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1500 på to uker

Redaksjonen består av
Otto Schou og Govert van den Brink

1500 mennesker deltok på kirkens aktiviteter i løpet av to uker. Det viser
en telling av fremmøtte på alle kirkens aktiviteter i Frogn fra 17.-30. april
(uke 16-17). Resultatet er svært oppløftende.
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Hele 65 ulike tiltak ble arrangert i løpet av de to ukene tellingen pågikk.
I det ligger hele spekteret av kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, fra
tidebønner til gudstjeneste, fra komitémøter til konserter, fra sørgesamtaler
til babysang. 1000 personer deltok på kirkens møter og aktiviteter i Smia,
mens ca. 500 mennesker var med på ulike arrangementer i Drøbak kirke
og Frogn kirke.
- Vi gleder oss over at så mange deltar på aktivitetene våre, sier kirkeverge
Per Ørjan Aaslid. Tallene viser at kirken har en viktig plass i folks hverdag,
og Drøbak og Frogn menighet er en av de største samfunnsaktørene i Frogn
kommune. Bak den høye deltakelsen ligger dessuten en stor innsats fra
mange frivillige. Tilhørighet og frivillighet henger sammen, og vi vil jobbe
for at enda flere skal finne sin plass i fellesskapet!

DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Postadresse: Pb 1, 1441 Drøbak
Tlf: 64 90 61 70

E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.kirken.no/frogn
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00

Drøbak og Frogn menighetsråd
Leder: Kåre Grumstad
Telefon: 907 53 513

ANSATTE
Sogneprest
Dag-Kjetil Hartberg
Tlf: 64 90 61 74/911 04 341
dag-kjetil.hartberg@frogn.kirken.no

Konsulent diakoni
Gjermund Stormoen
Tlf: 906 06 470

Prosjektleder trosopplæring
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/950 78 559
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Sogneprest
Anne Mathilde Klare
Tlf: 64 90 61 76/406 41 981
anne.mathilde.klare@frogn.kirken.no

Saksbehandler
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/982 45 564
saksbehandler@frogn.kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider
Sara Emilie Jonhaugen
Tlf: 450 04 064

Ungdomsprest
Maria Ådland Monger
Tlf: 64 90 61 75/922 42 921
maria.monger@frogn.kirken.no

Sekretær
Randi Flock
Tlf: 64 90 61 70
kirkekontoret@frogn.kirken.no

Kirketjener
Jan-Helge Ljøstad
Tlf: 64 90 61 73/982 45 565
jan-helge.ljostad@frogn.kirken.no

Kapellan
Andreas Skolt Iversen
Tlf: 64 90 61 78 / 993 53 016
andreas.iversen@frogn.kirken.no

Menighetsmusiker
Linda Kristengård Skyttemyr
Tlf: 971 77 301
linda.skyttemyr@frogn.kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386
gravplass@frogn.kirken.no

Kirkeverge
Per Ørjan Aaslid
Tlf: 64 90 61 71/904 09 816
per.orjan.aaslid@frogn.kirken.no

Kantor
Hans Martin Molvik
Tlf: 995 51 757
hmmolvik@hotmail.com

Kirkegårdsarbeider
Antoni Zolnerkiewicz
Tlf: 407 39 785
gravplass@frogn.kirken.no
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ANDAKT

En stille
hverdagsretreat
Gjennom forrige skoleår startet vi
opp tidebønner i kapellet på Smia.
Det har vært en eksotisk opplevelse
og nå ser vi muligheten for en
utvidelse av tilbudet. Bønn kan
oppstå i mange former, og det er vår
personlige opplevelse med Gud som
setter merke i sjelen. Det kan være
vanskelig å gjøre dette i vårt dagligdagse, stressende liv, derfor liker
vi å samles i stillhet og la kroppen
og sinnet samles i bønnen, lik en
hverdagsretreat.

Bønnetilbudet følger
skoleruta og er slik:

Mandag kl. 18:00-19:00 i Frogn
kirke samles en bønnegruppe hvor
de først leser fra bibelen før de
salmes i fri bønn. Hvis noen har
bønneønsker kan dette formidles
på sms til Torbjørn Bøhlerengen
(tlf. 970 12 830) som leder møtene.
Tirsdag kl. 12:00 i kappelet i Smia
blir det tidebønn sammen med de
som deltar på ”Tankesmia”.
Tirsdag kl. 21:30 i Drøbak kirke
har vi en bønneform inspirert av
Taizè. Bønnen starter etter at Drøbak
Kantori er ferdig med sin øvelse.
Starten kan bli noe forskjøvet pga.
korets øvelse, men kirken er åpen
og de som ønsker å komme tidligere
å lytte til korets øvelse er hjertelig
velkommen.
Onsdag kl. 09:00 i kapellet i Smia
har vi en åpen tidebønn hvor kirkens
ansatte medvirker.
Første og tredje torsdag i måneden
kl 20:00-20:30 har vi en stille andakt
(se også side 12). Man kan komme
19:30 for samtale og veiledning før
andakten starter 20:00. Her påfølger
stillhet og indre ro med bønn.

Hjertelig velkommen
mvh Gjermund og Hans Martin

En ny start

A

lle trenger vi en gang i blant
en ny start. For oss selv, i
jobben, med andre – med Gud.

Det er august og hverdagen er godt
i gang. Selv har jeg hatt mine første
uker som prest i Drøbak og Frogn
denne høsten og har stortrivdes her
så langt! Dette er et flott sted, med en
aktiv kirke og mye potensiale. Dette
tror jeg blir bra!
For meg har alltid høsten vært en ny
start. Mer enn nyttårsaften og et nytt
år. Kanskje fordi et nytt skolesemester
begynner nå, og dermed de fleste
andre aktiviteter også. For noen er
det treninga som får en ny start i disse
dager, for andre er det nye hobbyer,
nye oppgaver eller noe helt annet.
Også når det kommer til troen så
trenger vi en gang i blant en ny start.
Gud tar ikke sommerferie, og er alltid
med oss, men det er ikke alltid like
lett å kjenne og huske på. Kanskje
trenger vi noen ganger å minne oss
selv på det? Kanskje kan vi prøve
noe nytt denne høsten? Tegne korsets
tegn en gang om dagen? Følge en
bibelleseplan? Finne en oppgave man

kan bidra med i menigheten? Det er
utallige muligheter.
Men den letteste måten å få en ny
start med Gud er ganske enkelt å
komme til gudstjeneste. Enhver
gudstjeneste er en ny start. I synds
bekjennelsen får vi komme til Gud
med alt som er vondt og vanskelig
– tilbake får vi tilgivelse og fred. I
nattverden får vi møte Jesus ansikt
til ansikt og vi får styrke til å gå ut
i hverdagen som dem vi er – skapt,
elsket og ønsket.
Alle trenger vi en gang i blant en ny
start. Heldigvis har vi en Gud som vet
hva vi trenger:

Herrens miskunn
er ikke forbi,
hans barmhjertighet
tar ikke slutt.
Den er ny
hver morgen,
stor er din trofasthet.
(Klagesangene 3:22-23)
Andreas Skolt Iversen

Engelskspråklige gudstjenester i Smia kapell
Living Word Bible Center
(LWBC) er en frikirkelig,
protestantisk menighet som
ble etablert i Oslo for ca. 10
år siden av pastor Victor Del
Valle. Menigheten teller ca.
400 medlemmer, for en stor del
filippinerne.
Menigheten i Oslo har
fått avleggere i Askim og
Kontaktperson Ole Solberg og pastor Jojo
Drøbak, hvor de lokale
Tuazon gleder seg til å kunne invitere til
gruppene har sine egne
engelskspråklige gudstjenester i Smia kapell.
gudstjenester, bibelgrupper
og andre samlinger. I Askim
har LWBC et samarbeid med
Pinsemenigheten Filadelfia, mens forsamlingen i Drøbak, med sine
ca. 40 medlemmer holder sine gudstjenester på Ullerud dagsenter.
LWBC-Drøbak har inngått en avtale med Drøbak og Frogn menighet om
å holde engelskspråklige gudstjenester i Smia kapell annenhver søndag
kl. 12.00. Den første gudstjenesten i regi av LWBC holdes 27. august.
Selv om Living Word Bible Center har en sterk forankring i det filippinske
miljøet, så ønsker de alle velkommen til samlingene sine.
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EN PREST
KOMMER OG
EN PREST GÅR

F

or bare noen uker siden begynte
Andreas Skolt Iversen som
kapellan i Drøbak og Frogn.

Andreas er født og oppvokst på
Sofiemyr. Etter konfirmasjonen ble han
med videre i ungdomsarbeidet i nye
Sofiemyr kirke og ble mer og mer klar
over at det var her han hørte hjemme.
Han hadde i mange år deltidsjobb
som ungdomsleder i Sofiemyr
menighet og hadde bl.a. hovedansvar
for ungdomskafeen.

A

nne Mathilde Klare forlater
Drøbak i løpet av høsten etter
å ha vært sokneprest her i over
10 år. Det var sommeren 2006 at
familien Klare flyttet fra Strømmen og
inn i den flotte prestegården i Drøbak
etter at Anne Mathilde ble tilsatt som
sokneprest i Drøbak menighet.
Når hun nå ser tilbake på de 11 årene
hun har bodd og jobbet her er hun
veldig takknemlig for alt hun har
opplevd og vært med på i denne
perioden. Hun kommer fra ”storbyen”
Bergen, noe hun ikke stikker under
en stol, men hun er blitt veldig glad
i lille Drøbak: «Et godt lokalsamfunn
med tette nettverk og akkurat passe
stort. En fin kombinasjon av by og
land». Det å bli kjent med mennesker
på et nytt sted og bli gjenkjent som
prest når hun går i butikken eller
på tur gjennom byen er flott. Etter
hvert er det veldig mange som har
møtt henne i rollen som prest i ulike
sammenhenger, i barnedåp eller
konfirmasjon, ved gravferd eller vielse.
Et av høydepunktene har vært å være
med på å planlegge, bygge og ta i
bruk Smia flerbrukshus, et hus som
har gitt kirken store nye muligheter.
Anne Mathilde deltok i kunstutvalget
som arbeidet med utsmykking
av huset og hun arbeidet særskilt
med utsmykking og innredning av
kapellet. En skapende prosess, utvikle
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og prøve ut nye ting og alltid ha
spennende tanker for fremtiden. Smia
flerbrukshus og Frogn kirke er flotte
gudstjenestested, men gamle, vakre
Drøbak kirke vil alltid ha en spesiell
plass i hennes hjerte. Det blir heller
ikke lett å forlate kirkestaben i Drøbak
og Frogn menighet. Anne Mathilde
føler seg privilegert over å ha fått
jobbe sammen med motiverte, flinke
og engasjerte kolleger.
Nå skal Anne Mathilde flytte ”hjem”
til Bergen. Hun skal bli prost i et nytt
prosti, Bergensdalen prosti, som består
av menighetene i Bergensdalen og
Fyllingsdalen. Hun er selv vokst opp
på Landås og skal flytte tilbake til
barndomshjemmet som ligger midt i
det nye prostiet.

Andreas er veldig interessert i musikk
og etter videregående begynte
han på Musikallinja på Bårdar
Akademiet og senere studerte han
Musikkvitenskap på Musikkhøgskolen.
Så tok han bachelor i ”Ungdom,
kultur og tro” på Menighetsfakultetet.
Presteutdanningen, eller profesjonsstudiet i Teologi, avsluttet han høsten
2015.
Han jobbet ett år som vikarkapellan
i Askim menighet med mye fokus
på ungdomsarbeid men også en
del vanlig prestetjeneste med guds
tjenester, gravferd og vielse. Dette
året ga ham bekreftelsen at han har
funnet riktig hylle i livet og han trives
godt med prestens ulike oppgaver og
gjøremål. ”Det er givende å jobbe i
kirken og det fineste er å jobbe så tett
på Gud.” Å peke på Jesus ser han som
hovedoppgave i sin jobb som prest.

Til slutt vil hun takke alle hun har fått
møte gjennom årene i Drøbak. Takke
for tilliten mennesker har gitt henne i
samtaler om sorg, sykdom og tap, men
også om glede og kjærlighet. Tillit er
en forutsetning for å kunne snakke
om de store ting, spørsmål om liv og
tro i livets ulike faser. «Disse møtene
har beriket meg og forhåpentligvis
gjort meg til et bedre menneske og en
bedre prest».

Andreas er gift og har en liten datter.
De siste fem månedene har han hatt
pappapermisjon og vært ”pappa
på heltid” men nå har lille Ava
begynt i barnehagen og Andreas i
ny jobb som kapellan i Drøbak og
Frogn. Han gleder seg til å starte
på et nytt sted med mye aktivitet
og stort potensiale. Selv om han og
familien bor på Sofiemyr vil Drøbak
og Frogn menighet være deres
hjemmemenighet.

Vi takker Anne Mathilde for den flotte
jobben hun har gjort i Drøbak og
Frogn og ønsker henne lykke til som
prost i Bergen.

Vi ønsker Andreas hjertelig
velkommen og ser fram til å bli
ordentlig kjent i tiden fremover.

Foto: Massimo Sestini

Sarah Emilie
Jonhaugen
er ansatt som barne- og ungdoms
arbeider i 50% stilling fra 15.august til
15. mai. Hun har også forrige skoleår
jobbet litt i kirken, hovedsakelig med
barneopplegg på smiagudstjenestene
og med supertorsdag.
Sarah Emilie er 18 år og er akkurat
ferdig med videregående på Ås. Hun
bor her i Drøbak, og dette skoleåret
skal hun, i tillegg til jobbing i kirken,
ta opp fag som privatist og reise litt,
blant annet planlegger hun en reise til
Japan neste år.
Da vi spør henne om hva hun
skal gjøre i jobben som barne- og
ungdomsarbeider, svarer hun at
hun skal fortsette med smiaguds
tjenester og supertorsdag. I tillegg er
det jobbing inn mot konfirmanter,
leirarbeid og annet barne – og
ungdomsarbeid som blir bestemt.
Hun understreker at stillingsinstruksen
ikke er ferdig spikret ennå, men at
det blir noe innenfor barne – og
ungdomssektoren, det er hun sikkert på.
Sarah Emilie gleder seg til å starte i
jobben: - Jeg gleder meg til å komme i
gang, og til å bli kjent med alle barna
og ungdommene som jeg skal jobbe
med….. og så gleder jeg meg til å
jobbe sammen med kollegaene på
Smia, avslutter hun.
Vi ønsker Sarah Emilie velkommen og
lykke til i jobben!

Reformasjonsjubileet - NÅDE

H

ovedtema for reformasjons
markeringen i Norge i
2017 er “Nåde”. Det blir
konkretisert ved tre undertemaer:
“Frelsen er ikke til salgs”,
“Mennesker er ikke til salgs” og
“Skaperverket er ikke til salgs”.
Kjernen i reformasjonen er at
mennesker blir rettferdige for Gud
ene og alene på grunn av Guds
nåde, slik den blir gitt oss gjennom
Jesus Kristus, Bibelen og troen. Den
som har tatt imot Guds nåde, er fri
til å elske og tjene sin neste, fri til
å leve som et ansvarlig menneske i
samfunnet, og fri til å være en god
forvalter av skaperverket.
«Nåden trengs i et velferdssamfunn
som vårt med så stor vekt på
økonomi, vekst og vellykkethet. Når
dette blir det viktigste i samfunnet,
får vi ikke plass til den flyktningen
som kommer redd og på jakt etter
fred og vern til vårt land. Derfor må
kirken aldri slutte å snakke om nåde
i møte med samfunnsutfordringene»
(Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes).
«Ene og alene av nåde og ved troen
på Kristi frelsesverk og ikke på grunn
av noen fortjeneste i oss selv blir vi
godtatt av Gud og mottar Den hellige
ånd som fornyer hjertene, kaller og
setter oss i stand til å gjøre gode
gjerninger» (Fra Felleserklæringen
om rettferdiggjørelseslæren).

Får å få til en markering av
reformasjonsjubileet som både
er landsdekkende og lokal, har
hovedkomiteen for jubileet under
ledelse av preses Helga Haugland
Byfuglien tatt initiativ til at det skal
holdes fire temagudstjenester i alle
menigheter høsten 2017.
Det er vedtatt egne bibeltekster for
disse gudstjenestene som erstatter
de faste tekstene. I Drøbak og Frogn
menighet blir de fire gudstjenestene
som følger:
27. august 2017
Drøbak kirke kl. 11.00
v/Anne Mathilde Klare
Tema: Nåden alene
Tekster: Sal 116,1-9, Luk 15,11-32,
Ef 2,1-10 (prekentekst).
17. september 2017
Frogn kirke kl. 11.00
v/Andreas Skolt Iversen
Tema: Skaperverket er ikke til salgs
Tekster: Salme 33,1-9, 2 Pet 1,5-9,
Matt 7,24-28 (prekentekst).
15. oktober 2017
Frogn kirke kl. 11.00
Tema: Frelsen er ikke til salgs
Tekster: Jes 55,1-3, Apg 8,4-24,
Luk 20,45-21,4 (prekentekst).
19. november 2017
Smia Flerbrukshus kl. 17.00
v/ Dag-Kjetil Hartberg
Tema: Menneske er ikke til salgs
Tekster: Sal 8,2-10, Fil 2,3-11,
Matt 18,1-6.10-14 (prekentekst)
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rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

og Frogn

Kirken

i Drøbak

Kirken

6

i Drøbak

2-års

kirke

Kirken

barn og

unge i den

norske

6-års samling
Velkommen
torsdag 16. april
”Helt 1. klasses” kirke

PÅMELDING!

&

SPØRSMÅL?
kirkebokutdeling
søndag 19. april

Kirkekontoret
tlf. 64 90
kirkekontoret@frogn.kirken.no
61 70

og Frogn

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

Kirken

i Drøbak

4

Velkommen

4-års samling
& kirkebokutdeling
søndag 12. oktober
eller 19. oktober

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf 64 90
61 78 eller
414 67
049

og Frogn

Velkommen

Trosopplærer

Kirken

Velkommen

PÅMELDING!
SPØRSMÅL?
Kirkekontoret
tlf. 64 90
61 70
Trosopplærer
Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen Refvik
tlf. 64
90 61 77
eller 950
78 559
Trosopplærer

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf 64 90
61 78 eller
414 67
049

Kirken

unge i den

29. oktober
eller 5. november

PÅMELDING!
SPØRSMÅL?
Kirkekontoret
tlf. 64 90
61 70
Trosopplærer
Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen Refvik
tlf. 64
90 61 77
eller 950
78 559
Trosopplærer

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

barn og

Velkommen

PÅMELDING!
SPØRSMÅL?
Kirkekontoret
tlf. 64 90
61 70
Trosopplærer
Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen
Refvik
tlf. 64 90
61 77 eller
950 78
559
Trosopplærer

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

8
Babysang
11
i Drøbak

og Frogn

Velkommen
barn og

unge i den

norske

Tårnagentdag
Velkommen
fredag 30. januar
Bli med på

kirke

i Drøbak kirke

Velkommen

Velkommen

PÅMELDING!

SPØRSMÅL?

Oppstart
nytt kurs av
tirsdag
15. september
Kirkekontoret

Trosopplærer

tlf. 64 90

61 70

barn og

Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen Refvik
tlf. 64 90
61 77 eller
950 78
559

Trosopplærer

og Frogn

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

Kirken

i Drøbak

Kirken

unge i den

norske

Velkommen

Knøttesamling i Smia
Velkommen
fredag

og Frogn

kirke

Ettårssamling/

PÅMELDING!
SPØRSMÅL?
Kirkekontoret
tlf. 64 90
61 70
Trosopplæringsleder

4. november

PÅMELDING!

Kirkekontoret

svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Svanhild
tlf. 64 90
Moen Refvik
61 77 eller
950 78
559

Trosopplærer

SPØRSMÅL?

tlf. 64 90

2-års samling
& kirkebokutdeling
onsdag 29. oktober
eller 5. november

61 70

Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen Refvik
tlf. 64 90
61 77 eller
950 78
559

Trosopplærer

i Drøbak

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

og Frogn

Kirken

i Drøbak

og Frogn

Velkommen

2-års samling
Velkommen
&Velkommen
kirkebokutdeling
Velkommen
onsdag 29. oktober
eller 5. november
barn og

unge i den

norske

”Helt 1. klasses” kirke
6-års samling
torsdag 16. april

PÅMELDING!

barn og

&

Kirken

i Drøbak

unge i den

norske

Bli med på kirke
Tårnagentdag
fredag 30. januar
i Drøbak kirke

SPØRSMÅL?
kirkebokutdeling
søndag 19. april

Kirkekontoret
tlf. 64 90
kirkekontoret@frogn.kirken.no
61 70

Trosopplærer

PÅMELDING!

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

Kirkekontoret

Trosopplærer

SPØRSMÅL?

tlf. 64 90

61 70

Svanhild
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
Moen Refvik
tlf. 64 90
61 77 eller
950 78
559

Trosopplærer

Rune Taranger
rune.taranger@frogn.kirken.no
tlf. 64 90
61 78 eller
414 67
049

og Frogn

Kirken

i Drøbak

og Frogn

Trosopplær

rune.taranger Rune Taranger
er@frogn.k
tlf. 64 90
irken.no
61 78 eller
414 67
049

Velkommen

Frogn:

3

Velkommen

Minimusikal i Smia
Torsdag 27. april
kl. 16.30-18.00

0

4 6
BARNE- OG FAMILIETILBUD
8 11
Velko m men
I DRØBAK OG FROGN MENIGHET HØSTEN 2017
Baby
og Frogn

Kirken

i Drøbak

PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
?
Kirkekonto
ret tlf. 64
90 61 70
Trosopplær
svanhild.m ingsleder Svanhild
tlf. 64 90 oen.refvik@
Moen
frogn.kirke Refvik
61 77 eller
n.no
950 78
559

og Frogn

Kirken

barn og

unge i den

norske

Velkommen
PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
?
Kirkekonto
ret tlf. 64
90 61 70
Trosopplær
svanhild.m er Svanhild
oen.refvik@ Moen Refvik
tlf. 64
90 61 77
frogn.kirke
eller 950
n.no
78 559

Trosopplær

rune.taranger Rune Taranger
er@frogn.k
tlf 64 90
irken.no
61 78 eller
414 67
049

Kirken

i Drøbak

kirke

Velkom men
barn og

unge i den

Velkommen

norske

& kirkebokutdeling
Velkomm
en
søndag 12. oktober
kirke
4-års samling

barn og

eller 19. oktober

unge i den

”Helt 1. klasses” kirke

barn og

&

Kirken

i Drøbak

og Frogn

Kirken

PÅMEL

DING!

norske

Bli med på

kirke

PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
?
Kirkekonto
ret tlf. 64
90 61 70
Trosopplær
svanhild.m er Svanhild
Moen Refvik
tlf. 64 90 oen.refvik@
frogn.kirke
61 77 eller
n.no
950 78
559
Trosopplær
rune.taranger Rune Taranger
er@frogn.k
tlf. 64 90
irken.no
61 78 eller
414 67
049

rune.taranger Rune Taranger
er@frogn.k
tlf. 64 90
irken.no
61 78 eller
414 67
049

og Frogn

unge i den

i Drøbak kirke

Trosopplær

i Drøbak

og Frogn

Tårnagentdag
Velkomm
fredag 30. januar en

PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
kirkebokutdeling
?
Kirkekonto søndag 19. april
kirkekonto ret tlf. 64 90
ret@frogn.k 61 70
irken.no

rune.taranger Rune Taranger
er@frogn.k
tlf. 64 90
irken.no
61 78 eller
414 67
049

i Drøbak

Velkom men

norske

6-års samling
Velkomm
torsdag 16. april en

PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
?
Kirkekonto
ret tlf. 64
90 61 70
Trosopplær
svanhild.m er Svanhild
Moen Refvik
tlf. 64 90 oen.refvik@
frogn.kirke
61 77 eller
n.no
950 78
559

Trosopplær

og Frogn

Kirken

August:

2

Velkommen

Velkommen

Knøttesamling i Smia
Velkomm
en
fredag

og Frogn

PÅMELDIN
G! SPØRSMÅL
?
Kirkekonto
ret tlf. 64
90 61 70
Trosopplær
svanhild.m ingsleder Svanhild
tlf. 64 90 oen.refvik@
Moen
frogn.kirke Refvik
61 77 eller
n.no
950 78
559

Kirken

1

i Drøbak

og Frogn

SPØRSM

ÅL?

Velkom men

sang

Oppstar
t av
nytt ku
rs ti
5. septem rsdag
ber

27.08: Familiegudstjeneste i Smia kl 17.00
Mars: 31.08: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
Middag fra kli16.30
02.03: Supertorsdag
Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
31.08: Dirridam
i Smia
kl (pølsemiddag
16.30 (pølsemiddag
og småbarnssang)
02.03: Dirridam
i Smia kl.
16.30
og småbarnssang)
31.08:
Oppstart
av
soulchildren
kl
15.00
og
barnegospel
kl 17.00 i Smia (deretter ukentlig)
05.03: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
12.03: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00
September:i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
16.03: Supertorsdag
03.09:
på16.30
Hospitalet kl 11.00
Salg
av Søndagsskole
middag fra kl.
05.09: Oppstart av babysang
i Smia
kl 11.00 (deretter ukentlig)
26.03: Familiegudstjeneste
i Smia kl.
17.00
06.09 og 07.09:i Smia
Kirke/skolesamarbeid
(omvisning
i Drøbak
kirke for 4.trinn)
30.03: Supertorsdag
(aktiviteter for barn
fra 15.00
– 18.00)
10.09: Familiegudstjeneste
i Smia kl 17.00og småbarnssang)
30.03: Dirridam
i Smia kl. 16.30 (pølsemiddag
Velko m men
14.09: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
Ettårssamling/
Middag fra kl 16.30
Knøttesamling i Smia
fredag 3. november
April: 17.09: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
24.09: Familiegudstjeneste
i Smia
kl 17.00
02.04: Søndagsskole
på Hospitalet
kl. 11.00
28.09:Kirke/skolesamarbeid
Supertorsdag i Smia (aktiviteter
for barn fra
– 18.00)
05. og 06.04:
(Påskevandring
for 15.00
2.trinn)
Middag fra kl 16.30 i Frogn kirke kl. 11.00
09.04: Familiegudstjeneste
28.09: Dirridam i Smia
kl 16.30
og småbarnssang)
23.04: Familiegudstjeneste
i Smia
kl. (pølsemiddag
17.00
27.04: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
27.04: Dirridam
i Smia kl. 16.30 (pølsemiddag og småbarnssang)
Oktober:
27.04: Minimusikal
i Smia for
– kullet)
01.10: Søndagsskole
på 3-åringer
Hospitalet (2014
kl 11.00
Velko m men
08.10: Familiegudstjeneste i Smia kl 17.00.
Mai:
12.10: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
2-års samling
& kirkebokutdeling
07.05: Søndagsskole
på Hospitalet kl. 11.00
Middag fra kl 16.30
onsdag 15. novembe
r
11.05: Supertorsdag/
Brasiliansk
aften ikl
Smia
15.10: Søndagsskole
på Hospitalet
11.00kl. 16.30
(brasiliansk
middag,
familiesamling
og basar
til for 6.trinn)
19.10: Kirke/
skolesamarbeid
(kirkemusikalsk
reise
inntekt
for
misjonsprosjektet
i
Pestano
Velko m men
19.10: 4 års samling (2013 – kullet) i Smia kl 16.30
14.05: Familiegudstjeneste
i Smiai Drøbak
kl. 17.00
22.10: Familiegudstjeneste
kirke kl 11.00. 4 års bok.
4-års samling
& kirkebokutdeling
21.05: Søndagsskole
på Hospitalet
kl. 11.00
22.10: Familiegudstjeneste
i Smia
kl 17.00. 4 års bok.
søndag 22. oktober
23.05: Samling
for 6-åringeri Smia
i Smia
kl. 16.30 for
– 18.00
kullet)
26.10: Supertorsdag
(aktiviteter
barn (2011fra 15.00
– 18.00)
28.05: Familiegudstjeneste
Middag fra kl 16.30 i Smia kl. 17.00. 6-års bok utdeling.
26.10: Dirridam i Smia kl 16.30 (pølsemiddag og småbarnssang)
Juni:
29.10: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
05.06: Familiegudstjeneste på Oscarsborg festning kl. 12.00
08.06: Supertorsdag
November: i Smia (aktiviteter for barn kl. 15.00 – 18.00)
Salg
av 1middag
fra kl.
16.30
03.11:
års samling/
Knøttesamling
(2016-kullet) i Smia kl 11.00
(NB:
semesteravslutning
ved godt vær er det mulig at
(plandag for barnehager og– skoler)
vi03.-05.november:
møtes et annet Barnefestival
sted enn Smia)
i regi av KFUK/M på Rønningen Folkehøyskole. 1.-7.klasse
11.06. Familiegudstjeneste
i Smiai Smia
kl. 17.00
Velko
05.11: Familiegudstjeneste
kl 17.00
Kirkek
ontoret

tlf. 64 90
61 70
Trosop
plærin
gsleder
svanhi
Svan
ld.
tlf. 64 90 moen.refvik@ hild Moen Re
frogn.ki
fv
61 77 ell
rken.no ik
er 950
78 559

Kirken

i Drøbak

og Frog

n

1

4

09.11: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
Middag fra kl 16.30
15.11: 2 års samling (2015-kullet) i Smia kl 16.30
19.11: Familiegudstjeneste i Smia kl 17.00
23.11: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)
Middag fra kl 16.30
23.11: Dirridam i Smia kl 16.30 (pølser og småbarnssang)
26.11: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00

Desember:

2

11

02.-03.12: Lys våken- adventsnatt i Frogn kirke for 11 åringer (2006-kullet)
03.12: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl 11.00. Soulchildren.
08.12: Barnas adventskveld i Smia med alle kirkens barnegrupper, Dirridams sangstund, julefortelling,
juleverksted, salg av grøt m.m. Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». Smia kl 16.30
10.12: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
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m men
2. - 3. de

sembe

r

HVA SKJER?

SMIA
14.00 – 15.00

Et sted å være

med voksne tilstede, lekser, brettspill, enkelt måltid
15.00 – 16.00

Soulchildren
kor for 4. – 7. klasse

Spillgruppe

brettspill, men også nettbrett
16.00 – 16.15

tweenssamling
16.30 – 17.00

Middag

for en billig penge for hele familien
17.00 – 17.45

Dirridam

småbarnssang med foreldre/foresatte (31/8, 28/9, 26/10 og 23/11)

Barnegospel
kor for 1. – 3. klasse

lekegruppe

Brettspill, nettbrett, tegning, fargelegging, div. leker

Velkommen til sosialt og uformelt treff
for deg som er hjemme med babyen din.
Nytt kurs starter tirsdag 05.september kl. 11.00
på Smia flerbrukshus på Dyrløkke

17.45 – 18.00

Samlingen starter med at vi synger i ca. 45 min.,
etterpå blir det tid til mat og prat.

høsten 2017: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11

Samlingene går over 10 tirsdager,
pris kr 550,- (inkl. servering) eller kr 60,- pr. gang.

Felles avslutning

Kom og bli med du også!

Drøbak og Frogn menighet

Ta kontakt med kirkekontoret for mer info

Liker du å synge? Har du lyst
å synge sammen med andre?
Velkommen til Drøbak og Frogn Soul Children!
Vi har øvelser torsdager kl. 15.00-16.00 i Smia, der vi synger, har
koreografi, leker og har det gøy sammen. Koret er fra 4.-8.klasse.
I tillegg til øvelser har vi også aktiviteter som filmkveld, påske
verksted, julekonsert og andre opptredener.
Oppstart høsten 2017 er torsdag 31. august.
Ta med en venn og kom!

For påmelding/informasjon ring Kirkekontoret 64906170
eller e-post: svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Barnegospel er et kor for

alle i 1.-3.klasse som liker å synge og danse!
Vi øver hver torsdag kl. 17.00-17.45 på Smia
flerbrukshus. Nye medlemmer er hjertelig
velkommen!

Første øvelse etter sommeren er torsdag 31. august.
Annenhver torsdag, når det er supertorsdag,
kan hele familien spise middag sammen før
korøvelsen. Hjertelig velkommen!

Mer info: linda.skyttemyr@frogn.kirken.no

Soul Children avsluttet vårsemesteret med en minikonsert i kapellet i
Smia for familie og venner. Det ble en kjempefin konsert, og etterpå
avsluttet vi med kaffe, saft og kaker.
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Misjonsprosjekt i Brasil
Hjelpesenteret i Pestano
Menigheten i Drøbak og Frogn har valgt å forlenge samarbeidet
med Det Norske Misjonsselskap og støtte et hjelpesenter i
Pestano i en ny tre års periode. Pestano er en fattig bydel i byen
Pelotas, helt sør i Brasil. En gruppe ungdommer fra Frogn var
og besøkte dette prosjektet ved oppstarten i 2013 og siden den
gang har dette vært vårt misjonsprosjekt.
I en gammel skole rett utenfor slumområdet har den lokale
lutherske menigheten i Pelotas startet et hjelpesenter med
støtte fra NMS. Skolen er pusset opp og frivillige gruppeledere
får masse barn og voksne fra Pestano med på ulike aktiviteter;
fotballskole, taekwondo, matlagingskurs, dramagruppe mm.
For barn som lever i et nærmiljø preget av fattigdom, vold og
narkotikamisbruk er senteret et viktig samlingssted.
Innsamlingsmål for perioden 2017 – 2019 er kr 50.000 pr.
år. I mai var det Brasilkveld på Smia med mye sang, lotteri,
informasjon om prosjektet og Brasiliansk mat! Der ble det
samlet inn ca. kr 6.500. Totalt er det samlet inn ca. kr 23.000
første halvår.
Mer informasjon om misjonsprosjektet finner du på vår
hjemmeside www.kirken.no/frogn
Vi vil også informere om Pestano-prosjektet på Friske, Frodige,
Fantasifulle Frogn på Folkvang 23. og 24. september.
Ta en tur innom!

Tro og Lys startet her i landet i 1990 og har i dag
grupper en lang rekke steder i Norge, bl.a. Follo.
Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra
ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som
ikke har noen synlig kirketilhørighet. Lutherske og
katolske prester / diakoner er knyttet til gruppene.
En Tro og Lys-gruppe består av utviklingshemmede
sammen med deres familier og venner.
Hver gruppe består av ca. 25-30 personer som
møtes regelmessig, vanligvis minst en gang i
måneden. Vi møtes for å dele livs – og
troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og
festlig samvær.
Vi forsøker også å utdype vennskapet oss i mellom
ved å møtes utenom de vanlige møtene. Vi besøker
hverandre og drar på turer sammen, deltar på felles
retretter og lignende.
Høstprogram for Tro og Lys Follo:
Lørdag 2. sept. kl. 14.00-16.00 Ås arbeidskirke
Søndag 1. okt. kl. 12.00 Gudstjeneste på Slora
Søndag 19. nov. kl. 11.00 Gudstjeneste Ski nye kirke
Lørdag 9. des. kl. 14.00-16.00
Julesamling Ås arbeidskirke

Konfirmanter september 2017
Drøbak kirke 02.09.2017 kl. 11.00
Amanda Maria Reite Delgado
Hanna Lundby Strypet
Jonas Otterå Haugen
Kasper Martinsen
Lars Tellef Håkedal
Linn Kortoe Brenden
Malin Gustavsen
Maren Borgen Andreassen
Marianne Dahl
Marie Helena Ellefsen
Mia Stenseth Rusthen
Nora Louise Andersson
Philip Bernhard Busch
Sandra Wiik
Sanne Kjus Kristiansen
Drøbak kirke 02.09.2017 kl. 12:30
Aasta Kinne Enge
Anton Kvisten
Celin Michelle Grønnern
Henrik Aaser Grønli
Julie Martine Jensen
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Linus Sakarias Fure
Martinius Foseidengen Jensen
Mathilde Zahl Berg
Mia Elisabeth Falkendal
Michelle Elisabeth Adler Holter
Sandrine Steinland
Tuva Stensrud Lystad

Frogn kirke 02.09.2017 kl. 12:00
Andreas Holst-Olsen
Andreas Røyrvik Sørvig
Callum Gran
Jacob Frimann
Karoline Solberg
Vetle Nielsen

Drøbak kirke 02.09.2017 kl. 14:00
Amalie Olsen Lunde
Amanda Myhre
Axel Sønsterud Myrland
Filip Hatlen Fæste
Henriette Lien
Johan Falkenhall Nordstrøm
Josefine Vandbakk Gjester
Maja Kirkeby Brastad
Mathias Permo
Sander Valbrek Rønbeck
Thea Paulsrud
Tina Foseid Thorsen
Vilde Falkenhall Nordstrøm

Drøbak kirke 03.09.2017 kl. 11:00
Anette Torsdalen
Cornelia Kyllo Fjeld
Hedda Lundeby Tunli
Johanne Finstad
Julia Frivåg Valskar
Krister Sørensen Kringlebotn
Lisbeth Mårteig Nilsen
Marius Teodor Winther
Mia Benedicte Hille Olsen
Sara Austhamn Hillestad
Simon Alexander Naglestad
Thomas Røstgård Stenberg

DRØBAK KANTORI

er et blandet
kor tilknyttet Drøbak og Frogn menighet. Koret består
av ca. 20 sangere og vi legger vekt på sangglede og
kvalitet. Vår dirigent Hans Martin Molvik er energisk
til stede hver øvelse og får det beste ut av hver enkelt
stemme. Koret er med på noen gudstjenester i løpet av
året og holder også noen egne konserter.
Nye sangere av alle stemmer og aldre ønskes
velkommen til et møte med Drøbak Kantori. Vi øver i
Drøbak kirke hver tirsdag fra kl. 19.30 til 21.30.
Fram til Allehelgensdag 5. november jobber vi mest
med et fantastisk korverk, Requiem av John Rutter.
Verket består av 7 satser for kor og orkester og blir i
høst fremført med kor og flygel. Requiemet stod ferdig
i 1985 og fremstår som noe søtere enn det noe mer
kjente Faurè’s requiem samtidig som det har en del
partier med motstridende akkordføringer som gir de
søte delene et hårreisende mykt og deilig preg. Verket
er godt sanglig og delvis iørefallende.
Har du spørsmål ta kontakt med dirigent
Hans Martin Molvik på tlf. 995 51 757.

flytter inn i Dal menighetshus
Menighetsrådet har inngått avtale med Nesodden
Røde Kors om bruk av Dal Menighetshuset. Røde Kors
får disponere huset til sine aktiviteter, mot at de står for
nødvendig indre vedlikehold.
Dal menighetshus har tilhørt Drøbak og Frogn
menighet siden 1964. Huset har vært benyttet til
søndagsskole, triangelklubb, konfirmantundervisning,
ungdomsklubb, kristelige møter m.m. Fra 1971-2006
var det også barnepark i huset. Huset har stått ubrukt
de siste syv årene.
Røde Kors Hjelpekorps er en frivillig organisasjon som
driver sanitetsoppgaver, holder førstehjelpskurs og
deltar med frivillige mannskaper i søk etter savnede
personer. Hjelpekorpset drifter også en ambulanse
som er i fast turnus for AMK. Nesodden Røde Kors
ønsker å bruke Dal menighetshus til møter, kurs,
base for aksjoner, depot for førstehjelpsutstyr m.m.
Menighetsrådet gleder seg over at Røde Kors kan bruke
huset til en samfunnsnyttig aktivitet og kan ikke se
at dette strider mot vedtektene som sier at huset skal
nyttes til kristelig aktivitet. Kirken deler Røde Kors sitt
engasjement for mennesker i nød.

Misjons- og hyggetreff på Hospitalet

Kirken i Drøbak og Frogn er på
Facebook. Her vil vi legge ut
aktuelt stoff og info om kommende
arrangementer.

Følg oss på

Og så har vi fått ny hjemmeside –

www.kirken.no/frogn
Her finner du masse informasjon
om dåp, vielse, gravferd, barneungdomsarbeid, konfirmasjon mm.
Klikk deg inn og ta en titt.

Hver fjerde torsdag i måneden er
det misjonstreff på Hospitalet som
starter kl. 12.00.
Det blir samtale, enkel formiddags
mat og innsamling til menighetens
misjonsprosjekt i Brasil.
Datoene for høsten er:
24. august
26. oktober
28. september
23. november
Alle er hjertelig velkommen!

Forskerblikk på Bibelen
Foredragsserien «Forskerblikk på Bibelen» vil utgå denne høsten, men starter opp igjen i januar 2018.
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BLI MED I KIRKENS UNGDOMSARBEID

Ungdomsmusikal

Ungdomsmusikal er et ukentlig tilbud for ungdom som kunne tenke seg
å være med i et kreativt og spennende miljø, med unge ledere og godt
fellesskap. Sammen leker vi oss med sang, dans, drama, media og band, og
alle uansett erfaring og talent kan være med. Høydepunktet er fremføringen
av vår egen forestilling, skrevet, regissert og koreografert i løpet av året av
ungdommene selv. Fra 19. september til april/mai er det Ungdomsmusikal i
Smia på tirsdager fra 16.00-18.00. Dette er åpent for alle ungdommer fra 9.
trinn og oppover. Musikal-konfirmantene har dette som en del av sitt opplegg.

KRIK – Kristen Idrettskontakt i Drøbak og Frogn

Fra musikalforestillingen april 2017

Når ungdommer treffes til KRIK har vi fokus på aktivitet, idrett og lek, mye ledet av
ungdom som er engasjert i KRIK arbeidet. Fra 10. oktober er det KRIK i Smia/ ute
hver tirsdag fra 16.00-17.15. Dette er åpent for alle ungdommer fra 9. trinn og oppover,
og man kan komme innom å være med når det passer. KRIK-konfirmantene har dette
som en del av sitt opplegg.

Ungdomsleder

Ungdomsledere er en viktig del av ungdomsmiljøet vårt. Lederne tar på seg små og store
oppgaver i forbindelse med aktiviteter og arrangementer for ungdom. Er du en som vil bidra
til å skape godt miljø, med latter, lek og fellesskap. Som Ungdomsleder kan du velge hvor
du vil engasjere deg. Vil du være med i Ungdomsmusikal eller i KRIK? Som ungdomsleder
knyttes du opp mot en gruppe. Da er man med på samlingene sammen med sin gruppe,
enten det er musikal eller KRIK. De som er ungdomsledere for første gang må følge
ungdomslederkurset ULK.

ULK – UngdomsLederKurs

Dette er et lederkurs for ungdom som vil være ungdomsledere i kirken. Kurset består av
10 samlinger (en gang i mnd.) i tillegg til aktivitetene/arrangementene der man får praksis
som leder. Alle får delta som leder på en konfirmantleir, leiropphold dekkes av kursavgiften.
Ungdomsledere Tobias Strand
Moholt og Sebastian Hellvik Holst
på KRIK konfaction juni 2017

Konfirmasjon 2018

Har påmeldingsfristen for konfirmasjon 2018 kommet og gått og du har gått glipp av det?
Fortvil ikke, det er fremdeles noen plasser igjen! Oppstart samling for konfirmant 2018 er
fredag 15. september. For informasjon og påmeldning til konfirmasjon og ungdomsleder 2018 se kirken.no/frogn

Lindebråte
n o r d r e

gårdsdrift• gravservice

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

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

6.900 kr

• MobilPlant-kasser
• 15 års holdbarhet
• Flere kassetyper
• Leveres med
spesialjord
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Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Drøbak gospel

Tankesmia
Hver tirsdag har vi et åpent forum for refleksjon, samtale og diskusjon om ulike
temaer. Vi starter kl. 1130 med felles lunsj med staben. Kl. 1200 er det tidebønn
og kl. 1215 er det en kort innledning til samtale. Vi holder på til kl. 1300.
En gang i måneden har innledningen form av et foredrag, i høst er det disse
datoer og temaer for dager med foredrag:
5. september. Klimavalg 2017, Bente Marie Bakke
Bente Marie Bakke er tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Hun er nå bosatt
i Son og aktiv i MDG Vestby. Hva fikk henne til å ta det steget? Hun vil dele sine
tanker og refleksjoner med oss.
Den norske kirke er et sentralt og aktivt medlem i nettverket «Klimavalgalliansen».
Tankesmia er en måte vi lokalt synliggjør det medlemskapet og ikke minst også
kirkemøtets vedtak knyttet til vern av skaperverket
17. oktober. Etter høsttakkefesten.
Mat i et helsemessig, kulturelt og politisk perspektiv, Gjermund Stormoen
Vi har lett for å ta maten som en selvfølgelighet, vi stiller sulten og nyter
maten og tenker sjelden over alle de konsekvenser våre valg har og ikke minst
tenker vi sjelden på alle de valg andre har gjort som gjør våre valg mulig.
Gjermund Stormoen har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til mat og
matomsetning i 40 år, fra smaksdommer til økonom. I foredraget vil han komme
inn på mange ulike problemstillinger som er knyttet til mat.
7. november. Religionsdialog – møte med fremmede religioner
Sokneprest Dag Kjetil Hartberg
I min barndom var fremmede religioner noe vi hørte om på misjonsmøter,
der misjonærene fortalte om eksotiske møter og steder. Slik er det ikke
lenger. Vi møter mennesker med en synlig fremmed religion hver dag.
Begrepet «religionsdialog» er et nytt og sentralt begrep. Men hva er det? Har
de ulike religioner noe felles? Hva gjør de fremmede religioner med vårt
samfunn, medvirker det til å avkristne landet vårt? Det er mange store og
vanskelige spørsmål knyttet til temaet. Målet med møtet er å peke og rette
oppmerksomheten på noen av de.
Lunsj (30 kr), tidebønn og samtaledel er tre klart adskilte deler og det er fullt
mulig å bare delta på en av delene.
Gjermund Stormoen

– noen ord fra koret
Våren 2017 har vært en innholdsrik
vår for gospelkoret. Vi har hatt
både øvelsene og konsertene våre i
Smia, og vi har virkelig fått testet ut
det nye flerbrukshuset vårt.
I mars inviterte vi to andre
gospelkor; Glam og Korstrand,
til å ha seminar og konsertdag
sammen med oss i Smia. Til
seminaret hadde vi leid inn Hans
Olav Baden, som gav oss en
inspirerende dag. Vi avsluttet dagen
med en gospelkonsert i Smia med
over 100 sangere på scenen, en
stor opplevelse for oss alle.
I april fikk vi gleden av å
samarbeide med Paulin Voss, og
dette resulterte i en flott konsert
sammen med henne i Smia.
I tillegg til fast forsangertjeneste
på gudstjenester, synger Drøbak
gospel, i likhet med kantoriet, på
konfirmasjonsgudstjenester. Det er
veldig kjekt å være med å bidra på
en slik festdag.
Sist, men ikke minst, må vi jo
nevne korets egen sommerkonsert.
I år hadde vi konserten i Smia, med
både lyd-og lysrigg. Det var en
veldig gøy opplevelse, og vi håper
at alle i salen hadde det like gøy
som oss på scenen!
Etter en velfortjent sommerferie
er vi snart i gang med høstens
program. Vi skal blant annet opptre
på Ullerud, det nye helsebygget
i Drøbak. Øvelsene våre skal vi
ha i Frogn kirke dette semesteret.
Tradisjonen tro skal vi også ha
julekonserter i Drøbak kirke, noe vi
ser veldig fram til.
Vi gleder oss til en ny og
spennende høst. Tusen takk for alle
som har kommet og hørt på oss, og
hjertelig velkommen på konserter
videre!

Menn i Frogn høsten 2017
I høst avholdes tre samlinger i Smia i dette uformelle prosjektet som består av
åpne temakvelder for menn i alle aldre. Et vidt spekter av temaer er, og vil bli,
berørt: Livet i alle fasetter!
Innledning, samtale, kveldsmat.
I vår var vi innom fengselsliv, matkultur og arv/oppvekst. Detaljert program
for våren kommer på e-post; ta kontakt med Dag-Kjetil Hartberg om du er
interessert i å komme på mailing-lista.
Datoer i høst:
14. september/12. oktober/9. november kl. 19.30 i kapellet i Smia.
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Kommer klimaendringene?
Dette spørsmålet eller temaet er en
gjenganger i den offentlige debatt.
Svaret er enkelt. Svaret er nei, klima
endringene kommer ikke, de er der
allerede! I vårt område kan vi ikke
lenger regne med å få gå på ski
om vinteren, vekstsesongen er blitt
tre uker lengre, været har blitt mer
ustadig. Endringene har skjedd i
løpet av den siste generasjon. Dette
er ganske ufarlige konsekvenser av
klimaendringene.
Andre steder er konsekvensene langt
alvorligere og mens jeg skriver dette
herjer store skogbranner i Sør-Europa.
Skogbranner var det før også, men
nå kommer de hyppigere og er mer
omfattende.

Klimaendringene truer både
mennesker og det øvrige skaperverket.
Alt taler for at årsaken til klima
endringene er menneskeskapt. Den
norske kirke tar dette på alvor og
temaet har fått stor plass i kirken.
Kirkemøtet 2017 hadde det som egen
sak. Vedtaket går ut på at dette må
både kirken og medlemmene følge
opp.
Den norske kirke er derfor et aktivt
medlem i klimavalgalliansen.
Klimavalgalliansen er en partipolitisk
nøytral allianse av organisasjoner
og samfunnsaktører, med et felles
krav om en mer ansvarlig norsk
klimapolitikk. Klimavalgalliansen
består blant annet av et bredt
utvalg av miljøorganisasjoner,
fagforeninger, kirkesamfunn og andre
livssynsorganisasjoner.

Klimavalgalliansen har utarbeidet
10 klimavettregler som en idebank for
tiltak (se klimavalgalliansen.no). Det
er også utarbeidet felles krav som er
grunnlaget for klimavettreglene.
De felles kravene er:
• Kutt norske utslipp i tråd med
Paris-avtalens målsettinger og
klimapanelets anbefalinger
• Vis solidaritet og klimarettferdighet.
• Skap rettferdig omstilling
– 100 000 klimajobber nå
• Brems norsk oljeutvinning
• La folket bli en del av løsningen
• Invester i klimaløsningene
• Klimavalgalliansen oppfordrer våre
politikere til å legge klimavett
reglene til grunn og oss til å påvirke
politikerne til å gjøre det.
Gjermund Stormoen

Stille andakt i kapellet i Smia
De fleste torsdager skjer det noe
på Smia, foredrag, ulike møter
eller «stille andakt». To torsdager
i måneden, er det stille andakt i
kapellet. Begrepet «stille andakt»
skriver seg fra kvekerne, men
kan gjerne byttes ut med «kristen
meditasjon», eller kanskje en
kveldsretreat? Men hva er det?
Vi sier ofte at bønn er samtale med
Gud, men gir vi oss tid til å lytte
til det Gud sier til oss? Det er det
vi ønsker å legge vekt på i de stille
andaktene.
Stillhet og avkobling er godt.
Mindfulness, yoga og meditasjon er
nærmest blitt moteord. Mange har
lært det og praktiserer det, ofte med
inspirasjon fra Østen. Men det er
lange og mange tradisjoner i kirken
for å være stille for Herren. Kanskje
har vi i vår tid glemt å gi rom for det?
Når det er stille andakt i kapellet
starter vi kl. 20.00. Vi holder på om
lag en halv time. Som innledning
starter vi med tekstlesing.
Det er mange innfallsvinkler og
metoder for kristen meditasjon.
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I hovedsak vil vi, når vi har stille
andakter i kapellet, ta utgangspunkt i
det som kalles for «Jesusmeditasjon».
Da er utgangspunktet en av Jesus
fortellingene i Bibelen.
Stillhet er vanskelig. De fleste har
opplevd det, det kommer så lett så
mange forstyrrende tanker inn. Tanker
som fjerner oss fra stillheten, tanker
som leder oss ut på helt andre steder.
Vi åpner derfor kapellet en halvtime
tidligere og vil gi en kort veiledning
og samtale om nettopp dette for de
som ønsker det, eller ikke har vært
med på dette før.
Det er på en måte et
paradoks at vi skal
samles for å være
stille i fellesskap med
andre. Men mange
har god nytte av å gå
inn i et eget rom når
man skal nærme seg
Gud. Da separeres
man fra det ytre, det
som forstyrrer. Derfor
samles vi i kapellet
som med sin enkle

arkitektur og utsmykning, er laget
nettopp for ro og kontemplasjon.
Mange opplever også at fellesskapet
styrker opplevelsen i stillheten.
Vi har tanker om at vi kanskje også
vil starte med meditative vandringer
i naturen, men nå inviterer vi til
Stille andakt i kapellet. Det blir stille
andakt 1. og 3. torsdag i måneden
unntatt i skoleferiene. Første gang blir
7. september.
Gjermund Stormoen

Døpt
e
Dåpsdato

26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
02.04.2017
30.04.2017
07.05.2017
07.05.2017
07.05.2017
07.05.2017
21.05.2017
21.05.2017
04.06.2017
04.06.2017
04.06.2017
11.06.2017
11.06.2017
11.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
02.07.2017
09.07.2017

Livet
s
gang

Navn

Melwin Pedersen Rylander
Olav Hansen Linnerud
Leo Hessvik-Trøite
Ingrid Evelyn Kolflaath-Novello
Mathilde Zahl Berg
Henrik Rudihaugen
Frida Berg Olsen
Adrian Skyttern-Eikefjord
Tiril Klynderud Frogner
Maria Wraamann Lindhom
Liv Bakke
Hedda Vekterli Aamodt
Frans Olson Braset
Leah Ege Bunæs
Cornelia Palm Myrland
Hedda Nygård
Magnus Bergerud
Solveig Rød Scheen
Erle Kvarving Hansen
Sophie Wiik
Eirik Risnes Christensen
Kasper Kulås Osrønningen
Jenny Isabelle Greebe-Eliassen
Kristian Isdahl Mentzoni
Tobias Bekkestad
Maine Ingrid Saenz Størkersen
Charlotte Khongjan Johansen
Milde Mathea Kvernberg-Willman
Victor Selim Thoresen
Tiril Grimsgaard Hellesvik
August Gustafsson Schüller

Vigde

Vielsesdato Navn

22.04.2017 Kristina Woll og Erik Lunke
13.05.2017 Silje Klommenstein Kristiansen
og Happyboy Moses Biyela
03.06.2017 Miriam-Maria Fuentezo Angeltveit
og Lars Bergo Angeltveit
03.06.2017 Mina Nathalia Selnes Kolstad
og Jonas Strand
10.06.2017 Anette Dahl Myklatun og
Ingard Jensen
17.06.2017 Miriam Ridola og
Thomas Andersen
17.06.2017 Mette Baltzersen Hansen og
Gisle Andre Plettenberg
24.06.2017 Kine Folkøy Woxen og
Hans Marius Woxen
24.06.2017 Monica Skovli og
Håkon Sandberg
24.06.2017 Bjørg Helene Sønvisen og
Odd Stovik

01.07.2017 Linn Elisabeth Dølvik og
Max Drejer Jensen
01.07.2017 Marie Astride Sibelle Bonnot og
Espen Juell
01.07.2017 Mari Olga Appleby og
Jan Fredrik Aarøe
08.07.2017 Liselott Hellertz og
Svein Werner Heiskel
15.07.2017 Cecilie Nøklegård og
Tor-Egil Braaten
29.07.2017 Marie Syversen og Tom Henriksen
05.08.2017 Norunn Andrem og
Robert Hoffmann

Gravferd
Dødsdato

Navn

20.03.2017 Amanda Ulrikke Magdalene
Andresen
22.03.2017 Olav Erikstad
22.03.2017 Håkon Andresen
24.03.2017 Kåre Haugen
27.03.2017 Bergljot Roaldsøy
28.03.2017 Annie Korgsrud
30.03.2017 Inger Marie Stenersby
02.04.2017 Anna Marie Olsen
08.04.2017 Eva Helene Berntsen
10.04.2017 Helga Johanne Elvedal
12.04.2017 Randi Bjerkeseth
15.04.2017 Benny Berdahl
22.04.2017 Greta Lillian Nielsen
22.04.2017 Tron Johannessen
25.04.2017 Gunn Hansen
11.05.2017 Grethe Reidun Johansen
13.05.2017 Toe Kjernaas
22.05.2017 Liv Ellen Liaag
26.05.2017 Stein Olav Skogli
27.05.2017 Terje Sæthren
28.05.2017 Per Kristian Raanaas
31.05.2017 Jens Petter Furu
01.06.2017 Laila Nordby Fuglesang
06.06.2017 Lis Jytte Hansen
13.06.2017 Martin Antonsen
17.06.2017 Petra Dyrøy
17.06.2017 Berit Fæste Johansen
23.06.2017 Per Erik Johansen
27.06.2017 Ruth Elisabeth Askautrud
27.06.2017 Karl Johan Kristian Johansen
30.06.2017 Eli Bjørnsgård
04.07.2017 Gerda Roxrud
12.07.2017 Inger Emilie Hustad
20.07.2017 Gunnar Normann Jekthammer
21.07.2017 Per Marshall Berthelsen
24.07.2017 Rut Hovland
24.07.2017 Solveig Trine Olsen
25.07.2017 Karin Halvorsen
29.07.2017 John August Djerv
04.08.2017 Willy Arnold Fossum
06.08.2017 Michael John Thorp
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 27. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Reformasjonstema ”Nåden alene”
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Lørdag 2. september
Drøbak kirke kl. 11.00, kl. 12.30 og kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/ Maria
Ådland Monger – Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 3. september
Drøbak kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil
Hartberg – Drøbak Gospel deltar
Kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 10. september
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Søndag 17. september
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste/Høsttakkefest
v/ Dag-Kjetil Hartberg - Reformasjonstema
”Skaperverket er ikke til salgs”

Søndag 24. september
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare –
Avskjed med sokneprest Anne Mathilde
Klare
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndag 1. oktober
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Søndag 8. oktober
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste
Søndag 15. oktober
Frogn kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Reformasjonstema ”Frelsen er ikke til salgs”
Søndag 22. oktober
Drøbak kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste
Søndag 29. oktober
Drøbak kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 5. november – Allehelgensdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste – Drøbak Kantori deltar
Smia kl. 17.00 Smiagudstjeneste
Frogn kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste – Drøbak Kantori
fremfører Requiem av John Rutter
Søndag 12. november
Frogn kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Søndag 19. november
Smia kl. 17.00
Smiagudstjeneste – Reformasjonstema
”Mennesker er ikke til salgs”
Søndag 26. november
Drøbak kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

FELLESMØTER
høsten 2017

03/09: Svein Jakobsen
01/10: Eirik Austeng
05/11: Unni Fredstad
03/12: Lokale krefter
Alle møtene er i
Frelsesarmeens lokale kl. 18.00

TRENGER DU ELEKTRIKER?
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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

Besøksadresse Vestby:
Ellingard Monument AS
Verpetveien 52
1540 Vestby
Telefon: 22 15 55 50 Tast 1
E-post: monument@ellingard.no

3.999,-

JONSERED CS 2245 S

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

Besøk vår store utstilling i Vestby:

4.399,-

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

Salg av gravstein
Inskripsjoner

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

Kom innom i Verpetveien 52,
eller komponer gravstein
på våre nettsider:
www.ellingardmonument.no

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-16.00
Eller etter avtale
• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester
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Heer Legekontor

08.08.2016 15.00

Almenpraksis
Gunnar Bjerknes-Haugen

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

Åpningstider: Man, tir, fre kl. 8.30 - 16.00
Ons kl. 11.00-18.00

Familieterapi
Bente Bjerknes
Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30

Tlf. 64 93 60 06
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HVERDAGSLIV

LIVSKVALITET OG MENNESKEVERD

H

va er et «fullverdig liv»? Hvem
har denne definisjonsmakten?
Debatten om menneskeverdet
har i løpet av forsommeren nådd store
høyder. Universitetsstipendiat ved
UiO Aksel Braanen Sterri har kanskje
utfordret aller mest med sitt syn på
at mennesker med Downs syndrom
ikke har mulighet til å leve fullverdige
liv. I følge Sterri er det det enkelte
menneskets livskvalitet som skal være
avgjørende, vel og merke bedømt ut
i fra en standard på livskvalitet som
Sterri definerer.
Men hvordan defineres «et
fullverdig liv» og hvem har denne
definisjonsmakten?
Maslows behovspyramide
Jeg husker godt at jeg
for mange år siden lærte
om Maslows
behovspyramide.
I følge Maslow er
menneskers behov
rangert som en pyramide
hvor de aller mest
grunnleggende behovene
må tilfredsstilles først.
Pyramiden er bygget opp
nedenfra med fysiologiske
behov (sult, tørst, søvn),
behovet for trygghet
(sikkerhet, beskyttelse),
sosiale behov (tilhørighet,
kjærlighet), behovet for
anerkjennelse (selvrespekt,
status, anerkjennelse) og helt på
toppen behovet for å realisere seg selv
(personlig, åndelig). Senere har jeg
lært at behovene ikke er så hierarkisk
oppbygd som Maslow beskriver, men
at de allikevel treffer ganske godt.
Poenget er at behovspyramiden tar
utgangspunkt i hvert enkelt menneske,
og dets livssituasjon

- uavhengig av om man er frisk
eller syk, gammel eller ung, har
medførte eller senere påførte
traumer. Den tar utgangspunkt i det
enkelte menneskets grunnleggende
menneskeverd, også definert i
menneskerettighetserklæringens
artikkel 1: Enhver har rett til liv, frihet
og personlig sikkerhet.
Vi er ulike
Er det noe vi vet så er det at
mennesker er ulike og har forskjellige
ønsker for eget liv. Mitt liv kan være
veldig forskjellig fra ditt, men vi kan
begge oppleve stor grad av mening og
livskvalitet.

Hvordan er det mulig for oss utenfor
å definere noens grad av livskvalitet?
Jeg forstår ikke at enkelte mener
at intellektuelle ferdigheter kan
definere livskvalitet og menneskeverd.
Samtidig utfordres jeg på mitt eget
menneskesyn. Hvordan er min
holdning til mennesker som er
annerledes enn meg selv - flyktninger,
fysisk og psykisk syke, mennesker
med utviklingshemninger eller
mennesker med ulike utfordringer?
Hvordan forholder jeg meg til det
ukjente?
En nær relasjon
Heldigvis har mange, mange, både
foreldre og søsken av «annerledes»
barn skrevet hjertevarme og
tankevekkende innlegg om
latteren, gleden og samholdet
de har opplevd, men også
om utfordringene og ofte om
kampene de har kjempet for å
få tilstrekkelig hjelp og støtte fra
det offentlige.
Det de har felles er at alle har
en tett og nær relasjon til den
som er ”annerledes”. De vet
rett og slett hva de snakker
om. De vet om gledene og
de kjenner utfordringene, og
alle konkluderer med ord som
kan sammenfattes slik: ulikhet
beriker og gjør oss til bedre
mennesker.

Jeg har mang en gang undret meg
over hvordan «forventningene til
et fullverdig liv» endrer seg. Særlig
har jeg erfart det i forbindelse med
alvorlig sykdom. Også i andre
sammenhenger har jeg møtt det; Der
hvor jeg med et utenfra-blikk ser
stor smerte, sorg og plager har den
rammede fortalt om et liv som fortsatt
er verdt å kjempe for og fortsatt verdt
å leve.

Mangfold
Aksel Braanen Sterri uttalelser
provoserte meg, men det gir meg også
en mulighet til å bli enda mere klar
over hva jeg selv mener og tror på.
Jeg ønsker meg et lokalmiljø som
er raust, inkluderende og varmt.
Jeg velger å tro på mangfoldet
og viktigheten av å arbeide for et
samfunn forankret i et menneskesyn
som inkluderer alle.
Bente Bjerknes

