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Mer himmel på jord
Barn og unge
Et engasjert menneske
Et barn er født

Med ønske om  
en riktig god jul!

Lyskonsert 1. november 2014 i Drøbak kirke
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NYTT FRA FROGN KIRKELIGE FELLESRÅD

Grunnsteinsnedleggelse på flerbrukshuset
Arbeidet med fundamentet for det nye flerbrukshuset er nå godt i gang. 
Søndag den 16. november kl. 14.00 vil ordfører Thore Vestby og Borgs 
biskop Atle Sommerfeldt legge ned grunnsteinen til flerbrukshuset. 
Dette skjer ved en høytidelighet på byggeplassen og etterpå en 
mottagelse i rådhuset for inviterte gjester. I tillegg til hilsener vil det 
bli kulturelle innslag. Kunstprosjektet som blir en vesentlig del av 
utsmykningen av huset vil bli presentert under mottagelsen etter 
nedleggelsen av grunnsteinen. Flerbrukshuset planlegges som kjent 
ferdig for overlevering 1. september i 2015.

Ny kirkeverge
Nåværende kirkeverge, Thor-Arne Prøis ( se intervju et annet sted i 
bladet ), meddelte fellesrådet før sommeren at han planla å gå av med 
pensjon etter fylte 67 år. Han vil stå i stillingen fram til 31. januar 2015. 
Etter en ansettelsesprosess hvor det meldte seg 8 søkere til stillingen, 
ansatte fellesrådet i sitt siste møte den 28. oktober etter innstilling 
fra en gruppe som har stått for utvelgelse av kandidater og intervjuer 
en ny kirkeverge, som etter planen tiltrer den 1. februar 2015. Den 
nye kirkevergen heter Per Ørjan Aaslid og arbeider i dag i Det norske 
misjonsselskap. Han vil bli nærmere presentert i neste nummer av 
Kirkenytt.
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Merkedager, folketro og tradisjoner i juletiden

Årets siste måned har navn 
etter det latinske ordet for 
10 – decem; hos romerne 

var nemlig desember den tiende 
måneden i året; det var først med 
innføringen av den julianske kalender 
at desember ble årets tolvte måned.
Desember ble i eldre  tid også 
kalt Frostmåned, Kristmåned eller 
Julemåned.

Desember er den måneden i året 
med flest gamle skikker og tradisjoner 
knyttet til seg. Rundt månedsskiftet 
november/desember begynner 
adventstiden og også et nytt kirkeår. 
Det latinske adventus betyr ankomst,  
og henspiller på Jesu komme i julen.

I religionsvitenskapen snakker man 
om ”farlige” tider og steder; da må 
man være forsiktig med hva man 
foretar seg, og se til at alt går riktig for 
seg. Desember er rik på slike farlige 
tider; gikk man utenom ”reglementet” 
betydde det ulykke. 

Lussimesse eller Lussinatt 13. desember  
er minnedag for den hellige Lucia fra 
Syracus som under keiser Diokletian 
ble forsøkt tvunget til å fornekte sin tro 
ved å stå i en ring av ild. Hun døde 

i år 310. Først etter reformasjonen 
dukker hun opp i Skandinavia, da i en 
mer folkelig fremtoning under navnet 
Lussi. I våre land ble hun muligens 
forbundet med navnet på djevelen 
– Lucifer. Nå begynte juletiden for 
alvor; alt grovarbeid skulle nå være 
unnagjort. Og Lussi kom selv og 
inspiserte! Det var mye overtro knyttet 
til Lussinatten; da var lussireien eller 
Åsgårdsreien på ferde! Stanset reien 
ved en gård, var det et varsel om 
sykdom og død! Man kunne beskytte 
seg ved å male kors på dørene og man 
burde holde seg inne etter mørkets 
frembrudd! Den lyse, høye Sankta 
Lucia, slik hun blir feiret i dag er en 
ganske annen enn gamle dagers Lussi!

Juledag eller Kristmesse – 25. desember  
– er i folketroen den viktigste 
merkedag for vær, avling, kjærlighet 
liv og død. Sønnavind gir mild vinter, 
sa man i Østfold. Et rim som var kjent 
over hele landet lød: Juledag klår gir 
godt år.

Otto Schou

Givertjenesten
Ønsker du å være med å støtte ungdomsarbeidet i kirken? Dette året 
har vi en fantastisk flott ungdomsarbeider fra Brasil, Carla Seely, som er 
korleder for det ny oppstartede Drøbak ungdomskor. Hun er også med i 
konfirmantarbeid og ungdomsarbeid. Stillingen hennes lønnes av innsamlede 
midler.

I tillegg er vi så heldig at gitarist Frank Kvinge har tatt på seg ansvaret for 
å lære opp ungdom til å være musikere og spille i bandet når vi holder 
G19 ungdomsgudstjenester. Han har en liten stilling som også lønnes av 
innsamlede midler.

Ønsker du å bli fast giver, ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 64 90 61 70, 
så får du tilsendt et skjema for inngåelse av en avtale med månedlig eller 
kvartalsvis innbetaling av et valgfritt beløp gjennom avtalegiro.

Ønsker du å gi en engangs gave så kan pengene overføres til konto 
5118.20.06584, Drøbak og Frogn menighet, Postboks 1, 1441 Drøbak.

Gaver du gir til Drøbak og Frogn menighet gir skattefradrag. Hvis du gir en 
gave på minst kr 500,- i løpet av et år, får du skattefradrag for hele beløpet 
(opptil kr 12.000,-).

Primstav, fra Valle, Setesdal fra 1707, fra 
Norsk folkemuseums gjenstandssamling. 
30. november Andersmesse, 4. desember 
Barbromesse, 6. desember Nilsmesse,  
8. desember Maria unnfangelse og  
13. desember Lussinatt.
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KIRKEGÅRDSVANDRING

12.10 inviterte kirken og Frogn Historielag til kirkegårdsvandring 
etter gudstjenesten i Frogn. Her følger utdrag fra foredraget til 
Solveig Krogsrud som innledet vandringen

Kilder: -«Norges kirker», v/ Sigrid 
Marie Christie og Håkon Christie. 

- Nedtegnelser av Ole Olsen Bratager, 
lærer i Frogn. Død i 1952. 

Peder Schøyen d.e, som styrte 
Froen fra 1762-1799, fikk kongelig 
bevilling på gravsted i sin have opp 
mot kirkegården. Den er nå innenfor 
kirkegården, som en avgrenset del. 
Videre skriver Olsen Bratager: «Den 
gamle kirkegård rundt kirken var i 
de svundne tider også hvilested for 
Drøbaks innvånere helt til 1775. I 
dagens innviede jord har slekt etter 
slekt lagt seg til hvile. Ved dens grave 
har de samlet seg i vemod og savn. 
Kirkefred og gravfred gav selv våre 
hedenske forfedre oss i arv.»

Ut fra opplysninger i boken Norges 
Kirker ble kirkegården utvidet i 1850, 
i syd, syd-vestlig retning. I forbindelse 
med at den gamle tømmerkirken ble 
revet, ble kister som var under kirke-
gulvet og alteret, satt ned i en felles 
grav i det syd-vestre hjørnet av den 
gamle kirkegården.

Ordfører F. Fischer forslo i 1878 at 
kirkegården må reguleres og stelles 
på. «Den ligger i slik tilstand at det er 
vanskelig å komme frem med et lik.» 

Folketallet i Frogn økte og kirkegården 
trengte større plass. Den 25.9.1911 
ble ny tomt skyldsatt. 17 øre av gården 
Froens innmark ble overdratt til 
Frogn menighet i 1911 som eiendom 
uten erstatning. Den nye kirkegård 
kartlegges og gravrekkene stikkes opp 
i retning øst mot vest. I 1924 ble stein-
gjerdet på den gamle kirkegårdens syd 
side stelt i stand. Den var delvis falt 
sammen av elde og det var også tatt 
vekk en del av de større steinene. 

I hagen på Froen er funnet deler av 
gamle gravstener. En defekt kalkstens-
plate over Morten L. Sand, har 
antagelig ligget i koret i den gamle 
kirken. I 1805 ble det gitt kongelig 
påbud om at all gravlegging inne i  
kirkene skulle opphøre. Dette førte 
til at kirkegårdene fikk et mer verdig 
preg, og folk flest begynte å reise grav-
minner på gravene etter økonomisk 
evne.

I kirkegårdens sydøstre hjørne er 
avdelt et stort gravsted for familien 
Darre Brandt på Froen gård. Den 
første gravlagte her var Peder Schøyen, 
død 1799. Hans monogram står i 
inngangsportalen på Froen. 

Kirkebakken. Selv om denne ikke ved-
rører kirkegården direkte, hadde den 

en så viktig betydning at vi tar med litt 
om dens historie:

«Dette var en samlingsplass etter 
hver gudstjeneste. Lensmannen eller 
underlensmannen bekjentgjorde 
her om auksjoner, skattemøter og 
hester og kreaturer som var kommet 
bort fra havnene- kort sakt alt som 
vedkom bygda. Alle verdslige og 
kongelige forordninger, og av dem 
var det mange, ble også opplest her. 
Hva aviser, telegraf og telefon er for 
oss, var kirkebakken for de gamle. 
Det var en stillhet og en høren etter, 
under denne opplesning, som ikke 
var stort mindre enn inne i kirken» 
skriver Bratager. Gapestokk ble også 
reist på kirkebakken i Frogn i 1662, 
rett skal være rett! Gravkapell ble 
oppført i 1857 i teglsten i nygotikk 
stil. Trolig et behov som meldte seg 
fordi gravskikkene endret seg fra at 
begravelsene for vanlige bønder og 
husmenn, i tidligere tider i stor grad 
foregikk fra hjemmet til kirkegården. 
Gravkapellet ble revet på 50-tallet og 
erstattet med nytt uthus med bårerom 
i kjelleren.

(Hele artikkelen er lagt ut på Frogn 
Historielags hjemmesider)

BLI MED I EN SAMTALEGRUPPE
Velkommen til å være med i en nystartet samtalegruppe!
Akkurat nå er det plass til flere deltakere i en sorggruppe for enker 
og enkemenn. Vi møtes annenhver torsdag ettermiddag på Hospitalet 
og snakker om hvordan det er å ha blitt alene, og om hvordan livet 
videre skal bli. Det er godt å dele erfaringer og tanker med andre i 
samme situasjon.  

Det er også plass til flere i Vendepunktgruppa. Hit kommer men-
nesker som opplever at livet har tatt en uforutsett vending, og som 
ønsker å støtte hverandre i nødvendig nyorientering. Vi møtes jevnlig 
på mandagskvelder for å lytte til hverandres fortellinger og snakke 
åpent om endringer og utfordringer. 

Gruppene gir mulighet til å treffe nye mennesker, og rom for å berøre 
eksistensielle spørsmål. Ta kontakt med diakonen så snart som mulig, 
om du vil vite mer eller være med i en av gruppene!
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Kveldskirken  
i Drøbak

Kirken er åpen hver torsdag kl. 19.00 – 21.00  
for stillhet, bønn eller samtale.

27. nov. «Salmeboken på 90 minutter» 
Nesodden og Frogn Kammerkor,  
Frogn Mannskor, Drøbak Mannskor,  
Beatles koret, Drøbak Gospel og Drøbak  
Kantori innleder helgen med NRK’s:  
«Salmeboken minutt for minutt» med en  
storslått salmekveld i Drøbak kirke kl. 19.30.

  4. des. «Himmelrikets avglans: Russiske ikoner  
gjennom 1000 år» 
Kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen  
holder foredrag kl. 19.30. 
Kl. 17.00 åpner kirken for salgsutstilling av 
Ikoner. Kvelden avsluttes med en musikalsk 
perle fra den ortodokse kirke.

11. des. Konsert med Nesodden og Frogn Kammerkor 
kl. 19.30. Dirigent Gunnar Bjerknes Haugen. 
Fri entré.

18. des. Åpen Kirke 19.00 – 21.00.
  8. jan. Åpen kirke 19.00 – 21.00
15. jan. Gudstjeneste kl. 19.30 og suppe på Hospitalet.
22. jan. Åpen kirke kl. 19.00 – 21.00
29. jan. Temakveld
  5. febr. Åpen kirke 19.00 – 21.00
12. febr. Gudstjenste kl. 19.30 og suppe på Hospitalet
18. febr. Askeonsdagsgudstjenste kl. 19.30
19. febr. Åpen kirke 19.00 – 21.00
26. febr. Fastegudstjeneste kl. 19.30
  5. mars Fastegudstjeneste kl. 19.30
12. mars Fastegudstjeneste kl. 19.30
19. mars Fastegudstjeneste kl. 19.30
26. mars Kunsthistoriker Kirsten Stabel holder foredrag:     

Maria – «Guds mor» i bilder og legender»  
kl 19.30.

Mer himmel på jord

I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste 
tiden av året. Mange vil derfor kalle vår julefeiring en 
lysfest fordi svært mye av våre dekorasjoner er knyttet 

nettopp til lys og derav følgende glede. Lyset får først mening 
når det mørkt og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen 
aldri vært noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana var 
dette en stor utfordring – det ble ikke skikkelig jul fordi julen 
i Botswana faller på den varmeste tiden av året! Heldigvis var 
det ikke lenger sør enn at kveldene var mørke.

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til 
verden», skriver Johannes når han beskriver hva som skjedde 
julenatten i Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det 
budskapet som ble formidlet til gjeterne gjennom englenes 
himmelske lovsang og som vismennene fra den andre siden av 
Jordanelven med annen tro og annen nasjonalitet fortalte Josef 
og Maria.

Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i menneskene og 
verdens liv. Det var ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys 
gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både 
den gangen og i vår tid opplever at mørkets krefter og virkelig-
het hele tiden truer med å overskygge livets og kjærlighetens 
lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert med hvordan 
mennesker og skaperverk utsettes og trues.

Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil bekymre seg 
om et lite menneskes hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å 
tenke seg at dette lille menneskebarnets hovedoppgave burde 
være å streve etter å komme opp til himmelens herlighet der 
livets opphav finnes. Julens budskap er helt annerledes. Det er 
budskapet om at evighetens lys kommer til oss og blir en del av 
vår hverdag. Gud gjorde hvert menneske og hele skaperverkets 
kamp mot mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. Guds 
virkelighet ble synlig og forståelig for oss.

Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en 
dans på roser. Kong Herodes – slik som så mange herskere etter 
ham, - ble truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse 
på jord fantes i en alminnelig familie i en liten landsby og med 
fattigfolk ved krybben som det første lovsangskoret. For å være 
på den sikre siden, massakrerte han alle guttebarna, men klarte 
ikke å hindre den hellige familie å flykte til Egypt – etter èn 
tradisjon til dagens Gaza.

Bildet av Maria og barnet på eselet minner oss om at Gud 
var flyktning. Dette gir oss en særlig forpliktelse til å legge 
forholdene godt til rette for flyktninger som kommer til oss og 
blir våre naboer. Måtte vi bidra til at julens lys bli et lys for alle 
dem som i vår tid flykter fra mørket, enten det er makthaveres 
undertrykkelse, uutholdelige familieforhold eller mørket 
innerst i sjelen - og slik være Guds medhjelpere i å la mer av 
himmelen bli en del av livet på jorda.

Biskop Atle Sommerfeldt

 

ANDAKT
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Gutta på tur!

KANOTUR MED KOMPISKLUBBEN
Fredag 12/9 – lørdag 13/9 dro Kompisklubben på kanotur 
til Langenvannet ved Siggerud. 5 gutter, 5 jenter og 3 
voksenledere satte kursen mot Geitholmen, en halvtimes 
padletur fra land. 

I strålende solskinn og blikkstille vann var det bare å nyte 
den fantastiske naturen rundt oss fra kanoene. Vel 
framme ble lavvo og telt satt opp, og forventningsfulle 
barn lot ikke sjansen gå fra seg til å starte utforsknin-
gen av øya. 

På kvelden ble det leirbål, grilling og skumle fortellin-
ger, og lommelykter og hodelykter ble flittig brukt 
gjennom den stummørke «natten». Neste morgen 
etter en sen frokost, la vi ut på en 2 timers kanoek-
spedisjon på Langenvannet, før det ble tid til bading 
for de mest varmblodige. 

Vi hadde været med oss fra ende til annen, og  
fikk oppleve to dager med ekte friluftsliv på sitt  
aller beste og vakreste!

Gøy med  
marshmallows  
og kjeks!

Her skal det  
gjøres i stand

Barnas julekveld  
i Frogn kirke
Denne kvelden skaper vi 
adventsstemning i kirken. 
Det blir julefortelling, Dirridams 
sangstund, adventsverksted samt salg av 
julegrøt, gløgg og pepperkaker.
Vi har også mulighet til å legge pakker 
under det store juletreet. Alle barn og 
voksne inviteres til å ta med seg gaver til 
kirken. Klær og sko som er blitt for små 
gir glede og varme til andre som trenger 
det. Barnas opplevelse av stolthet og 
glede over å gi noe videre til andre er 
en viktig erfaring. Pakkene gis videre til 
Frelsesarmeen.
Denne dagen vil hele familien trives i 
kirken. Kanskje bestemor også har lyst….

Velkommen til Frogn kirke  
fredag 5. desember kl. 16.30-19.00

LYS VÅKEN 29.-30. november
Første søndag i advent er kirkas nyttårsaften. 
Dette skal vi feire sammen med 11-åringer i 
kirker over hele landet. Alle bygdas 6. klassinger 
inviteres lørdag 29/11 kl. 16 til Lys Våken-
aktiviteter, sang, god mat og overnatting i Frogn 
kirke. På søndag spiser vi frokost sammen, og 
på gudstjenesten etterpå skal vi være med å 
vise hva vi har jobbet med. Foreldre og søsken 
ønskes hjertelig velkommen til å komme da! 
Kirken sender i disse dager ut en invitasjon i 
posten til 11-åringene.
Kontaktperson: Trosopplærer Rune Taranger, 
mob. 414 67 049, rune.taranger@frogn.kirken.no

11Velkommen

Bli med i nytt ungdomskor!
Er du tenåring og liker å synge? Carla Seely, vår brasilianske ungdoms-
arbeider, har startet opp et nytt kor. Det siste 1,5 årene har det vært 
en forsangergruppe som har sunget på G19 gudstjenestene en gang i 
måneden. Nå er gruppen vokst seg så stor at den har blitt et kor, men 
det er plass til flere. Repertoaret er gospel, lovsang og slitesterke salmer 
med et oppjazza arrangement. 
Koret øver i Drøbak kirke  tirsdager kl. 19.00-21.00  
(NB! I november er det på mandager kl. 19.30.)
Interessert? Ta kontakt med Carla på mob. 483 43 133 eller  
e-post: carlinha.seely@gmail.com
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Barne- og familietilbud 
i Drøbak og Frogn menigheter våren 2015 

Desember: 
05.12: barnas julekveld i Frogn kirke (Dirridam, salg av mat, juleverksted etc.) 

 kl. 16.30 – 19.00 
06.12: Konserten «Lopper i blodet» framført av barnegospel og soulchildren 

 kl. 16.30 
07.12: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 

Januar: 
11.01: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
08.01: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30 
18.01: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
25.01: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 

Februar: 
01.02: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00, Tårnagenter 
05.02: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30 
08.02: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
15.02: Familiegudstjeneste med skidag i Frogn kirke kl. 11.00 (Barnegospel) 
22.02: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 

Mars: 
01.03: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
05.03: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30 
15.03: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00 
23.03: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
29.03: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 (soulchildren) 

BARN OG UNGDOM

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

 

 

 

KRIK-samlinger for tenåringer:  
18/1 Vannpolo Seiersten, kl. 19 

12/2 Tur til klatreverket 

15/3 Dyrløkkeåsen hall, kl. 19 

 

Mer informasjon på 
www.frogn.kirken.no eller facebook: 

KRIK Drøbak/Frogn 

7/12, 11/1, 1/2, 1/3 
kl. 19 i Drøbak kirke 

Tårnagentdag for 
8-åringer i Drøbak 
kirke
Fredag 30. januar er det 
tårnagentdag for 3. klassingene i 
Drøbak kirke. 

Søndag etter, den 1. februar er det 
tårnagentgudstjeneste. 

Hold av dagene! Invitasjon kommer 
i posten til alle 8 åringer.
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Et engasjert menneske 
blir pensjonist 

Thor-Arne Prøis har vært kirkeverge i Frogn i seks år 
og én måned når han går av med pensjon 31. januar 
2015. Kirkenytt har snakket med ham om hva som 

har vært viktig i denne perioden – og om hva han kom fra 
da han kom hit i 2009. Allerede da hadde han et langt, 
originalt og mangfoldig yrkesliv bak seg, og nå har han 
ledet et kirkekontor med fasthet, trygghet og raushet. Hva 
har han vært drevet av, tro?

De tok sjansen på å ansette en godt voksen mann, sier  
Thor-Arne Prøis. Og det har vært en hyggelig arbeidsplass, 
ikke minst på grunn av gode samarbeidsforhold i alle retninger. 

Han nevner at staben har vært lett å jobbe med og lede, 
fordi den har bestått av selvstendige personer som spør 
og diskuterer når det trengs. I tillegg har Frogn kirkelige 
fellesråd vært en god arbeidsgiver, og et velfungerende, 
kompetent råd. 

De har vært uredde i beslutninger og har fattet gode 
vedtak. Dermed har det vært lett å samarbeide om 
utvikling og framtidsretting. Dessuten har jeg en god 
opplevelse av samarbeidet med kommunen. Jeg setter 
min ære i å levere saker på en ryddig og åpen måte, og er 
blitt møtt med respekt og velvilje. Og jeg er oppmerksom 
og bevisst på begrensninger i kommunens økonomi, og 
legger vekt på å forvalte med nøkternhet. Dette henger 
jo også sammen med det menighetsrådet og staben gjør. 
Når deres innsats fører til noe meningsfylt og godt for folk, 
kan det føre til raus behandling fra forvaltende organ, og 
en anerkjennelse av at kirka er en betydningsfull faktor i 
nærmiljøet. Dette må henge sammen. 
Sist, men ikke minst framhever han samarbeidet med 
prosten og andre kirkeverger i Follo. 

Vi har et godt faglig miljø i regionen, og for meg, som kom 
fra en helt annen bransje, har det vært bra å ha erfarne 
kolleger. Det var mye nytt i starten, og det har vært mye å 
lære, for eksempel om kirkegårdsforvaltning. Heldigvis har 
folk i staben også mye kunnskap om dette.

Dette har vært en ekspansiv periode i Frogn kirkelige 
fellesråd. Nå blir grunnsteinen lagt for flerbrukshuset  
på Dyrløkke, - og det har vært flere andre store løft?
Vi har søkt og fått midler til opprustning og vedlikehold av 
bygninger. Det har vært utbedringer av driftsbygningen på 
Frogn og malingsarbeider på Frogn kirke, og så har det vært 
veldig hyggelig at vi har fått til restaureringen av Drøbak 
kirke, med midler fra Frogn kommune og statlige tilskudd. 
Den er jo et flaggskip, og utrolig mye i bruk. Jeg tror den er 
en viktig bygning for befolkningen, noe folk er stolte av.  

Dessuten er staben utvidet i løpet av de siste årene, 
i forbindelse med diakoniprosjektet og tildeling av 
trosopplæringsmidler. Det har også vært noe utvidelse  
på musikksiden.

Det som er viktig, er at kirka lokalt har godt omdømme, 
sier Thor-Arne. For folk flest betyr det at de blir godt møtt 
og ivaretatt, og at alt som skjer rundt bryllup og begravelse, 
dåp og konfirmasjon, fungerer. At det blir gjort en skikkelig 
og profesjonelt utført jobb. Og ikke minst at bygningene er 
i orden og rene og ryddige. Det betyr veldig mye, det lærte 
jeg i Bymisjonen.

Bymisjon og nødhjelp
Han har en lang karriere i Kirkens Bymisjon, atten år til 
sammen – i tre ulike stillinger pluss et vikariat. Først var 
han innkjøpsleder for Bymisjonen, Diakonhjemmet og 
Lovisenberg, i et samarbeid som mer og mer ble overtatt 
av Bymisjonen. Etter en kort periode som advokat på et 
advokatkontor – han er jo jurist –, fikk han en stilling med 
ansvar for Bymisjonens store eiendomsportefølje. Deretter 
var han administrasjonssjef og assisterende generalsekretær 
i to perioder.

I disse årene hadde han ansvaret for opprettelse av 
bymisjoner utenfor Oslo. Sammen med Odd Einar Dørum 
utviklet han et konsept som lå til grunn for opprettelsen 
av Kirkens Bymisjon i Tromsø i 1988, og som senere ble 
brukt i Stavanger, og deretter i Bodø og Trondheim – og 
Tønsberg og Drammen og mange andre byer. Dette er 
et svært betydningsfullt diakonalt arbeid blant noen 
av de mest utsatte menneskene i Norge i dag. De mest 
sentrale elementene bak utvidelsen er lokal forankring, 
bymisjonsnavnet, pluss grunnkapital og styrerepresentasjon 
fra Bymisjonen.

Til sist var Thor-Arne Prøis konstituert generalsekretær 
i Kirkens Bymisjon i en vakanse i 1998-99, før Helen 
Bjørnøy tiltrådte. Og imellom de ulike stillingene i 
Bymisjonen, har han vært engasjert av Kirkens Nødhjelp, 
blant annet som stedlig representant i Pakistan og 
Afghanistan på 1990-tallet.

INTERVJU MED THOR-ARNE PRØIS
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KN ringte og ba meg reise til Kosovo og være lokal 
koordinator for kirkelig humanitær innsats på Balkan i 
ett år. Kosovokrisen betydde bomber, flyktninger, stor 
menneskelig nød. Oppdraget var meget arbeidskrevende, 
og samtidig var det moro, på den måten at det var første 
gang kirkene samhandlet etter forsøket i Rwanda i 94 
og opprettingen av et «Act Alliance»-kontor i Genève. 
Kosovoinnsatsen var knyttet til lokal kirkelig organisering i 
Makedonia, og den var den største humanitære operasjon 
kirkene noen gang har hatt.

Etterpå ble Thor-Arne bedt om å søke direktørstillingen i 
«Act» i Genève, og ble der i nesten fem år. Oppdraget var 
å koordinere kirkelig humanitært arbeid over hele verden 
(!), og det morsomste var å få kirkene til å jobbe sammen. 

Vi arrangerte regionale konferanser for aktørene, vi hadde 
et bufferfond på femti tusen dollar som kunne utløses på 
få minutter ved akutte kriser, vi hadde en intern liste over 
kapasiteter vi kunne ty til, og vi arrangerte kurs for folk vi 
kunne «trekke på». Dessuten var vi med i internasjonale 
komiteer med Care, Leger uten grenser, Røde Kors og 
andre organisasjoner. Det var et veldig all right inter-
nasjonalt samarbeid om respons på katastrofer.

Hva ligger bak denne spesielle karrieren – med så mange 
krevende poster og med så stort ansvar for mennesker i 
nød? Ble du oppdratt til det, eller…
Jeg hadde jo foreldre som var sosiale og aktive, og som 
lærte oss respekt for andre religioner og kulturer. Familien 
reiste til Italia og Spania før det ble veldig vanlig, og 
vi besøkte katolske kirker, som også var fremmede på 
den tida. Vi fikk lære å tilnærme oss det ukjente uten å 
bli provosert av det, og uten å etterligne det. Og så har 
jeg hatt et sosialt engasjement siden tidlig ungdom. Det 
besto blant annet av samarbeid med Karsten Isachsen i 
ungdomsmiljø på Majorstua og Uranienborg på 60- og70-
tallet. Da møtte jeg de som dro meg til Bymisjonen.

Thor-Arne arbeider jevnt og grundig og tilsynelatende 
utrettelig. Blir han aldri sliten og motløs?
Jeg tåler vanligvis store arbeidsmengder, men når 
det vi gjør, blir møtt med manglende tillatelser eller 
regelrette forbud, er det tungt. De fire årene jeg var i 
Sudan for å etablere et arbeid i Darfur sammen med 
Caritas, var slitsomme – på grunn av mye motstand fra 
myndighetene. Til slutt ble jeg «persona non grata» i 
Sudan, og måtte komme meg ut i 2008. Jeg vurderte et 
nytt utenlandsopphold et annet sted i verden, men da 
annonsen om kirkevergestillingen dukket opp, og jeg søkte 
og ble tilbudt den, fant jeg et godt alternativ hjemme.

Kirkevergen forteller at han sover godt og gjerne rekreerer 
sammen med venner. Han drar på hyttetur, og han liker å 
lese. Særlig har han vært opptatt av å lese seg opp både 
politisk og historisk på de stedene han har vært. Dermed er 
han godt orientert om mer enn de fleste.

Men hva er verdiene eller drivkraften bak denne innsatsen?
Jeg ser at mye av det vi bekymrer oss over her, er «smått» 
sammenlignet med det folk ellers i verden opplever. Mange 
er helt uten sikkerhetsnett, både materielt, psykisk og 

åndelig. De må nøye seg med ren overlevelse… Vi skal ikke 
måle nød eller vanskeligheter, men det skader ikke med 
noe mer ydmykhet og takknemlighet når det gjelder hvor 
trygt vi har det i Norge. Vi - med vårt velferdssystem - har 
en faktisk trygghet som andre mangler.

Min drivkraft er nok at jeg ønsker å bidra til å gjøre verden 
til et bedre sted å være – for noen. Å ha lederstillinger kan 
lett bli litt stort – og noe fjernt. Prosjekt kan bli upersonlige. 
Så jeg har vært opptatt av å finne et menneskelig ansikt, av 
å følge enkeltmennesker. Menneskelig nærhet er det viktig-
ste. Og så har jeg alltid tenkt at evnen til å engasjere seg er 
et privilegium.

Og nå, - hva skal du gjøre…?
Ingen ting…, sier Thor-Arne Prøis. Tro det, den som vil! 
Først skal han i hvert fall reise i tre måneder, og besøke 
familie – en datter i Uruguay – og venner på fjerne 
kontinent.

Til sin etterfølger vil han si: Bygg videre på det som er, og 
vær obs på endringene i Den norske kirke. Og så håper 
han at folk i Drøbak og Frogn vil fortsette å støtte og sette 
pris på den kirka de har – med stabens og frivilliges bidrag.

Vi som blir igjen, har mye å takke Thor-Arne Prøis for. 
Han er en klok og veldig kunnskapsrik mann som gir 
sine medarbeidere rom og tillit, og som leder på ganske 
stillferdig vis. Når han fratrer, er alt på stell. Vi gir ham våre 
beste ønsker for pensjonistlivet.

• 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
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Et barn er født på kirkebakken

Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvitende om 
konfliktene i Sør-Sudan og om faren som utkjemper 
noens krig et eller annet sted. Mamma Cecilies fang 

er hennes egen trygge, lille verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, lot soknepresten i 
Don Bosco flyktningene slå seg ned utenfor kirken. I dag er 
de ni hundre mennesker som bor på kirkebakken, de aller 
fleste kvinner og barn. Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent 
vann, hygieniske sanitærforhold og annen nødhjelp. Men 
stadig kommer flere til, nye flyktninger og barn født på 
flukt. Lille Awe Andrea er ett av dem.

Hun ble født i det samme teltet der ett av søsknene 
hennes døde for bare noen måneder siden. Moren Cecilie 
løfter henne varsomt opp, ammer og vugger babyen 
med bevegelsene til en sjubarnsmor. Hun forteller med 
den samme, rolige stemmen om krigens redsler, om den 
dramatiske flukten, tapet av to barn, om bekymringene og 
håpet for de fem barna som fortsatt lever.

– Det er ikke mye mat, og teltet er ikke tett. Men vi er 
glade for å være i trygghet, og vi har rent vann. Når krigen 
er over, kan vi starte på nytt.

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkrigen i Sør-Sudan fordrevet 
1,7 millioner mennesker. De fleste flyktningene bor ved 
FN-baser, i kirker eller under trær. Kirkens Nødhjelp har 
det siste året drevet en omfattende nødhjelpsinnsats i 
tillegg til det langsiktige arbeidet i Sør-Sudan. 

Hittil er 80 vannpunkter rehabilitert, og 20 nye brønner 
er boret, hovedsakelig i tilknytning til leire og tilliggende 
lokalsamfunn. Det gir tilgang til rent vann for 108 000 
personer. Kirkens Nødhjelp når ut til flyktningene med 

helsetjenester, telt, tepper, kokekar og hygieneartikler.  
Men fortsatt er de humanitære behovene enorme.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er Drøbak og Frogn menighets 
forlengede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi 
husrom, rent vann og nødhjelp til barn som fødes inn i 
krig og kaos, enten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza eller 
Nord-Irak. 

Dersom du 
tenker deg på 
julegudstjeneste 
denne julen, håper 
vi du vil støtte 
arbeidet vi gjør 
sammen med Kirkens 
Nødhjelp. Husk å 
ta med kontanter til 
kollekten – og vær 
med å gi trygghet 
i julegave til barna 
som trenger det aller 
mest! 

HYGIENE: To år gamle Peter er ikke så glad for å bli vasket, men 
mamma Madelena vet at rent vann og god hygiene beskytter 
mot diarésykdommer som kolera. Kirkens Nødhjelp har boret én 
brønn innenfor leiren og én brønn til vertssamfunnet utenfor.  
I tillegg er det satt opp 12 toaletter og 12 bad, samt et anlegg for 
klesvask. (Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)

 SØR-SUDAN: Da borgerkrigen blusset opp, lot 
soknepresten i Don Bosco flyktningene slå seg ned 
på kirkebakken. Her har Cecilie funnet trygghet for 
seg selv og sine fem barn. Awe Andrea er født på 
flukt. (Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)
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Kirken i Frogn
Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme  
med babyen din – nytt kurs starter 13.1. 
10 tirsdager – kr 550 inkl. lunsj eller  
kr 60 pr. gang - kl. 11.00 i Frognhallen

Dirridam
For deg som vil synge med barna 
dine (opptil 6 år) - enkel middag 
og sangstund – 8.1./5.2./5.3.
kl. 16.30 på Rådhusets kantine

Sprell levende søndagsskole 
7.12./11.1./25.1./8.2./22.2./23.3.
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. 16.30 - 17.15 
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Drøbak og Frogn Soul Children
for sangglade tweens (4. – 8. klasse) 
hver mandag kl. 17.30 – 18.30   
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Klubb for Kompiser
Klubb for 4. klasse og oppover
Annenhver uke i kirkestuen på Frogn
 
Drøbak Gospel 
Mandag kl. 19.30 – 21.30 i Drøbak 
kirke
  
Drøbak Kantori
Blandet voksenkor
tirsdag kl. 19.30 – 21.45 i Frogn kirke

Diakonitreff
12.12. adventsfest/22.1./26.2./26.3.
kl. 11.30 på Hospitalet

Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet 
hver mandag fra kl. 18.30 til 20.00

Kveldskirken  
Drøbak kirke er åpen hver torsdag fra     
kl. 19.00 til 21.00 - Se egen kalender

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

Adventsfestival 2014
Det er tid for advent, vi teller ned

Som bilag til dette nummeret av 
Kirkenytt vil dere få programmet 
til festivalen ADVENT 2014.
Dette er femte gangen at 
Adventsfestivalen blir arrangert 
og også i år tilbys et rikholdig og 
variert program i kirkene våre i 
adventstiden.

Det blir en fin blanding av 
konserter med våre lokale kor 
og ensembler, samtidig som 
noen av de mest kjente musikere 
har inkludert Drøbak kirke i sin 
juleturné.

Her kan du senke skuldrene og 
finne ro i førjulstida.
Velkommen til ADVENT 2014

Drøbak Kantori Jubileumskonsert 30.11.

Garness m/ band 19.12.

Vår klassiske jul 17.12.

Kipinä 10.12.

Drøbak Gospel 14.12.

VÅR KLASSISKE  JUL
solveig

K R I N G L E BOTN

toralv 

M A U R S TA D

martin og henrik

E N G E R  H O L M

tove kragset (musikalsk ansvarlig/flygel) victoria johnson (fiolin) kjersti rydsaa (cello)

T U R N É L I S T E :

l i l l e s t r ø m  k i r k e  m a n d a g  1 .  d e s e m b e r      

g a m l e  f r e d r i k s ta d  k i r k e  t i r s d a g  9 .  d e s e m b e r      

f a g e r b o r g  k i r k e  s ø n d a g  1 4 .  d e s e m b e r      

d r ø b a k  k i r k e  o n s d a g  1 7 .  d e s e m b e r      

a s k e r  k i r k e  s ø n d a g  2 1 .  d e s e m b e r

billetter kan kjøpes på www.seoghør.no/vårklassiskejul
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KONSERT

JUBELKONSERT

Søndag 30. november feirer Drøbak kantori 
20-årsjubileum med en stor konsert i Drøbak 
kirke. Tjueåringen er sprekere og mer tallrik 

enn noen gang.  

- Vi har plukket fra det fineste i vårt repertoar. 
Korverk både av god, gammel årgang og av mer 
moderne komponister, forteller dirigent og kantor i 
Frogn menighet, Hans Martin Molvik. 

Koret har hyret inn fem professjonelle solister, og 
flere tidligere kormedlemmer har kastet seg med og 
bidrar til at koret har ekstra fylde.

Høyt nivå
Drøbak kantori har markert seg i lokalmiljøet som 
et kor på høyt nivå, i stand til å berike menigheten 
med mye av vokal kirkemusikks største og vakreste 
verk. Slik har koret gledet mange opp gjennom 
årene med blant annet Händels Messias, Mozarts 
Requiem, Faurés Requiem, Vivaldis Gloria, Rossinis 
Stabat Mater og Saint-Saëns juleoratorium. 

– På konserten får publikum høre utdrag av disse 
verkene. Konserten vil også avspeile at det er første 
søndag i advent, sier Molvik. 

Kantoriet ble stiftet i 1994 av Danuta Kozon da 
hun ble organist i Drøbak og dirigent for koret. 
Målsettingen om kvalitet var til stede fra første 
stund. Koret øver ukentlig i Frogn kirke.  
- En viktig oppgave er å kaste musikalsk glans 
over kirkerommet, og koret deltar jevnlig på guds-
tjenester. Større konserter er gjerne ved de store 
kirkehøytidene eller ved semesterslutt, fortsetter 
Molvik. 

Han fremhever også miljøet i koret. 
- Vi har hatt en herlig tradisjon med årlige korturer 
i inn- og utland, gjerne med seminar og konserter, 
men noen ganger mest for kosen! På høstens kortur 
til Paris prøvde koret seg på Flashmob, en slags 
stuntsynging der man blander seg i folkemengden, 
og til folks overraskelse, stemmer i med sang. Det 
ble en gripende opplevelse i halvmørke og duskregn 
i den bratte trappen foran Sacré Coeur: Ansikter 
omkring oss forandret seg, folk stoppet opp, smilte 
og lyttet, forteller han.

Billetter 200,-/100,- kjøpes i døra eller på www.ticketco.no        
www.drobak-kantori.org

JubileumskonsertJubileumskonsert
Juleoratorium av Camille Saint-Saëns

Også smakebiter fra bl.a. Händel, Mozart, Faurè og Vivaldi

Drøbak Kantori 20 årDrøbak Kantori 20 år
Drøbak kirke 

Søndag 30. november kl. 19.00

SoliSter
Ivi Karnezi (1. sopran)    Jon Bjørnar Sandve (tenor)
Kari Lise Høgseth (mezzosopran) Ludvig Lindstrøm (bass)
Marianne Andersen (alt)

Terje Winge, orgel    Hans Martin Molvik, dirigent

Nå er skipet i havn igjen
Siste fase i oppussingsprosjektet 
i Drøbak kirke, restaurering av 
kunsten i kirken, blir avsluttet i disse 
dager og kirkeskip og malerier er 
tilbake på plass.
Kirkeskipet og maleriene ble tatt 
ned da den innvendige oppussingen 
startet i fjor. Kirkeskipet var da i 
dårlig forfatning, veldig skitten og 
nedstøvet og mye av riggen på skipet 
var knekt.
Det er Henrik Smith, konservator og daglig leder for Follo 
Museum, som har stått for jobben med å restaurere skipet.
Maleriene, gipsrelieffene og speilmedaljongene er pusset opp 
av malerikonservator Anne Milnes og Katrine Scharffenberg, 
mens bilderammene er pusset opp av forgyller Sarah Eggen.
Hele prosjektet med rehabilitering av Drøbak kirke har tatt ca. 
2 ½ år og har hatt en kostnadsramme på 5,3 millioner kroner. 
Summen ble bevilget av Frogn kommune og delfinansiert 
gjennom en statlig ordning med lån med rentekompensasjon 
for restaurering av kirkebygg.
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
17.08.2014 Sander Tryti
17.08.2014 Victor Flaten Kristiansen
17.08.2014 Selma Steinmo
17.08.2014 Elise Hansen Damlien
24.08.2014 Ida Røssevold Brenden
24.08.2014 Lucas Magnussen Tomasgård
24.08.2014 Matilde Anna Wilsberg Soddy
24.08.2014 Sylvia Baltzersen
31.08.2014 Evander Slåke
31.08.2014 Maud Berg Pillgram
31.08.2014 Aron Lysell-Olsen
31.08.2014 Henrik Sæves
21.09.2014 Frida Hansen Rognerudengen
21.09.2014 Daniel Haagenrud
21.09.2014 Alida Henriksen
21.09.2014 Anine Hutchings Myrland
28.09.2014 Noah Sebastian Wessel
28.09.2014 Naomi Gonzalez Granhaug
28.09.2014 Erlend Norderval
05.10.2014 Albert Burås
05.10.2014 Maline Othilie Stokholm
05.10.2014 Henrik Miltvedt-Lyngmyr
12.10.2014 India Elizabeth Austeen
12.10.2014 Herman Linde Stavåsen
18.10.2014 Frøya Skari Kristoffersen
19.10.2014 Ask Sundal Widerøe
19.10.2014 Jacob Hille Olsen
19.10.2014 Anniken Klavestad Moe
19.10.2014 Sebastian Pavelich
26.10.2014 Martine Skyttern-Eikefjord
26.10.2014 Amelia Holmen Jacobsen
26.10.2014 Aurora Hagebakken Klynderud
26.10.2014 Hallvar Wilhelm Evensen
02.11.2014 Olivia Hauge

Vigde
Vielsesdato Navn
09.08.2014 Anne Karine Ness og  
 Jon Omund Revhaug
09.08.2014 Karen Helga Skak og  
 Tommy Simenstad
16.08.2014 Trine Langtind Hofstad og  
 Thorbjørn Larsen
22.08.2014 Nina Pettersen og  
 Dirk Harald Westerveld
23.08.2014 Caroline Hofstad og  
 Magne Aarvik
30.08.2014 Carina Hammarstrøm og  
 Fridtjof Støre
30.08.2014 Elin Therese Nerhus og  
 Kent Karlsen
13.09.2014 Tonje Getz Taraldsen og  
 Espen Getz Taraldsen
13.09.2014 Sissel Eilertsen og  
 André Kongsvoll
04.10.2014 Elin Berg og Kristian Sæbø
18.10.2014 Merete Skari og  
 Gunnar Kristoffersen
25.10.2014 Anne Beate Erlandsen Lystad og  
 Arne Andresen

Gravferd
Dødsdato  Navn
14.08.2014 Per-Morten Westberg
28.08.2014 Martha Boye
30.08.2014 Olav Gunnar Nygaard
04.09.2014 Vidar Pettersen
14.09.2014 Ernst Kurt Løwen
13.09.2014 Hans Kristian Mørck
30.09.2014 Gunvor Helene Vaaheim
04.10.2014 Per Henning Larsen
06.10.2014 Janne Løken Andersen
11.10.2014 Petter Omsland Nikolaisen
25.10.2014 Mary Myrvold
27.10.2014 Kirsten Pavels Christensen
30.10.2014 Agnes Johanne Ystebø

FELLESMØTER
07/12 Hilde Karine og  
 Øyvind Hæreid taler 
04/1 Maria Ådland Monger taler
1/2, 1/3 Talere ikke bestemt

Møtene er kl. 18.00 i 
Frelsesarmeens lokale.
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 23. november
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 30. november
Frogn kirke kl. 11.00
Lys våken/familiegudstjeneste  
v/ Anne Mathilde Klare. SoulChildren deltar

Søndag 7. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Drøbak Mannskor deltar 
Drøbak kirke kl. 16.30
Lysmesse med Drøbak/Frogn 
Speidergruppe og Maria Ådland Monger
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 gudstjeneste med ungdommer for alle 
v/ Øivind Refvik

Søndag 14. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Beatleskoret deltar

Søndag 21. desember
Frogn kirke kl. 17.00
Vi synger og spiller julen inn
Frogn Mannskor, Drøbak/Frogn skolekorps,  
Drøbak og Frogn SoulChildren, Det 
Norske Guttekoret og Drøbak og Frogn 
Barnegospel deltar
Prest: Anne Mathilde Klare
Drøbak kirke kl. 19.00
Vi synger og spiller julen inn
Drøbak Mannskor, Beatleskoret, Drøbak 
Musikkorps, Drøbak Gospel og Drøbak 
Kantori. Prest: Anne Mathilde Klare

Onsdag 24. desember – Julaften
Drøbak kirke kl. 13.00 og 14.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 15.00 og 16.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel og SoulChildren deltar
Frogn kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Frogn Mannskor deltar

Torsdag 25. desember – 1. juledag
Drøbak kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Fredag 26. desember – 2. juledag
Vi feirer gudstjeneste på sykehjemmene:
Grande sykehjem kl. 10.30
Ullerud Sykehjem kl. 11.30
Ullerud Bofellesskap kl. 12.30
Prest: Anne Mathilde Klare
Forsangergruppe. Julegudstjenestene på 
sykehjemmene er åpne for alle

Søndag 28. desember
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Torsdag 1. januar – 1. Nyttårsdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 4. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 11. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 18. januar
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 25. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 1. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjenester med tårnagenter  
v/ Dag-Kjetil Hartberg
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 gudstjeneste med ungdommer for alle 
v/ Øivind Refvik

Søndag 8. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 15. februar - Fastelavn
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland 
Monger. 
Dirridam deltar

Onsdag 18. februar – Askeonsdag
Drøbak kirke kl 19.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 22. februar
Drøbak kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 1. mars
Frogn kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
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ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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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

HOGG VED NÅ!

45 cc, 2,2 kW 
(3,0 hk)

3.999,-

4.399,- 

JONSERED CS 2240
En lett all-roiund sag til vedhogsten. 
- enkelt  vedlikehold - lett å starte. 
- lavt bensinforbruk

JONSERED CS 2245 S
Perfekt sag for deg som 
hogger mye ved.

VI LEVERES OGSÅ ANDRE MERKER
SOM HUSQVARNA, MCCULLOCH OG
PARTNER PRISER FRA 1590,-

40.8 cc, 2,0 kW 
(2,7 hk)

7 DAGERS BYTTERETT – PENGENE TILBAKE – FAGLIG VEILEDNING – GOD SERVICE

MED 

SPIN START

MEKANISME

HUSK VERNEUTSTYR

Vernebukse midje 990,-

Vernestøvel fra 890,-

Vedhoggerhjelm 356,-

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

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

KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN  15



HVERDAGSLIV

NYPUSSA MESSING OG SYV KAKESLAG?

For omtrent et år siden gikk 
teaterstykket «Bibelen» sin 
seiersgang på Det Norske teater. 

Fulle hus og ekstraforestillinger 
forteller at stykket engasjerte og 
berørte. I meg vekket stykket et 
vel av reaksjoner; Jeg ble berørt, 
provosert, imponert, sint, ydmyk 
og lattermild, for å nevne noen av 
følelsene som strømmet gjennom 
meg i løpet av den seks timer lange 
forestillingen.

Jeg ble berørt av Jesus-skikkelsen 
og det direkte budskapet om ikke 
å glemme Ham og hans sterke 
påminnelse om kjærlighet, mot og 
rettferdighet. Jeg ble provosert 
av engelen Lucifer og hans 
sleske, innyndende væremåte. 
Jeg ble imponert over Jesus 
standhaftighet, sint over 
fremstillingen av Ruth 
og Leah, lattermild i 
møte med englene, men 
aller mest ydmyk overfor 
budskapet som fortsatt er 
meningsbærende i 2014.

Med utgangspunkt i Bibelens 
fortelling om Noahs ark ble 
fokuset satt på alle dem som 
stenges ute fra fellesskapet, 
alle dem som ble igjen, som på 
grunn av at de var litt annerledes 
ikke fikk delta i «det gode 
selskap».

Kanskje kom jeg i tanker om 
forestillingen akkurat nå fordi vi 
nærmer oss jul. Den norske julen, 
som er spekket med juletradisjoner og 
familiehygge og som mer enn noen 
annen høytid liksom viser hvem som 
er innenfor og hvem som er utenfor?

Media har sterk kraft og gjør sitt beste 
for å definere oss. Det treffer. 

Når ukebladene gir råd om hvordan 
jeg kan planlegge julen, for eksempel 
med én førjulsaktivitet daglig, merker 
jeg hvor langt unna det fullkomne jeg 
er. Når jeg presenteres for julepyntede 
hus og oppskrifter på syv lettbakte 
kakeslag, da er jeg takknemlig om jeg 
har husket å handle inn et par sorter 
før det er utsolgt i butikken. Det er 
mange år siden jeg bestemte meg 
for at julerengjøringen, den tar jeg 
til våren - når lyset flommer inn og 
avslører både upussede vinduer og 
det som verre er. Det er lenge siden 

jeg bestemte meg for hvordan jeg ville 
prioritere. Allikevel ligger den dårlige 
samvittigheten på lur. Er jeg god nok?  

Ikke så sjeldent møter jeg mennesker 
som gruer seg til jul - som forteller 

hvor vondt det er når alle andre gleder 
seg, mens de - av ulike grunner gleder 
seg til at julen er over. Noen forteller 
om hvor krevende det er å delta i 
familiesammenkomster, andre strever 
med å få gavebudsjettet til å holde, 
mange opplever forventningspress fra 
både seg selv og omgivelsene. Noen 
frykter at juleakevitten skal ta for stor 
plass og alt for mange forteller at de 
er utslitte når julekvelden endelig 
kommer.

De som forteller dette er mennesker 
som deg og meg - ansvarsbevisste, 
hardtarbeidende, velmenende og 

positive, men som allikevel føler 
seg usikre og sårbare. Fikser 
jeg alle julens forventninger 
- i år igjen? 

Da tenker jeg på 
spørsmålet som var en 
rød tråd gjennom hele 
teaterforestillingen. Det 
viktige spørsmålet hvis svar 
gjør en avgjørende forskjell. 
Gud spør: Stoler du på 
meg? 

Å stole på Gud handler 
dypest sett om å tørre 
å stole på at jeg er god 

nok - fordi jeg er skapt i 
Guds bilde.  

Lar jeg dette synke inn er 
det kanskje litt enklere å 
finne sin egen vei gjennom 

juleforberedelsene og julefeiringen. 
Da forstår vi at alle er «innenfor», og 
at det er en plass til hver eneste en av 
oss - selv om ikke vinduene er pusset 
blanke og messingen skinner.

Bente Bjerknes 


