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Konfirmant 2012
Hverdagsliv

Sommerkonfirmanter
på Konfcamp

Noen hovedelementer i valget er
etablering av reelle valgmuligheter,
økt bruk av direktevalg og kirkelige
valg samtidig med offentlige valg.
Stemmerettsalderen er også senket til
15 år slik at ungdommene skal kunne
være med og bestemme.
Valgreglene er vedtatt av Kirkemøtet
og innfrir forutsetningene i avtalen
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Utkommer med 4 nummer pr. år.
Redaksjonen består av
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mellom alle de politiske partiene av
10. april 2008.
Det er lagt ned mye forarbeid av
mange for å få til et godt valg, og
målsetningen er klar om at oppslutningen skal bli betydelig større
enn ved tidligere kirkelige valg.

legge de større
føringene i
bispedømmeråd og Kirkemøtet som det
er felles valg til.
La deg høre og bruk stemmeretten din
– slik styrker du folkekirken vår.

Nå er det opp til dere som skal stemme.
Et riktig godt valg ønskes dere alle!
Det er viktig å engasjere seg og viktig
å gi sin stemme til de man mener er
best skikket til å inneha verv, lokalt i
menighetsrådet og til de som skal
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ålsetningen er at dette valget
skal kunne bidra til å styrke det
kirkelige demokratiet og engasjementet
både lokalt, regionalt og nasjonalt.

DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D)
Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK
Tlf: 64 90 61 70 Faks: 64 90 61 90
E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.frogn.kirken.no
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00
Frogn kirkelig fellesråd/menighetsråd
Leder: Ellen Klynderud
Tlf: 901 53 957
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Kirkeverge
Thor-Arne Prøis
Tlf: 64 90 61 71/982 45 560
kirkevergen@frogn.kirken.no

Prosjektleder trosopplæring
Anders Helset Eriksen
Tlf: 64 90 61 77
anders.eriksen@frogn.kirken.no

Saksbehandler
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/928 20 363
saksbehandler@frogn.kirken.no

Kirketjener
Jan-Helge Ljøstad
Tlf: 64 90 61 72/982 45 565
jan-helge.ljostad@frogn.kirken.no

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

Kirkegårdsarbeider
Frank Hansen
Tlf: 982 45 566

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

Kirkegårdsarbeider
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386

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

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

Ungdomsprest
Øivind Refvik
Tlf: 64 90 61 75/412 32 004
oivind.refvik@frogn.kirken.no
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Menighetsmusiker
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/982 45 562
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Kirkegårdsassistent Per
Morten Westgaard

HISTORIE

En sommer

full av merkedager…

A

lmanakk for Norge har eksistert
siden 1644. Lenge var denne lille
”boken” den viktigste, nest etter Bibelen
og salmeboken. Her finnes for
eksempel et rikholdig kalendarium med
tider for soloppgang og solnedgang,
planetkart og statistikker og en
rikholdig oversikt over merkedager.
De såkalte merkedager hang opprinnelig sammen med måten
primstaven var bygd opp på;
her var risset inn symboler
for bl.a. værmerkedager og
helgendager. I det følgende
gjør vi et ”sommerlig”
merkedagsdykk i månedene
juni, juli og august.

beskyttende makt, således også
Jonsokbålet; å hoppe gjennom
St. Hansbålet skulle beskytte mot
sykdom og ulykker. Dessuten var
St. Hansnatten, sammen med julenatt,
nyttårsnatt og Allehelgensaften særlig
”farlige” tider, da hadde naturen en
spesiell kraft. Også vann hadde en
mer undergjørende virkning denne
natten; syke mennesker samlet seg

av hedenske nordmenn, reddet seg
inn i en hule. I 1170 ble liket hennes
overført fra Selje til Kristkirken i
Bergen. St. Sunniva er Bergens
skytshelgen.
14. juli: Gammel midtsommerdag
(12. januar er midtvinterdagen).
20. juli: Marit vassause. Den hellige
Margaretha av Antiokia ble
drept under keiser Diokletians
forfølgelser i 307. Denne
dagen var den viktigste
merkedag for høstværet;
”Fekk ho Marit noko i vassausa si, blei det vondt å få
høyet tørt den sommaren.”

3. juni: Skoklefalldagen,
egentlig Rasmusdagen, etter
23. juli: Hundedagene
biskop Erasmus fra Antiokia,
begynner. De varer i Norge
som ble drept under keiser
til 23. august. Man trodde at
Diokletians kristenforfølgelser
varmen kunne gjøre hundene
på 300-tallet. Erasmus ble
gale. I oldtidens Egypt
påkalt ved vanskelige fødsler
merket man seg at Hundeog av sjøfolk i havsnød. I
stjernen (Sirius) begynte sin
Norge skulle man nå være
stigning på himmelen
Å hoppe gjennom St Hansbålet skulle beskytte mot sykdom og
ferdig med våronna, slik
samtidig som Nilen begynte
ulykker.
at hesten kunne spennes fra
å stige og den varmeste
skoklene, eller skjækene. På
tiden på året startet. Man
denne dagen skulle man ikke så, da
ved helsebringende kilder og drakk av trodde at stjernen var skyld i elvens
kornet ikke ville modnes. Noen steder vannet, enten det nå var ved St. Olavs- stigning og kalte derfor den
på Østlandet ble dagen kalt Rasmus
kilden på Dovre eller ved Kirsten Piils
påfølgende måneden hundedagene.
kneppneva; på denne dagen skulle
kilde i København.
Begynte hundedagene med godvær,
man bare sitte med hendene i fanget (!).
sluttet de ofte med dårlig vær, og
29. juni: Persok var særlig viet
omvendt. Man burde ikke bade i
24. juni: Jonsok (fra gammelnorsk
apostelen Peter, som regnes som selve denne tiden, ei heller la seg årelate,
Jonsvaka), Sankt Johannes’ festdag,
grunnleggeren av Kirken, ofte avbildet da kunne man bli tungsindig…
etter tradisjonen døperen Johannes’
med en nøkkel. Dagen var viktig for
fødselsdag. Johannes ble sett på som
innsamling av urter.
25. juli: Jakob våthatt var minnedag
forløperen til Jesus, og hans fødselsfor apostelen Jakob, som hadde sitt
dag ble lagt til 24. juni, et halvt år før
8. juli: Seljumannamesse feires til
virke i Spania; han er landets skytsjulaften. Den svenske geistlige Olaus
minne om den irske kongedatteren
helgen. Han led martyrdøden i år 44.
Magnus skriver i 1555 om feiringen av Sunniva og hennes ledsagere,
Hans jordiske levninger ble i middelSt. Hansaften i Norden bl.a.:
Seljemennene. Etter tradisjonen rømte alderen ført til byen Compostela, der
”Midtsommeraften samles folk, uanhun hjemmefra for å slippe å bli gift
en gjeter i følge folketroen skal ha sett
sett kjønn og alder, på byens torv eller med en hedning. Hun strandet på øya
en spesiell stjerne på himmelen.
ute i det fri, for der å danse i skinnet
Selje i Sogn og Fjordane mot slutten
En kirke ble senere bygget over
fra tallrike bål….” Det er en gammel
av 900-tallet. Sunniva og følget
graven. Navnet Compostela kommer
tanke at ilden har en rensende og
hennes fikk, etter å ha blitt angrepet
En sommer full av merkedager forts.
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ANDAKT

Om å bære og å bli båret
D

u verden, hvor mye jeg bærer i
disse dager…

Jeg har noen barn, og alle skal bæres,
men særlig hun på ett år skal stadig
vekk løftes opp. Og jeg gjør det mer
enn gjerne. Det er uansett sånn det er.
Et barn skal bæres. Det skal holdes.
Det skal trøstes. Det må løftes opp når
det faller og gråter. Jeg har ikke tall på
hvor mange ganger i løpet av et døgn
at jeg strekker hendene mine ut og
løfter barna mine opp. Et barn trenger
omsorg og kjærlighet; ja, at noen
løfter det og bærer det.
Gjennom livet bærer vi mye. Ikke bare
konkret, men tenk på alt det som vi
bærer med oss av vonde minner, sorg
og savn etter mennesker vi var glad i,
redsel og angst, traumer, dårlig
samvittighet, vanskelige relasjoner,
skuffelse over at ting ikke gikk som vi
hadde forventet, sykdom, ensomhet,
osv. Vi bærer disse følelsene med oss,
og det kan være tungt til tider. Man
blir trett av å bære. Man får såre
skuldre, vond rygg.

En sommer full av merkedager forts.
sannsynligvis fra latin: campus stellae,
”stjernens egn”; hele bynavnet blir da:
”St. Jakob i stjernens egn” (Santiago
de Compostela). Jakob er ofte avbildet
i kirkekunsten med en pilegrimshatt,
men som på primstaven ”ble til” en
regnværshatt (!). Regn på denne dagen
betydde en våt høst.
27. juli: Syvsoverdagen er til minne
om syv kristne brødre fra Efesos som
under keiser Decius’ kristenforfølgelser
i år 251 ble stengt inne i en hule.
Under åpningen av hulen ca. 200 år
senere, ble brødrene funnet sovende.
Ifølge legenden våknet de opp og
bekjente sin tro, for så å sovne inn for
bestandig. Slik været var denne dagen,
skulle det bli i syv uker fremover.

Heldigvis har vi også gode ting å bære
med oss: glede, latter, lekende barn,
lykkelige stunder, gode venner og
nære relasjoner, glade sommerminner,
god mat, sene varme sommerkvelder
osv. Dette gode gjør at det ikke blir så
tungt å bære de vonde tingene. Det
blir lettere å rette seg opp, som om
noen gir de ømme skuldrene litt
massasje.

I bibelen blir vi oppfordret til å ”bære
hverandres byrder (Galaterne 6,2)”.
Hjelpe hverandre gjennom det vanskelige. Være medmennesker. Det er
godt og nødvendig med litt bærehjelp,
når livet er tungt. Etter Oslo- og Utøya
tragedien har vi gang på gang blitt

29. juli: Olsok (Olavsvaka) var den
viktigste kirkefest i Norden i middelalderen; det er minnedag for Olav
Haraldssons død på Stiklestad i 1030.
Dagen var en viktig merkedag for
været: ”Er Olavsdagen våt, skal
bonden høste med gråt”.
10. august: Larsok var minnedag for
St. Laurentius. Han skal ha gitt blinde
synet igjen, og han utførte også andre
mirakler. Han ble pint til døde på en
glødende rist, som følge av sin kristne
tro. Han er derfor blitt skytshelgen for
yrker som har med ild og varme å
gjøre. Også for spedalske var han
skytshelgen.
15. august: Marimesse om høsten; til
minne om jomfru Marias opptagelse
til himmelen.
16. august: Rugdagen, til minne om
St. Rochus som levde på 1300-tallet.
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oppfordret til å vise omsorg og
nestekjærlighet.
I Skatval kirke der jeg er døpt,
konfirmert og gift, henger det et
alterbilde som har betydd veldig mye
for meg. Det er et maleri av Jesus, der
han, i all sin enkelhet, står med grå
kappe, uten sko og med et varmt og
kjærlig blikk. Han holder hendene
sine ut, som om han ønsker å ta i mot
meg, løfte meg, bære meg, gi meg
omsorg. Han sier selv: ”Kom til meg,
alle dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile
(Matteus 11, 28).” Jeg ser det for meg.
Hendene hans som strekker seg fram
mot meg akkurat som jeg selv gjør for
mine egne barn et utall ganger i løpet
av et døgn. Han er som en god far
som vil løfte, bære, trøste barnet sitt
og gi det omsorg.
Du verden, hvor mye jeg bæres i disse
dager…

Svanhild Moen Refvik

Han pleiet pestsyke og ble skytshelgen
for dem. Navnet hans ga assosiasjoner
til rug: nå skulle vinterrugen i jorden!
24. august: Barsok er til minne om
apostelen Bartholomeus som forkynte
evangeliet i Mesopotamia, Armenia og
Arabia. Han ble fengslet for sin tros
skyld og skal ha blitt halshugget.
27. august begynner ”jernnettene”
(trolig fra norrønt hjarn: hardfrossen
mark eller snø), tre (frost)netter i
august som man fryktet ville kunne
skade kornet.
Otto Schou

Kilder: Amanakk for Norge 2011
Internett
Per Holck: Merkedager og gamle
skikker, Cappelen 1993

OPPSLAG

Fellesmøter høsten 2011
Kristent Fellesmøte 11. september kl. 18.00 i Frelsesarmèens
lokale i Drøbak. Arne Baksvær taler og synger.
Ordet fritt/vitnesbyrd. Velkommen til fellesskap!

anno 1931

Notér også de andre møtedatoene i høst, og følg med under
"hva skjer" i Amta:
9. oktober, 13. november og 11. desember.

NYTT FLERBRUKSHUS/FLERBRUKSKIRKE – STATUS
Prosjektgruppen, sammensatt av 4 personer fra Frogn kommunes
administrasjon, og 3 fra kirken er nå i siste fase av sitt arbeid med
å vurdere de tre alternativene kommunestyret har bedt gruppen
om å vurdere, den gamle brannstasjonstomta på Dyrløkke,
”trekanttomta” på Ullerudåsen og Britannia-torget. Saken om
lokalisering av et nytt prosjekt skal etter planen opp i kommunestyret i Frogn den 5. september. Prosjektgruppa har innhentet en
økonomisk og teknisk vurdering av de tre alternativene fra et
konsulentfirma. I tillegg en foreløpig forhåndsuttalelse fra biskopen
i Borg om de tre lokaliseringsalternativene i forbindelse med
biskopens godkjenningsrolle. Biskopen har i sitt svar til Frogn
kommune av 16. juni 2011 uttalt at ”Borg biskop vil derfor ikke
kunne gi sin tilslutning til alternativ 3, Britannia-torget”. De to
øvrige alternativene har biskopen på dette tidspunkt ikke noen
spesielle kommentarer til. Prosjektgruppa skal legge fram sin
innstilling til rådmannen innen 7. august. Prosjektgruppa innstiller
på nybygg på brannstasjonstomta. Fra kirkens side er det også gitt
klart uttrykk for at også lokalisering på ”trekanttomta” er et
akseptabelt alternativ.
Fra så vel kirkens som kommunens administrasjon er det nå et stort
og klart ønske og forventning om at kommunestyret fatter endelige
og forpliktende vedtak slik at prosjektet med et flerbrukshus/flerbrukskirke kan realiseres så snart som mulig.

I Drøbak varer sommeren
fra 22. mai til 3. september…
”Velkommen til sommerens vakreste konsertserie!” forkynnes det
fra en valmuesmykket pamflett. Og vi tilføyer: I vår vakre kirke, i
vår vakre by! Konsertserien er denne sommeren inne i sin attende
sesong! Initiativtager og kunstnerisk leder er Danuta Kozon. Fra
hennes tryllestav har det i alle disse årene drysset masse gullstøv;
på programmet står nasjonalt og internasjonalt kjente utøvere. Her
er Solveig Kringlebotn og Tine Thing Helseth
(se bilde), Håvard Gimse og Henning
Kraggerud, Elizabeth Norberg Schulz og Truls
Mørk, pluss alle de andre. Og kirken er full;
mange kommer ikke inn! Når kommer storskjermen utenfor kirken? (Hans Martin kan
sikkert ta seg av den saken!)
Drøbak-sommeren varer altså i mer enn tre
måneder! Ikke dårlig det! Vi gleder oss
allerede til neste sesong!
Otto Schou
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KONFIRMANTENE 2011

Konfirmanter Frogn kirke 2011

Konfirmanter Drøbak kirke 7. mai 2011

Konfirmanter Drøbak kirke 8. mai 2011

Konfirmanter Drøbak kirke 15. mai 2011

Konfirmant 2012
Nå nærmer det seg oppstart for nytt
konfirmantkull. I skrivende stund (8/5)
er det 113 som har meldt seg på
kirkelig konfirmasjon. Erfaringsvis er
det en god del som melder seg på i
løpet av august. Årets konfirmanter
kan velge mellom å bli konfirmert i
mai eller i september. De som velger å
bli konfirmert i mai kan velge å bli
med på vinterleir til Mesnali i januar
eller en dagstur. De som velger å bli
konfirmert i september 2012 kunne
velge mellom å være med på
konfirmantleiren på Skjærgårds Music
and Mission på Risøya og KRIK
(Kristen idrettskontakt) sin sommerfestival ACTION med mye tid til å
være på Bø Sommarland og Idrett. Slik
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påmeldingen ser ut nå blir ca. 40 %
av konfirmantene konfirmert i mai og
60 % i september. Til nå har det vært
en stor overvekt som blir konfirmert
på våren, men til neste år blir det altså
en forskyvning til høstkonfirmasjon.
Det ser ut til at det passer godt for
familiene å feire konfirmasjon på
høsten, og for oss som stab er det flott
å få til å lage en lengre leir om sommeren.
Da har konfirmantene fri fra skole og
andre aktiviteter og erfaringsvis får
konfirmantene mer ut av konfirmasjonstiden jo lengre leir de reiser på.
Ungdomsprest Øivind Refvik skal ha
pappapermisjon store deler av høsten.
I den tiden vikarierer Maicon
Steuernagel og Svanhild Moen Refvik.

KONFIRMANTENE 2011

Sommerkonfirmantene
29 av konfirmantene våre var på
sommerleir på Risøya 5. - 10. juli. Til
sammen var det ca. 450 konfirmanter
på leiren som ble kalt KonfCamp.
Den er en del av den største kristne
ungdomsfestivalen i Norge;
Skjærgårds Music and Mission med
ca. 5000 deltagere i helgen.
Temaene for konfirmantleiren var:
”Teambuilding”- i Guds rike er alle
medarbeidere, ingen bare benkslitere.
”Love actually”- vi elsker fordi Gud

elsket oss først. ”Restart”- vi trenger
alle tilgivelse. Og ”Ta sjansen” – følg
Jesus. I tillegg var det eget seminar
for jentene, og eget for guttene om
utfordringer og gode råd.
Hver dag bygget vi på tre båter som
på lørdagen ble brukt i Ta-sjansen
konkurranse. Båtene bygget konfirmantene
helt selv og de ble lagt merke til for
design og fart, men dessverre hentet vi
ikke noen priser med oss hjem.

I tillegg ble det mye tid til bading,
volleyball, konserter, nye bekjentskap
og Singstar.
Det ble mange flotte samtaler om livet
og troen. Vi som var ledere takker dere
konfirmanter for en flott leir og håper
at dere har med dere mange gode
minner. Vi håper også at dere fikk mer
kunnskap og kjennskap til Han som er
veien, sannheten og livet!
Øivind Refvik, ungdomsprest

Konfirmanter 4. september
Drøbak kirke - kl. 11.00
Julie Larald Nataas
Markus Boug
Kristin Marsilie Iversen Nordhaug
Sara Elisabeth Lønn
Frida Gripstad
Anders Hast Løkken
Frida Backen Skar
David Nicolai Nerhus Eriksen
Mathilde Berge
Irma Michaela Gilboe
Kaja Martine Sjølstad
Embla Charlott Bjerknes
Iselin Klynderud
Andre Lloyd Hellem

Drøbak kirke - kl. 12.30
Benjamin Schäffer
Monica Berntsen Weiby
Ingvild Bøhlerengen
Mariann Wikerøy Funderud
Solrun Eline Schäffer
Gina Kristine Steen Aarheim
Kristin Cathrin Vøien
Ingri Malene Bjarkøy
Jakob Høgh Gjellestad
Benedicte Grebstad Tune
Mathilde Bakken Thoresen
Vilde Aaser Grønli
Dennis Grande Bakke
Haakon Andre Eidsaa
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DEN NORSKE KIRKE
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$RÐBAK OG &ROGN SOKN
&ORH½NDSSTEMMING VALGKORT
OG UTLEGGING AV MANNTALL

Velkommen til høstens
østens konsertserie i Drøbakk Kirke.
Lørdager kl. 12.00. Fri entré.
10 september

Tomine Mikkeline Eide, sang
Lydia Hoen Tjore, sang
Jie Zhang, klaver
Elias Narendran Mortensen,
gitar (Oppegård Kulturskole)

Ved Kirkevalget 2011 skal det velges 6 faste og 5 varamedlemmer
til et felles menighetsråd for Drøbak og Frogn. I tillegg skal det
velges 4 leke medlemmer til Borg bispedømmeråd.

17 september

Lerkekvartetten, strykekvartett
Daniel Rath, gitar (Kontra Kulturskole, Ski)

24 september

Duo Papillion
Sofie Lange Jønland, klarinett (Frogn Kulturskole)

1 oktober

BDM - trompetkvintett

8 oktober

Christopher Tun Andersen, fiolin
Jie Zhang, klaver

15 oktober

7BMHEBHFO
Valget finner sted  TFQUFNCFS  GSB LM  UJM 
på følgende steder:
%SCBL LSFUT: Drøbak kino - foajé
4PHTUJ LSFTU: Sogsti skole - administrasjonsbygg
%ZSMLLFÌTFO LSFUT: Dyrløkkeåsen skole
)FFS LSFUT: Heer skole - musikkrom
%JHFSVE LSFUT: Digerud forsamlingslokale
%BM LSFUT: Dal skole
Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den
norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2011.

Gleb Pysniak, cello
Ole Christian Haagenrud, klaver
Selma French Bolstad, fiolin (Kulturskolen i Ås)

22 oktober

Trio Cabech

29 oktober

Ingrid Søfteland Neset, fløyte
Jie Zhang, klaver
Christian Krogvold Lundqvist,
slagverk (Vestby Kulturskole)

5 november
NB! Vestby Kirke

'PSIÌOETTUFNNJOH Det vil være anledning til å forhåndsstemme
i perioden 10. august -9. september 2011
%SCBL PH 'SPHO LJSLFLPOUPS
3ÌEIVTWFJFO  3ÌEIVTFU JOOHBOH %
NBOEBH UJM GSFEBH GSB LM  UJM 

7BMHLPSU Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort og nærmere
informasjon i løpet av uke 31-32.
Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske
kirke, bes kontakte kirkekontoret for å få rettet opp
opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister.
Det samme gjelder den som er medlem i Den norske kirke, og
ikke har mottatt valgkort. Medlemsregisteret er grunnlag for
kirkelig manntall.

Ad Astra orkester
Kammerkoret Via Cantus
Njål Sparbo, bassbaryton
Guttesopraner fra Det Norske Guttekoret
fremfører Requiem av Gabriel Fauré (1893 versjon)

12 november

Vivo kvartetten, strykekvartett
(i samarbeid med Dextra Musica)
Inga Våga Gaustad , fiolin (Nesodden Kulturskole)

19 november

Bjørg Værnes Levis, cello
Jie Zhang, klaver
”Forskjellig For Celli” (i samarbeid med Dextra Musica)

&UUFSTZO BW NBOOUBMM Kirkelig manntall for Drøbak og
Frogn sokn er lagt ut for ettersyn på Drøbak og Frogn
kirkekontor, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære
åpningstid i perioden 10. august til 9. september. Det er kun
anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller
en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra.
Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført
eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter
opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Kunstnerisk leder: Danuta Kozon

www.adastra.no

design: enzo.no

www.kirkevalget.no

• Informasjon om
bispedømmerådsvalget .......................side 9
• Presentasjon av de leke kandidater
til bispedømmerådsvalg...............side 10/11
• Informasjon menighetsrådsvalget .....side 13
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til menighetsrådet .......................side 14/15

Hva er bispedømmerådvalget?

Bli bedre kjent med de leke
kandidatene til bispedømmerådet

11. - 12. september er det kirkevalg i forbindelse med kommune- og fylkestingvalg. I
Borg skal denne dagen fire av de leke medlemmene til bispedømmerådet velges. De blir
også utsendinger fra Borg til kirkemøtet. Ytterligere tre medlemmer i bispedømmerådet
blir i november valgt av de nye menighetsrådene. I tillegg skal prestene og andre ansatte i
kirken velge til sammen to medlemmer. Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.

Hva står kandidatene for og hva mener de om forskjellige
kirkelige spørsmål? Nominasjonskomiteen har stilt alle
kandidatene en rekke spørsmål:

Slik stemmer du
• Hvert kirkemedlem stemmer på den eller
de personen (e) de helst vil ha inn ved å
sette inn tall på stemmeseddelen (se
eksempel under til høyre)
• Stemmeseddelen er alfabetisk. Kandidatene
har derfor like stor mulighet til å bli valgt,
uavhengig av hvor på seddelen de står.
• Stemmesedler uten tall vil bli forkastet.
Velgeren må minst merke én kandidat
med et tall, men kan rangere opptil 19.
kandidater. Disse merkes da fra 1 til 19,
der kandidaten som merkes med nummer
1 er høyest rangert.

1. Hva er kirkens tre viktigste utfordringer?
2. Har du tanker om hvordan Dnk kan øke oppslutningen om
gudstjenesten blant sine medlemmer?
3. Hva vil være ditt bidrag til arbeidet i Borg bispedømmeråd?
4. Vi får en annen relasjon mellom stat og kirke. Hva mener du vil bli
den største utfordringen i fremtiden i forhold til dette?
5. Hva er viktigst for deg i din kristne tro?
På side 2-3 i dette særtrykket er kandidatene kort presentert.
De fulle presentasjonene og svarene ligger på www.kirken.no/borg
eller www.kirkevalget.no
I tillegg vil du på www.kirken.no/borg finne et eget presentasjonsskjema for den enkelte kandidat med supplerende opplysninger om
yrke, verv, erfaring m.m.
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Kirkevalget 2011
oppsummert
• Eksempler på korrekt utfylt stemmeseddel
vil være tilgjengelig i valglokalet.
• Valgdagene er 11. og 12. september.
• Forhåndsstemming skjer fra 10. august.
• Kandidatene blir valgt for fire år.
• Alle medlemmer av Den norske kirke har
stemmerett fra det året de fyller 15.
• I august vil alle stemmeberettigete motta et
valgkort med informasjon om hvor og når
de kan stemme.

Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme
Adresse: Bjarne Aas gt 9,
Boks 403, 1601 Fredrikstad
Telefon 69 30 79 00
Telefaks: 69 30 79 01
E-post: borg.bdr@kirken.no
Web:
www.kirken.no/borg
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De leke kandidatene i
Anne Brun
Andersen

Ole Petter
Gjerlaug

Anne Gangnes Kleiven

Lærer/rådgiver.
Kråkerøy. 61 år.

Pensj.flyger.
Våler. 65 år.

Adjunkt.
Rømskog. 56år.

Bakgrunn:
Menighetsråd, skolestyre,
kommunens eldreråd m.v

Bakgrunn:
Menighetsråd, Kirkens Nødhjelp, kommunestyre, leder
idrettslag, instruktør m.v

Bakgrunn:
Leder menighetsråd og
styremedlem Normisjon.

Mit

Bakgrunn:
Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd.

Bakgrunn:
Leder Acta
Skedsmokorset.

Mit

r
r

t kand

um

me

Student.
Hurdal. 24 år.

Bakgrunn:
Bispedømmeråd, leder
Borg ungdomsråd,
studentråd m.v

Geir Arild L.
Magnussen

Frøydis Indgjerdingen

u

idat

Satsingsområder:
• Ungdomsdemokrati
• Ung i kirken, 18-30satsingen
• Kirkemusikk
• Trosopplæring
• Miljø, grønne
t kand
menigheter

m m er

Avd. ingeniør.
Ski. 43 år.

Bakgrunn:
Menighetsråd, fellesråd,
Røde kors m.v.

n

u

www.kirkevalget.no

idat

Satsingsområder:
• Ungdomsarbeid
• Evangelisering, vekst og
fornyelse
t kand
• Kirke-stat

Mit

n

Satsingsområder:
• Tydeliggjøring av kirkens
tro
• Budskap i et flerkulturelt
samfunn
• Barne-og ungdomsarbeid
• Undervisning og gudstjeneste

Student.
Skedsmo.21år.

m me

r

r

Fagutviklingssykepleier.
Fjellhamar.
61 år.

Kristian B.
Lausund

Satsingsområder:
• Oppfølging og trosopplæring blant konfirmanter
• Utadrettet kirke
• Samarbeid med andre
kirkesamfunn og kristne
organisasjoner

Mit

Kirsti
Frøshaug

me

m me

idat

m me

u

n

u

t kand

r

Satsingsområder:
• Barne-og ungdomsarbeid
• Diakonale tjenester
• Trosopplæring
• Gudstjenesten
t kand
n

Mit

r

Bakgrunn:
Menighetsråd, leder fellesråd, kommunestyre og formannsskap.

idat

n

um

Student
Skårer. 23 år.

idat

Pensjonert fra
forsvaret.
Råholt. 67 år.

t kand

Elin Kloster

Satsingsområder:
• Gudstjenesteliv
• Ungdomsarbeid
• Felleskap på tvers
av generasjoner

idat

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Menighetsutvikling
• Dialogarbeid mellom ulike
interessegrupper og
verdisyn
• Kirken som kulturbærer
• Videreutvikle kirken
som organisasjon

me

n

Bakgrunn:
Bispedømmeråd, leder
fellesråd, KA, regjeringens
dåpsopplæringsutvalg m.v

Arne Hagen

Mit

Forsker.
Nittedal. 56 år.

um

Mit

r

Erling
Birkedal

m me

r

Mit

m m er

idat

idat

n

u

u

n

t kand

t kand

Mit

Mit

me

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Diakoni
• Allsidighet
• Misjon

idat

idat

n

um

Satsingsområder:
• «Oppmyking» av gudstjenestene og det
musikalske
• Dåpsopplæring og ungdomsarbeid
• Diakonalt arbeid
t kand
• Styrke kjernefamilien

n

Satsingsområder:
• Gudstjenesteordning,
liturgi, salmer
• Trosopplæring
t kand
• Diakoni

alfabetisk rekkefølge
Kari Stray
Nordberg
Personalutvikler.
Skårer. 54 år.

Mit

t kand

Andreas
Henriksen
Aarflot
Student.
Ås. 22 år.

Mit

r

m m er

u

idat

u

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Ungdomsarbeid
• Unge voksne 18-30 år
• Ny kirkeordning
• Klima og bæret kand
kraftig utvikling
n

m me

t kand

n

idat

n

u

d

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Gjøre gudstjenesten
relevant
• Kultursatsing
• Ungdomsarbeid

idat

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Ledertrening for 18-25 år
• Forme kirken i ny
organisering
kan

Mit

Bakgrunn:
Kirkekor, barne-ungdomsarbeid, verneombud,
Norges KFUK-KFUM m.v.

t

Bakgrunn:
Det lutherske verdensforbund – Youth Liason, bispedømmeråd, ungdomsråd, leder Ås Tensing, leder
Blindern KFUK-KFUM

Bakgrunn:
Leder menighetsråd, bispedømmeråd, leder Norges
KFUK-KFUM, visepresident
KFUMs verdensforbund,
Flyktningerådet, styreleder
Rønningen folkehøyskole m.v

m me

r

r

Rektor.
Mysen. 64 år.

Sykepleier.
Skedsmo.
30 år.

r

Satsingsområder:
• Trosopplæringsreformen
• Diakoni

Satsingsområder:
• Forkynnelse av kirkens
budskap
• Inkluderende fellesskap
• Engasjement for lidende
trossøsken i andre land

Bjørn
Solberg

Ida Marie
Nielsen

Mit

r

m me

r

u

n

Bakgrunn:
Leder menighetsråd

Bakgrunn:
t kand
Leder menighetsråd,
utvalg og komiteer,
u
m me
politiske styrer og
utvalg, forliksråd, Santalmisjon og Normisjon m.v

Mit

Psykiatrisk
sykepleier.
Rolvsøy. 58 år.

n

n

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Gudstjenesten og gudstjenestereformen
• Stat-kirke spørsmål

Pensjonist.
Frogner. 73 år.

idat

idat

Bakgrunn:
Søndagskole,
menighetsråd,
u
bispedømmeråd,
m m er
kirkeråd, lærenemnd, skatteetat,
Norges Juristforbund m.v

me

idat

t kand

um

Kåre Arvid
Ulvund

Randi Solberg Olseng

Seksjonssjef/
skattejurist.
Jeløy. 47 år.

t kand

n

Satsingsområder:
• Styrke diakonien
u
m me
i kirken
• Personalutvikling
• Gi troserfaringer plass
• Rekruttering av frivillige
• Utvikle gudstjenesten

Satsingsområder:
• Menighetsutvikling
• Livsnære fellesskap
• Gudstjenestelivet
• Trosopplæring
• Lederskap

idat

Mit

t kand

idat

idat

n

Jofrid Trandem Myhre

Bakgrunn:
Menighetsråd, Oase,
Høgskolen i Staffeldtsgate

n

Satsingsområder:
• Frivillige medarbeidere
til Kirkens SOS
t kand
• Diakoni
• Styrke lokalum
kirken
me

Bakgrunn:
KFUK-KFUM, menighetsråd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU-representant, leder Lørenskog kvinne-og
familielag m.v.

r

Bakgrunn:
Leder menighetsråd, leder
Kirkens SOS, redaktør
menighetsblad, kommunestyre, Normisjon m.v.

Seniorrådgiver.
Ø. Rælingen.
55 år.

Mit

Markedssjef.
Skjeberg.62år.

Mit

Mariann
Tvetene

Mit

Bjørn Terje
Mathisen

ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30
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PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL MENIGHE
4. kandidat
Leif Tomter
Drøbak, 67 år

7. kandidat
Jorunn Holter
Drøbak, 77 år

Yrke: Pensjonist
Relevant erfaring:
Drøbak og Frogn menighetsråd (20092011), 16 år KFUM-leder, 18 år i
Oscarsborg Festnings Venner,
2 perioder i Frogn kommunestyre,
1 periode vara i Frogn kommunestyre,
3 år som minimarton’general’ i DFI.
Satsingsområder:
Åpen folkekirke, engasjere barn og
unge, bidra til fornuftig og god bruk av
kirkene og menighetens nye flerbrukskirke til sang og musikk.

Yrke: Pensjonist
Relevant erfaring:
Kommunepolitiker i Frogn,
varaordfører i to perioder (1984-2011),
Fylkespolitiker Akershus fylkeskommune
(1984-1996), Stiftelsen Avistegnernes
Hus, leder (2001-2010), div. lederverv
i Venstre, lokalt og fylkeslag (1984-2011).
Satsingsområder:
Bygging av ny kulturkirke på
Trekanttomta, samarbeide kirken og
kulturlivet i Frogn.

1. kandidat
Møyfrid Hveding
Drøbak, 44 år
Yrke: Partner i Advokatfirma
Relevant erfaring:
Medlem i plankomiteen for ny
flerbrukskirke (2010-), nestleder i
menighetsråd (2009-2011), leder for
gudstjenesteutvalg, medlem av styret
for Frogn Næringsråd, div. andre verv i
menighetssammenheng og tidligere
som studentpolitiker.
Satsingsområder:
Bygging av ny flerbrukskirke, arbeid
med barn og ungdom (møte ungdommen
der de er), inkludering (alle skal finne
sin plass i kirken), kirken i samfunnet
(samarbeid med andre samfunnsorganer), frivillighet (en fantastisk
ressurs som må brukes og verdsettes.
2. kandidat
Vebjørn Haram
Drøbak, 46 år
Yrke: Distriktssjef DnB NOR
Relevant erfaring:
Styreleder Drøbak Gospel (20082009), medlem av Drøbak og Frogn
menighetsråd (2009-2011).
Satsingsområder:
Barne- og ungdomsaktiviteter, sang og
musikk i kirken, flerbrukskirke,
barnefestival, utvikle gudstjenestene.
3. kandidat
Jorunn Bakken
Drøbak, 63 år
Yrke: Fagkons. Frelsesarmeen
Relevant erfaring:
Medlem av Frogn menighetsråd
(1981-1985) og Drøbak og Frogn
menighetsråd (2009-2011), div. utvalg
i Frelsesarmeens sosialtjeneste (1979-),
sakkyndig i fylkesnemnd for sosiale
saker (2000-2008).
Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, diakoni, konfirmantopplæring,
flerbrukskirken.

5. kandidat
Hege Kristoffersen Solberg
Drøbak, 36 år
Yrke: Assistent Heer skole/SFO
Relevant erfaring:
Styret i Fagforbundet i Frogn (20002002), styret i Frogn Arbeiderparti
(2005-2010), fast medlem i Miljø,
Plan og Bygg (2007-2011),
varamedlem Frogn kommunestyre
(2007-2011).
Satsingsområder:
Håper å rekruttere flere barn, ungdom
og familier til å møte på de flotte
aktiviteter og gudstjenester som
menigheten arrangerer. Et godt og
trygt oppvekstmiljø til barn og unge.
En plass til alle i et flerbrukshus/kirke.
6. kandidat
Gjermund Stormoen
Drøbak, 59 år
Yrke: Eget rådgivningsfirma
Relevant erfaring:
Ski kommunestyre (1980-1988),
Kråkstad menighetsråd (1981-1994),
Ski kirkelige fellesråd (1994-2000).
Satsingsområder:
Sørge for byggestart på kirke, kirken
bør bygges på en måte som gir lave
driftskostnader, ønsker å utvikle kirken
til en aktiv grønn folkekirke.
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8. kandidat
Magnar Bøhlerengen
Drøbak, 42 år
Yrke: Gravferdskonsulent
Relevant erfaring:
Medlem i menighetsrådet i Frogn og
Drøbak, kirketjener i Drøbak og Frogn.
Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeidet.
9. kandidat
Liv Hagberg Jacobsen
Drøbak, 61 år
Yrke: Bibliotekar Seiersten Usk.
Relevant erfaring:
Kommunestyret og Formannskapet
(1999-2011), medlem i kommunens
kriseteam (2005- ), medlem i menighetsråd og kirkelig fellesråd.
Satsingsområder:
Flerbrukshus på Trekanttomta, ungdomsarbeid, nytenkning, åpenhet.
10. kandidat
Reidar Stenset
Drøbak, 55 år
Yrke: Miljøarbeider Seiersten
Relevant erfaring:
Har jobbet i 16 år med barn og unge,
jobbet med ungdom med egen
oppfølging.
Satsingsområder:
Barn, ungdom og eldre og troen på Gud.

PINSEFEST

ETSRÅDSVALGET
10. kandidat
Erna Marie Fallrø
Drøbak, 77 år
Yrke: Pensjonist
Relevant erfaring:
Aktiv i Skoklefall menighet (1963-2007).
Satsingsområder:
Flerebrukskirke, eldreomsorg og barn og
ungdom.

Pinsefest på Oscarsborg

D

et er blitt en fin tradisjon med Pinsefeiring for hele Follo prosti på
Oscarsborg festning på 2. pinsedag. I år var Pinsefesten lagt opp som et
familiearrangement og ca. 500 mennesker i alle aldre fant veien til Oscarsborg
denne dagen og koste seg i det flotte forsommerværet. Et stort barnekor bidro
under gudstjenesten og årets gjest var forkynneren og trubaduren Tore Thomassen.
Familien Ådland Monger fortalte fra misjonsarbeidet de driver i Mali.

11. kandidat
Svein Moen
Drøbak, 62 år
Yrke: Datatekniker, div.
Relevant erfaring:
3 perioder i menighetsråd (1986-2011),
div. styreverv i borettslag, organist- og
kirketjenervikar, guide Oscarsborg,
selvstendig næringsdrivende.
Satsingsområder:
Bygging av ny kirke er absolutt
nødvendig, barne- og ungdomsarbeid,
musikk i kirken, ikke forandre liturgi
FOR mye, åpen kirke, men verdig.
12. kandidat
Bjørg Andersen
Nordre Frogn, 70 år
Yrke: Spesialpedagog
Relevant erfaring:
Medlem menighetsråd (1 periode på
70-tallet), styremedlem Dal barnepark
(1970-1980), Dal søndagsskole (19751985), Dal Triangelklubb (KFUK/M)
(1975-1990), NMS-Dal misjonsforening
(1966-2011).
Satsingsområder:
Søndagsskole eller hverdagsklubber for
barn, konfirmantaktiviteter, menighetens
misjonsprosjekter, samarbeide med
andre for våre nye landsmenn, legge til
rette for at familier og nyinnflyttere vil
trives i menigheten.
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AKTIVITETER

KJÆRE 4-ÅRING!
Har du lyst til å besøke en av kirkene våre og få
din helt egen kirkebok?
18. september blir det delt ut bøker i Frogn kirke. Den
søndagen skal vi også feire høsttakkefest og kirken vil bli
pyntet med høstens frukt og grønnsaker.
25. september skal vi ha en Sprell Levende gudstjeneste på
søndagsskolevis i Drøbak kirke med utdeling av bøker der.
Det blir spennende og skal passe perfekt for deg som er 4 år.
Ta med så mange gjester du vil! Velkommen!
Invitasjon sendes også i posten.

Et godt sted å være
Kirken skal være et godt sted å være for alle
som kommer dit. Og nå har vi laget en
barnekrok i Frogn kirke så de yngre
medlemmene i menigheten kan kose seg litt
når gudstjenesten blir lang. Den er plassert
inne på møterommet ved siden av våpenhuset. Rommet er lydisolert slik at ingen
forstyrres hvis leken blir litt høylydt, samtidig
formidles det presten sier inn via en høytaler
på veggen. Det finnes lesestoff, tegnesaker,
puslespill og litt forskjellige leker. Bøker og
leker kan også medbringes inn i kirken, hvis
man ønsker det.

Velkommen til sosialt og uformelt treff for
deg som er hjemme med babyen din.
Vi starter opp tirsdag 6. september kl. 11.00 i Frognhallen.
Samlingen starter med at vi synger i ca. 45 min.,
etterpå blir det tid til mat og prat.
Samlingene går over 10 tirsdager, pris kr 400,- (inkl. servering).
For påmelding/informasjon ring
Kirkekontoret 64906170 (kl. 10-14),
eller e-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
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AKTIVTETER

Barne- og familietilbud
i Drøbak og Frogn menigheter høst 2011

Lyst til å bli med? Bare se her:
Fram til barnefestivalen i oktober skal
vi ha fellesøvelser sammen med Ås
soulchildren. Dette er ikke noe nytt.
Det var faktisk et samarbeid mellom
disse to korene i vår også, i forbindelse
med Oscarsborggudstjenesten
2. pinsedag. Samarbeidet var så
vellykket, at vi gjør det igjen. Denne
gangen øver vi fram mot barnefestivalen
i Drøbak 14.–16. oktober, samt en opptreden på Ås senere samme måned. Det
er inspirerende å jobbe sammen og så
blir vi jo mange flere. Senere på høsten
blir det julekonsert sammen med Trine
Rein og band i Drøbak kirke. Det
kommer til å bli veldig gøy.
Vi trenger nye medlemmer i koret vårt.
Går du i 4. – 8. klasse, og du liker å
synge, er det topp om du blir med. Vi
har øvelser hver mandag på Seiersten
ungdomsskole fra kl. 17.30 – 19.00.
Første øvelse er mandag 29. august.

August:
21.08: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
28.08: Gudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00. Turmarsj til Knardal etterpå.
September:
11.09: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
15.09: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
18.09: Høsttakkefest og 4-års bok i Frogn kirke kl. 11.00
25.09: Familiegudstjeneste og 4-års bok i Drøbak kirke kl. 11.00
Oktober:
02.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
13.10: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
14-16.10: Barnefestival på Dyrløkkeåsen skole
16.10: Festivalgudstjeneste på Dyrløkkeåsen skole kl. 11.00
23.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
November:
03.11: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
06.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
13.11: Sportsdag på Dyrløkkeåsen skole kl. 14.00
20.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
27.11: Lys våken gudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00
Desember:
01.12: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
04.12: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
 -XOHYHUNVWHGV¡QGDJVVNROH NO 
18.12: Vi synger julen inn i Frogn kirke kl. 17.00
24.12: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 14.30
I tillegg har vi
BABYSANG med oppstart tirsdag 6. september, kl. 11.00 i Frognhallen
BARNEGOSPEL for barn fra 6-9 år. Øver hver mandag kl. 16.30 – 17.15
SOULCHILDREN for tweens fra 10-14 år. Øver hver mandag fra 17.30 – 19.00
KLUBB FOR KOMPISER for tweens fra 10-14 år. Møtes ca. to onsdager i måneden.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Randi Flock på kirkekontoret tlf. 64 90 61 70
eller kikk på: www.frogn.kirken.no

- et tilbud for deg som vil synge
med barna dine
Vi begynner med enkel middag kl. 16.30.
Kr 20,- for voksne og kr 10,- for barn.
Fra kl. 17.00-17.45 er det sangstund
tilrettelagt for barn fra 2 - 6 år.

Går du i 1. - 4. klasse og du liker å synge,
da må du bli med i

Dette er gøy, det er liv og røre,
rytmeinstrumenter, dans og sang!
Velkommen til Frogn Rådhus (kantina)
disse torsdagene:
15. september
13. oktober
3. november
1. desember

Vi synger oss fram mot barne-festivalen i oktober og gleder oss
til å være med på den. Der skal vi synge for flere hundre barn.
I tillegg blir det flere andre opptredener i løpet av høsten.
Sangene er preget av glede og futt og fart.
Vi trenger nye medlemmer til koret vårt. Øvelsene er hver
mandag på Seiersten ungdomsskole fra kl. 16.30 – 17.15.
Første øvelse er mandag 29. august.
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AKTIVITETER

SPORTSDAG

Yes- ungdomskvelder

13. november kl. 14.00

Drøbak og Frogn menighet
arrangerer ungdomskvelder
ca. annenhver lørdagskveld på
Dyrløkkeåsen kultursenter. Her blir
det sport og leker i hall, samling og
mat (kr 30,-).

Tradisjonen tro arrangerer menigheten
sportsdag på Dyrløkkeåsen skole.
Den blir i år søndag 13. november fra
kl. 14. Det blir mulighet til å kjøpe
pølser, hamburgere ++. Velkommen!

Følgende lørdager er det
ungdomskveld i høst:
10. sept., 24. september, 29. okt.,
12. nov., 26. nov., og 10. des.
I tillegg er mange ungdommer med
på ungdomsledertur 27.-28. august
og ungdomsledere på barnefestivalen
14.-16. oktober.
For mer informasjon se
www.frogn.kirken.no eller ta
kontakt med kirkekontoret

Barnefestivalen til Drøbak igjen!
I fjor var Klubb for Kompiser og kirken
i Drøbak og Frogn vertskap for
KFUK-KFUMs Barnefestival for
Oslofjord-området. 300 store og små
fylte Dyrløkkeåsen skole med liv og
røre en hel helg i oktober.
Det gikk så bra, og var så moro, at vi
gjør det igjen! Mange lokale voksne
og ungdomsledere vil trå til, og alle
lokale barn i alderen 2.-7. klasse er
velkomne!
Datoen er 14.-16. oktober.
Programmet blir en mix av fellessamlinger i hallen og valgfrie
aktiviteter. Fra Drøbak og Frogn er det

tre grupper som deltar; Klubb for
Kompiser, Barnegospel og SoulChildren.
Alle lokale barn som vil være med i
tillegg til disse blir godt ivaretatt av
våre ledere.
Prisen blir ca. 700 kr og inkludere all
mat, aktiviteter og overnatting på skolen.
Festivalen avsluttes med en kjempegudstjeneste i idrettshallen søndag
kl. 11. Kirkene i Drøbak og Frogn
stenges den dagen; da er det på
Dyrløkke det skjer og alle er velkomne
dit!
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Alle 4. og 5.klassinger i kommunen
får spesiell invitasjon, men alle kan
melde seg på. Se kirkens hjemmeside
for påmeldingsinformasjon, eller
kontakt kirkekontoret.
Noen smakebiter:
Tema: “Gud gir terningkast 6!”
Solidaritetstorg
Kjempeunderholdning
Topp sang musikk
Velg mellom dans, perkusjon, tur til
Oscarsborg, Forskerfabrikk på Ås,
Baking på Museet og mye mye mer.
Sunniva Gylver kommer på lederkro

AKTIVTETER

Klubb for kompiser
Klubb for kompiser er for de som
liker aktivitet, fellesskap og gode
kompiser. Basen vår er Seiersten
ungdomsskole, men aller best liker
vi oss når vi for eksempel griller
pølser i skogen, klatrer i trær eller
sparker ball på en slette.
Vårens aller kuleste "møte" var turen
til Høyt og lavt aktivitetspark. Der
var vi bokstavelig talt både høyt og
lavt i trærne og fikk prøvd ut både
motet og musklene.
14.-16. oktober er det barnefestival
på Dyrløkkeåsen skole. I tillegg til
den skal vi ha møter ca. annenhver
onsdag utover høsten, datoene
kommer på www.frogn.kirken.no
så snart de er klare.

TUSEN TAKK TIL HILDE

Løwén Grumstad for mange års
arbeid i menigheten, både som frivillig, og som ansatt siden 1. januar
2007. Hilde har i mange år vært aktivt med i barnearbeidet og med andre
frivillige oppgaver i menigheten. Fra
januar 2007 ble hun ansatt i 60 %
stilling som prosjektleder for arbeid
med frivillige og utvikling av trosopplæringen i Drøbak og Frogn
menighet. Hun har planlagt og
iverksatt, og til dels selv ledet mange
aktiviteter for barn: babysang,
søndagsskole og Kompis-klubben for
å nevne noe. Hun har vist store evner
til å lede og engasjere barn, og er
blitt høyt verdsatt av både foreldre og
barna selv i dette arbeidet. Som aktivt
medlem av menigheten har hun også
bidratt på mange andre måter. Hun
har også vært et engasjert og aktivt del
av staben på kirkekontoret. Av
spesielle årsaker har hun valgt å si
opp sin stilling, og fratrer den 1.
september. Både Frogn kirkelige
fellesråd, Drøbak og Frogn menig-

hetsråd og staben på kirkekontoret
ønsker å si henne en dyptfølt takk for
alt det positive hun har bidratt med.
Selv om hun slutter i lønnet arbeid
håper vi hun fortsatt vil forbli et aktivt
medlem av menigheten.

VELKOMMEN TIL ANDERS

Helseth Eriksen, som tiltrer et vikariat
som prosjektleder med ansvar for
trosopplæringen, foreløpig fram til
31. mars i 2012. Anders har gjort forskjellige ting i sitt 45-årige liv, hvorav
svært mye knyttet til arbeid med
barn- og unge, bl.a. i KFUM speiderne og i menigheten sin i Nittedal.
Han har valgt å begynne på en ny utdannelse, og er i gang med et teologi
studium, innimellom mange aktiviteter, lønte og ulønte. Han tiltrådte
vikariatet den
1. august. Vi ønsker Anders veldig
velkommen i fellesskapet og ser fram
til et godt samarbeid omkring utviklingen av trosopplæring for barnog unge i Drøbak og Frogn.
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Kirken i Frogn
G R AV S E R V I C E
Vi monterer
selvvanningskasser for enkelt
gravstell
Den originale MobilPlant
med 15 års holdbarhet

Liten rektangulær, 39 x 29 cm

Flere varianter

Stor buet, 49 x 29 cm

VI VASKER, BOLTER,
RETTER OPP OG RESTAURERER
SKRIFT PÅ GRAVSTØTTER
RING 986 84 106

Lindebråte
n o r d r e

g å r d s d r i f t

www.gravservice.no

Dirridam
For deg som vil synge med barna
dine (opptil 6 år) - enkel middag
og sangstund 15/9, 13/10, 3/11
kl. 16.30 på Rådhusets kantine

Sprell levende søndagsskole
21/8, 11/9, 2/10, 23/10,
6/11, 20/11
Kl. 11.00 på Hospitalet
Søndagsskolen starter i kirken
Drøbak og Frogn Barnegospel
For de mellom 6 og 9 år som liker å
synge sanger med futt og fart i!
Hver mandag kl. 16.30 - 17.15
Seiersten Ungdomsskole musikkrom
Drøbak og Frogn Soul Children
For sangglade tweens (4.–7. klasse)
hver mandag kl. 17.30 – 19.00
Seiersten Ungdomsskole musikkrom
Klubb for Kompiser
For 4. til 7. klasse, klubbkveld
kl. 18-20 i kantina på Seiersten (for
datoer se www.frogn.kirken.no)
YES ungdomskveld
10/9, 29/9, 29/10, 12/11, 26/11.
Sport, drama, samling, underholdning
og god mat på Dyrløkkeåsen skole
kl. 19.00 – 23.00.
Drøbak Gospel
For ungdom fra 15 år og voksne
mandag kl. 19.15 – 21.45 på Hospitalet. Oppstart 5/9
Drøbak Kantori
Tirsdag kl. 19.30 – 21.30 i Frogn
kirke. Oppstart 6/9

Drøbak/Frogn
Begravelsesbyrå
Jan-Oddleiv Garder

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Avd. leder: Magnar Bøhlerengen

Tlf. 64 93 26 00 hele døgnet
www.gsb.no

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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Kantorens salmekor
For deg som vil være med å løfte
salmesangen på gudstjenestene.
Mandag kl. 17.30-18.30 på
Hospitalet. Oppstart 5/9
Diakonitreff
25/8, 22/9, 27/10, 24/11 kl. 11.30
på Hospitalet
Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og
stillhet hver mandag fra kl. 18.30 til
20.00
Mer info på www.frogn.kirken.no,
eller på tlf. 64 90 61 70

GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 21. august
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole
Søndag 28. august
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste – tur til Knardal
etter gudstjenesten
Søndag 4. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 12.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 11. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole
Søndag 18. september
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste/høsttakkefest
Frogn mannskor og Bygdekvinnelaget
deltar – utdeling av 4-års bok
Søndag 25. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Familiegudstjeneste – utdeling av
4-års bok – tur med Historielaget etter
gudstjenesten
Søndag 2. oktober

Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole
Søndag 9. oktober
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste

Søndag 13. november
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste – Drøbak Gospel deltar
Søndag 20. november
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole

Søndag 16. oktober
Kl. 11.00 – Dyrløkkeåsen skole
Familiegudstjeneste/barnefestival
Søndag 23. oktober
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole
Søndag 30. oktober
Bots- og bededag
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste
Søndag 6. november
Alle helgens dag
Kl. 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste
Drøbak kantori deltar/søndagsskole
Kl. 19.00 – Frogn kirke
Minnegudstjeneste – Drøbak kantori
deltar

www.frogn.kirken.no

er menighetens hjemmeside.
Her finner du kalender over alle
aktiviteter, informasjon om dåp og
vielse, oversikt over barne- og
familietilbud, korene våre og mye mer.

tlf: 64 93 11 64
www.drobak-elektriske.no
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Livet
s
gang

Døpte
Dåpsdato

Navn

13.03.2011
03.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011

Signe Marie Dahl
Endre Tinjar
Viktor Børja Storsve
Elida Marie Hem
Julie Tomine Abrahamsen
Davidsen
Mathilde Andrea Bøckmann
Filip Amandus Busse
Sebastian Høitomt-Hansen
Oscar Anthony Grude Docker
Thea Morken-Andersen
Herman Hagebakken Klynderud
Julie Volmert Køste
William Strand Herbert
Christine Ovidia Støre-Hassel
Isak Leirvik Hagerup
Natalia Iselin Arnesen
Charlene Platteng
Julie Andresen-Akselsen
Camilla Hagen Eitrem
Anne-Marie Harbosen
Victoria Smith
Martine Tandberg Tveter
Randi Schriver Edvartsen
Tiam Gjersdal Johansen
Andreas Rød Michalsen
Alva Emilie Møller
Adrian Risvik Damlien
Theodor Daniel Jensen-Palmér
Savannah Slåke
Ingrid Dagsdatter Carlsen
Louise Filippa Folkesson
Amandus Innset-Ekkje
Selmer Velebit Brenden
Steven Daniel Bråthen
Mathias Furu Buene
Vetle Broch Mathisen Westlye
William Nathaniel Rønbeck
Adrian Eian Kristensen
Amelia Saxebøl Slåke
Thelma Rostad
Julie Sofia Solvang
Klas Morgan Björkdahl
Alexandra Stenset-Andresen
Birk Adrian Hveding
Emil Rafaél Kvamme Sandøy
Karl Martin Björkdahl
Jakob Norderval

24.04.2011
24.04.2011
24.04.2011
24.04.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
15.05.2011
22.05.2011
22.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
29.05.2011
02.06.2011
05.06.2011
05.06.2011
05.06.2011
10.06.2011
12.06.2011
12.06.2011
12.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
26.06.2011
26.06.2011
26.06.2011
26.06.2011
03.07.2011
03.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
17.07.2011

Vigde

Vielsesdato

Navn

02.04.2011

Anne Louise Løtveit Tegelsrud
og Eirik Martin Stene
Wanja-Helen Sanfelt og
Nils Rune Rolland
Nina Marie Wickmann
Strømme og Hans-Erik Karlsen
Renate Kristin Eriksen og
Sture Anker Bernhoff
Renate Fernås og
Tony André Larsen
Ingunn Klerck Nilssen og
Hans Lie Helseth
Anne Holen og
Svenn Olav Evensen
Gro Bøhlerengen og
Hans Kristian Finstad
Ingrid Sisen Lambach og
Børge Kibo Bodøgaard
Kristin Wiik og
Petter Brandtzæg
Simone Sousa Amaral og
Chrisitan Wingaard Montgomery
Kristin Larsen og
Thomas Tøråsen
Ane Engel Røger og
Knut Evjen
Cecilie Terese Gjerland og
Stephan Pedersen
Anette Aaser og
Christoffer Stene
Cecilie Asak og
Thomas Oftedahl
Annikken Camilla Løkken og
Morten André Saasen Sagflaat
Benedikte Merete Sjølie og
Espen Markussen
Linda Jacobsen og
Claus Erik Haavardsholm
Caroline Lie og
Magnus Nilsen
Lena Johnsen og
Christopher Grøvdal Rønbeck

21.05.2011
21.05.2011
28.05.2011
28.05.2011
04.06.2011
11.06.2011
11.06.2011
18.06.2011
18.06.2011
18.06.2011
25.06.2011
25.06.2011
25.06.2011
02.07.2011
02.07.2011
09.07.2011
16.07.2011
16.07.2011
06.08.2011
06.08.2011

Døde
Dødsdato
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Navn

09.01.2011 Frida Kristine Olsen
f. 1929
20.03.2011 Solveig Mathilde
f. 1920
Johannesen
25.03.2011 Inge Skrinde
f. 1926
28.03.2011 Evelyn Johansen f. 1928
31.03.2011 Gerd Marie Andresen
f. 1929
31.03.2011 Else Marie Nedreberg
f. 1927
03.04.2011 Ruth Bodil Myrseth
f. 1928
04.04.2011 Inger Johanne Andersen
f. 1930
14.04.2011 Kari Paulsen
f. 1911
23.04.2011 Harald Fæste
f. 1938
25.04.2011 Signe Thordis Finstad
Kjos
f. 1923
25.04.2011 Aud Karin Hilmarsen
f. 1936
02.05.2011 Bjørn Cato Wiig f. 1952
25.04.2011 Rikard Hansen f. 1974
06.05.2011 Else Johanne Anderssen
f. 1922
10.05.2011 Wera Johansen f. 1926
09.05.2011 Inger-Johanne Brun
f. 1955
08.05.2011 Anders Dalen f. 1937
13.05.2011 Bente Reff
f. 1952
08.05.2011 Arne Kristian Aaslund
f. 1934
11.05.2011 Bjørg Eriksson f. 1930
16.05.2011 Inger Rønningen f. 1926
16.05.2011 Eli Johanne Nøklegård
f. 1949
18.05.2011 Rolf Nøklegård f. 1944
22.05.2011 Bjarne Egil Hennig f. 1930
30.05.2011 Elin Reidun Theien f. 1925
11.06.2011 Elsa Ege
f. 1924
14.06.2011 Leif Carlo Hansen f. 1935
13.06.2011 Magne Magelie f. 1919
21.06.2011 Åse Torvund
f. 1922
01.07.2011 Kjell Almar Hilmarsen
f. 1936
03.07.2011 Kaia Leknes
f. 1931
11.07.2011 Gerd Ida Stokkeland
f. 1926
20.07.2011 Turid Myklatun f. 1929
21.07.2011 Oddvar Moritz Larsen
Sundby
f. 1915
22.07.2011 Sigrid Klynderud f. 1920
25.07.2011 Tore Georg Foss f. 1926
27.07.2011 Harry Andreas
Andreassen
f. 1924
06.08.2011 Holger Kristian Pedersen
f. 1928
07.08.2011 Marit Ørgersen f. 1939
08.08.2011 Yngvar Paulsen f. 1934

NYTT FRA FELLESRÅD
OG MENIGHETSRÅD
S

• Menighetsrådet har med takk
mottatt et nytt prosesjonskors til
Drøbak kirke, som er vakkert
utformet i tre av treskjærerne
Solveig og Christo Andresen-Ots
fra Fagerstrand.

iden forrige nummer av menighetsbladet har det vært avholdt tre
møter i rådene. Rådene er blitt
orientert om og fattet vedtak i blant
annet følgende saker (som ikke er
omtalt spesielt på andre steder i
bladet):
• Frogn kirkelige fellesråd har
behandlet et revidert budsjett for
2011 etter avslutningen av regnskapet for 2010. Fellesrådet har
overfor Frogn kommune uttrykt stor
bekymring for budsjettsituasjonen.
Spesielt har lønnsutviklingen, og
arbeidstidsbestemmelser for
ubekvem arbeidstid og arbeid i
helger medført at lønnsutgiftene,
inkl. vikarutgifter har økt vesentlig
mer enn fellesrådet har fått
kompensert. For øvrig er utgiftene
bundne i en grad som gjør at det er
umulig å spare inn gapet som har
oppstått. Fellesrådet søkte i mai
2011 kommunen om en økning av
rammen på kr 579.960,-. I tillegg
er det søkt om noe midler til
fornyelse av utstyr, som det ikke
har vært rom for i budsjettet.
Kommunestyret har pålagt rådmannen å gjennomgå kirkens
økonomi og komme tilbake til
saken.
• Borg bispedømmeråd har godkjent
nye vedtekter for kirkegårdene i
Frogn. Det er bare noen få
endringer / presiseringer fra
tidligere, bl.a. knyttet til gravstell
og til utforming av gravminne.
• Departementet og Kirkerådet har
godkjent at menighetene Frogn og
Drøbak kan fortsette med prøveordningen som sammenslåtte sogn.
Dette innebærer bl.a. at det også
for neste valgperiode 2011 – 2015
blir valgt bare ett menighetsråd, i
stedet for to, slik det var før valget i
2009.

• Fellesrådet har fått ledig to deltids
stillingshjemler til trosopplæring og
barnearbeid, som er finansiert av
staten gjennom prosjektmidler til
trosopplæring og menigheten.
Midlene er slått sammen til et
vikariat som prosjektleder for trosopplæring i 60 %, foreløpig fram
til 1. april 2012. Vikariatet ble
utlyst i mai, og det meldte seg
fire søkere. Det er nå skrevet avtale
med Anders Helset Eriksen, som
starter i jobben 1. august. Dersom
menigheten tildeles fulle trosopplæringsmidler fra 2012, er det
mulighet for både forlengelse og
utvidelse av vikariatet.
• Menigheten har avgitt innstilling til
Kirkedepartementet på ny biskop i
Borg.
• Som det vil framgå av forsiden til
dette menighetsbladet har menighetsrådet besluttet å endre navnet
til KIRKENYTT, med ny design på
forsiden.
• Menighetsrådet har stilt midler til
disposisjon for å gjennomføre en
ledertrening for unge som ønsker å
engasjere seg i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og være
med på KFUK-KFUM barnefestival,
som også i år arrangeres i Drøbak .
To uker før fristen utløper er det
flere ungdommer som har meldt seg.
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HVERDAGSLIV

Det skjøre livet!
I

en travel hverdag tenker vi ikke så
ofte på hvor skjørt livet er!

Avstanden mellom liv og død kan
virke uendelig lang. Så hender det at
vi rykkes ut av vår opplevelse av
udødelighet; når noen blir alvorlig
syke, når vi opplever en ”nesten ulykke”
eller når vi mister noen vi er glad i.
Tragedien på Utøya og i Oslo har
minnet hele nasjonen og hele
verdenssamfunnet på hvor sårbare vi
mennesker er. Og vi sitter igjen med
våre ubesvarte spørsmål. Hvordan er
det mulig? Hva rører seg i et menneske
som kan utføre så grusomme, kaldblodige ugjerninger?
Kanskje får vi aldri svar på
spørsmålene våre…..
Det norske folk har svart ved å stå
sammen og løfte frem ønsket og betydningen av et enda sterkere samhold.
For mange er kirken et godt sted å møtes.
I bunnen av et demokratisk styresett
ligger erkjennelsen av at hvert enkelt
menneske har et unikt menneskeverd.
I bunnen av et demokratisk styresett
ligger erkjennelsen av at vi er likeverdige, uavhengig av hvor vi kommer
fra eller hvilke posisjon vi har i
samfunnet. I bunnen ligger en
erkjennelse av at enhver har rett til liv,
frihet og personlig sikkerhet, slik det
også er nedfelt i FN’s menneskerettighetserklæring.

Så kan vi undre oss over hvordan du
og jeg i Frogn kan bidra til å løfte frem
disse verdiene? Hvordan vi kan skape
et lokalsamfunn som understreker
respekten for hvert enkelt menneske?
Kanskje begynner det i det helt
”enkle”, men ofte så vanskelige:
Å se hverandre som hele mennesker.
Å lytte til hverandre med innlevelse og
respekt. Å erkjenne at også jeg har
kimen i meg til å handle på tvers av
de verdiene jeg står for. Kanskje
trenger jeg en bevisstgjøring av hvor
ofte jeg setter mennesker i båser, og
dermed skaper et skille mellom ”vi og
dem”.
Det er ikke ordene jeg bruker i
festtalene som er viktigst. Nei, det
handler om hvordan jeg forholder
meg til dem jeg har rundt meg i
hverdagen – ektefelle, barn, foreldre,
arbeidskollegaer og venner - i
organisasjonslivet og i det politiske liv.
Kanskje er det vanskeligst i forholdet
til dem jeg er aller mest glad i.
Kanskje er det aller vanskeligst når jeg
er sliten og trett, eller når ting har vært
vanskelig på jobben.
Da settes jeg på prøve. Da stilles jeg
overfor et ”hverdagsvalg”. Et valg som
har som konsekvens enten å bryte ned
eller å bygge opp.
Jeg kan velge den gode delen og på
den måten bære frem grunntanken i

vårt demokrati. Jeg har et valg, og jeg
har et ansvar.
Fordi vi er mennesker har vi fått evnen
til å velge. Fordi vi er mennesker har
vi fått evnen til å be hverandre om
unnskyldning. Fordi vi er mennesker
har vi fått evnen til å gi hverandre
støtte, hjelp og oppmuntring.
La oss bruke alle våre beste egenskaper i møte med hverandre.

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
Søk det og dyrk det,
Dø om du må, men:
Øk det og styrk det.
Da synker våpnene
Maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
Skaper vi fred!
Den som med høyre arm
Bærer en byrde,
Dyr og umistelig
Kan ikke myrde.
(Utdrag fra N. Grieg
”Til ungdommen”)

Bente Bjerknes

