med høyest mødre og barne
dødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet til hverandre at 
ingen har råd til å legge planer. Jane har båret på sin hemmelighet 
i ni måneder, slik norske foreldre gjerne venter til tolvte uke med å 
fortelle.

Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn over hele 
verden i forbindelse med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer 
i fattige land som Malawi. 

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden 2002. Våre lokale 
søsterkirker står for 40 % av helsetjenestene i landet gjennom 
Malawis kirkelige helseforening (CHAM). Sammen bygger og utstyrer 
vi helseklinikker og fødestuer og utdanner sykepleiere og jordmødre. 
Seks norske sykepleierhøgskoler har vært med på prosjektet ved 

å styrke utdanningen. I tillegg driver vi fl ere andre helsefremmende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i 
helsekomiteer for å spre kunnskap.

En julegave som redder liv
For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp for eksempel gi en jordmor medisinsk utstyr som redder liv. Å gi en mor og et barn 
en trygg fødsel er det beste julegavetipset fra Kirkens Nødhjelp i år. 

Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. 
Husk å ta med deg kontanter til juleofferet! 

ET BARN ER FØDT I 

MALAWI

Jane og John har fått en liten gutt! Han ble født på 

Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide 3 200 gram. 

Både mor og barn overlevde!

Send GAVE på sms 
til 2468 (200 kr)

Gi en trygg 
fødsel til jul!
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UNGDOM

Med ungdom for alle!
Første søndag i måneden (5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6), 
kl. 19.00 er det kveldsgudstjenester i Drøbak kirke. Siden 
gudstjenestene starter kl. 19 kalles disse gudstjenestene 
G19. G19 er åpne for alle, men vil få preg av at ungdom 
medvirker i f.eks. sang og musikk, lyd og lys, projektor 
og liturgien, prekenen og drama. Etter gudstjenesten er 
det kirkekaffe. Medarbeiderne på gudstjenestene vil først 
og fremst være ungdom som er eldre enn konfi rmantene. 
Velkommen!

G19 Gudstjenester for deg som sover lenge søndags morgen

UNGDOM

Vinterferieleir i Hemsedal 17.-21. februar
Kirken i Frogn arrangerer «Vinterferieleir i Hemsedal» for deg som går 
i 10. klasse og på videregående. Vi bor på KRIK Høyfjellssenter som 
serverer mat av høy kvalitet, store rom med bad og dusj på alle rom, samt 
utendørs boblebad, romersk dampbadstu og klassiske badstuer. 
(www.krikhoyfjellssenter.no)

- Program: Tirsdag til torsdag starter vi dagen med morgensamling før 
vi går på ski eller reiser i bakken. Etter middag blir det kveldssamling, 
underholdning og tid til å slappe av med gamle og nye venner.

- Skimuligheter: fantastiske priser i et av landets beste skitrekk. 
Kun kr 155, pr. dag! Eller langrennstur i høyfjellet rett utenfor stuedøren.

- Brasilianere: Vi får besøk av ungdommer fra vennskapsmenigheten 
vår i Curitiba/Brasil. De står for deler av programmet.

- Pris: kr 2100, for påmeldte før 17. januar. 
Påmeldte etter 17. januar kr 2200, 
Vi har kun 70 plasser. Første mann til mølla. Er prisen en hindring 
er det mulighet å få støtte. Ta kontakt med ungdomspresten.

- Fellesreise med buss fra Drøbak mandag 17. februar om morgenen. 
Vi kommer tilbake fredag 21. februar på ettermiddag/kveld. 
Pris for bussen kommer i tillegg.

- Leirsjef: Ungdomsprest Øivind Refvik

Bli med i G19 FORSANGERGRUPPEN?
Liker du å synge? Bli med i G19 forsangergruppen som synger på 
G19 gudstjenestene. Carla Seely leder denne gruppen. Hun har 
mye erfaring fra sanggrupper i Brasil. Kan du tenke deg å bli med? 
Ta kontakt med Carla på epost carlinha.seely@gmail.com eller 
mobil: 483 43 133

G19 Lyd og multimediagruppe
Har du lyst å hjelpe til med å styre 
lyd, prosjektor, fi lme, ta bilder, drifte 
hjemme side for ungdomsarbeidet i 
kirken? Kanskje G19 Lyd og multi
mediagruppe er noe for deg?
Ta kontakt med ungdomsprest Øivind



BARN

Velkommen til en 
annerledes opplevelse 
i Frogn kirke
Overnatting for 11-åringer

Frogn kirke
lørdag 30/11 – søndag 1/12

2013

2-års bok
Onsdag 30/10 var prest og trosopplærer nokså spente da 32 toåringer 
ankom Drøbak kirke i følge med sine foreldre og en del søsken. For 
første gang skulle vi arrangere 2års treff.

Med nysgjerrige blikk og sultne mager kom de for å motta sin 2års bok. 
Boka handler om sauen Krølle som har forsvunnet, og om gjeteren som 
leter og leter helt til han fi nner sitt elskede lam igjen. Vi sa at Jesus er 
den gode gjeteren og at han elsker oss alle akkurat slik gjeteren elsker 
sine lam, og han leter etter oss hvis vi blir borte fra han.

Vi spiste pølser i kirken og vi sang og danset. Vi framførte bibel
fortellingen som for øvrig er historien fra 2års boka, vi hadde 
velsignelse og vi blåste såpebobler. Barna fi kk til slutt 2-års boka og 
sauen Krølle med seg hjem.  

Det var et salig og herlig kaos, og vi håper at toåringene med familier 
fi kk en god og annerledes opplevelse denne onsdags ettermiddagen. 
Det gjorde i alle fall vi… 

Juletrefest
Den tradisjonelle juletrefesten i regi av 
Frogn Bygdekvinnelag, Frogn Bondelag 
og Drøbak og Frogn menighet holdes 
lørdag 4. januar 2014 fra kl. 15.0017.00 
på Folkvang. Inngang kr 50, (v/b)

Årets julegave 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norsk Salmebok 2013  

‘salmebok for kirke og hjem’ 

 kr 339 
selges i våpenhuset etter gudstjenesten 

og på kirkekontoret på Rådhuset 

Mer info på www.frogn.kirken.no
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 Kirken i Frogn
 

Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme med 
babyen din – nytt kurs starter 14.1. 
7 tirsdager – kr 400, inkl. lunsj
kl. 11.00 i Frognhallen

Dirridam
for deg som vil synge med barna 
dine (opptil 6 år)  enkel middag 
og sangstund – 12.12./9.1./6.2.
kl. 16.30 på Rådhusets kantine

Sprell levende søndagsskole 
24.11./8.12 juleverksted/12.1./26.1. 
kl. 11.00 på Hospitalet – Søndagsskolen 
starter i kirken hvis gudstjenesten er i 
Drøbak

Drøbak og Frogn Barnegospel 
Kor for 1.4. klassinger
hver mandag kl. 16.3017.15 
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Drøbak og Frogn Soul Children
for sangglade tweens (4.8. klasse) 
hver mandag kl. 17.3019.00
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Klubb for Kompiser
Klubb for 4. klasse og oppover
Annenhver mandag kl. 18.0020.00 i 
kirkestuen på Frogn
28.2.2.3. tur til Østmarkskapellet

Drøbak Gospel 
for ungdom fra 15 år og voksne 
mandag kl. 19.3021.30 i Drøbak kirke
  
Drøbak Kantori
Blandet voksenkor
tirsdag kl. 19.3021.45 i Frogn kirke

Diakonitreff
28.11./12.12./23.1.
kl. 11.30 på Hospitalet

Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet 
hver mandag fra kl. 18.3020.00

Kveldskirken  
Drøbak kirke er åpen hver torsdag fra 
kl. 19.0021.00  se egen kalender

Mer info på www.frogn.kirken.no, 
eller på telefon 64 90 61 70

Middag og småbarnssang 
Én torsdag i måneden fra 
kl. 16.3017.45. Sangene er lagt 
opp for barn fra 27 år. 
Ta med deg hele familien og kom. 
Ingen påmelding.

Datoer framover er:
12. desember (juleavslutning i 
Frogn kirke), 9. januar, 
6. februar og 6. mars på Rådhuset.

Tårnagentdag for 
8-åringer i Drøbak kirke
Fredag 31. januar er det planleggingsdag 
i kommunen. Da arrangeres det 
Tårnagentdag for 8åringer i 
Drøbak kirke. Tredjeklassingene 
får denne dagen prøve seg som 
agenter som skal prøve å fi nne ut 
av ulike mysterier i kirka. Kirketårnet og 
kirkeklokkene skal også undersøkes. Sett av dagen og 
bli med på denne spennende dagen! Vi sender ut invitasjon til 
denne dagen i posten.

DIRRIDAM

 
 
 
 
 
 
 

 

Norsk Salmebok 2013  
‘salmebok for kirke og hjem’ 

Kjøp to for kr 600  
og legg igjen en i kirken 
selges i våpenhuset etter gudstjenesten 

og på kirkekontoret på Rådhuset 

 Er du i julemodus? 
Test dine kunnskaper om julen! 

(Passer for aldersgruppen 11 ½ - 100) 
Prøv deg på årets       

I Hvor kommer ordet jul fra?
1 Gresk
2 Gammelnorsk 
3 Gammelengelsk

II Hvorfor feires julen i desember?
1 som en erstatning for en 
 ikkekristen lysfest
2 Fordi alt blir så vakkert 

 når julesneen faller
3 Jesus ble født da

III De tre vise menn het:
1 Peter, Markus og Amadeus 
2 Sem, Kam og Jafet
3 Kaspar, Melchior og Baltazar

IV De hadde med seg  gaver 
 til Jesusbarnet; hvilke? 

1 Kamelkjøtt, fl yndre og te
2 Gangbar mynt, vin og saltet torsk
3 Gull, røkelse og myrra

V Hvilke er de fi re evangeliene 
 i Det nye testamentet?
VI I hvilken måned ble Jesus 
 (sannsynligvis) født?

1 Oktober    2 Juni    3 Februar
VII Og – i hvilket år ble Jesus 
 sannsynligvis født?

1 År 0   2 År 6 f.Kr.   3 År 6 e.Kr.
VIII Hvem var foreldrene til Jesus?
IX Var Jesus enebarn?
X Hvilken er Jesu fødeby?

1 Kavalla   2 Nasaret   3 Bethlehem

(Facit annet sted i bladet)
(Ansvarlig for quizen: Otto Schou)

 Er du i julemodus? Test dine kunnskaper om julen! (Passer for 
aldersgruppen 11 ½  - 100!) 

Prøv deg på årets         

I          Hvor kommer ordet   jul  fra?                                                                  

1    Gresk  
2    Gammelnorsk 
3    Gammelengelsk 

II        Hvorfor feires julen  i desember? 

 –som en erstatning for en ikke-kristen lysfest 
  Fordi alt blir så vakkert når julesneen faller 
 Jesus ble født da 

III       De tre vise menn  het: 

1 Peter,  Markus og Amadeus 
2 Sem, Kam og  Jafet 
 Kaspar,  Melchior og Baltazar 

IV     De hadde med seg  gaver til Jesusbarnet; hvilke?  

1 Kamelkjøtt, flyndre og te 
2 Gangbar mynt,  vin og saltet torsk 
3 Gull, røkelse og balsam 

V  Hvilke er de fire evangeliene i Det nye testamentet? 

VI    I hvilken måned ble Jesus (sannsynligvis) født? 

1 Oktober 
2 Juni 
3 Februar 

VII   Og – i hvilket  år ble Jesus sannsynligvis født?` 

1 År  0 
2 År  6 f Kr 
3 År  6  e Kr 

VIII   Hvem var foreldrene til Jesus? 

IX     Var  Jesus enebarn? 

X      Hvilken er  Jesu  fødeby? 

1 Kavalla 
2 Nasaret 
3 Bethlehem                                   (Facit annet sted i bladet) (Ansvarlig for quizen:  Otto Schou) 
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EN VAKKER OG KRAFTFULL ROSE 
I GUDS HAGE

Det er smilet hennes 
jeg husker spesielt. Det er 
festet på netthinnen. Siste 

gang hun smilte til meg var for ca. 
ett år siden. Blikket som møtte mitt, 
uttrykte glede og smilet var varmt 
og vennlig. Hun spurte om jeg kom 
på hyggetreffet kommende onsdag. 
Nylig døde denne vakre rosen som 
hadde vært i Guds tjeneste hele livet. 

Det fi nnes mange kraftfulle roser, fri 
for torner i Den norske kirke. Det 
er de gamle damene med de gode 
smilene og sterke «hendene» som 
rekkes frem i menighetene rundt 
i landet vårt. Der fi nnes villroser 

blant dem. De trenger spesiell 
næring for å trives.  Villrosene 
inkluderes med kjærlighet 
i rosebuketten. Villrosene 
trives.

Kort tid før påske i år møtte 
jeg en gammel dame (over 

90 år) utenfor Bøler kirke 
i Oslo. Hun skulle hente 

en gevinst på kirkekontoret. Jeg 
fortalte henne at kontoret var stengt 
i dag. Hun så min skuffelse og kom 
umiddelbart med et bibelord som 
passet og var til trøst for oss begge. 
Denne vakre «rosen» hadde vært mye 
syk i vinter, men nå kunne hun feire 
Gudstjeneste i kirken igjen.

Det fi nnes kraftfulle «herreroser» i 
Den norske kirke, muligens er det 
fl ere villroser i denne buketten. En av 
disse herrene hjalp den gamle damen 
slik at hun fi kk hentet gevinsten dagen 
etter. 

Jeg bor i Drøbak nå. Her er jeg med 
i en kirkering. Dette er engasjerte 
damer som kan ta beslutninger. De 
gode «hendene» hjelper til der det er 
behov. Jeg kaller dem diakonigruppa 
mi. Det har de ingenting imot. Jeg ble 
godt tatt imot av disse vakre rosene og 
kjenner at jeg er «hjemme».

Så er det slik at jeg er hjemme i 

Drøbak kirke, i Bøler kirke, i Frogn 
kirke, osv. Der jeg kan feire nattverd 
sammen med menigheten er jeg 
«hjemme».

I sommer var jeg på ferie i Lofoten. 
Det var Balstad dager mens jeg var 
der. Kirken var fl yttet ut i et telt midt i 
begivenhetene som foregikk. Der traff 
jeg vakre damer og herrer som satt på 
stoler inne i teltet. Ansiktene bar preg 
av levd liv, med tynne, fi ne rynker 
og med dype furer. Lik årringer på et 
gammelt avskåret tre.

Foran menigheten sto et bord med to 
tente lys. Presten sto bak bordet og 
så på lysene. Plutselig blåste han ut 
lysene og jeg skvatt! Da kom en yngre 
mann i full fart opp til presten og 
hvisket et par ord i øret hans. Presten 
svingte seg på helen og tente lysene 
så raskt det var mulig. Vi merket knapt 
at lysene hadde vært slukket. Så stilte 
presten seg foran bordet, så utover for
samlingen og sa: « I dag bruker vi den 
gamle liturgien. Det er best, for her 
er det samlet folk fra mange steder i 
landet!» Det var tydelig å se at presten 
var tilfreds med sin avgjørelse. Jeg 
lo av glede! Denne presten virket så 
inderlig ekte. Han ønsket å gjøre det 
gode for alle oss som var samlet her 
denne søndagen, sommeren 2013. 

Asta Malmberg

blant dem. De trenger spesiell 
næring for å trives.  Villrosene 

i rosebuketten. Villrosene 
trives.

jeg en gammel dame (over 

Visste du at Bibelen fi nnes på lyd?
• KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) 
 har lest inn hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet 
 (Bibel 2011)

• Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, 
 Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig

• Lydbibelen fi nnes på digikort og mp3

 

 For mer informasjon: www.kabb.no

8  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



Når en nærstående person dør, 
kan man ha behov for støtte 
også fra noen utenfor familien 

eller vennekretsen. 

Det er mange og ulike måter å sørge 
på, og mange som sørger, sier at de 
ikke helt kjenner igjen seg selv. Å gi 
ord til opplevelser og følelser knyttet 
til dødsfallet og tiden etterpå, kan 
være til hjelp.

En sorggruppe er et møtested og et 
samtalerom for voksne mennesker 
som har mistet sin nærmeste. Den 
gir mulighet til å dele erfaringer med 
andre i samme situasjon, og til å fi nne 
støtte til livet videre.

Gruppen har gjerne 58 deltakere og 
to ledere  som legger til rette for 

samtale der alle kan delta slik de selv 
ønsker. Alle gir hverandre sitt taushets 
løfte. Gruppen samles regelmessig 
gjennom en avtalt periode, ca. 1½ 
eller 2 timer hver gang.

Samtalen tar utgangspunkt i det 
deltakerne er opptatt av. Vanlige 
tema kan være

 Bli kjent med hverandre, lytte til 
hverandres fortellinger

 Endringer i livet etter tapet

 Følelser og reaksjoner

 Begravelsen og forholdet til 
gravsted/minnested

 Forholdet til familie, venner, 
kolleger siden tapet

 Høytider og merkedager

 Eksistensielle spørsmål og 
framtiden.

Dersom du tror at en sorggruppe kan 
være noe for deg, eller du ønsker 
en samtale, er du velkommen til å 
kontakte diakonen i Drøbak og Frogn 
menighet, telefon 64 90 61 77 / 
452 42 110 eller epost: 
anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no

• Sorg er en nødvendig og 
naturlig reaksjon på tap 

• Sorg er ingen sykdom

• Sorg kan ta tid

• Sorg fører ofte med seg uvante 
tanker, følelser og reaksjoner

• Sorg kan lettes når den deles

INVITASJON TIL SORGGRUPPE

• Vi leVerer nye graVsteiner
• renser stein
• oppretter

• restaurerer
• legger bladgull

Gravstein 
6.900 kr 
(Rødbrun eller lys granitt)

r i n G
986 29 013

Inkludert:  
et navn,  
dato, 
urnesokkel, 
oppsetting, 
søknad og 
mva. 
Gjelder 
Nesodden  
og Frogn

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

    n o r d r eLindebråte 
gårdsdrift• gravservice

Vi monterer  
selvvannings- 
kasser for  
enkelt gravstell

Diakoniens hyggetreff
for resten av året 2013

Begge treffene er på DRØBAK HOSPITAL kl. 11.30

28/11 Ivar Simastuen kommer og synger for oss
12/12 ADVENTSFEST
 Da kommer Hans Paul Finsrud m/trio
På samlingene våre har vi ANDAKT, SANG OG 
MUSIKK  GODE SMØRBRØD OG UTLODNING
Alle er velkommen og vi ønsker gjerne å se fl ere 
karer!

Trenger du skyss eller følge, ring gjerne 64 93 13 37

Vi fortsetter treffene på det nye året, sett av hver 
4. TORSDAG i måneden. Nytt program i 2014, 
se under HVA SKJER i AMTA

Fra venstre: Gerd Bøhlerengen, Anne-Berit Wigernes, 
Ranveig Glenne, Sigrun Tomter, Gerd Hoel og Torun Smith. 
Mennene er Leif Ansgar Andersen og Thorbjørn Bøherengen.
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Det er en historisk begivenhet når det nå 
utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det 
er 28 år siden sist, og bare tre ganger i 
forrige århundre kom det ut salmebøker i 
vår kirke.

Arbeidet med Norsk salmebok 2013 
startet i 2004, som en del av gudstjeneste
reformen. Mange av landets menigheter 
har vært høringsinstanser på forslaget som 
kom i 2008, og salmeutvalget har vært 
behandlet på to kirkemøter.

Resultatet har blitt ei salmebok med 991 
nummer, av disse er 535 salmer videreført 
fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer 
er videreført fra Salmer 1997. 272 salmer 
er nye, og blant disse er både mange 
kjente og flere nyskrevne salmer. 

Den nye salmeboka har en langt større 
sjangerbredde enn tidligere salmebøker. 
Her står de tradisjonelle salmene side om 
side med gospel, spirituals, såkalt moderne 
lovsang, viser, afrikanske, latinamerikanske  
og asiatiske salmer. Innslag av salmer på 
de tre samiske språkene og kvensk viser 
det språklige mangfoldet innenfor Den 
norske kirke. Salmer på engelsk og andre 
fremmedspråk er kommet med, noe som 
reflekterer at kirken er internasjonal, og 
som samtidig gir hjelp til å inkludere  
innvandrere i norske menigheter. 

Den nye salmeboken  
i Drøbak og Frogn  
menighet
Menigheten skal forhåpentligvis gi sin 
tilslutning til at Norsk Salmebok 2013  
skal tas i bruk på et menighetsmøte  
24. november. Men så kommer spørsmålet 
hvordan skal vi finansiere innkjøp av den 
nye salmeboken i det antallet vi trenger til 
bruk i gudstjenesten.

Vi vil oppfordre våre lesere både til å 
bruke den nye salmeboken hjemme og 
samtidig til å være med å skaffe kirkene 
våre et tilstrekkelig antall salmebøker. 
Prisen for Norsk Salmebok 2013 i 
menighetsutgaven er kr 339,. Med rabatt 
for et større kvantum er prisen kr 299,.

Du kan bidra med innsamlingen til  
den nye boken ved å:

• Kjøpe to salmebøker til kr 600,  
ta med en hjem og legg igjen den  
andre i kirken

• Gi en gave til menigheten til innkjøp  
av nye salmebøker  
– kontonr. 1503 41 41247

Vi vil selge salmebøker i kirkene etter 
gudstjenesten. Ellers er det mulig å få kjøpt 
salmebøker på kirkekontoret på Rådhuset 
i kontortiden. Det vil være mulighet til å 
betale med bankkort. 

En salmebok i hånden
«En fugl i hånden er bedre enn ti på 
taket.» Jeg vet ikke hvor mange som går 
rundt og ønsker seg en fugl i hånden. 
Men ordtaket kjenner vi – og anvender 
det gjerne på andre fenomener. Vi ønsker 
oss det konkrete, det vi kan ta og føle på. 
«En salmebok i hånden er bedre enn ti på 
lageret!»

Her om dagen fikk jeg beskjed om at 
salmeboken var kommet på forlagets lager. 
Min første tanke var: Jeg må få tak i den 
så fort som mulig. Jeg må holde den i 
hånden. Jeg må åpne den, bla i den. Lete 
frem noen av salmene jeg er mest glad i. 
Lete frem en som jeg ikke kjenner fra før. 
Lese teksten. Ta en tur bort til pianoet og 
klunke gjennom melodien. Begynne å 
glede meg til å synge den sammen med 
menigheten på gudstjeneste, eller sammen 
med gode venner her hjemme en kveld.

Da jeg hentet pakken med Norsk salme
bok 2013 på postkontoret for et par dager 
siden, kunne jeg nesten ikke vente til 
jeg kom hjem med å pakke den opp. Jeg 
kjente jo innholdet, og jeg har sett bilder 
av omslaget. Likevel var det med en helt 
spesiell følelse jeg åpnet den.

«Norsk salmebok 2013 For kirke og hjem / 
For kyrkje og heim» står det på tittelbladet. 
Og det var et klokt vedtak Kirkemøtet 
gjorde da de bestemte at det skulle 
markeres i tittelen at dette er en salmebok 
til bruk i hjemmet, i vennelag – ja, i 
alle slags mulige fellesskap – ikke bare i 
kirkerommet.

Jeg blar i boken. Bruker en del tid på 
innholdsfortegnelsen. Slår opp på avsnittet 
«Mennesket i Guds verden». Her står 
mange viktige salmer. Under overskriften 
«Rettferd og fred» finner jeg «Eit lite barn 
voks opp til mann» på nr. 740. Denne 
salmen med tekst av Edvard Hoem og 
musikk av Henning Sommero har jeg et 
spesielt forhold til. Den kom ikke med 
i Salmer 1997. Noen mente den var for 
politisk. Nå er den her, i Den norske kirkes 
hovedsalmebok – en fantastisk salme om 
Guds solidaritet med de aller fattigste på 
jorden. En tydelig Kristussentrert salme 
som utfordrer oss til handling. En sterk 
tolking av Jesu ord i Matt 25,4246: «Jeg 
var sulten, men dere gav meg ikke mat…».

Ta salmeboken i hånden. Bla i den. Les. 
Syng. La deg både utfordre og oppbygge  
– både i hjemmet og i kirken!

Sindre Eide

Kveldskirken  
i Drøbak

Drøbak kirke er åpen hver torsdag  
kl. 19.00 – 21.00 for stillhet, bønn  

eller samtale.

5. desember: «Ikoner» 
Foredrag ved dr. med. Einar Johan Berle. 

Berle har magistergrad i kunsthistorie 
med særlig vekt på “Tidlig kristen 

maleri og mosaikk”.  
I foredraget legger han særlig vekt  

på ikoner knyttet til Jesu fødsel.
Foredraget starter kl. 19.30
Kveldens musikalske perle:  
Baard Gagnum (tenor) og  
Jon Harald Haug (klaver)

Det blir ikonutstilling i Drøbak kirke 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  

Ønsker du en annerledes og vakker 
julegave, er det mulig å kjøpe ikoner i 

alle prisklasser.

12. desember: Konsert med Nesodden 
og Frogn Kammerkor kl. 19.00.

Dirigent Gunnar Bjerknes Haugen. 
Fri entré.

19. desember: Orgelresitasjon ved 
Svein Moen «Ave Maria».

2. januar: Åpen Kirke

9. januar: Kveldsgudstjeneste kl. 19.30.

16. januar: Åpen Kirke

23. januar: «Et spirende håp»  
ved Ulla Käll

En kveld med gitar, musikk, 
meditasjon, stillhet og dikt.

Programmet starter kl. 19.00.

30. januar: Åpen Kirke

6. februar: Åpen Kirke

13. februar: Kveldsgudstjeneste  
kl. 19.30. 

Vi blir kjent med Salmer fra  
den nye salmeboken

20. februar: Åpen Kirke

27. februar: «Når vi sørger»  
Temakveld ved  

diakon Anne Marie Sverdrup
Programmet starter kl. 19.30

NORSK SALMEBOK 2013
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 Livets gang
 Døpte
Dåpsdato Navn
18.08.2013 Benjamin Folland Dahl
18.08.2013 Eric Victor Nordby
18.08.2013 Aurora Molin Weydahl
18.08.2013 Isaac Jacob Gregersen
25.08.2013 Marie Isabel Moen Ruud
25.08.2013 Sophia Lund Vidnes
25.08.2013 Thorvald Godager Aasen
25.08.2013 Birk Bernhard EideMelaas
15.09.2013 Maren Rudihaugen
15.09.2013 Oliver Helliesen
15.09.2013 Andreas RudiPedersen
22.09.2013 Adrian Munz Robertsen
22.09.2013 Isabella Janina Arnesen
22.09.2013 Max Magnus Enstad Hagen
29.09.2013 Ingeborg BerganJohansen
06.10.2013 Sofi a Wiktoria Bjørsvik
06.10.2013 Lisa Håven Stegard
06.10.2013 Victor Edvard Rosvoll Ormåsen
20.10.2013 Agnes Filomena Kolfl aath-Novello
20.10.2013 Magnus Prebe
20.10.2013 Mathias Prebe
10.11.2013 Eira Haug Waagsaas
10.11.2013 Oscar Seim Aamodt
10.11.2013 Alexander Michael Smith
10.11.2013 Casper Palm Myrland
17.11.2013 Viktor Norvik Treider
17.11.2013 Teodora Ulvestad

Vigde
Vielsesdato Navn
17.08.2013 Wenche Eriksen og 
 Stig Leidulf Hellesvik
24.08.2013 Mina Nathalia Selnes Kolstad 
 og Varg Winge
31.08.2013 Maria Fornes og Mats Benserud
31.08.2013 Camilla Milèa Melina Rytterager 
 og Vegard Prestegård Henriksen
20.09.2013 Kristin Eikenes og 
 Cato Eikenes Richardsen

Døde
Dødsdato  Navn
11.08.2013 Gisle Stoud Platou f. 1958
13.08.2013 Brit Syrstad f. 1940
17.08.2013 Jens Øiestad f. 1936
29.08.2013 Jan Einar Johansen f. 1930
31.08.2013 Kitty Dokken f. 1933
02.09.2013 Nils Kristian Nilsen f. 1924
07.09.2013 Ella Wolden f. 1926
07.09.2013 Mary Agnete Strand f. 1922
08.09.2013 Margot Marie Furu f. 1948
11.09.2013 Kurt Theodor Johansen f. 1937
14.09.2013 Lisbeth Kullerud f. 1952
16.09.2013 Hallvard Torsdalen f. 1923
19.09.2013 Alfhild Bodahl f. 1916
20.09.2013 Gro Moen f. 1944
20.09.2013 Else Sofi e Norum f. 1938
02.10.2013 Ingrid Idstad Håland f. 1921
08.10.2013 Cecilie Røisland Svads f. 1960
18.10.2013 Anna Czeslava Olavsen f. 1942
22.10.2013 Bjørn Otto Fredriksen f. 1937
27.10.2013 Willy Johannes Benkjær f. 1925
28.10.2013 Kari Lande f. 1962
03.11.2013 Gerd Holten f. 1924
04.11.2013 Laura Rolfsen f. 1926
05.11.2013 Leif Hans Bøhler f. 1927
06.11.2013 Ylva Dybing Helander f. 2006

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

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Drøbak/Frogn
B e g r a v e l s e s b y r å

Jan-Oddleiv Garder

FACIT JULEQUIZ
I 2 
II 1 
III 3 
IV 3 
V Matteus; Markus; Lukas; Johannes
VI 3
VII 2 
VIII Maria og Josef 
IX Nei; brødre og søstre
X Bethlehem
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PROST HEGE’S FØRSTE 365 DAGER

For ett år siden ble Follo prosti 
delt; i Søndre Follo og Nordre 
Follo. Hege Elisabeth Fagermoen 

kom fra soknepreststilling i Skjåk 
til ny-prost-tjeneste i Søndre Follo 
prosti. Innsettelsen fant sted i Ås 
kirke 2. september i fjor. Nå har  
hun lagt ett proste-år bak seg, og 
redaksjonen har hatt en prat med 
henne.

Kall til å bli prest
Hege vokste opp på Siggerud i Ski 
sammen med mor og far og en  
8 år yngre bror, gikk ungdomskolen 
på Vevelstad og videregående på 
Manglerud. - Det at jeg skulle velge 
å studere til prest, kom som en stor 
overraskelse; både for familien min og 
ikke minst for meg sjøl. Det var ingen 
akademikere i familien, og i hvert fall 
ingen prester. Det som nok gjorde 
utslaget, var at jeg i konfirmasjonstida 
og etter det gjennom ungdomsarbeidet 
fikk kontakt med unge ledere som 
var teologistudenter. Teologi-tankene 
ble modnet i løpet av et par år, og jeg 
fikk et tydelig kall til å gå preste-veien. 
Den begynte på Menighetsfakultetet 
i 1987. Tidligere hadde jeg nok tenkt 
på journalistikk, men også på det å 
utvikle sangen som et mulig levebrød.

- Du bor på Ski; ikke i ditt eget 
prosti?      
- Det er riktig. Med mann og 3 barn 
flyttet vi inn i hans barndomshjem. 
Dette ble veldig praktisk og godt for 

oss, all den tid det ikke var ”rom for 
oss i herberget” på Ås.

Fra Nordstrand og til Skjåk
Heges første prestestilling ble på 
Nordstrand. Der virket hun som 
kapellan. En av hovedoppgavene ble 
konfirmantarbeidet. På mandager, som 
er presters fridag, var Hege med på å 
skrive bok til bruk for konfirmanter. 
Den kan anbefales til alle som ønsker 
en presis og lettforståelig innføring i 
kristen tro og i norsk kirkeliv. Tittelen 
er «Brukerveiledning», og der finnes 
det også matoppskrifter når du trenger 
annet påfyll. Prøv «Himmelsk  
honningkake» på side 14.

- Etter 11 år på Nordstrand ønsket jeg 
nye utfordringer og søkte sokneprest-
stilling i Skjåk. Dit reiste jeg med ”hele 
mitt hus”. Mannen min er jurist, og 
etter ei tid lurte de på om han ikke 
kunne søke rådmannsstillingen i Skjåk. 
Vi var sjøl litt usikre på hvor lurt det 
var, men det ble nå slik etter hvert. 
Når det gjaldt det kommunale, ble 
ordningen at soknepresten forholdt 
seg til ordføreren og Hege til sin mann 
bare på hjemmeplan. Begge deler 
fungerte veldig bra, ler hun. 

- Men det å komme fra Siggerud, 
Oslo og Nordstrand til en landsens 
kommune i Gudbrandsdalen med 
2300 innbyggere kunne vel ikke være 
helt enkelt?
- Det gikk overraskende bra må jeg 

si. Både kulturen og samfunnet der 
var annerledes selvfølgelig; det var 
jo en av grunnene til at jeg ville dit. 
Tradisjoner er viktige i Skjåk, - og 
stoltheten. Med den følger det stor 
gjestfrihet, noe som både jeg og vi 
som familie dro nytte av i rikt monn. 
I et lite og oversiktlig samfunn ser du 
den enkelte. Presten kommer lett inn i 
folks hjem og gjennom det inn i livene 
deres også. 

Hege fikk oppleve at prostiet i Nord 
Gudbrandsdal var en god enhet for 
samarbeid. Det var ikke satt i gang 
noe Trosopplæringsprosjekt ennå, 
og Hege fikk det som en av sine 
spesialoppgaver. Etter 5 år i Skjåk 
hadde soknepreststillingen tent lysten 
på en stilling som prost. Hun søkte 
og fikk tilslaget i Søndre Follo med Ås 
som tjenestested. Da var hun jo nesten 
hjemme igjen.

Gudstjenestereformen skal få flere 
aldersgrupper til å merkes, synes og 
høres
- Du har vært opptatt av og arbeidet 
mye med gudstjenestereformen. 
Så har du også vært medlem av 
Kirkerådets høringsutvalg og Nemd 
for gudstjenesteliv og dessuten fått 
anledning til å kurse de ansatte i 
Sjømannskirken ved samlinger i 
Spania, New York og Thailand. Hva 
kan du si om gudstjenestereformen?
- Den skal hvile på tre fundamenter: 
stedegengjøring, involvering og 
fleksibilitet. Med andre ord skal 
gudstjenesten kjennes igjen som en 
gudstjeneste som angår meg og mitt 
liv, og oss og vårt liv, vi som hører til 
på dette stedet. Gudstjenestereformen 
setter i system at flere enn de ansatte 
skal være med på å utforme guds-
tjenesten, både gjennom planlegging 
og gjennomføring. En ønsker at lokal-
samfunnets og menighetens liv skal 
kjennes igjen i gudstjenesten, og at 
flere aldersgrupper skal merkes, synes 
og høres. Dette skaper deltakelse og 
eierskap som er utrolig viktig for å vise 
i praksis at gudstjenesten tilhører alle, 
og ikke bare ”spesielt interesserte”.

INTERVJU
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Mål for prostetjenesten
- Som leder av prestetjenesten ønsker 
jeg at prestene skal oppleve at de blir 
sett, og at jeg kan medvirke til at de 
har gode og meningsfylte oppgaver. 
Videre er det viktig for meg å bidra til 
at de kirkelig ansatte føler tilhørighet 
slik at alle blir et samarbeidende team. 
Målet er at menigheten skal oppleve 
å få den utrustning som er nødvendig 
for å hente livskraft og styrke og 
være ”lys og salt i verden” og i lokal-
samfunnet, slik Jesus sa.

Trives veldig godt i Ås
- Har Prost Hege funnet seg til rette 
i Ås?
- Jeg trives veldig godt her; med flotte 
medarbeidere og de tre menighetene. 
De er forskjellige med hver sine 
særpreg. Kroer og Skjåk har mange 
likhetstrekk. Jeg ser fram til å være 
der på julaften. I Nordby opplever 
jeg at de har store ressurser med 
mange utviklingsmuligheter. Den 
største menigheten er jo i Ås med stort 
mangfold og et utall av aktiviteter. 
Jeg trenger jo bare å nevne det årlige 
loppemarkedet som ett av kron-
eksemplene og ikke minst det store 
mangfoldet i gudstjenestefeiringen. 
Musikken, musikerne og kirkekoret 
er jo et eget gledeskapittel i seg selv! 
Jeg gleder meg virkelig til å bli enda 
bedre kjent med bygdefolket og med 
menighetene.

Likandes prost og et fyrverkeri
Prost Hege er aktiv, reflektert og 
har mange hjertesaker både som 
prost, som prest og som kristent 
medmenneske. Noen ganger blir 
hun svært så ivrig og snakker både 
på inn og utpust. Hun er godt likt 
blant alle sine medarbeidere; spesielt 
de mannlige. Det er Georg Børresen, 
soknepresten i Ås, et tydelig eksempel 
på, da han under kirkekaffen ved 
innsettelsen av prosten for vel et år 
siden uttalte: - Vi ble fylt av sorg da 
vi oppdaget at vår fungerende prost 
Sven Holmsen ikke hadde fått jobben. 
Han var så godt likt, og vi synes at han 
utførte jobben sin som prost på aller 
beste måte. Det var han vi ville ha, 
men da vi møtte deg, Hege, ble vår 
sorg vendt til glede. 

Når det så har gått 365 dager etter den 
uttalelsen, spør vi Georg om han kan 
kvalitetssikre utsagnet sitt:  
- Hege er et fyrverkeri! Hun har en 
smittende entusiasme og optimisme. 
Hun er en god leder og har mange 
spennende visjoner og tanker om 
vårt prosti. I tillegg er hun veldig stolt 
av alle oss som er sokneprester og 
kapellaner hos henne. Hun synes vi 
har høy faglig kompetanse, og at vi er 
hyggelige å være sammen med. Dette 
legger hun aldri skjul på, noe som 
igjen er med på å gjøre Søndre 

Follo prosti til et fint sted å utføre 
prestetjeneste.

To kjappe spørsmål
Menighetsbladets tilmålte tid går mot 
slutten, men Hege godtar to kjappe til 
slutt; av det mer useriøse slaget:
- Vi lever i et konkurransesamfunn, 
og ei lita nøtt må du få nå på slutten 
av samtalen. Siden du ikke er bosatt 
i Ås, stiller jeg deg følgende, enkle 
spørsmål: Når er det mye snø?
Da blir det litt stille, men det å ikke 
prøve seg med et eller annet, er 
ikke så bra; en er jo både prest og 
prost der  tanker og ord et viktige 
arbeidsredskaper. Et vinterlig Skjåk 
kommer opp. 1997 i Tromsø nevnes 
også. Og så Berlevåg da, vinterstid, 
der Hege var vikarprest gjennom hele 
studietida. Men svaret er nærmere enn 
hun tror: det er mye snø når toget står 
på Ski ... 
Det går bedre med det siste 
spørsmålet.

- For to eller tre generasjoner siden 
var jo det med status viktig. Da ville 
prosten være prost og kona prostinne. 
Om du hadde vært prost da, hva ville 
en kalt din mann?
- Jan Rune, kommer det kjapt før hun 
kaster seg i Volvo’en og raser til Vestby 
for å ta imot en ny medarbeider.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Hva er prostens oppgaver? 
Prostereformen kom i 2004. Det ble vedtatt ny 
tjenesteordning for proster og gjort endringer i 
tjenesteordningen for menighetsprester. Reformen 
innebar en ny organisering av prestetjenesten, med 
færre og større tjenestedistrikter. Prosten ble da tatt ut 
av ordinær prestetjeneste, fikk personalansvar for alle 
prestene og ble strategisk leder i prostiet. 

- Hva betyr så dette i praksis?
- Prosten har medarbeidersamtaler med alle prestene en 
gang i året. I tillegg har vi en årlig utviklingssamtale. Jeg 
ønsker å være en tilgjengelig prost og leder for prestene, 
følge opp enkeltsaker der de trenger rådgivning eller 
bistand og selvfølgelig når det er sykdom. 

Videre holdes disse møtene på fast basis:

• Prestemøte med alle prestene en gang i måneden

• Fellesmøte med de fire kirkevergene 2 til 4 ganger i 
semesteret med gjensidig informasjonsutveksling og 
drøfting av fellestiltak og utfordringer. Et eksempel: 
I Søndre Follo er det arbeid og planer for tre nye 
kirkebygg; Son, Nesodden og Drøbak/Frogn. Der 

følger jeg prosesser, påtegner på søknader og bistår 
når utfordringer eller problemer dukker opp. Jeg sitter 
også i alle de fire fellesrådene.

• Årlig heldags prostebesøk i hver enkelt kommune 
der kommunen, menighetsrådene, kirkevergen og 
prestene deltar; holdes mellom bispevisitasene.      

• Prostemøte for hele bispedømmet, innkalles av  
biskopen hver måned og er et heldagsmøte.

• Prosten har biskopens «på-vegne-av-rolle». En er 
biskopens nærmeste rådgiver og tilrettelegger og må 
sette seg inn i alle planer og utredninger. Prosten kan 
også få i oppdrag å lage notater og betenkninger når 
det gjelder aktuelle saker, f.eks. Stålsett-utredningen, 
Samlivsutvalget, ny kirkeordning osv.  

• I tillegg til «stasgudstjenester» som innsettelser, 
avskjeder, jubileer o.l. har jeg helt vanlige guds-
tjenester i alle menighetene i prostiet. Dette er en flott 
måte å bli kjent med folk, med kultur, med gleder og 
utfordringer. 



GUDSTJENESTELISTE

 VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 1. desember 
Frogn kirke kl. 11.00
”Lys våken” familiegudstjeneste v/ 
ungdomsprest Dag Kjetil Hartberg
Drøbak og Frogn Soul Children deltar

Drøbak kirke kl. 19.00
G19 – gudstjeneste for og med ungdommer
v/ ungdomsprest Øivind Refvik, band og 
forsangergruppe 

Søndag 8. desember 
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Drøbak kirke kl. 17.00
Speidernes Lysmesse v/ Maria Ådland Monger

Søndag 15. desember 
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ AnneMathilde Klare
Drøbak Kantori deltar

Søndag 22. desember
Frogn kirke kl. 17.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Frogn Mannskor, Drøbak/Frogn skole
korps, Drøbak og Frogn Soul Children, 
Det Norske Guttekoret og Drøbak og 
Frogn Barnegospel.
Prest: DagKjetil Hartberg

Drøbak kirke kl. 19.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak Mannskor, Beatleskoret, 
Drøbak Musikkorps, Drøbak Gospel 
og Drøbak Kantori
Prest: DagKjetil Hartberg

Mandag 23. desember
Frogn kirke kl. 20.30 og kl. 23.00
Midtnattskonsert/musikkandakt
Nesodden/Frogn kammerkor
Dirigent: Gunnar Bjerknes Haugen
Gratis adgangstegn fås på Servicetorget i 
Rådhuset fra mandag 16. desember

Tirsdag 24. desember - julaften
Drøbak kirke kl. 13.00
Familiegudstjeneste v/Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 14.00 
Familiegudstjeneste v/Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 15.00
Gudstjeneste v/Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar
Drøbak kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste v/DagKjetil Hartberg
Barnegospel og Soul Children deltar 
Frogn kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/DagKjetil Hartberg
Frogn Mannskor deltar

Onsdag 25. desember – 1. juledag  
Drøbak  kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Anne Mathilde Klare
Messingkvartett deltar

Torsdag 26. desember – 2. juledag
Vi feirer gudstjeneste på sykehjemmene:
Grande sykehjem kl. 10.30
Ullerud Bofellesskap kl. 11.30
Ullerud sykehjem kl. 12.30
Prest: DagKjetil Hartberg
Forsangergruppe deltar. Julegudstjenestene 
på sykehjemmene er åpne for alle

Søndag 29. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Tirsdag 31. desember – nyttårsaften
Drøbak kirke kl. 23.00
Midtnattsmesse v/ Maria Ådland Monger

Søndag 5. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 – gudstjeneste for og med ungdommer
v/ ungdomsprest Øivind Refvik, band og 
forsangergruppe 

Torsdag 9. januar
Drøbak kirke kl. 19.30
Kveldsgudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 12. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ DagKjetil Hartberg

Søndag 19. januar
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 26. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

tlf: 64 93 11 64
www.drobak-elektriske.no
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

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

FØRJULSUNDRING 

Vi skriver november, og det 
stunder mot jul. Ukebladene 
har i lengre tid gitt oss råd i 

fl eng om hvordan vi best mulig kan 
forberede julen. Kjendiser viser frem 
julepyntede hjem med familiens små 
og store, peisbålet fl ammer og vi får 
gode tips – fra kakeoppskrifter til 
hjemmelaget julepynt. Ingen av oss er 
i tvil om at julen er i anmarsj. Det er 
bare å henge med i svingene, så blir 
julen akkurat så idyllisk og fredfylt 
som i ukebladene. 
Eller er det slik?

Rammen rundt den aller 
første julen var fattigslig, 
enkel, utrygg, 
smertefull og 
uforutsigbar.
Maria og Josef hadde 
reist langt. De var 
slitne  skikkelig fysisk 
slitne! Ja, jeg tror de 
må ha vært slitne av 
folkesnakket rundt 
graviditeten også. Det er 
ikke vanskelig å tenke seg 
at Marias graviditet må ha 
rystet hele lokalsamfunnet 
der Maria og Josef bodde. 
Tenk, gravid uten å være gift!
Folkesnakk er slitsomt!
Når de så endelig er 
kommet frem til Betlehem 
opplever de at det ikke er 
plass til dem noe sted. Alle 
herberger er fulle! Det var 
ikke plass til dem noe sted! 
Natten er kald, og fødselen nært 
forestående.
Alle som har opplevd å bli foreldre 
kan kjenne igjen spenningen, uroen 
og frykten for om alt skal gå bra. 
Rekker vi frem til fødeavdelingen i 
tide? Kommer fødselen til å gå bra?
Maria og Josef måtte nøye seg med 
en stall. Mon tro om Josef greide å få 
tak i en jordmor eller andre hjelpere? 
Juleevangeliet forteller ingen ting om 
det. Sannsynligheten er nok stor for 

at han og Maria måtte klare det meste 
alene. Det må ha kjentes ukjent, 
utrygt, ja overveldende for to unge 
mennesker. 
En fødsel inneholder nesten hele 
spekteret av menneskelige følelser: 
hjelpeløshet, spenning, utrygghet, 
smerte, sinne, gråt, glede. 
Så skjer det; Jesus blir født. Stjernen 
skinner klart, hyrdene på marken blir 
klar over at noe viktig har skjedd, 
englene jubler og vismennene 
kommer med kostbare gaver.

Rammene er fortsatt de samme, men 
fokuset er endret fra uro og bekymring 
til glede, jubel og tilbedelse.

Hvorfor skriver jeg dette nå?
Kanskje er det fordi jeg har en uro i 
meg. En uro som knytter seg til vårt 
fokus på alt det ytre, alle kravene om 
at vi skal være «perfekte»? 
Ukebladreportasjene blir eksponenten 
for alt dette ytre, drømmen om den 

perfekte julen, som for mange kjennes 
helt uoppnåelig.

Jeg tror langt fl ere kan kjenne seg 
igjen i følelsene jeg tror Maria og Josef 
måtte ha.
Mange av oss er slitne. Slitne av å føle 
at vi ikke strekker til. Slitne av alle 
kravene som stilles. Slitne, både fysisk 
og psykisk. Hverdagen er krevende, 
og selv om vi gjør så godt vi kan, blir 
det liksom aldri godt nok. 

Noen av oss møter stengte 
dører, vi holdes utenfor, 
det er ikke plass til 
oss. Tydeligst kommer 
det til uttrykk når vi 
hører om barn som 
mobbes, fra første stund 
 i barnehagen og på 
skolen. Sårest er det når 
vi hører om mennesker 
som har opplevd 
både mobbing og et 
«system» som ikke 
strakk til. Mobbingen, 
eller utestengelsen 
fi kk fortsette. Aller 
vanskeligst er det for 
den som opplevde 
akkurat dette. 

Andre frykter fremtiden 
og mange opplever at 
de ikke får den hjelpen 
de trenger. For noen 
er ensomheten nesten 
uutholdelig å bære. I en 
familiehøytid som julen 

er, kan det kjennes ekstra ensomt å 
være alene.

Så er det «perfekte liv» å våge å 
erkjenne hvordan vi faktisk har det, 
dele det med noen og se om vi kan 
gripe en bitte liten fl ik av gleden, 
tilbedelsen og undringen over det som 
skjedde for mer enn 2000 år siden. 

God førjulsundring!

Bente Bjerknes


