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Et barns glede er lett å se, man kan se
det i blikkene deres, på smilene og på
måten de tar imot overraskelsene på, de
tar imot med en nesten magisk følelse.
Jesus sier at vi må bli som barn, og
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ta imot påskens budskap med den
samme begeistringen og gleden, med
den samme magiske følelsen som
omgir påskefeiringen.
Måtte denne naturlige, naive og
magiske gleden fra den oppstandne
Jesus, komme inn i hjertene våre, ikke
bare i påsken, men hver eneste dag.
Måtte denne gleden lede oss til å feire
og leve ut påsken.
Ønsker dere en fin og velsignet påsketid!
Carla Seely og André Strobel
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Nedtellingen er i gang, spenningen
er til å ta og føle på, mange små øyne
skinner i forventning og glede. På let
etter påskeharen, etter påskeeggene.
Den barnslige gleden som bobler frem
når man endelig finner det man leter

etter, når man ser alt godteriet…
Hva handler dette om? Dere vet
allerede svaret. Påsken står for døren,
og forventningen og gleden som vises
hos barna, er der enten de kommer fra
Brasil eller Norge.

DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D)
Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK
Tlf: 64 90 61 70 Faks: 64 90 61 90
E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.frogn.kirken.no
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00
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en Jesus kalte dem til seg og
sa: «La de små barn komme
til meg, og hindre dem ikke !
For Guds rike tilhører slike som dem»
Lukas 18:16
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TROSOPPLÆRING

Trosopplæringen i Frogn

F

ram til slutten av 1900-tallet har skolen vært en
viktig bidragsyter til at barn og unge får undervisning
og opplæring i kristen tro. Nå har det skjedd en
forandring.
Fra og med 2004, da trosopplæringsreformen ble vedtatt
på Stortinget, er det kirken, i samarbeid med foreldre og
faddere, som har dette ansvaret.
Hvert lokale sted/ fellesrådsområde skal nå utarbeide en
lokal trosopplæringsplan der man skal favne alle døpte og
gi dem et tilbud om systematisk trosopplæring fra 0-18 år.
Drøbak og Frogn har i mange år drevet med enkelte tros
opplæringstiltak, bl.a. 2-års treff, 4-års bok, tårnagentdag
for 8-åringer og Lys våken for 11-åringer. I årene fram
over kommer det til å bli ytterligere flere tilbud til døpte
barn. Tanken er at de døpte får tilbud om minst et
trosopplæringstilbud i året. Disse såkalte breddetiltakene
skal selvfølgelig ikke erstatte de kontinuerlige aktivitetene
som går uke etter uke, men komme i tillegg.
Trygghet på egen religiøs tilhørighet er viktig i et
mangfoldig samfunn som utfordrer til toleranse og
religionsdialog så vi håper på god oppslutning rundt
trosopplæringstiltakene.

S

øndre Follo prosti, hvor Drøbak og Frogn menighet
tilhører, er av de aller siste prostier i Norge som får
tildelt trosopplæringsmidler i samsvar med den for
lengst vedtatte trosopplæringsreformen.
Pengene kommer fra staten, og skal brukes til opplæring
av barn og unge fra 0 til 18 år i kristen tro. Menigheten har
siden 2007 hatt et mindre trosopplærings prosjekt, som nå
opphører. I stedet får vi altså midler på lik linje med landets
øvrige menigheter. Prostiet har allerede gjennomført et
innføringskurs for medlemmer av menighetsråd, frivillige
og stabene på kirkekontorene. Videre er det nedsatt en
styringsgruppe med ansvar for å tilrettelegge arbeidet
i prostiet. Totalt er prostiet blitt tildelt ca. 3,3 millioner
kroner som fordeles likt mellom menighetene i prostiet.
Dette innebærer at vi får mer ressurser fra og med 2014,
og vil kunne utvide vår kapasitet når det gjelder tiltak for å
kunne gi barn og unge i Drøbak og Frogn en opplæring i
kristen tro.
I tillegg til de midlene som hvert enkelt område,
Nesodden, Frogn, Vestby og Ås får tildelt til eget bruk, blir
det også avsatt noen midler til felles tiltak, opplæring av
ansatte og frivillige og til koordinering.

HVA SYNES DU OM GUDSTJENESTEN?
I advent 2013 innførte vi en ny ordning for gudstjenesten i Drøbak og Frogn
Dette var et resultat av gudstjenestereformen i Den norske kirke. Alle menigheter har gjort det samme;
med ulike resultat. For reformen innebærer store valgmuligheter for den enkelte menighet.
Det som ble innført var en prøveordning. Vi valgte å evaluere etter et år, og bruker nå våren 2014 som
evalueringsfase, mens vi fortsetter med «prøveordningen» inntil vi har en permanent ordning.
Det er i denne perioden mulig å være med på utformingen av gudstjenestene våre!
Menighetsrådet er de som til syvende og sist vedtar et forslag og oversender biskop til godkjennelse.
Gudstjenesteutvalget arbeider på mandat fra menighetsrådet med å tilrettelegge
evalueringsarbeidet og forberede en sak for rådet. De har lagt opp til denne prosessen:
• Egne samlinger for henholdsvis gudstjenestemedhjelpere og stab. Er avholdt i mars.
• Trosopplæringsutvalget har uttalt seg
• Menighetsmøter ble holdt etter gudstjenestene 16. og 23.03.
• OG: De har utarbeidet et spørreskjema som alle kan fylle ut og levere.
Utvalget mener mulighet for en skriftlig tilbakemelding er viktig for at alle skal bli hørt.
Skjemaet finnes i våpenhuset i begge kirker; det kan hentes på kirkekontoret eller lastes ned fra kirkens hjemmesider. Frist for innlevering er 22.04; etter påske. Det kan leveres i «valgurnene» som er satt ut i kirkene, leveres på
kirkekontoret, eller mailes til kirkekontoret@frogn.kirken.no
Skjemaet rommer både spørsmål som går på de store linjer; som frekvensen mellom familiegudstjenester og
høymesser, det tar opp musikken, og alle de små detaljer som utgjør gudstjenestene.
Hva synes du er viktig for at gudstjenestelivet i våre kirker skal utvikles og berikes?
Si din mening! Bruk spørreskjemaet!
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FLERBRUKSHUSET

Flerbrukshuset blir virkelighet
Når dette leses har Frogn kommune
etter all sannsynlighet undertegnet
kontrakt med entreprenør på bygging
av det lenge planlagte flerbrukshuset,
hvor kirken i Drøbak og Frogn skal
få noen samlende lokaler. Bruken av
store deler av huset skal deles med
kulturen i kommunen og frivillige lag
og foreninger. Slik det ser ut nå blir det
byggestart like over påske. Bygget skal
stå klart innen september 2015. Frogn
kommune og Frogn kirkelige fellesråd
har inngått avtale om eierforhold og
bruk. I samsvar med avtalen er det
etablert et brukerstyre som har startet
arbeidet med å planlegge fellesbruk
av huset. Også utsmykningen er i ferd
med å bli utformet. Når byggestart nå
kommer, så kan detaljplanleggingen
av innredning og utstyr også starte for
fullt.

I tillegg til nye kontorer for kirken og
et kapell med plass til ca. 80 personer,
blir det også aktivitetsrom, kafeteria/
møteplass og stor sal, som kirken kan

bruke i sitt arbeid. En lenge etterlengtet
samling av kirkens aktiviteter.
Gudstjenester og seremonier vil i
det vesentligste bli videreført i de to
kirkene i menigheten.

DIAKONIEN
VÅR 2014

Torsdag 24/4 kl. 11.30
diakonitreff på Hospitalet
Torsdag 8/5
dagstur til Stenbekk Misjonssenter
i Sarpsborg
Torsdag 22/5 kl. 17.00
grøtfest på Hospitalet

KRISTNE

FELLESMØTER
VÅR 2014

Søndag 13/4 kl. 18.00
i Frogn rådhus, taler Paul Johansen
Søndag 11/5 kl. 18.00
i Frogn rådhus, talere Hilde Karine
og Øyvind Hæreid
Søndag 15/6 kl. 18.00
i Frogn rådhus, taler Knut Lande
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HISTORIE

Korsets symbolikk

K

orset har til alle tider vært et
viktig symbol i mange religioner.
Først og fremst er det et
kosmisk symbol, et berøringspunkt
der himmel og jord får kontakt med
hverandre. To linjer, en horisontal
og en vertikal, ”treffer” hverandre:
Den vertikale linjen representerer det
himmelske, det åndelige, det aktive,
det positive, som i et punkt krysser
den horisontale linjen, det jordiske,
det verdslige.
Fortellingen om Jakob og himmelstigen,
1. Mosebok 27:41 - 28:5 er et
eksempel på denne kontakten mellom
det hellige og det profane: Jakob er
på en lengre reise; han overnatter
under åpen himmel, og mens han
sover, drømmer han at han ser en
stige som når helt opp til himmelen,
og engler som går opp og ned. Da
han våkner, kaller han stedet Betel,
”Guds hus”, fordi Herren hadde vist
seg for ham der (i krysningspunktet
hvor den vertikale linjen møter den
horisontale).
Korset representerer også verdenstreet;
Kunnskapens tre i skapelsesberetningen
og Yggdrasil (en ask) i norrøn religion,
hvis grener brer seg ut over jorden,
og hvis vertikale stamme strekker seg
opp mot himmelen. I kristendommen
symboliserer den vertikale stammen
og de horisontale grenene Kristi doble
natur, dvs. som Gud og menneske.
På samme måte som treet ved sine
nye skudd og grønne blader lover

”gjenfødelse”,
betyr også
korset seier
over døden, en
oppstandelse
til nytt liv.
Et krusifiks
er et kors med Kristusfigur mens et
oppstandelseskors er nakent eller
utsmykket med blomster eller løv.
Korset er det mest utbredte kristne
symbolet. I Romerriket var korsfestelse
en særlig nedverdigende form for
henrettelse. Men etter at keiser
Konstantin i 312 vant et avgjørende
slag etter at han i et drømmesyn skal
ha sett et kors på himmelen med
innskriften ”in hoc signo vinces ”
(i dette tegn skal du seire), ble korset
et tegn på seier og på frelse. Fra da av
ble korset ikke bare kirkens, men også
keiserens offisielle symbol, og det er
fortsatt det viktigste symbol i hele den
kristne verden.
Korset har inspirert mange
salmediktere, for eksempel
Edin Holme (1865 – 1927)

Han er ikke her,
han har stått opp

Ditt kors, o Krist, ble verdens sol,
dets lys ei grenser kjenner.
ditt kors, o Krist, ble ærens stol
hvor livets lue brenner.
La slukkes alle lys på jord,
la stenges alle veie –
den som har funnet korsets spor,
har evig nok i eie.
Otto Schou

Vi tar den nye salmeboken i bruk!
«Salmer 2013» er kirkens nye salmebok. Den ble sluppet rett før jul, og nå er den kjøpt inn
til våre kirker. Vi tar den i bruk palmesøndag, og det blir flott å gå inn i påskehøytiden med
denne nye flotte bruksboka.
«Salmer 2013» inneholder 899 salmer; 240 av dem er helt nye. De resterende er videreført fra
«Norsk salmebok» og «Salmer 97». Nå blir det ikke lenger to bøker å forholde seg til, alt er
samlet i ett bind. Der finner man og «Norsk bønnebok», katekisme og noen enkle liturgier. Det
gir boka en ekstra dimensjon som og gjør den velegnet for bruk i hjemmet.
Mange har støttet menigheten økonomisk med å kjøpe et eksemplar som gave til kirken. Det
er flott! Samtidig gjenstår enda et løft for å finansiere innkjøpet, og det er fortsatt mulig å gi en
gave i form av en salmebok der man og kan skrive en liten hilsen om man ønsker det!
Det vil ligge gavegiroer i kirkene i påsken som kan benyttes!
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KONFIRMANTLEIR

KONFIRMANTLEIR

på Mesnali

Det var 75 fornøyde og trøtte ungdommer som steg av bussen i Drøbak
mandag ettermiddag, etter fire dager på konfirmantleir. Fra fredag til
mandag inntok Drøbak og Frogns konfirmanter Mesnali leirsted ved Sjusjøen.
Når konfirmantene skal gi tilbakemelding på hvordan
leiren har vært, er det mange som setter fellesskapet og det
sosiale i fokus. Det er jo litt av målet med disse turene at
ungdommene skal møte hverandre, bli bedre kjent, at de
skal få oppleve seg trygge nok i miljøet til å våge å utfolde
seg. Det er herlig å se det gode humøret som har preget
leiren. Tilbakemeldingene fra konfirmantene er mange:
«Det har vært koselig, sosialt og morsomt», «Stemningen
har vært utrolig bra!», «Det har vært mange aktiviteter»,
«Jeg synes selve leiren var veldig fin», «Det var morsomt
å stå i bakken, og det var veldig koselig i kirken», «Utrolig
koselig helg med mange koselige mennesker», «Alt har
vært kjempebra! Har kost meg veldig!», «Det har vært
super gøy!»
Konfirmantene opplevde å få en lett blanding av under
visning, aktiviteter, lek og moro. For mange var nok dagen
i skibakken det største høydepunktet, men de fikk også
kjørt seg i leirens eget OL. Ellers var nok underholdningen
på kveldene og snørugbyseminaret noe av det som scoret
aller høyest hos guttene.
Litt undervisning ble det også, konfirmantene skulle lære
om Jesu liv. Den beste måten å få konfirmantene inn i
Jesusfortellingene på er jo at de får leke seg med historiene
selv. Det resulterte i mange kreative Jesus drama, krydret
med humor og konfirmantenes egne tolkninger.
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Vi håper jo at leiren som helhet skal bidra med noe positivt
for troen til konfirmantene våre. At de kan oppleve en
voksende tro på seg selv som verdifulle og elsket, men
også at den kristne troen får vokse i dem gjennom dette.
Tilbakemeldingene fra ungdommene er varierte, men
mange er enige med konfirmantene som sier: «Jeg vet mer
om kristendommen nå, og har blitt mer troende», «Leiren
har fått meg til å være mer åpen om troen», «Jeg har fått
mer tro på meg selv.»
Konfirmantleiren ble super, mye takket være de 20
ungdomslederne som var med og skapte engasjement og
glede hos konfirmantene. Ungdomslederne har etter at
de var konfirmanter gått lederkurs (ULK) i kirken, og de er
med å tilføre leiren en unik dimensjon. Det er de som er
limet mellom konfirmantene og oss som er voksne. Disse
fantastiske 15-/16-/17-åringene ledet underholdning,
hadde grupper og romsamlinger. Noen forberedte
seminarer i drama, dans, video og foto. Jeg opplever at
ungdomslederne har utstråling, energi, kreativitet, smil,
latter og masse omsorg. Det er de som er med å få
stemningen på konfirmantleirene våre opp på nye høyder.

Maria Ådland Monger

KONFIRMANTER 2014

Konfirmanter vår 2014
Drøbak kirke 10.05.2014 kl. 10:30
Alsaker Hans Jørgen
Fanebust Nikolai
Habbestad Simon
Kvarving Hermann
Massey Andreas Lie
Myrstad Nicolai
Strøm Gard Christoffer
Vredenberg Leonard Kristian
Bakke Sophie Elisabeth
Finsen Gry Emilie Josefine Bakken
Kristensen Julie Lysjø
Måseidvåg Selma
Nordbæk Nora Linnea
Wold Kamilla
Drøbak kirke 10.05.2014 kl. 12:00
Gjertsen Adrian
Grande Nikolai Von Hanno Raabe
Jakobsen Fredrik
Johnsen Birk Harald Braaten
Korbi Lars Kvam
Myrseth Didrik Olav
Reinholdtsen Anton
Torgersen Kim Kopreitan
Armo Lise Sjøthun Rief
Bugten Julie Horni
Dahle Maria Elise Leines
Grøndahl Stine Marie

Midthaug Celin Jostad
Vredenberg Julia Martine

Dalheim Sofie Bjerke
Sæther Larsen Pernille

Drøbak kirke 11.05.2014 kl. 11:00
Boldevin Jonas
Henriksen Sander Bergland
Imsdalen Casper Andersen
Nataas Kevin Larald
Olsen Morten Brikt
Askautrud Frida
Fredriksen Susanne Lie
Kristiansen Linn Maren
Lokøy Iselin Dehlie
Mathisen Silje Brandvoll
Ombudstvedt Elisabeth Marie
Sørlie Emma Hatlø

Frogn kirke 10.05.2014 kl. 13:00
Fossum Ole Martin Olsen
Høgmoen Kristoffer Kristensen
Linchausen Knut Martin
Oppegård Vilde Dahl

Drøbak kirke 11.05.2014 kl. 13:00
Ankarstrand Mads Bjørge
Engedahl Filip Arntzen
Finnøy Herman Penick
Færgestad Marius Firveld
Gjems Sven Jørgen
Karlsen Aleksander Westergaard
Kronborg Kristian
Spoletini Adrian
Voldene Magnus
Andresen Emilie
Angell Helene Sophie

Ønsker du å bli
konfirmant i 2015?
Alle som står oppført som
medlemmer i menigheten vår som
er født i år 2000 vil få informasjon
i posten om konfirmasjon i 2015 i
løpet av våren. 8. klassene vil bli
invitert til kirken for undervisning
om konfirmasjon før og nå. Det
vil bli lagt ut mer informasjon
på www.frogn.kirken.no i løpet
av mai måned. 3. juni kl. 20.00
vil det bli informasjons- og
innskrivingsmøte i Drøbak kirke.
Velkommen!

Pinsefest for små og store
på Oscarsborg festning 2.pinsedag, mandag 9.juni 2014 kl 12.00
Kirken i Drøbak/Frogn er glade for at vi også i år er
vertskap for Follo-prostienes felles pinsefeiring på
Oscarsborg! I år er det niende gang vi samles i borggården
til gudstjeneste, med piknik og spennende aktiviteter etterpå.

Foto Sigve Ferstad

Årets gjest er prest og musiker Ivar Skippervold. Han
vil både synge og tale. I tillegg deltar prostene i Folloprostiene, Hege Fagermoen og Sven Holmsen, prester fra
prostiene, og unge musikalske krefter fra Ås og Drøbak
under ledelse av kantor Jostein Grolid.

PROGRAM
Gudstjeneste kl.12
Piknik: Medbrakt mat kan inntas. Grill blir tilgjengelig.
Egen grill eller bål er ikke tillatt.
Øyas spisesteder er og åpne:
Hotellets restaurant og Havnekroen.
Festningsmuseet:
Åpent etter gudstjenesten med guide tilgjengelig.
Guidet tur på øya:
Oppmøte kl. 13.30 ved porten inn til borggården.
Tunnellsafari for barn:
Vi utforsker de underjordiske gangene på festningen.
Kl. 14 og 14.30, oppmøte ved porten inn til borggården.
Mummiutstilling i gamle gymsal:
Bli med til Mummidalen! Møt Tove Janssons kjente
figurer! Gratis adgang.
Praktiske opplysninger:
Ferge fra Sjøtorget i Drøbak kl. 09.10 og 11.00.
Fra Sundbrygga kl. 09.05, 10.05, 11.05 og 11.30.
Billetter kjøpes i automater på bryggene. De tar kun kort.

Pinsefest Oscarsborg, fra 2009

BARN

Barne- og familietilbud
Barneogmenigheter
familietilbud
i Drøbak og
Frogn
våren 2014
Barneog
familietilbud
i Drøbak og Frogn menigheter
våren 2014
i Drøbak og Frogn menigheter våren 2014

6 år
Samling og gudstjeneste for
skolestarterne er torsdag
22. mai og søndag 25.mai.
Informasjonsbrosjyre blir sendt
ut til 6-åringene.

April:
06.04:
April: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først)
03.04:
Dirridam på Rådhuset
(kantina)
kl. 16.30
06.04: Søndagsskole
på Hospitalet
kl. 11.00
(møtes i kirka først)
April:
13.04:
Familiegudstjeneste
i Frogn
kirke
11.00, Soul
Children
03.04: Søndagsskole
Dirridam på Rådhuset
(kantina)
kl.kl.
16.30
06.04:
på Hospitalet
kl.
11.00
(møtes
i kirka
først)
20.04:
gudstjeneste
i kirke
Drøbak
kirke
11.00
13.04: Påskemorgen
Familiegudstjeneste
i Frogn
11.00,kl.Soul
Children
03.04:
Dirridam
på Rådhuset
(kantina)
kl.kl.
16.30
27.04:
iiDrøbak
kirkekl.
kl.kirke
11.00
20.04:
Påskemorgen
gudstjeneste
Drøbak
kl.Soul
11.00
13.04: Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Frogni kirke
11.00,
Children
27.04: Påskemorgen
Familiegudstjeneste
i Drøbak
kirke kl.kirke
11.00
20.04:
gudstjeneste
i Drøbak
kl. 11.00
Mai: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00
27.04:
04.05:
Mai: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først)
08.05:
på Rådhuset
(kantina)
kl. 16.30
04.05: Dirridam
Søndagsskole
på Hospitalet
kl. 11.00
(møtes i kirka først)
Mai:
08.05: Søndagsskole
Dirridam på Rådhuset
(kantina)
kl. 16.30
04.05:
på Hospitalet
kl. 11.00
(møtes i kirka først)
18.05:
08.05: Søndagsskole
Dirridam på Rådhuset
(kantina)
kl.kl.
16.30
25.05:
Familiegudstjeneste
i Frogn
kirke
11.00, 6-årsbok
18.05:
på Hospitalet
kl. 11.00
25.05:
i Frogn kirke
kl. 11.00, 6-årsbok
18.05: Familiegudstjeneste
Søndagsskole på Hospitalet
kl. 11.00
Juni: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00, 6-årsbok
25.05:
01.06: Søndagsskolens avslutning fra kl. 11.00 på Hospitalet
Juni:
09.06:
Oscarsborg Familiegudstjeneste,
m.m. kl. 12.00
01.06:
avslutning fra kl.grilling,
11.00 pålek
Hospitalet
Juni: Søndagsskolens
15.06: Oscarsborg
Familiegudstjeneste
i Drøbakfra
kirke
kl. 11.00
09.06:
Familiegudstjeneste,
m.m. kl. 12.00
01.06:
Søndagsskolens
avslutning
kl.grilling,
11.00
pålek
Hospitalet
15.06:
i Drøbak kirkegrilling,
kl. 11.00
09.06: Familiegudstjeneste
Oscarsborg Familiegudstjeneste,
lek m.m. kl. 12.00
I tilleggFamiliegudstjeneste
har vi ukentlige aktiviteter
som babysang,
kor og klubb.
15.06:
i Drøbak
kirke kl. 11.00
www.frogn.kirken.no
eller ta kontakt
med kirkekontoret
tlf. 64 90 61 70 for mer info.
ISetillegg
har vi ukentlige aktiviteter
som babysang,
kor og klubb.
Se
www.frogn.kirken.no
eller ta kontakt
med kirkekontoret
tlf. 64 90 61 70 for mer info.
I tillegg
har vi ukentlige aktiviteter
som babysang,
kor og klubb.
Se www.frogn.kirken.no eller ta kontakt med kirkekontoret tlf. 64 90 61 70 for mer info.

Øvelser på Seiersten ungdomsskole
hver mandag fra kl. 17.30 – 19.00
Fra 4. – 7. klasse

Barnegospel
Øvelser på Seiersten ungdomsskole
hver mandag fra kl. 16.30 – 17.15
Fra 1. – 4. klasse.

Velkommen til sosialt og uformelt treff for deg som er
hjemme med babyen din. Vi synger sammen og spiser
lunsj etterpå.
Kom innom på «drop-in»
for kr 60,- pr. gang.
Hver tirsdag
(utenom skoleferiene)
kl. 11.00 i Frogn hallen.
Ta kontakt med:
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no / Tlf. 950 78 559

DIRRIDAM

Klubb for Kompiser
For jenter og gutter 4. - 7. klasse. Lek,
aktiviteter, spill, fast avslutning i kirken.
Fast base i Frogn Kirkestue, det lille
huset ved Frogn kirke.
Samling ca. annenhver mandag
i tillegg til spennende turer!
Klubbkvelder:
07.04, 05.05, 19.05. Kl. 18-20
25.-26.04: Tur til Høyt og Lavt
klatresenter i Vestfold. Overnatting i
gapahuk, klatring hele lørdagen!

- et familietilbud
- for deg som vil synge med barna dine
Pølsemiddag og sang én gang i måneden.
Vi synger, danser og spiller på rytmeinstrumenter.
Passer best for barn i barnehagealder, men alle er
hjertelig velkommen.
En blanding mellom kjente, norske barnesanger
og både nye og eldre kristne barnesanger.
Datoer for våren: 3. april og 8. mai

Kontaktperson:
Dag-Kjetil Hartberg
Foto: Mariann Leines Dahle/AMTA
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Foto: Andrés Strobel

SORGGRUPPE I DRØBAK
NOEN Å SNAKKE MED
Noen ganger er livsveien ekstra bratt
eller kronglete. Iblant kjennes det
for tungt å gå alene med tanker eller
følelser.
Av og til kan det være godt med
en samtale med en annen enn de
nærmeste.
Innimellom trengs det bare at noen
har tid til å lytte.
Kirkekontoret kan være et samtale
sted for ulike livsspørsmål – ikke
bare for sånt som berører troen.
Prestene og diakonen er her for å
møte mennesker midt i livet, og vi
har taushetsplikt.
Hvis det er vanskelig å gå ut, har
vi mulighet til å komme hjem.
Velkommen til å ringe eller sende
e-post for å avtale tid med en av oss.

Etter invitasjon til samtalegruppe for voksne mennesker som har mistet sin
nærmeste, ble det startet en liten gruppe i vinter. De som er med, samles
regelmessig for å snakke om erfaringene rundt å bli alene, og for å gi
hverandre støtte til livet videre.
Neste mulighet til å bli med i en slik gruppe, kommer til høsten. Dersom
du vet at du vil være med, eller du ønsker en samtale om det alt nå, er du
velkommen til å kontakte diakonen på telefon 64 90 61 77 / 452 42 110
eller e-post: anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no.
• Sorg er en nødvendig og naturlig reaksjon på tap • Sorg er ingen sykdom
• Sorg fører ofte med seg uvante tanker, følelser og reaksjoner
• Sorg kan ta tid • Sorg kan lettes når den deles

UTVIDE FAMILIEN MED ET BARN I ALDEREN 6-12 ÅR?
Vi har fått en utfordring: Fosterhjemstjenesten i Oslo søker trygge, rause
familier i Follo som kan tenke seg å være med i et nytt fosterhjemstiltak med
god lønn og jevnlig avlastning. FosterhjemsRing er et annet tilbud enn vanlig
fosterhjem – og Fosterhjemstjenesten skriver:
Har dere tenkt på å bli fosterhjem før, men konkludert med at det ikke vil
fungere ved siden av ordinært arbeid? Nå skapes det nye muligheter.
Noen barn trenger større grad av oppfølging enn andre barn.
Les informasjonen i annonsen og se om det er noe for dere.
Kjenner du andre som kan ha lyst og mulighet til dette? Tips dem!

Oslo kommune
Barne- og familieetaten

Ønsker du å utvide
familien din og arbeide
med barn i eget hjem?
Vi søker familier i området
Oppegård, Ski, Ås, Vestby,
Frogn og Nesodden.

FosterhjemsRing

Er dere en trygg og raus familie som kan utvide familien med et barn i alderen
6 – 12 år? Vil dere i tillegg kunne bidra til at et barn i samme aldersgruppe får
et godt sted å være i avtalte perioder? Da kan dette være noe for dere.

Fosterhjemstjenesten i Oslo skal rekruttere 6 familier til et nytt
fosterhjemstiltak, en FosterhjemsRing. Vi søker familier som kan og
vil jobbe i tett samarbeid med andre fosterhjem til barnas beste over
lang tid. Noen av barna som trenger et nytt omsorgstilbud har mer
omfattende vansker og krever større grad av oppfølging enn andre.
Barn som trenger noe utover det et ordinært fosterhjem kan tilby,
vil være aktuelle for FosterhjemsRing. Det nye tiltaket innebærer
forutsigbare vilkår og rammebetingelser for barnet
og for fosterhjemmet. Familiene skal samarbeide om 6 barn i
alderen 6 – 12 år til de er 18 år.
Familier som ønsker å vurdere muligheten for å bli en av fosterfamiliene i FosterhjemsRing tilbys et opplæringsprogram. Først etter
endt opplæring skal familiene beslutte om de ønsker å bli et av fosterhjemmene i FosterhjemsRing. Fosterhjemstjenesten vil sammen med
familien vurdere om hjemmet er egnet til å påta seg en slik jobb.

Av familiene i FosterhjemsRing kreves:
• at hjemmet oppfyller de generelle
krav til fosterhjem
• at eventuelle egne barn er over 14 år
• at hele familien er sammen om oppgaven
• at en av de voksne er hjemmearbeidende
• at man har gode samarbeidsegenskaper
• at man har en særlig evne og
engasjement for omsorgsarbeid
• at familien er avlaster for et av
de andre barna i FosterhjemsRing
hver 4. uke, samt 1 uke pr. år
• at familien deltar på
de årlige fellessamlingene
• at fosterforeldrene deltar på gruppeveiledning

Familiene i FosterhjemsRing tilbys:
• lønn: kr. 600 000,- pr. år til
barnet fyller 18 år.
• skattefri utgiftsdekning:
minimum kr. 11.628,- pr. mnd.
• avlastning hver 4. helg, samt 1 uke ekstra
• gruppeveiledning og årlige fellessamlinger

Er dette av interesse
for deg og din familie?
Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten
i Oslo for en uforpliktende samtale på
tlf. 23 42 80 09 eller send en e-post til
fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no

Illustrasjonsfoto

Et nytt tiltak for fosterbarn fra Oslo

www.bfe.oslo.kommune.no
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INTERVJU MED CARLA OG ANDRÉ

Et år av en
annen verden

M

enigheten i Drøbak og Frogn har det siste halve
året hatt besøk av to brasilianske ungdommer
som har jobbet som utvekslingsstudenter i barneog ungdomsarbeidet i menigheten. Carla Seely og André
Strobel deltar på et studieår for tverrkulturell forståelse og
internasjonalt samarbeid som Hald Internasjonale Senter i
Mandal arrangerer. Det er Laget, Strømmestiftelsen og Det
Norske Misjonsselskap som i fellesskap driver dette stedet.
Rett etter påske drar Carla og André tilbake til Hald og
Mandal og nå, når praksisperioden snart er slutt, har
Kirkenytt hatt en prat med dem.
Hvor kommer dere fra og hva gjorde dere før
dere kom til Norge ?
Carla kommer fra Curitiba, en stor by i det sørlige Brasil.
Hun har studert jus og senere har hun studert teologi på
FATEV, det teologiske fakultet i Curitiba som den lutherske
kirken i Brasil driver bl.a. med hjelp fra NMS.
André kommer fra et mindre sted i Sør-Brasil, Pomerode,
i et område hvor det var stor innvandring fra Tyskland
på 1800-tallet som fortsatt preger kulturen i regionen.
De siste 6 år har han studert ‘business administration’ i
Florionopolis, en stor by ved kysten.
Både Carla og André har vært veldig aktive i kirken og hatt
mange lederoppgaver, særlig i arbeid med ungdom.
Hvordan ble dere kjent med tilbudet fra Hald og
hvordan søkte dere ?
Utvekslingsprogrammet på Hald Internasjonale Senter har
foregått i mange år og det har også arbeidet som NMS har
i Brasil. Begge kjente flere som hadde vært et år i Norge
tidligere og også norske Hald-studenter som hadde hatt
praksisplassen sin i Brasil. Det er NMS’ samarbeidsorganisasjon som står for utvelgelse av de to studenter som skal
være med på programmet.
Hvordan var deres første møte med Norge ?
Norge er et fantastisk vakkert og veldig rikt land. De lange
lyse kveldene da vi kom i august, den flotte naturen, ikke
minst i fjellene, gjorde stort inntrykk. Kultur og væremåte
er veldig forskjellig fra det vi er vant med fra Brasil. Det er
nokså vanskelig og tar i hvert fall lang tid å bli ordentlig
kjent med folk.
Hvordan opplever dere den norske kirke sammenlignet
med kirken i Brasil ?
Den norske kirke, både kirkebygget med all utsmykning,
og f.eks. gudstjenesteliturgien minner oss mye om den
katolske kirken i Brasil. Mens bedehuset, som vi besøkte
mens vi var i Mandal, er mere likt hjemmekirken vår.
Hjemme foregår mye av det sosiale liv i kirken og
medlemmene bruker mer av sin tid der.
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Dere har bl.a. jobbet mye med konfirmanter,
med ungdommer på ungdomslederkurs og med
ungdomsgudstjenestene G19. Hvordan har møtet med
norsk ungdom vært ?
Vi har lært veldig mye de månedene vi har vært her.
Ungdom omgås på en annen måte enn det vi er vant med
og det er en utfordring å få dem til å åpne seg og kunne
snakke om de store spørsmålene i livet. Å være med på
leirene har vært en flott opplevelse. Da er vi sammen over
et lengre tidsrom og lettere å få til en god samtale.
En annen ting som overrasket oss er hvor opptatt
ungdommene er med alt mulig og hvor vanskelig å få til et
uformelt møtepunkt. Det er kalenderen som styrer mye av
livet.
Hvordan vil dere oppsummere oppholdet i Norge ?
Det har vært en fantastisk opplevelse og vi ville ikke vært
den foruten. Det at vi har møtt så store kulturforskjeller gjør
noe med oss som mennesker. Det er absolutt ikke sånn at
vi opplever at ‘hjemme er alt så mye bedre’. Det er veldig
mye bra i den norske levemåten og det kan vi lære noe av.
Carla og André drar tilbake til Hald rett etter påske og
møter igjen alle andre studenter der, både de norske som
har hatt sin praksisplass rundt omkring i verden og
”sør-studentene” som har hatt praksis forskjellige steder i
Norge. Studieåret avsluttes i midten av juni.
André reiser tilbake til Brasil og skal starte med teologi
studiet ved fakultetet i Curitiba. Carla skal tilbringe
sommeren i Brasil men kommer tilbake til Norge og skal
jobbe neste år som ettåring. Da er hun på Hald i den
perioden studentene er der, de første og siste par måneder
i studieåret, mens hun skal jobbe i Drøbak og Frogn
menighet fra oktober til april.
Samtidig kommer det to nye utvekslingsstudenter fra Brasil
som også skal ha sin praksisplass her, på samme måte som
Carla og André dette året.
Govert van den Brink

BRASIL

I

Besøk fra vennskapsmenighet
i Brasil og vinterferieleir i Hemsedal

fjor reiste 12 ungdommer fra
Drøbak og Frogn menighet
til Brasil og skrev under på
vennskapsavtale med Redentor
lutherske menighet i Curitiba. 13.-22.
februar fikk vi gjenbesøk fra dem.

Det er artig for oss å se ungdommer
som opplever snø for første gang. De
lekte og koste seg som små barn som
kaster snøball for første gang. Og ikke
minst viste de stor glede over å mestre
å stå på ski.

Utvekslingen er støttet av organisasjonen
«Vennskap Nord-Sør». Formålet med
utvekslingen er å utruste ungdom
til å bli gode ledere som tjener sine
medmennesker lokalt og globalt. Vi
utvekslet idéer for ungdomsarbeidet
og lærte om hvordan det er å være
kirke på et annet kontinent og sist,
men ikke minst, få nye venner og lære
om en ny kultur.

De første dagene var de brasilianske
ungdommene og ungdommer fra Frogn
sammen og hadde ledertreningsdager
i Drøbak. Da forberedte vi leiren og
hadde seminar om fattigdom, hvordan
lede smågrupper, lovsang, fellesskapsleker og teambuilding. Brasilianerne
bodde hos noen av ungdommene som
var med til Brasil i fjor og fikk oppleve
norsk gjestfrihet på sitt beste.

Brasiliansk aften

Siste delen av oppholdet var de med
på «Vinterferieleir i Hemsedal».
Denne var åpen for alle ungdommer
fra Frogn fra 16 år og oppover. Da
hadde vi fem flotte dager i Hemsedal
med program på morgen og kveld
og skigåing på dagtid. Brasilianerne
hadde halvparten av programpostene
så dette ble en flott internasjonal
leir der vi alle måtte kaste oss ut i å
snakke på engelsk.
Da er det bare å sette i gang med å
planlegge ny utvekslingstur i 2015 til
våre venner i Brasil!

Frogn kirke 9. april
klokken 16.30-18.30

LEILIGHET
TIL 3 BRASILIANSKE
UNGDOMMER

Brasiliansk middag (kr 50,- for voksne, kr 25,- for barn, maks kr 100,- pr. fam.)
Påmelding innen 7. april til: kirkekontoret@frogn.kirken.no / 64 90 61 70.
• Brasilianske Carla og André
forteller og lærer oss sanger.
• Informasjon om hjelpesenteret i
slummen i Pestano som startes opp.
• Drøbak og Frogn Soulchildren synger.
• Basar/åresalg til inntekt for Pestano.
Drøbak og Frogn menigheter

Menigheten vil neste skoleår
få tre brasilianske studenter
som skal jobbe med barneog ungdomsarbeidet. De vil
komme til Drøbak i slutten av
september 2014 og være der
til påsken 2015. Vi er på jakt
etter en leilighet med minst to
soverom for denne perioden.
Har du en leilighet du vil leie
ut i denne perioden, ta
kontakt med ungdomsprest
Øivind Refvik, tlf. 412 32 004
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FASTEAKSJONEN

FASTEAKSJON TIRSDAG 8. APRIL
KIRKENS NØDHJELP ER DER I KATASTROFEN
Ta vel imot bøssebærerne og bidra til at folk kan reise seg og få bedre liv
Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi
i Norge kan gjøre noe konkret med
alt det vonde vi hører om i nyhetene.
Vi kan bidra. Hva vi gjør teller for at
hjelpen skal nå flest mulig.

Wejdan Jarrah i arbeid i
flyktningleiren Zataari
i Jordan.

På samme måte som at Kirkens
Nødhjelp trenger Wejdan som jobber
med traumatiserte barn fra Syria,
trenger organisasjonen at du gir tid,
penger og bruker din stemme for å
skape forandring.
Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at flest
mulig skal få sjansen til å overleve
katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria
er noen av dem du støtter ved å delta
i fasteaksjonen. Da står du sammen
med Wejdan Jarrah i hennes arbeid
med å gi syriske flyktninger håp i
en desperat situasjon. Wejdan er
spesialist på å møte folk som har
opplevd grusomme ting:
- Her i Zataari har alt for mange opplevd å se søsken og foreldre bli drept
på bestialsk vis foran øynene deres.
Men hvis jeg kan bidra til at de i det
minste ser håp om en bedre fremtid,
har jeg verdens mest meningsfulle
jobb, sier 32-åringen som er fra byen
Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid.

Mange hadde trengt individuell hjelp
videre, men vi har ikke mer kapasitet
enn det vi har, sier Wejdan. Selv om
hun har den rette utdanningen og
erfaringen, er det virkelig hardt arbeid:
- Det er klart det går inn på meg. Jeg
møter så mange skjebner at jeg ofte
må jobbe med egne tanker etter lange
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste
meg opp til en ny dag i leiren, sier
hun.

- Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet
vi utfører for psykososial førstehjelp.
Det er akkurat hva det er; mange
har behov for nødhjelp også psykisk.
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Pengene vi samler inn til årets aksjon,
går som vanlig til hele Kirkens
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår
et stort arbeid for syriske flyktninger,
der de leverer rent vann og trygge
sanitære forhold, i tillegg til annet
nødhjelpsarbeid, i samarbeid med
kirkelige partnere som blant annet
Det Lutherske Verdensforbund.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider
også med gjenoppbygging og klima
forebyggende tiltak på Filippinene.
Pengene som samles inn i faste
aksjonen, gjør det mulig å handle
raskt i katastrofer, som etter tyfonen på
Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Anne-Marie Helland ønsker å rette
en stor takk til alle menigheter landet
rundt som deltar, alle frivillige som går
med bøsse og alle som gir penger:
- Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt
og imponert over at så mange blir med
på denne dugnaden for rettferdighet.
Deres innsats gjør det mulig for oss å
være tilstede i katastrofen, sier Helland.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 8. april

Vi møter hverdagshelter, som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter over
hele verden. Støtten fra norske menigheter gjør at forbildene får mulighet til
å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre.
Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Drøbak og Frogn menighet arrangerer aksjon
tirsdag 8. april.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:
o Benytte kontonummer 1594 22 87493
o Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til rent vann!

I dag teller Drøbak Gospel langt flere damer enn
menn. Dirigent Svanhild Moen Refvik oppfordrer flere menn til å bli med i koret.

I

FRA DRØBAK TIL DUBLIN

midten av mars satte Drøbak Gospel
kursen mot Irlands hovedstad,
Dublin. På plakaten sto konsert
med Discovery Gospel i en av byens
største og eldste katedraler.
I 2008 startet Drøbak Gospel som
et friskt pust i Drøbaks musikkmiljø.
Fra å være et kor for primært unge
korister, teller koret i dag rundt 50
sangfugler i alle aldre. Forrige helg
dro 43 av disse til Dublin for å opptre
sammen med det lokale afrikansk
inspirerte gospelkoret Discovery
Gospel, som blant annet kan vise
til gode kritikker av fredsprisvinner
Desmond Tutu.
Katedralen som ble bygget for nesten
1000 år siden, var fullsatt da spente
og nervøse korister fra Drøbak entret
scenen. Dirigent Svanhild Moen

Refvik beskriver besøket som en flott
og inspirerende opplevelse.
- Vi traff mange gjestfrie mennesker,
og opptredenen i Christ Church
Cathedral var jo høydeunktet.
Discovery Gospel var veldig gode,
understreker Refvik.
- Neste mål nå er selvsagt å få
Discovery Gospel til Drøbak, smiler
korist Eivind Smith.

Solist Hilde Manger står i front under et av
korets sangnumre i katedralen.

Med afrikanske rytmer, dans, trommer,
glitter og stas imponerte det irske
koret stort, og Drøbak Gospel har tatt
med seg en god porsjon inspirasjon til
framtidige konserter i Drøbak kirke.
Tekst: Camilla Moi
Foto: Eline Jacobine Buchman-Skavås

Det fargesprakende koret Discovery Gospel
imponerte stort med med både sang og dans
under konserten.

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

I dag teller Drøbak Gospel langt flere
damer enn menn. Dirigent Svanhild
Moen Refvik oppfordrer flere menn til å
bli med i koret.

Konsert med
Drøbak Gospel
lørdag 24. mai kl. 18.00
i Drøbak kirke

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

KRISTUS I
DØDSRIKET

Påskenattmesse
«Fra mørke til lys»

Torsdag 10. april kommer kunsthistoriker Kirsten Stabel til sin
hjemby Drøbak for å holde et
lysbildeforedrag i Kveldskirken.

En time før midnatt påskeaften starter
påskenattsmessen i Drøbak kirke
som ligger i stummende mørke.

Torsdag 10. april
Åpen kirke kl. 19-21.
Lysbildeforedrag kl. 19.30 v/kunst
historiker Kirsten Stabel: «Kristus i
dødsriket». Drøbak kantori synger
utdrag fra «Stabat Mater» av Rossini.
Torsdag 24. april
«Salmestafett» - med salmer fra
den nye salmeboken.
Kl. 19.30 i Drøbak kirke.
Hans Martin Molvik og Ås kirkekor
med dir. Jostein Grolid deltar

Kristus i
dødsriket.
Fra Røldal
alterfrontale.

Torsdag 1. mai
Åpen kirke kl. 19-21.
Torsdag 8. mai
Åpen kirke kl. 19-21.
Gudstjeneste kl. 19.30.
Torsdag 15. mai
Åpen kirke kl. 19-21.
Torsdag 22. mai
Åpen kirke kl. 19-21.
Temakveld kl.19.30:
«Kunsten å gå pilegrim»
v/Anne Kristin Aasmundtveit.
Torsdag 29. mai
Åpen kirke kl. 19-21.
Torsdag 5. juni
Åpen kirke kl. 19-21.
Torsdag 12. juni
Åpen kirke kl. 19-21.
Gudstjeneste kl. 19.30.
Torsdag 19. juni
Åpen kirke kl. 19-21.
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Under middelalderen var
«Kristus i dødsriket» et populært
motiv i kunst, legender og
mysteriespill. Underverdens
hersker utviklet seg fra den
greske Hades-skikkelsen til
en fryktinngytende djevel.
Få i vår kultur kjenner dette
billedmotivet. Hvor kom
trosforestillingen fra og hva ble
formidlet til middelalderens
mennesker?
Det blir sang ved baryton Kjell
Ivar Berger under foredraget.

Påskevake er en type gudstjeneste
som har en sterk tradisjon i kirkens
historie. I Den norske kirke har
interessen økt sterkt de siste årene
for denne tradisjonen, og i Drøbak
arrangeres påskenattsmesse for første
gang i år.
Alle samles utenfor kirken der
påskeilden tennes. I skinnet fra
ilden som alle er samlet rundt, leses
påskeevangeliet. Så blir påskelyset
tent og ført inn i en helt mørk kirke,
og alle de fremmøte tenner sitt eget
lille lys fra påskelyset. Første del
av messen foregår i skinnet fra alle
stearinlysene, noe som gir en flott
ramme rundt tekster og musikk som
fører oss inn i Guds historie med sitt
folk, helt fra skapelsen morgen.
Det er all grunn til å ta turen til
Drøbak kirke sent på kvelden på
påskeaften. En spennende messe som
fører oss inn i påskemysteriet på en
unik måte.

Kvelden avsluttes med Drøbak
kantori som synger utdrag fra
Stabat Mater av Rossini.

Kveldskirken 22. mai - Kunsten å gå pilegrim
Vel møtt til en inspirerende temakveld 22. mai.
Anne Kristin Aasmundtveit tar oss med langs
noen av Norges og Europas viktigste pilegrims
leder og deler sine vandringserfaringer med
oss. Hun reflekterer over spørsmål som Hva
skiller pilegrimen fra turisten? Finnes det en
særegen pilegrimsspiritualitet? Hva vil det si
«å gå pilegrim»?
Anne Kristin Aasmundtveit er forfatter,
forteller og rådgiver i Bibelselskapet. Hun
presenterer også sin nyeste bok, «Alle mine
veier». Den formidler kunnskap om pilegrims
ledenes kultur- og kirkehistorie og er rik på gode vandringsfortellinger.

Døpt
e
Dåpsdato

24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
08.12.2013
25.12.2013
29.12.2013
29.12.2013
05.01.2014
05.01.2014
05.01.2014
19.01.2014
26.01.2014
26.01.2014
26.01.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
09.02.2014
09.02.2014
23.02.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
09.03.2014
09.03.2014
16.03.2014

Vigde

Livet
s
gang
DEMENTI
Varg Winge og Mina Nathalia Selnes ble
ikke viet 24.8.2013. Vi beklager feilen under
”Livets gang” i forrige utgave av Kirkenytt

Navn

Even Christiansen Raanaas
Amalie Moe Solheim
Henrik Hagen Eitrem
Helge Oskar Tinlund Ryste
Herman Berget Heimtun
Emilian Høiberget Eriksen
Ulrik Mo Skaurum
Jacob Kaurin Andersen
Lucas Hansen
Vincent Andreas
Wagenheim Abrahamsen
Adrian Nicolai Hebnes
Ida Kringlebotten Blömacher
Herman Hov
Jonathan Kjuus Nilsen
Oscar Tage Folkøy
Oline Worren-Bertheussen
Amélie Marie Tozzi Engebretsen
Oliver Valaker Edvardsen
Ulrik Martinius Hjertvik
Isabell Victoria Haugen Johannessen
Anne Cathrine Gnatowski Storvann
Matheo Martinsen Østlie
Brage Toreid Rindal
Elias Roskvist Trondsen
Kristian Færgestad Eidsvold
Iben-Henrikke Øverland Schøning
Tobias Jensen

Vielsesdato Navn

09.11.2013 Bente Huseby og
Bjarte Kristian Bratten
12.12.2013 Undis Holt og Bjørn Johan Holt
01.02.2014 Norma Miranda Maria Conaté
og Stefan Roegner

Døde
Dødsdato

13.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
24.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
01.12.2013
09.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
21.12.2013
31.12.2013
03.01.2014
04.01.2014
07.01.2014
10.01.2014
12.01.2014
15.01.2014
17.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
31.01.2014
09.02.2014
09.02.2014
15.02.2014
16.02.2014
27.02.2014
03.03.2014
05.03.2014
06.03.2014

Navn

Reidar Øverland
Oddvar Fredrik Foss Pettersen
Kåre Kartnes
Randi Lagherta Fredbo
Magnhild Huseby
Brit Marit Roxrud
Ester Anette Steen
Kjeld Stordrange Ravne
Borghild Marie Wold
Roar Henry Petter Olufsen
Peter Martin Buchman
Hjørdis Noreng
Eli Stene Bergseng
Tom Kraft
Magni Hjartland
Odd Olaf Pedersen
Ruth Kristiansen
Kjell Arne Monsen
Leif Christian Askautrud Andersen
Ragnhild Dahl
Bjørn Køhler Thommessen
Gerd Elinor Stryker
Karin Emilie Torp
Erik Dahl
Solveig Brekken
Lillian Marvel Roaas Alvær
Aartje Hansen
Bjørn Asgeir Bjørnerem Gule
Marit Hardya Dahl
Edith-Ellen Rokk
Bjørg Unni Tomter Johansen
Anne Mari Huseby

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

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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IONA – ØYA HVOR HIMMELEN ER NÆRMERE!

Tir n’a noir – det gylne landet i vest
Det er nok ikke Kolbein Falkeids
dikt og Vamps melodi som alene har
skapt min lengsel mot vest. En betydelig faktor har det helt sikkert vært.
Solnedgangen der vest i havet har nok
fasinert mennesker til alle tider. Dit
solen går, vil jeg også gå. Når denne
dagen er over, vil jeg fortsette dagen
der solen gikk. Så er det kanskje ikke
så rart at når Jesus sier at han skal gå
for å gjøre i stand et sted for oss, så
kobles de gamle myter om landet der
vest til tanken om Himmelen. Der
hvor våre kjære er som ikke lenger er
her. Der hvor det ikke finnes vonde
lengsler og dype savn.
Sanger fra Vest – Mikkjel Fønhus
med himmelsk overbygning
I 2001 kom det en plate med tittelen
Sanger fra Vest. Det kom noe tilbake
fra vest. Det var til trøst og glede.
Dikt, bønner og ordninger for enkle
tidebønner. Dette var annerledes.
Det var jordnært, kystnært, hav og
himmel, jord og himmel – mennesker
og himmel. For en gutt som har vokst
opp i Fønhus sin verden, med skogen
og livet der som sted for sjelefred,
kom det hellige meg i møte vestfra på
en ny, men allikevel kjent måte. Den
Hellige, tilstede i den nære naturen,
tilstede i menneskenes liv. Det er noe
nord-norsk over dette.

Gardermoen; Edinburgh, Fringe &
Tattoo; Expresstog & Wifi; Queen
station, Glasgow; West Highlands
railway langs Loch Lomond; Oban;
ferje til Isle of Mull; ny ferje – Iona….
det går saktere og saktere
I det vi la til kai med ferga som går i
skyttel over sundet til Iona stod Dot og
ventet på oss. Hun driver St Columba
hotel. «Velkommen, skal jeg ta
koffertene deres, så kan dere spasere
opp til hotellet.»
En 10 minutters spasertur tar oss
gjennom den lille bebyggelsen.
Gjennom restene etter et nonnekloster,
nå velstelt med blomster og en liten
park med et steingjerde rundt. En
smal vei slynger seg i noen svinger, litt
oppover og litt bortover. Vi passerer
hotellets organiske hage som er en
viktig bidragsyter til hotellets kjøkken.
Utenfor hotellet er det en velstelt hage
med sittegrupper rundt omkring, med
utsikt over sundet og sørover til fjellene
på Isle of Jura innenfor øya Islay.
Vi er på de Indre Hebridene, på vestkysten av Skottland. Et område med
vakker natur, rikt på historie, og kjent
for sine karakteristiske single-malt
whiskyer. Her på denne lille øya
Iona er klosteret og kirken, eller «The
Abbey» som de fleste kaller den, det
sentrale. Godt synlig på østsida av øya
sammen med gårdsbruk og den lille
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landsbyen ligger det alt sammen i le
for vestaværet. Frodig, lunt og vakkert.
Kritthvite sandstrender, snaubeitete
heier og sletter med naturens egne
golfbaner!
Etter et godt måltid var det litt tid til å
la både mat og reise synke. Du verden
så godt at det ikke går fly direkte hit.
Hit skal det ta tid å komme. Reisen
er en del av den gode forberedelsen.
En seilbåt legger seg på svai i sundet.
Kanskje det er den aller beste måten
å reise hit på? Det var jo slik de kom
hit før!
St Columba – Book of Kells
St Columba regnes for en av Irlands
12 apostler og kom for å kristne
Skottland i 563. Han var nok ganske
lei Irland, for det sies at han ikke ville
gå i land før han ikke kunne se Irland
lenger. Så da passet Iona, en knapp
Færderseilas fra Irland. Her ble det
bygget et kloster og her ble antagelig
mye av arbeidet med St Columbas
bibel utført noen hundre år senere.
Den består av de 4 evangeliene på
latin, rikt utsmykket med tegninger og
kalligrafi. Klosteret ble siden plyndret
og brent av vikinger, heldigvis greide
noen å få berget boken over til Irland
og til klosteret i Kells, som har gitt
navn til boken: The Book of Kells som
i dag finnes på biblioteket til Trinity
College i Dublin.

Drøbak kirke fikk tildelt

Verneforeningens
plakett for 2013

Iona Community - Presten George
MacLeod
George MacLeod var prest i Glasgow
i et arbeiderstrøk på 30-tallet. Han
hadde vært en tur på Iona og sett
klosteret og kirken som nå var helt
forfallent. For å gi et tilbud om «ferie»
på landet og som en mulighet til å
knytte kirken nærmere arbeiderne,
fikk han med seg noen av dem, og
startet med å bygge opp igjen klosteret
og kirken. Etter hvert ble dette veldig
populært. Blandingen med natur og
arbeid rammet inn av morgen- og
kveldssamlinger i en stadig mer og
mer ferdig gjenoppbygd kirke, satte
gode spor. Ryktet begynte å gå om hva
de holdt på med utpå øya der og hvor
fint det var.
De som kom tilbake hadde noe med
seg. De hadde hatt en sommer med
frisk luft, sundt arbeid og sjelelig
påfyll som var merkbart. Dikt og bøker
ble skrevet, sanger laget, stadig flere
deltok på leirer på Iona og felleskapet
der var til inspirasjon. I dag er dette en
økumenisk bevegelse til inspirasjon og
med arbeid rundt i flere land.
Kveldsbønn. Kl. 21 i The Abbey og ny
bønn kl. 09, og kl. 21….
Et kort rituale, fin musikk med dyktige
musikere, alle synger med. Det er
enkelt, det er sterkt her i den gamle
kirken, med all den historien. Det er

rart hvor mange historiske linjer som
går gjennom akkurat dette stedet. Nå
er det vi som er her. Etterpå setter vi
oss litt ute i haven og vår gode venn
Elling som har tatt oss med hit sier: Å,
her er det så godt å være! Hilde og jeg
kan være enige om det, men er ikke
10 dager litt lenge. Det skjer jo ikke
all verden her og i løpet av morgendagen har vi vel gått øya rundt. Nei,
det skjer ikke mye nytt, men 10 dager
er ikke lenge, svarer min gode venn,
her skjer det masse. I morgen er det
frokost og samling i kirken kl 09.00,
etterpå er det lunch og så middag
før det er samling i kirken kl 21.00.
Dagen etter er det samme program,
men før det har det skjedd en hel del.

Under Verneforeningen Gamle
Drøbaks årsmøte 5. mars ble Drøbak
kirke tildelt verneplaketten for 2013
i forbindelse med de pågående
oppussings- og restaureringsarbeider.
Arbeidene ble påbegynt i 2012 med
utvendig maling av kirken og en
omfattende vindusrestaurering. Året
etter ble kirken malt/renset innvendig
og dekorerte flater ble retusjert. For
tiden er en malerikonservator i gang
med rens og retusjering av alter, prekestol, dåpsengel og statuene av Moses
og Aron.
Som avsluttende del av prosjektet skal
kunstgjenstandene (malerier, medaljonger og kirkeskipet) restaureres.
Alt skal være ferdig innen utgangen
av 2014.
En stor takk til Verneforeningen som på
denne måten viser at de setter pris på
måten hvordan restaureringsprosjektet
blir håndtert på.

Ledsaget av Dots og hennes medhjelperes omsorg og gode tradisjonsrike kortreiste mat på hotellet, gikk vi
inn i en rytme som gav en opplevelse
av at her er det godt å være. Hvor
trykket ligger på å være, ikke å gjøre.
Jeg vet ikke hva jeg hadde forventet.
En åpen himmel som jeg kunne kikke
inn i? Noe som kunne gitt en innsikt
å ta med hjem? Kanskje et møte, en
opplevelse av en jeg savner?
Så ble opplevelsen av å være, det
gode ved turen. Opplevelsen av
nettopp det gode ved bare det å være.
Så kanskje gjennom det å være, ble
Vår Herre også nærværende. Han som
kaller seg: Jeg er. Presensformen av å
være i første person entall.
Den viktigste reisen: Hjemreisen
Etter å ha kjent at Himmelen og Vår
Herre var litt nærmere, kan det være
fristende å bli værende der på denne
vakre øya. Hatt en båt, fisket litt, hatt
noen sauer og bare levd sakte. Det
var ikke tanken til MacLeod, det er så
mange som har det vondt på ulikt vis.
Til dem skal du dra. Det er der du skal
leve og virke. Ta heller en tur tilbake
hit når du måtte kjenne for det! Den
viktigste reisen her er hjemreisen.
Kåre og Hilde Grumstad

Verneforeningens leder Ivar Andreas Høivik
overrekker verneplaketten for 2013 til
Govert van den Brink, prosjektansvarlig for
Frogn kirkelige fellesråd.
T.h. malerikonservator Anne Milnes

GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 6. april
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag Kjetil Hartberg
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 – gudstjeneste for og med ungdommer
v/ ungdomsprest Øivind Refvik, band og
forsangergruppe
Søndag 13. april - Palmesøndag
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Soul Children deltar
Torsdag 17. april - Skjærtorsdag
Frogn kirke kl. 19.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Trine Holst deltar - kveldsmat i kirken etter
gudstjenesten
Fredag 18. april - Langfredag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg og
Noralv Teigen
Lørdag 19. april – Påskenatt
Drøbak kirke kl. 23.00
Påskenattsmesse ”fra mørke til lys” v/
Maria Ådland Monger (se s. 14)
Søndag 20. april – 1. Påskedag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høyttidsgudstjeneste for små og store v/ Maria
Ådland Monger
Mandag 21. april – 2. Påskedag
Frogn kirke kl. 19.00
Påsken i ord og toner v/ Maria Ådland
Monger. Drøbak Kantori deltar.
Søndag 27. april
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Drøbak gospel deltar.

Torsdag 1. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 25. mai
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 4. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 – gudstjeneste for og med ungdommer
v/ ungdomsprest Øivind Refvik, band og
forsangergruppe

Torsdag 29. mai – Kristi Himmelfartsdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Torsdag 8. mai
Drøbak kirke kl. 19.30
Nattverdsgudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Lørdag 10. mai
Drøbak kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Maria
Ådland Monger
Frogn kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil
Hartberg
Søndag 11. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Maria
Ådland Monger
Drøbak kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 1. juni
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
Søndag 8. juni – 1. Pinsedag
Frogn kirke kl. 11.00
Høyttidsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Mandag 9. juni – 2. Pinsedag
Oscarsborg kl. 12.00
Prostigudstjeneste i Borggården v/ prost
Hege Fagermoen
Torsdag 12. juni
Drøbak kirke kl. 19.30
Nattverdsgudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Søndag 15. juni
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Lørdag 17. mai
Drøbak kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 22. juni
Drøbak kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 18. mai
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

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

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

HOGG VED NÅ!
JONSERED CS 2240

MEDTART
S
E
SPINANISM
MEK

En lett all-roiund sag til vedhogsten.
- enkelt vedlikehold - lett å starte.
TSTYR
ERNEU ,- lavt bensinforbruk
USK Vukse midje 990,H
40.8 cc, 2,0 kW
Verneb øvel fra 890
(2,7 hk)
Vernest erhjelm 356,g
Vedhog

3.999,-

JONSERED CS 2245 S

Perfekt sag for deg som
hogger mye ved.
45 cc, 2,2 kW
(3,0 hk)

4.399,-

VI LEVERES OGSÅ ANDRE MERKER
SOM HUSQVARNA, MCCULLOCH OG
PARTNER PRISER FRA 1590,7 DAGERS BYTTERETT – PENGENE TILBAKE – FAGLIG VEILEDNING – GOD SERVICE

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

Åpningstider:
Man-fre 8-17
lørdag 10-14

• 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

DU ER GOD NOK!

I

forbindelse med kvinnedagen
2014 hadde Amta et oppslag hvor
4 unge kvinner på 17-18 år ble
stilt spørsmålet «Hva er den største
utfordringen ved å være ung kvinne i
dagens samfunn?»
Svarene kom som perler på en snor:
Pernille: «At man ikke føler seg bra
nok! Det er mye press. Ikke minst i
sosiale medier. Det er veldig fokus
på fasade og om å gjøre å være mest
perfekt.»
Hanna: «Man skal ha
penger, man skal reise og ha
utdannelse. Det er ikke måte
på hva man skal gjøre og
hva man skal rekke.»

karakterer. Det handler om å ha
suksess, og samtidig slappe av.

andres liv er «perfekt», mens mitt ikke
er det.

Jeg kan slå fast at «kravene» som
stilles er uoppnåelige. Hvem av oss
kan med hånden på hjertet si at vi
alltid føler oss på topp, alltid er klar
til å planlegge en ferietur, alltid har de
pengene vi trenger eller får bare gode
karakterer (enten det er på skolen eller
i jobb)?

Alle bærer på drømmen om et godt liv
og ønsket om å føle seg bra nok!

Så kan man undre seg over hvem som
legger premissene og med hvilken
motivasjon?

Carina: «Man tror
man har et ideal til
det perfekte liv. Så
blir det ikke rom for
IKKE å ha det perfekte
liv.»
Amalie: «Alle forventningene, både
fra foreldre, venner
og andre. Alt fra hvordan du skal kle deg til
karakterene.»
Svarene gir grunn til dyp
ettertanke. Til tross for en
aktiv likestillingspolitikk
gjennom flere tiår er den
største utfordringen mange
kvinner opplever «å føle seg
god nok»! Denne følelsen,
som ofte ikke har noe som helst med
hva den enkelte faktisk har oppnådd
å gjøre- langt mindre hvordan jeg
som betrakter ser på den andre, har
fått lov til å sette seg fast… som en
smertefull «kvinnearv» nedfelt i oss i
generasjoner.
Og ikke bare er det en «kvinnearv».
Mange menn strever med akkurat det
samme.
Hvordan defineres så denne heller
ulne formuleringen «Å føle seg bra
nok». Pernille, Hanna, Carina og
Amalie gir sine svar. «Å føle seg
bra nok» handler om å reise, ha
penger og ta utdannelse, det handler
om hvilke klær man har på seg og

Hanna skisserer en alternativ vei. «Vi
må glemme idealer og fasader. Pass
på deg selv, det er ikke andres ideal
en skal passe inn i, men sitt eget» sier
hun.
Hanna har rett. Vi må våge å lete innover i oss selv, vi må finne vårt eget
«ideal». Vi må våge å stille
spørsmålet «hvem er
jeg - langt der inne,
strippet for facebookstatuser, reklamens og
venners krav. Hvilke
verdier velger jeg å
bygge livet mitt på?
Hva er viktig i mitt liv?
Greier jeg å romme
hele meg selv, med alle
mine gode og mindre
gode sider? Greier jeg
å erkjenne at jeg er
sårbar, liten og redd
samtidig som jeg er
kunnskapsrik og
sterk?
Våger jeg å dele
min sårbarhet, min tro
og min tvil med mine
medmennesker?

Hvorfor er det nødvendig å retusjere
reklamebilder? Hvor mange timer
brukes når en modell skal «styles» før
et oppdrag? Hvor mange spaltemeter
brukes på reportasjer om det perfekte
hjem og den perfekte kropp - for ikke
å snakke om «magiske» slankekurer?
Mange har etterspurt mer sannferdige
statusoppdateringer i sosiale medier.
Både du og jeg vet at livet består av
mer enn det jeg viser frem til andre.
Utfordringen er å erkjenne og forstå
at på samme måten som jeg har mer
i livet mitt enn det jeg viser frem, så
har andre det også. Det er ikke slik at

Ved å våge et dypdykk
i mitt eget jeg kan
prosessen starte som
kanskje leder frem til
en opplevelse av å være god nok.
God nok fordi jeg handler i tråd med
mine egne verdier og i takt med hvem
jeg er. God nok fordi jeg innimellom
makter å stå imot konformitetspresset
som ligger som en tung bør på oss
alle. God nok selv om jeg iblant gjør
feil, eller ikke får beste karakter på
skolen.
God nok, fordi verdien ikke settes ut i
fra hva jeg presterer, men ut i fra at jeg
er – et skapt, helt menneske.
Bente Bjerknes
Kilde: Amta 7. mars 2014

