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Pinsefest på Oscarsborg
Tradisjonen tro samles menighetene i Folloprostiene om 
2.pinsedagsgudstjeneste på Oscarsborg.

I år vil den bli preget av Eivind Skeie og Sigvald Tveits musikk. Mange 
husker sikkert den store oppsetningen av syngespillet «Det gode landet» 
i 1996. Den gang deltok en rekke kor og aktører, og det var flere 
forestillinger. Denne gangen tar vi deler av spillet og mye av musikken 
inn i gudstjenesten, som blir lagt opp til å favne både store og små. 
Nesodden og Frogn Kammerkor utgjør kjernen i et fellesprosjekt med 
både voksen- og barnekor fra prostiet. 

Som vanlig legger vi til rette for en hel dag på øya med flere 
opplevelser. Mulighet for omvisning, piknik i det fri og åpne museer. 

Gudstjenesten starter kl. 12 mandag 25. mai.  
Følg med på Oscarsborgs hjemmesider for fergetider.
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Den nye kirkevergen
Søndag 1. februar ble Per Ørjan 

Aaslid ønsket velkommen som 
kirkeverge i Frogn. De første 

dagene og ukene har gått med til å 
etablere seg på kontoret og gjøre seg 
kjent, men Kirkenytts medarbeider 
har fått anledning til en prat. Vi er jo 
nysgjerrige på hvem han er og på hva 
som har bragt ham hit…

Den forrige arbeidsgiveren var  
Det Norske Misjonsselskap. Per Ørjan 
og familien – kona Guro og tre barn 
på 4, 6 og 9 år – har vært misjonærer 
på Madagaskar, og da de kom til 
Norge for to år siden, bosatte de seg 
på Ski. Per Ørjan ble prosjektleder 
for NMS’ generalforsamling sist 
sommer og var ønsket i en fast stilling 
i organisasjonen.

Men da jeg så kirkevergestillingen 
i Frogn utlyst, kunne jeg ikke la 
være å søke. Jeg har lenge kunnet 
tenke meg en slik jobb, for jeg liker 
fagkombinasjonen menighet og 
organisasjon/ledelse.

Per Ørjan har teologisk utdannelse fra 
Misjonshøgskolen i Stavanger, og har 
vært menighetsprest i en kort periode. 
Siden har han studert ledelsesfag både 
ved Universitetet i Stavanger og ved BI 

i Oslo, og han har hatt flere arbeids-
forhold der alt dette har kommet til 
nytte. Før misjonæroppdraget på 
Madagaskar var han administrativ 
leder i Hillevåg menighet i Stavanger, 
og deretter var han med på å etablere 
Hald internasjonale senter i Mandal, 
som «våre» brasilianske ungdommer 
er knyttet til, gjennom utvekslings-
programmet Connect. Han har også 
startet Ravinala Reiser, en turoperatør 
som arrangerer besøksreiser til kirker 
verden over, og han er fortsatt reise-
konsulent der. 

Det er viktig å ha et vindu til verden. 

Akkurat nå er det barna og behovet for 
et stabilt familieliv som har prioritet. 

Ideelt sett hadde det vært fint å 
kunne bo her og leve det lokale 
menighetslivet, men vi får se hvordan 
det blir. Vi engasjerer oss litt i kirken 
på Ski og forsøker å etablere et 
nettverk med andre som liker å dra på 
tur etter gudstjenestene. Og så starter 
vi et internasjonalt husfellesskap 
hjemme hos oss. Vi er opptatt av å ha 
et åpent hjem, og vi ser at den norske 
gudstjenesten kan være fremmed og 
tung for mange som ikke er vokst opp 
med den, enten de kommer fra andre 

deler av verden eller bare ikke er vant 
til å gå i kirken. Jeg tror det er viktig å 
etablere relasjoner, kunne si til noen 
at «vi møtes i kirken». Da blir det 
lettere å gå dit.

Før spørsmålet om hvilke drømmer 
den nye kirkevergen har for jobben i 
Frogn, er stilt, sier han:

Jeg vil gjerne være med på å legge 
gode rammer, slik at staben kan gjøre 
sin jobb best mulig, og slik at vi kan 
være en kirke som står med åpne 
armer for alle mennesker som ønsker 
et fellesskap og et møte med Gud. Det 
innebærer gode relasjoner til enkelt-
mennesker og til kommunen. Og 
førsteinntrykket av menighetslivet og 
staben har vært veldig godt, og jeg har 
møtt stor imøtekommenhet fra Frogn 
kommune.

Vi er glade for at Per Ørjan Aaslid er 
på plass på kirkekontoret og ønsker alt 
godt for arbeidet han er i gang med.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

I kriser er vann kritisk! 
Vi er der i katastrofen 

med rent vann. 
Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 
22.–24. MARS
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VIELSE

Gifte seg utendørs?
Kan man vie seg kirkelig andre 

steder enn i kirkerommet? 
Det er et spørsmål som jevnlig 

dukker opp. 

I mange år har prestene forholdt  
seg til ganske restriktive føringer;  
i praksis har vi kun foretatt vigsler  
i kirkerommet.

Det har nylig vært en prosess der 
oppmyking av dette har vært tema. 
Bispemøtet har nå laget retningslinjer 
som åpner for vigsel utenom 
kirkerommet. 

Det ligger noen kriterier til grunn:
- Stedet man ønsker å benytte skal 
være egnet til å gjennomføre en 
gudstjeneste på.

- Kirkens ordning for vigsel benyttes i 
sin helhet.

- Det søkes til stedets sokneprest, som 
vurderer saken, og så søker prosten 
om godkjennelse.

- Enkelte steder kan gis permanent 
godkjenning, slik at man slipper å 
søke for hver gang. I vår kommune er 
dette gjort for Oscarsborg Festning.

Så hva gjør man om man ønsker en 
kirkelig vigsel utenfor kirkerommet?

1. Finn et egnet sted. (Tenk på 
mulighet for ro og verdighet,  
alternativ ved regn, transport)

2. Henvend dere til kirkekontoret for 
søknadsskjema, fyll ut, og begrunn 
valg av sted.

3. Soknepresten vurderer søknaden, 
og sjekker om man har prest 
tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet. 
Avklarer med prost.

4. Man får svar, og planlegger det  
hele sammen med aktuell prest. 
Musiker følger ikke; det må paret  
selv ta ansvar for.

Prestene vil forsøke å være 
imøtekommende til forespørsler; 
og tror dette er en fin måte å utvide 
kirkens tilbud til brudepar.

Vi vil likevel fremheve at vi har to 
flotte kirkerom som står klare; og der 
alt ligger ferdig tilrettelagt for fine 
vigsler. Der har vi musiker, kirketjener 
og prest som samarbeider om å lage 
en flott start på ekteskapet i samarbeid 
med paret selv. For mange vil dette 
være den optimale løsning! 

Vi ønsker uansett gifteklare par 
velkommen til bryllup: ute som inne!

Hver vår samler vi «sesongens» 
brudepar til vigselstreff. Dette er i år i 
Drøbak kirke tirsdag 14. april  
kl. 17.30-19.30. Her presenteres 
aktuell musikk, og alle sider ved en 
kirkelig vigsel gjennomgås. Også par 
som enda ikke har landet på tid og 
sted er velkomne for inspirasjon og 
tips. Ingen påmelding. 

Dag-Kjetil Hartberg 
På vegne av prestene

Vendepunkt
Noen ganger blir livet snudd opp ned. Noen ganger kjennes det som om  
alle dører er lukket, og det er usikkert hvor veien videre går.

Bakgrunnen kan være tap av noen eller noe som har hatt stor betydning;  
det kan være håp som er brutt, eller det kan være noe annet som medfører sorg  
og behov for nyorientering.

Vi har en liten samtalegruppe for mennesker som har opplevd at livet har tatt en 
uforutsett vending, og som ønsker å støtte hverandre i å komme videre. Gruppa 
møtes på tidlig kveldstid omtrent annenhver uke, og den tar gjerne imot flere 
deltakere. 

På møtene lytter vi til hverandres fortellinger; vi snakker om endringene og 
utfordringene, og vi gir rom for å berøre eksistensielle spørsmål. Mange som 
opplever tap, finner trøst og inspirasjon i å dele tanker og erfaringer med andre  
i en liknende situasjon.

Dersom du tror at en vendepunktgruppe kan være noe for deg, eller du ønsker en 
samtale, er du velkommen til å kontakte diakonen, Anne Marie Sverdrup. 

Telefon: 64 90 61 77/452 42 110, e-post: anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no.
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2014Kirkelig årsstatistikk

Vi teller i kirkene. Det betyr ikke at antall fremmøtte 
på det som skjer er alt som teller! Men det gir oss 
en mulighet til å se utviklingstrekk; samt til å gjøre 

evalueringer og prioriteringer. Her er noen smakebiter fra 
tallene for 2014:

Gudstjenester
Besøket på «søndag klokken 11-gudstjenestene» er stabilt. 
Omtrent uendret fra i fjor. Høymessene har et snitt på 92, 
familiegudstjenestene 119. Totalt 5500.

I tillegg har vi 10 konfirmasjonsgudstjenester med totalt 
2700 deltakere. Og skolegudstjenestene samler 2000. 
Julaften har vi 1700 innom dørene. G19 samlet 465 på sine 
9 ungdomsgudstjenester. Samlet tall for alle gudstjenester 
er 14476. 

Andre kirkelige handlinger
Både dåp og konfirmasjon har rundt 60% oppslutning av 
de totale årskullene. Fødselskullene i Frogn er synkende; 
mens de i 2006 lå på rundt 200 er det nå nede i ca. 150. 
Det var 112 konfirmanter og 91 døpte i kirkene våre i fjor. 

Antall vigsler ligger ofte imellom 20 og 30. I 2014 hadde 
vi 22. Så får vi se om åpningen for kirkelige vigsler utenom 
kirkerommene gjør utslag etter hvert! (Se artikkel annet 
sted i bladet).

Tallet på gravferder i 2014 var 91.

Annen bruk av kirkene. 
Kirkene benyttes jo til mye annet enn gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Ikke minst konserter. Men også Åpen 
kirke, foredrag, skolebesøk osv. En total oversikt over 
dette har vi ikke, men i advent og jul 2014 gjorde vi en 
opptelling over alt som skjedde i kirkerommene. Da var 
totalt 8000 mennesker med på arrangementer der i løpet av 
de fire ukene. Da ble ikke gravferder medregnet. 

Oppsummering
Ser på utviklingen når det gjelder gudstjenester over noen 
år, har vi hatt en svak men jevn økning. I 2007 lå det totale 
besøkstallet på 12200, i 2008 på 11700. Mot altså 14500 i 
fjor. Dette er jo positivt.

En statistikk som ikke er berørt her, er tallene for kirkens 
trosopplæring. Dette er jo et svært viktig arbeid som stadig 
utvides. Flere tiltak er knyttet opp mot gudstjenester, noe 
som fungerer godt.

Dåpsprosenten synker jevnt over hele landet. Vi merker 
også denne trenden. Det jobbes bevisst for å gi god 
informasjon til nybakte foreldre om dåp, og oppmuntre 
dem til å velge dette for barna. 

Den totale kirkelige aktiviteten i Drøbak og Frogn er 
stor, og på mange områder stigende. Helhetsbildet er at 
virksomheten er preget av optimisme og kreativitet, men at 
det selvsagt alltid er rom for videreutvikling og nytenkning!

Dag-Kjetil Hartberg

Menn i Frogn
I høst sto en liten notis om et nytt tiltak i Frogn kirke. 
Det er på tide med en liten rapport fra hvordan det har gått.
Tiltaket bar det noe kryptiske navnet «Menn i Frogn». 
Målgruppen var naturlig nok menn, og tanken var å 
tilby et litt annerledes møtested i kirkelig kontekst.  
Uten gudstjenestelige elementer, men med innledninger 
om temaer som spenner vidt og bredt, men som alle 
handler om livet på en eller annen måte! Påfølgende 
samtale, og kveldsmat som en sosial avslutning.
I høst ble det gjennomført 4 samlinger, og hittil har det 
vært to etter jul. Oppmøtet har variert fra 10-18, og inn-
trykket til gruppen som planla dette sammen er at dette 
er et levedyktig prosjekt som er inspirerende å delta på. 
Kveldene er helt åpne; og alle menn er velkomne.  
Vi har en epost- og sms-liste der temaene offentligjøres. 
Ta gjerne kontakt med Dag-Kjetil for å sette deg på listen. 
Kommende datoer er 26.03 og 16.04.  
Torsdager kl. 19.30 i Frogn kirke. 

KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN  5



Konfirmanter mai 2015
Dverberg kyrkje 03.05.2015
Dybwik Daniel Magnus Alejandro

Drøbak kirke 09.05.2015 11:00
Hellenes Nils Martin Anvik
Andersen Mariken Hauglie
Bekkesletten Helle Høisæter
Egeland Gine Marie 
Johnsen Emilie Cassandra Algøy
Larsson Avi Martha
Madsen Isabel 
Massey Johanne Lie 
Mathisen Lisa Marie 
Tollefsen Rikke 
Waaler Linn Mei

Drøbak kirke 09.05.2015 13:00
Abell Patrik Sverdrup Thygeson
Eriksen Ola Christian Kroken
Leknes Trym Storvik
Meier Hansen Oscar Jay 
Pettersen Enrique Pinheiro 
Rondeel Erlend 
Rustad Christian Oscar
Svoren William Carlsen
Iversen Karoline Lind
Martinussen Siren 
Rosseid Mathilde 
Semb Hanssen Lisa Celine
Skogheim Camilla Andresen

Frogn kirke 09.05.2015 13.00
Botten Lars Jakob Landrø
Glenne Kjetil 
Henden Joakim
Kaxrud Marlene Huseby
Stenrud Emilie Paulsberg
Sørvig Simon Erlend Røyrvik
Økland Stian

Drøbak kirke 10.05.2015 11:00
Andersen Marcus Alexander
Eskelund Mathias Grønvoll
Fjeld Daniel Aleksander
Frisell Noah Strømmesen
Frisell Emil Strømmesen
Bæck Lena Emilie 
Fleisje Iben Rokk
Langebeck Alice Tolleshaug
Tunheim Silje 
Valskar Emilie Frivåg
Åfløydal Rakel Maria

Velkommen til  
«Ungdomskveld på Hospitalet»!
Leker, mat og gode samtaler!

26. mars, 9. april. Kl. 19.00-21.00  
på Hospitalet ved Drøbak kirke.

PÅ SYMBOLJAKT I KIRKEROMMET!
Fredag 30. januar var det Tårnagentdag for 3.klassinger i 
Drøbak kirke. Det var skolefri for elevene pga. planleggings-
dag, og hele 42 barn kjente sin besøkelsestid. Gjennom 
dagen deltok tårnagentene på forskjellige aktivitetsstasjoner 
der de løste både oppgaver og mysterier, og der de lærte om bl.a. kirken, guds-
tjenesten og litt om bibelen. De fikk til og med klatre til topps i kirketårnet, noe 
som nok ble dagens høydepunkt – i dobbel forstand! 

Under selve symboljakten i kirkerommet (barna selv tok bilder) var det særlig én 
liten detalj som tårnagentene var spesielt opptatt av og fascinert over, og som folk 
flest kanskje ikke legger så godt merke til når de er i kirken. For symbolet som 
fikk mest fokus var nemlig altertavlas lille hodeskalle som Jesus står oppå der han 
henger på korset. Ja, tårnagenter har i sannhet en velutviklet sans for de små 
 – men slett ikke uviktige – detaljer!

Karnevalsfest i Frogn kirke
På fastelavnssøndag var det full fest i Frogn kirke, da små og store var samlet til 
karnevalsgudstjeneste. Den lyse, flotte kirken vår var kledd i alle regnbuens farger 
og pyntet etter alle kunstens regler for anledningen. Her dukket det opp engler, 
prinsesser og superhelter som kastet seg med i gudstjenesteleken. For dette var 
virkelig en leken gudstjeneste. Danselek, ballongkunster, karnevals sanger og 
brasilianske rytmer ble sydd inn i liturgien, og gav oss en unik mulighet til å kjenne 
på hvor fint det er å glede seg foran Gud. Vår Herre smilte nok stort over gleden og 
latteren som bølget gjennom kirkerommet denne søndagen.

I denne gudstjenesten ble det postludium 
i ordets rette forstand. Ordet betyr «Leken 
etterpå», og leke fikk vi. Badeballer og 
ballonger ble sendt gjennom luften og 
barna slo ivrig løs på Pinataen som var 
fylt til randen med godteri.
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BARN OG UNGDOM

6Velkommen
”Helt 1. klasses”  

  6-års samling 

  torsdag 16. april 

&
  kirkebokutdeling  

  søndag 19. april 

Klubb for kompiser
For 4.-7.klassinger, ca. annenhver 
mandag på Frogn Kirkestue,  
kl. 17-19.

23/3 Airhockeyturnering  
13/4 Luftgevær på skytebane  
27/4 Felleskveld med barnekorene
11/5 Våravslutning

Drøbak ungdomskor er et 
kor som startet med ungdommene 
som synger på G19 lovsanggruppe 
(G19 er ungdomsgudstjenesten som 
arrangeres i Drøbak kirke hver første 
søndag i måneden). 

Da gruppen vokste, så vi behovet for å skape et kor for å 
investere mer og bedre i hver ungdom som har en interesse 
av å synge og som ønsker å være med her.
Koret synger gospel, pop, rock, soul, r’n b og øver hver 
mandag utenom skoleferiene på musikkrommet på  
Seiersten ungdomsskole fra kl. 19:00 til 20:30.
Hvis du er 14-21 år og lidenskapelig opptatt av musikk og 
er interessert i å synge (selv uten å vite, du kan lære av oss!). 
Kontakt (483 43 133 – Carla / carlinha.seely@gmail.com) og 
bli med oss. Du er mer enn velkommen!
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VÅR GRØNNE MENIGHET
Drøbak og Frogn menighet har i sin nylig vedtatte 
diakoniplan “vern om skaperverket” og “kamp for 
rettferdighet” som helt sentrale elementer. Som menighet 
arbeider vi med vår forståelse av Guds skaperverk og 
mennesket som en del av det, og vi søker å bidra aktivt og 
konkret til en livsstil som fremmer omsorg og omtanke for 
alt det skapte. Vi vil hente og formidle inspirasjon til etisk 
refleksjon og praksis, og til sunn forvaltning av ressurser.  
Dette henger også sammen med Kamp for rettferdighet.

Det foreligger en plan om at menigheten registrerer seg 
som ”grønn menighet”. Hva ligger så i begrepet ”grønn 
menighet”, hvorfor skulle den lokale kirken engasjere 
seg i spørsmål rundt klima og rettferdighet og hvilke 
konsekvenser vil dette ha i praksis ?

Kirkenytt tok kontakt med Hans Jürgen 
Schorre, en ressursperson i spørsmål 
rundt klima og rettferd i kirkelig 
sammenheng. Hans Jürgen kommer 
opprinnelig fra Tyskland og har utdan-
ning både som biolog og teolog. Han og 
kona Bjørg bor rett på grensen mellom 
Frogn og Nesodden og dermed har de 
periodevis hatt tilknytning til både Frogn 
og Nesodden menighet.

De giftet seg i Frogn kirke i 1984 og Hans Jürgen jobbet på 
Seiersten Ungdomsskole i 10 år før han i 1996 ble ansatt 
som rådgiver i miljøspørsmål i Kirkerådet.

Hvorfor bør kirken, både på nasjonalt og lokalt plan, 
engasjere seg i spørsmål rundt klima og miljø? 
- For kirken er det spesielt viktig, dette er forankret i troen. 
Hvis vi tror på Gud som skaperen og som opprettholder 
av liv så er det veldig naturlig for kirken å engasjere seg i 
miljøspørsmål, forteller Schorre.

Det var noen menigheter i Stavangerregionen som på 
slutten av 90-årene i samarbeid med ”Grønn hverdag” 
tok initiativ til ordningen med ”grønne menigheter”. Etter 
hvert har dette spredd seg over hele landet og pr. i dag er 
det nesten 300 menigheter som er registrert som grønne 
menigheter og Kirkerådet håper at etter hvert alle menig-
heter vil være med på dette. Ordningen administreres av et 
økumenisk nettverk, ”Skaperverk og bærekraft” der Norges 
Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den Norske Kirke står bak.

For å kunne bli grønn menighet må menigheten velge 
minst 25 konkrete tiltak og forplikte seg på disse. Dette 
ikke som en rigid sjekkliste, men som hjelp og inspirasjon. 
Det skal være et virkemiddel for menigheten å ha fokus 
på miljø og global rettferdighet i alt vi gjør som kirke, i 
gudstjenesteliv og trosopplæring, gjennom bevisst innkjøp, 
forbruk og avfallshåndtering, gjennom enøk tiltak i 
byggene våre og på mange andre felt.

Det å være grønn menighet skal være godt forankret ikke 
bare i staben, men i hele menigheten. I de menighetene  
som er med på ordningen er det et utvalg med frivillige 
som følger opp de tiltak som menigheten har valgt å satse 
på.

Noen eksempler på konkrete tiltak som  
grønne menigheter har satt i gang:

• Bruktmarked og gjenbruksbutikker – en sikker 
vinner. Gjenbruk reduserer forbruk. Her har særlig 
misjonsorganisasjonene vært aktive og åpnet mange 
gjenbruksbutikker som gir gode inntekter, samtidig som 
det er miljøvern i praksis.

• Bær- og fruktaksjon. Istedenfor at mange tonn med bær 
og frukt går tapt fordi det ikke blir plukket fikk de i Rygge 
menighet til en dugnad hvor man i fellesskap plukker, 
sylter og safter.

• Sykkel på kirkekontoret. Noen menigheter har gått til 
innkjøp av en ”kirkesykkel” som både prester og de 
andre ansatte kan bruke på kortere turer i arbeidstida.

• Økologisk kirkegårdsdrift. Enkelte steder har man 
lagt om driften av kirkegårdene for å redusere bruk av 
kjemiske plantevernmidler.

Her er mulighetene uendelige.

Fairtrade
Hans Jürgen var også med på oppstarten 
av en merkeordning for rettferdig handel 
for nesten 25 år siden. ”Max Havelaar” 
startet som et samarbeid mellom en 
nederlandsk bistandsorganisasjon og 
kaffebønder i Mexico. Det var en lang 

rekke organisasjoner som var med å introduserte ordningen 
i Norge, bl.a. Kirkerådet. Det startet med kaffe men etter 
hvert omfatter merkeordningen for rettferdig handel et 
stadig større antall varer og mange av varene finner man i 
de fleste dagligvarebutikker.

Ordningen har nå fått den internasjonale betegnelsen 
Fairtrade. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold 
og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i 
utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, 
lokalsamfunn og en bærekraftig framtid og er et viktig 
verktøy i bekjempelsen av fattigdom.

GRØNN MENIGHET

Hans Jürgen Schorre



• 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

ANDAKT

DE MANGE STEMMER

Det bærer mot påske, og nok engang har vi mulighet 
til å gjenoppleve historien om Jesu inntog i 
Jerusalem, det siste måltidet, korsfestelsen.  

Og så: Oppstandelsen.

Skjønt; «Historien»? Det er god tradisjon i kirken å 
fremstille påskehistorien som en helhet, der de fire 
evangelienes ulike fortellinger er vevd sammen til en 
stor fortelling. Pedagogisk praktisk, og vi får en rikholdig 
fortelling av det. Men dette har sin pris. For om vi later som 
om bibelen taler med en stemme, mister vi noe av det som 
gjør fortellingen levende! Entydighet og harmonisering 
kan fort bli forenkling og forflating. Kanskje det er en 
menneskelig egenskap å ville forenkle. Fordi mangfold 
kan virke truende. Men da må vi huske på at troens 
utgangspunkt og kilde ikke er læresetninger og definerte 
sannheter, men lidenskapelige beretninger om erfart liv. Og 
de inviterer leseren til selv å fortelle videre! (Hvis noen vil 
lese mer om dette anbefales «Gåten Jesus» av Notto Thelle)

Når vi vet vi skal feire påske hvert eneste gjenværende 
år av våre liv, er det berikende å ta inn alle stemmene 
som lyder når vi åpner evangeliene. Disiplenes stolthet 
palmesøndag; glede skjærtorsdag; utslitthet og redsel 
langfredag; forvirring og håp påskedag. Og vi kan grunne 
over Jesus egne forutsigelser om sin død: Hva sa han 
egentlig? Hvetekornet? Bli til liv? Ta opp sitt kors? Og på 
korset: Forlattheten og overgivelsen. Vi kan betrakte Maria 
som tumler rundt i hagen utenfor den tomme graven 
og kjefter på gartneren. Som plutselig ikke er gartneren. 
«Men..men…..Mester?!!»

De mange stemmene er ingen trussel mot en felles 
trosbekjennelse. Vi tror at Jesus sto opp fra de døde, 
og er hos sin Far. Men undringen over hva det betyr 
for oss gjør påsken levende, hvert år. Og i undring 
fødes takknemlighet. Og troen. Som er å åpne seg for 
kjærligheten som viste seg overalt hvor Jesus gikk. Før 
påsken og i påsken.

Dag-Kjetil Hartberg

EN SMAK AV RETREAT
Bli med til Lia Gård i Rendalen 4.- 7. juni

Å delta i en retreat er å 
trekke seg tilbake noen 
dager og søke Gud i 
stillheten.

Når en gruppe fra 
Drøbak og Frogn 
menighet reiser sammen, 

blir det rom for både stillhet og fellesskap, og vi faller 
inn i en fredelig døgnrytme med tid for egen refleksjon 
og for samtaler.

Husfolket gir oss introduksjon til livet på Lia og til 
retreaten, og vi kan delta i tidebønner og gudstjenester 
som vi ønsker. 
Stedet har en særegen, klosterinspirert arkitektur med 
nærhet til naturen. Det er fine enerom med bad, enkel 
kost og god forpleining, og vi får benytte kirke og 
bibliotek, peisestue og hage. Gode turmuligheter rett 
utenfor.

Vi reiser med privatbiler fra Drøbak torsdag kl. 16 og er 
tilbake på søndag rundt kl. 20. Alternativ reise med tog 
til Koppang.

Døgnpris på Lia er kr 700,-.  
Muligheter for tilskudd til oppholdet.

Kan du tenke deg å være med? Snakk gjerne med oss: 
sokneprest Anne Mathilde Klare tel 406 41 981 eller  
diakon Anne Marie Sverdrup tel 452 42 110. 
Påmelding til kirkekontoret innen 26. mai.

Les eventuelt mer om Lia Gård på www.liagard.no
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I KRISER ER VANN KRITISK

Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, 
og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst 
overlevde Muhammed og familien så vidt den 

dramatiske flommen i Pakistan.
Det er de fattigste som rammes hardest av klima-
endringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke  
i Etiopia eller flom i Pakistan.

En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen,  
er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i 
landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i 
oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med 
familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, 
som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget 
vi livet, forteller Muhammed. 

Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over 
en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de 
ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset 
ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. 

- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt 
nytt, sier Muhammed. 

Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds 
familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt 
og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter 
flommen måtte Muhammed være sammen med familien 

og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at 
drikkevannet er forurenset. 

- Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet 
etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for 
medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig 
mens kona holder datteren tett inntil seg. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første 
organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal 
gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, 
hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller 
første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger 
for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt 
er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte 
områder for å forebygge den neste naturkatastrofen.  
Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere 
og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe.  
24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av 
stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag 
gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med 
rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du 
vil støtte fasteaksjonen i Drøbak og Frogn menighet, 
enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i 
bøssa. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i 
fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe 
klimakrisen.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2015

Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret 
når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig 
ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det 
forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.
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Kirken i Frogn
Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme 
med babyen din – kr 60 pr. gang
Tirsdag kl. 11.00 i Frognhallen

Dirridam
For deg som vil synge med barna 
dine (opptil 6 år) - enkel middag 
og sangstund – 9.4./7.5.
kl. 16.30 på Rådhusets kantine

Sprell levende søndagsskole 
22.3/12.4/26.4/10.5/7.6 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. – 7. klasse
23.3/13.4/27.4/11.5 kl. 17.00 – 19.00  
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
26.3/23.4 kl. 11.30 – 13.30 Hospitalet
28.5 kl. 17.00 – 19.00  
grøtfest 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 telefon 64 90 61 70

Stabat Mater 
av Gioacchino Rossini

Stabat Mater skildrer i tekst og musikk Marias opplevelse og 
smerte ved å se sin sønn Jesus bli korsfestet. Mange komponis-
ter har tonesatt hele eller deler av teksten. Rossini, som hoved-
sakelig var operakomponist, komponerte ut fra sin bakgrunn et 
gripende musikalsk drama med store krav til solister og kor.

Vi er stolte og glade over å kunne framføre 
verket for første gang i Drøbak kirke.

Billetter: 200,- kjøpes på www.ticketco.no 
eller ved inngangen.

Konserten er sponset av:
Frogn Kulturråd, Frogn kirkelige fellesråd og 

Frogn Kommune – Kultur og fritid

Ivi Karnezi sopran

Marianne Andersen  alt

Henrik Engelsviken  tenor

Eirik Roland 
Egeberg-Jensen   bass

Pianist:      Jon Harald Haug
Dirigent:   Hans Martin Molvik

Drøbak kirke
12. april 2015 kl. 19.00

Drøbak Kantori
med solister

KONSERTER

Drøbak gospel
SOMMERKONSERT 

søndag 31/5 
Drøbak kirke kl. 19
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KVELDSKIRKEN

Kveldskirken  
i Drøbak

Torsdag 26. mars  Åpen kirke kl. 19-21. Temakveld  
kl. 19.30: «Maria, Jesu mor 
- i Bibelen, kirkehistorien og 
litteraturen». Foredrag og samtale  
v/sokneprest Anne Mathilde Klare.

Torsdag 2. april Skjærtorsdagsgudstjeneste i Frogn 
kirke kl. 19.00. Kveldsmat.

Torsdag 9. april  Åpen kirke kl. 19-21. 
Påskevandringsgudstjeneste kl. 19.30. 
Suppe på Hospitalet.

Torsdag 16. april Åpen kirke kl. 19-21

Torsdag 23. april Åpen kirke kl. 19-21. Temakveld  
kl. 19.30: «IONA – øya vest i havet 
der himmel og jord møtes» v/Hilde 
og Kåre Grumstad.

Torsdag 30. april Åpen kirke kl. 19-21

Torsdag 7. mai Åpen kirke kl. 19-21. Gudstjeneste  
kl. 19.30. Suppe på Hospitalet.

Torsdag 14. mai Kristi Himmelfartsdag.  
Ingen kveldskirke.

Torsdag 21. mai Åpen kirke kl. 19-21

Torsdag 28. mai Åpen kirke kl. 19-21.30  
Temakveld v/Epitel.

Torsdag 4. juni Tur til Lia gård, smak av retreat.

Torsdag 11. juni Åpen kirke kl. 19-21. Gudstjeneste  
kl. 19.30. Suppe på Hospitalet.

Torsdag 18. juni Åpen kirke kl. 19-21

Påskevandring i Kveldskirken
Påskedag er innledningen på en festperiode som 
egentlig varer i femti dager – helt til pinse. Dermed 
er ikke påsken over etter helligdagene…  
I Kveldskirken markerer vi påskefest torsdag 9. april  
– med en vandring gjennom altertavlens motiv, 
fra måltidet på Skjærtorsdag til Jesu oppstandelse 
påskemorgen. Kanskje det finnes en forbindelse fra 
påskens dramatikk til våre hverdagsliv…

IONA – øya vest i havet 
der himmel og jord møtes
Hilde og Kåre Grumstad formidler  
inntrykk fra sin reise i vesterled.
Musikalsk perle: 
Svanhild Moen Refvik m.fl.

Kveldskirken 23. april

Når konflikten går på helsa løs…
Torsdag 28. mai kommer ”Epitel” til Kveldskirken.
”Epitel” hjelper mennesker som føler seg krenket 
av personer med psykopatiske trekk. Ikke all vold 
eller mishandling er synlig på utsiden. Psykisk 
vold, manipulasjon og mobbing kan forekomme på 
arbeidsplasser, i familien, i kirke eller organisasjoner. 
Elin Brastein er leder og initiativtaker til ”Epitel”. 
Hun er utdannet sosionom. Hun arbeider sammen 
med sin mann Jan Brastein som er prest i Den norske 
kirke. Han har bakgrunn både som sykehusprest og 
menighetsprest. Mer info finner du på www.epitel.info
De kommer til Drøbak og holder seminar.

Drøbak kirke 28. mai kl. 19.00 – 21.30. Fri entrè.

«Maria – Jesu mor»
-i Bibelen, kirkehistorien  

og litteraturen
I forbindelse med feiringen av Maria Budskapsdag inviterer 
Kveldskirken til et foredrag om Maria, Jesu mor. Sokneprest 
Anne Mathilde Klare holder foredrag om Maria slik hennes 
liv fremstilles i Bibelen. Noen fortellinger hentes fra den rike 
Maria-tradisjonen i kirkehistorien. Maria finnes også i vår 
egen litterære tradisjon, - i legende, sanger og bønner.  
Der er anledning til samtale og spørsmål etter foredraget.

Drøbak kirke torsdag 26. mars kl. 19.30

Foredrag ved
Elin Brastein & Jan Brastein
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
02.11.2014 Hedda Oline Wibe
16.11.2014 Olav Bråthen Larsen
16.11.2014 Milla Sophia Talbot
23.11.2014 Henry Cornelius Olufsen Fischer
23.11.2014 Maråk
23.11.2014 Odin Waalen Ophaug
11.01.2015 Vetle Haug Waagsaas
25.01.2015 Thea Hanseth Alm
08.02.2015 Mathias Winsnes Berg
08.02.2015 Natalie Alexine Hansen Andersen
22.02.2015 Aleksander Lie-Beck
22.02.2015 Ingrid Mathea Lund Torskangerpoll
22.02.2015 Emily Reiss Sommer
01.03.2015 Hedvig Tjugen
01.03.2015 Nicoline Finsrud Fordelsen
08.03.2015 Matilde Slyngstad Bergan
08.03.2015 Lucy Szachanska Ellevseth
08.03.2015 Samuel Dyste Bjelland

Gravferd
Dødsdato  Navn
04.11.2014 Einar Bengt Hansen 
07.11.2014 Marianne Norem Johansen
07.11.2014 Arne Kristiansen
08.11.2014 Finn Robert Stranger
09.11.2014 Tor Svinddal
15.11.2014 Kristian Petter Bårdli
15.11.2014 Madeleine Tanious Wang 
16.11.2014 Øivind Tormod Halvorsen
17.11.2014 Erling Drange
25.11.2014 Magnhild Lexau 
26.11.2014 Egil Hansen
29.11.2014 Esther Lehmann
30.11.2014 Terje Hellerud
03.12.2014 Terje Dahl
07.12.2014 Kjell H. Degerud
01.12.2014 Lars Gule
12.12.2014 Knut Hvaale 
18.12.2014 Egil Andersen
19.12.2014 John Ivar Hansen
20.12.2014 Mette Richarda Michaelsen 
26.12.2014 Berit Lindemark
03.01.2015 Arvid Fernås
05.01.2015 Bård Storrud
05.01.2015 Oddvar Moe
21.01.2015 Inger Ruth Fossum
26.01.2015 Aud Borgny Furru
27.01.2015 Erling Arnold Grønvold 
08.02.2015 Anne Mette Lunde
09.02.2015 Anny Bakken
21.02.2015 Gladys Vera Kaspersen
24.02.2015 Turid Langebeck
25.02.2015 Even Klerud
23.02.2015 Egil Martin Andersen
02.03.2015 Leif Sundal

FELLESMØTER
Søndag 3/5 taler Øivind Svendsen 
med venner

Søndag 7/6 taler Tonje Marken 

Møtene starter kl. 18.00 i 
Frelsesarmeens lokale i Storgt.

Brasiliansk aften
• Brasiliansk middag (kr 50,- for voksne, kr 25,- for barn, maks kr 100,- pr. famile). 

Påmelding innen 13. april til: kirkekontoret@frogn.kirken.no / 64 90 6170

• Video av hjelpesenteret i slummen i Pestano som vi har vært med å starte opp.

• Avskjed med brasilianske Carla, Ricardo og Rudson

• Basar/åresalg til inntekt for slumarbeidet i Pestano.  

Ta med penger :)

• Drøbak og Frogn Soulchildren og  

Drøbak og Frogn ungdomskor synger.

Frogn kirke 15. april kl. 16.30-18.30
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 22. mars – Maria Budskapsdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar

Søndag 29. mars – Palmesøndag
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Soulchildren deltar

Torsdag 2. april – Skjærtorsdag
Frogn kirke kl. 19.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Fredag 3. april – Langfredag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Lørdag 4. april – Påskenatt
Drøbak kirke kl. 23.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 5. april – 1. Påskedag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Messingkvintett deltar

Mandag 6. april – 2. Påskedag
Drøbak kirke kl. 19.00
G19 gudstjeneste med ungdommer for alle 
v/ Øivind Refvik

Søndag 12.april
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 19. april
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Barnegospel deltar – Utdeling av 6-års bok

Søndag 26. april
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Harberg
Drøbak Gospel deltar

Fredag 1. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
i samarbeid med Frogn Arbeiderparti

Søndag 3. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Fredag 8. mai – Frigjøringsdagen
Oscarsborg Festning kl. 17.00
Feltgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg, 
Heimevernsprest Lino Lubiana og  
prost Hege Fagermoen

Lørdag 9. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Anne 
Mathilde Klare. Drøbak Kantori deltar
Drøbak kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Maria Ådland 
Monger. Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Øivind Refvik

Søndag 10. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Øivind Refvik
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 13.00 
Dåpsgudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare.

Torsdag 14. mai – Kristi Himmelfartsdag
Drøbak kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 17. mai – Norges nasjonaldag – 
Drøbak kirke kl. 12.00 
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 24. mai – 1. Pinsedag
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Mandag 25. mai – 2. Pinsedag 
Oscarsborg kl. 12.00
Familiegudstjeneste med Søndre Follo 
prosti. Felleskor fra prostiet, bl.a. musikk 
fra «Det gode landet» av Eivind Skeie. 

Søndag 31. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 7. juni – Skaperverkets dag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 14. juni
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 21. juni
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 28. juni
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

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
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HVERDAGSLIV

TONENE FRA EN ALTSAKS

De såre tonene smyger seg 
gjennom skumringen, treffer 
øret mitt og samstemmer på 

en forunderlig måte med følelsene 
inni meg. De blå, såre tonene  
- mollstemte og melankolske. 

Ikke alle dager er fylt av glede, latter 
og sang. 

De aller fleste har opplevd dem; 
dager hvor det er vanskelig å komme 
i gang med planlagte gjøremål. 
Dager hvor tankene går i ring 
og kretser rundt noe en eller 
annen har sagt eller gjort. Tanker 
om en uviss fremtid kan 
skape uro. Kanskje er en 
som står oss nær rammet 
av alvorlig sykdom eller 
kanskje står vi overfor 
en utfordring det kjennes 
umulig å ta tak i.

Ja, vi kjenner dem, noen 
mer enn andre. Dager hvor 
sorgen, fortvilelsen og smerten 
tar overhånd. Dager hvor selve 
livet kjennes uten mening og 
innhold og de store spørsmålene 
stilles: hvorfor?

Ja, vi kjenner dem, og vi lever 
med dem, som best vi kan og på 
hver vår måte.

Vi kjenner igjen de ubesvarte 
spørsmålene, alle grubleriene og vi 
kjenner hvordan melankolien i de blå 
tonene gir et gjensvar. 

Men så, som i et sprang dukker det 
opp noe nytt - noe jeg ikke har hørt 
eller lagt merke til tidligere. Toner 
som løfter, og som utvider horisonten 

- bort fra tankespinnet som har holdt 
meg i sitt jerngrep. 

Et annet instrument smyger seg inn, 
den spede lille tonen som liksom 
spør: kan jeg være med å gjøre 
melodien litt lettere, litt lysere? 

Kanskje var det ikke en tone, men et 
lite fuglekvitter? Eller var det stemmen 
til et medmenneske?  

Det er som om melodien tar en ny 
vending, en ny sats. De nye tonene 
ber meg varsomt om å løfte blikket. 
Ikke så mye - bare et ørlite løft med 
hodet! Den lille bevegelsen gir meg et 
nytt perspektiv. Jeg ser litt mer og føler 
meg litt annerledes. Jeg ser meg rundt. 
Fortsatt er det blå skumring, men der 
solen nettopp gikk ned bak åsen kan 
jeg skimte avtrykkene av alle dem 
som bryr seg om meg, som er beredt 
til å vise omsorg og støtte dersom jeg 
våger å dele noen av tankene mine. 

Jeg vet jo at noen er der for meg. Det 
er bare så vanskelig å finne de rette 
ordene som beskriver hvordan jeg 
har det nå- mens jeg er på mitt mest 
sårbare.

Rådet for psykisk helse skriver  
på sin hjemmeside:
Omtrent halvparten av Norges 
befolkning vil i løpet av livet oppleve 
at de har en psykisk lidelse. Depresjon 

er den mest utbredte lidelsen blant 
voksne. Mobbing utgjør 
den viktigste årsaken til at 
barn og unge får psykiske 
problemer. Har man ingen 
fortrolige er sannsynligheten 
dobbelt så høy for at man 
har en psykisk lidelse.

Derfor er det så viktig at 
vi kaster maska og deler. 
Ikke med alle, men med et 
menneske vi har tillit til. 

Derfor er det så viktig at 
vi bryr oss om hverandre, 
at vi lytter og viser 

hverandre interesse. Alle 
trenger å bli sett og verdsatt. 

Derfor er det avgjørende at 
vi ikke aksepterer mobbing 
og utfrysing og stopper  

                rykter.

Derfor er det så viktig at vi bidrar til 
å skape trygghet og takhøyde. Feil er 
noe vi kan lære av.

Derfor er det så viktig at vi tar 
problemer på alvor.

Vi vet aldri når de såre tonene fra en 
altsaks stemmer med de såre tonene 
inni oss.

Bente Bjerknes

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


