
ÅRGANG 79 NR. 1 2009 
MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGNMenighetsbladet

“Mens de holdt måltid, tok
Jesus et brød, takket, brøt
det, gav disiplene og sa:
”Ta dette og ét det! Dette
er mitt legeme”. Og han
tok en kalk, takket, gav
dem og sa ”Drikk alle av
den! For dette er mitt blod,
paktens blod, som utøses
for mange til syndenes for-
latelse”.  

Matteus 26: 26-28

Foto: O. Schou
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LEDER

Fugler av mange slag er på plass ved
”matestasjonen” disse kalde vinter-
dager. Det er særlig en ”fjærball” jeg
speider etter hver dag: en rødstrupe!
Den har vært en hyppig gjest i vinter.
Men, vil den klare seg i kulden? 
Jeg kommer til å tenke på en historie
som den danske dikterpresten Kaj Munk
en gang fortalte. Vi er i Danmark en
isende kald marsmåned i begynnelsen
av krigsårene. Vinteren ville ikke slippe
taket dette året. Fuglenes muntre 
forårssang har mistet sin glans; overalt
ligger ihjelfrosne fugler. Han løfter
opp en liten død fugl og holder den i
hånden; da med ett ”trenger et solglimt
seg gjennom den sure, grå dag, det

virker som et hån, og enda en gang
lyner fuglens fjær i en orgie av sinober
og purpur og jade og kull og hvitt,
helt hvitt; ingen fargedrukken maler
har tumlet seg i villere fargeorgier (…)
(men) pjusket og stiv ligger hele 
herligheten her i min hånd og melder
om døden” 
(Kaj Munk: Ved Babylons floder, 
Oslo 1945). 
Hva betyr vel noen fuglers død i den
store sammenheng? Våren kommer jo
allikevel! Ja, men ikke uten kamp.
Vinteren har fremdeles våren i sin
vold. Men håpet om og troen på at
livet skal seire er der hver eneste
påske. Som solen ga ”liv” til den 

ihjelfrosne fuglens fargesprakende
fjærdrakt, slik skal solen også denne
våren, seire over døden. Vinteren har
vårens lys i seg. Noe må dø for at noe
skal leve! Langfredagen – selve
symbolet på døden – har lysets og
livets spire i seg! 

Krist stod opp av døde
i påskemorgen røde!
Ti synger lydt og sjeleglad
hans menighet i allen stad:
Ære være Gud i det høye!

(N F S Grundtvig, NoS 182)

Otto Schou
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Velkommen til sosialt og uformelt treff for
deg som er hjemme med babyen din.

Neste kurs starter tirsdag 21. april kl. 12.00 
i Frognhallen.

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

Samlingene går over 7 tirsdager, 
pris kr. 350,- (inkl. servering).

For påmelding/informasjon ring 
Kirkekontoret 64 90 61 70 (10-14), eller 

Hilde Løwén Grumstad 982 45 561/64 90 61 73.
e-post: hilde.lowen.grumstad@frogn.kirken.no

Drøbak/Frogn
Kor for tweens med livsglede i fokus! 

Soul Children er Norges hurtigst voksende korbevegelse
og teller nå over 50 kor rundt omkring i hele landet!
Koret er tilknyttet Normisjon. 

Dette er kor for sangere i alderen 10-16 år som synger
musikk i stilartene gospel, rock, pop, soul og R'n'B. 
I Frogn er koret primært for tweens fra 4. – 7. klasse. 
I tillegg har vi fått med noen hjelpeledere som er noen år
eldre. Koret har masse trøkk og sangglede.

15. september i høst startet vi opp Soul Children i Frogn.
Øvelsene har vi hver mandag på Seiersten ungdomsskole
fra kl. 17.30 – 19-00, i musikkrommet.

Så langt er vi 12 stk. inkludert ledere; en kjempefin gjeng som har det gøy på øvelsene. Vi synger, øver på
koreografi, leker, har en kort lesestund/andakt og en gang innimellom har vi pizza og brus.

Selv om vi som er med, har det flott sammen, så ønsker vi oss flere sangere. 
Jenter og gutter; alle er velkommen! 

Soul Children på turné i Gjøfjell kirke

et tilbud til deg som ønsker å synge med barna dine

Her er det plass for alle – her er en åpen dør!

En gang i måneden møtes vi på Hospitalet og synger 
og har det gøy sammen.

Sett av disse datoene og bli med og syng!
16. april �  14. mai �  5. juni (avslutning)

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 6 år og nedover. 
Passer godt for deg som vært med på babysang tidligere.

Vennlig hilsen
Hilde Grumstad (mob 982 45 561), og 
Svanhild Moen Refvik (mob 982 45 562)

DIRRIDAM
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VALG 2009

Du kan bare merke av 14. september
om du ikke allerede har gjort det 
– denne høstdagen kan du stemme
ved tre valg i år – stortingsvalget,
menighetsrådsvalget og bispedømme-
rådsvalget. Det er de to siste valgene
det skal handle om her.

”Tider skal komme, tider skal henrulle”
Demokratiprosessen i Den norske
kirke innebærer at kirkevalget i høst
gir deg som velger langt større inn-
flytelse på hvem som skal styre kirken
i tiden fremover. Flere spennende 
endringer gir de 3,8 millioner
medlemmene i Den norske kirke
større medbestemmelsesrett. 

De største forskjellene er følgende:
• Det er økt bruk av direktevalg 

– velgerne skal kunne stemme
direkte på kandidater til bispe-
dømmeråd/Kirkemøtet (kirkens
øverste representative organ) –
disse er hittil valgt av medlemmene
i menighetsrådene.

• Du kan avgi stemme samtidig med
stortingsvalget – kirkevalget skal
foregå samme dag og i nærheten
av de offentlige stemmelokalene.

• Du har stemmerett også som 15,
16, eller 17-åring - hele sju
årganger er førstegangsvelgere i år.

• Kandidatene velges for to år – dette
er et forsøksvalg hvor de valgte
sitter i kun to år. Nytt valg er
allerede i 2011, samtidig med
kommune- og fylkesvalg.

Alle disse endringene er viktige skritt
på veien fram mot målet om økt
demokrati i kirken.

”Alle, alle vil vi ha med”
Omtrent 3,1 millioner nordmenn 
vil ha rett til å avgi sin stemme 
13.-14. september. Alle som er døpt
og dermed er medlemmer i Den
norske kirke, vil få valgkort i posten 
– et kort som gir deg lokal informasjon
om hvor du kan stemme og hvem du
kan stemme på.

”Du er du og du duger”
Hvem skal du stemme på? Kanskje er
svaret ”deg selv”! Et verv i menighets-
rådet gir deg mulighet til å støtte den
viktige hjørnesteinen nettopp din kirke
er. Gjennom å sitte i menighetsrådet
er du med og former kirkens viktige

arbeid og posisjon på ditt hjemsted.
Hvis du har bestemte meninger om
hvordan nettopp kirken din skal 
virke, er det vel investert tid å delta i
menighetsrådet. Alle menigheter har
opprettet egne valgteam i forbindelse
med høstens valg. Hvis du har lyst til
å stille til valg eller har tips om noen
som vil kunne passe, kan du kontakte
kirkekontoret på telefonnummer 
64 90 61 70 eller e-post 
kirkekontoret@frogn.kirken.no.

”Gjør døren høy, gjør porten vid”
Kirken er mer enn et sted du kan opp-
søke ved livets høytideligheter og
kirkelige høytidsdager. I dette store
rommet kan alle medlemmene føle
tilhørighet, troen skal stimuleres og
rotfestes. Din lokale kirke er åpen for
nettopp deg – her får du næring både
for kropp og sjel, du finner kultur og
musikk for øre, øye og hjerte, og du
finner noen å dele tanker med dersom
livet er nede i en bølgedal. Vi håper
du vil være en del av dette fellesskapet!

Mer informasjon om kirkevalget 2009
finner du på www.kirkevalget.no

DEN STORE 

VALGDAGEN
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OM BARN OG
KATASTROFENYHETER

Daglig konfronteres vi med krig,
hungersnød, drap og natur-

katastrofer i mediene. I kampen om
oppmerksomhet tenderer mediene til
å bruke sterke virkemidler. Ikke så
sjeldent ser vi bilder av gråtende, 
fortvilte, sårede og noen ganger døde
barn som en illustrasjon på katastrofen
som har inntrådt. Vi vet at barn blir
fortere redde av vold i nyhetene enn
f.eks. vold i tegneserier og at mange
barn får mareritt og blir engstelige for
at noe tilsvarende skal skje der de selv
bor.

Vi oppfordres til å snakke med barna
og ungdommene våre når katastrofer
inntreffer, men hva skal vi si og hvor
mye? Svarene avhenger blant annet av
hvor gammelt barnet er og hvor mye
barnet selv har fått med seg av det
som har skjedd. Barnepsykolog
Magne Raundalen gir oss et klart råd
hva gjelder barn under 4 år. Han opp-
fordrer foreldrene til å se på kvelds-
nyhetene etter at barnet har lagt seg.
Altså ingen nyhetssendinger for barn
under 4 år. Generelt bør barn i størst

mulig grad skjermes for sterke nyheter
om for eksempel krig, vold og seksuelle
overgrep. Om barn ser på nyheter er
det viktig at de ikke sitter alene, men
er sammen med voksne.

Jo eldre barn blir, jo vanskeligere er
det å skjerme dem fra sterke nyhets-
inntrykk. Barn lærer fort at voksne
oppfatter nyheter som viktig. Dersom
barnet allerede har fått med seg
nyheten er det viktig at voksne tar seg
tid til å snakke med barnet om det
som har skjedd. 
Forsøk å forklare, med enkle ord, hva
som har skjedd uten å beskrive
grusomme detaljer. Slå av når nyheten
kommer i reprise! Hjelp barnet til selv
å sette ord på det han eller hun har
oppfattet og la barnet få den tiden det
trenger. Noen ganger kan det være en
hjelp for barnet å få mulighet til å
tegne eller skrive små brev/dikt om det
de har sett på nyhetene. Andre ganger
kan vi oppleve at barnet “leker”
katastrofen. Dette kan hjelpe barnet til
å bearbeide de sterke inntrykkene.

Det er viktig at voksne også forteller
om den innsatsen som gjøres for å
hjelpe de som er rammet f.eks. 
innsamlingsaksjoner, om hjelpemann-
skaper og om hjelp fra myndighetene.
Kanskje kan dere snakke sammen om
det er noe dere kan gjøre for å hjelpe,
f.eks. gi pengestøtte? 

Dersom du opplever at barnet ditt
viser endret adferd, at det har vans-
keligheter med å sove eller er redd,
kan dette skyldes noe barnet har sett
eller hørt. Opplever du dette er det
viktig å spørre hvorfor.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan
man skal forholde seg til barn når
store katastrofer inntreffer. Ønsker du
mer informasjon eller trenger råd kan
du henvende deg til helsestasjonen,
familieteamet eller PPT i kommunen.
Fastlegen kan sikkert også gi deg råd. 
Organisasjonen “Barnevakten” har
også mange nyttige tips på sin nett-
side: http://www.barnevakten.no

Bente Bjerknes

Det er en gammel tradisjon å bruke
vekslende farger for forskjellige 
anledninger gjennom kirkeåret. I 1570
vedtok den katolske kirke allmenne
regler for liturgiske farger. Det er ikke
veldig store forskjeller mellom katolsk
og luthersk fargebruk. Den ortodokse
kirke har et noe annet fargevalg. 
De liturgiske fargene for den lutherske
kirke er:
For Palmesøndag: fiolett, botens og
angerens farge. For Skjærtorsdag
fiolett. Fiolett, eller svart, brukes lang-
fredag. Hvitt, gledens, lysets og
renhetens farge, eller gul(l), brukes
påskedagen. I påsketiden – det vil si
tiden frem til pinse – brukes hvitt som
liturgisk farge. Otto Schou

PÅSKENS LITURGISKE FARGER
Takk til Tom Degerud (hoggern)
og grunneier Petter Agnor for
flotte juletrær til Drøbak og Frogn
kirke.

Vi takker hjertelig for pengene til
diakonien som ble samlet inn i
forbindelse med Elsa Bjerknes’
begravelse.

Hilsen Drøbak og Frogn diakoni
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ANDAKT

Noen ganger i livet kan det være
nyttig å stoppe opp for å tenke

gjennom vår livshistorie. Det å grave
litt i røttene, hva som har gjort at vi er
blitt de vi er på godt og vondt. Det
kan være med å klargjøre for oss selv
hvem vi er. Jeg har visst det så lenge
jeg kan huske at jeg ble båret til dåp i
en av de fine, hvitmalte kirkene på
Sunnmøre. Jeg husker ingenting av det
naturlig nok, men jeg har sett bilder i
albumet. 

Inntil for noen år siden, var det bare
en del av min historie. Døpt blant
slekt og venner, og slik var det. Når
jeg etter hvert kom til bevisst tro, så
fikk jeg også møte tvilen og anfekt-
elsen. For tvil og tro, de hører
sammen. Uten tro, er det ingenting å
tvile på. En dag jeg kjente mest på
tvilen, gjorde jeg en deilig oppdagelse.
Jeg var jo døpt på 1. påskedag. Du
verden! Jeg ble døpt den dagen da de
synger i alle kirker ”Deg være ære,
Herre over dødens makt”. Døpt til han
som seiret over mørket. Han som tok
imot Tomas som tvilte og ikke kunne
tro før han hadde møtt den oppstandne
og kjent på sårene i siden. Den dagen
er min dåpsdag. Jeg tenkte at da må
Han jammen være sterk nok til å bære

meg, og min tro og tvil også! Det ble
en vei til å hvile i det jeg ikke forstår
fullt ut, men som likevel har handlet
med meg. 

Hver søndag feirer vi Jesu oppstandelse,
det er oppstandelsesdagen. Derfor er
alle gudstjenester på søndager egentlig
oppstandelsesfeiring. Og alle som er
døpt, er døpt til den samme Herre. Vi
er alle døpt til Jesu død og oppstandelse,
til Ham som har seiret over mørket og
dødens krefter!

Nå skal vi igjen feire påske. Første
påskedag avslutter en uke der dramaet
går fra jublende ”heiagjeng” på
Palmesøndag, via det siste måltidet
med vennene på Skjærtorsdag, til
Langfredagens svik, smerte og død.
Den veien gikk Jesus for deg og meg,
for at vi sammen skal kunne feire 
påskedagens triumf i våre liv. Slik har
Jesus vist oss at kjærligheten er
sterkere enn døden. Dødens krefter er
overvunnet, lyset har seiret over
mørket, gleden har vunnet over
sorgen. Det er derfor vi feirer påske.
Det er derfor vi kan synge ”Deg være
ære, Herre over dødens makt”!

Så inviteres vi også denne påsken til å
følge Jesus disse dagene, fra dag til

dag gjennom påskeuken. Gjør vi det,
så åpner vi oss selv for å erfare det
som disiplene erfarte den gangen; –
”Det var jo ikke oppdiktede sagn vi
holdt oss til...” 2. Pet.1.16 Gjennom vår
livshistorie er det et bibelord som
møter oss i kirken, både ved livets inn-
gang og utgang; både ved dåp og ved
begravelse: ”Lovet være Gud, vår
Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike
miskunn har født oss på ny og gitt oss
et levende håp ved Jesu Kristi opp-
standelse fra de døde! 1.Pet.1,3

Velkommen til kirke, og god påske! 

Eldrid Eide Røyneberg

DEG VÆRE ÆRE, HERRE OVER DØDENS MAKT!

PÅSKEN 2009
PALMESØNDAG 5. APRIL KL. 11.00
FROGN KIRKE
Familiegudstjeneste. 
Dag-kjetil Hartberg og Hans Martin
Molvik.
Gospelkoret Salte Engler medvirker.

SKJÆRTORSDAG 9. APRIL KL. 19.00
FROGN KIRKE
Påskemåltid etter jødisk tradisjon. 
Se egen omtale.
Øyvind Refvik og Svanhild Moen Refvik.

LANGFREDAG 10. APRIL KL. 11.00
DRØBAK KIRKE
En meditativ gudstjeneste med 
bibeltekster, musikk og dikt.
Noralv Teigen, Eldrid Røyneberg og
Hans Martin Molvik m.fl.

1. PÅSKEDAG 12. APRIL KL. 11.00
DRØBAK KIRKE
Høytidsgudstjeneste.
Eldrid Eide Røyneberg og Hans Martin
Molvik.

2. PÅSKEDAG 13. APRIL KL. 19.00
FROGN KIRKE
’Syng påske’.
Vi synger oss igjennom påskeukens
drama.
Dag-Kjetil Hartberg og Hans Martin
Molvik.

PÅSKEMÅLTID PÅ SKJÆRTORSDAG
KL. 19.00 I FROGN KIRKE
Skjærtorsdag spiste Jesus og disiplene
påskemåltid i lag før de gikk til
Getsemanehagen. Dette måltidet feiret
jødene til minne om befrielsen fra
slaveriet og utferden fra Egypt. Jesus 

satte måltidet inn i en ny ramme ved å
innstifte nattverden under det. I dag er
påskemåltidet et høydepunkt for
jødisk-kristne menigheter i Israel.
Stadig flere kirker i Norge har også
startet med å feire påskemåltid etter
jødisk/kristen tradisjon. Skjærtorsdag,
9. april kl 19.00-21.30 i Frogn kirke
skal vi leve oss inn i Guds frelseshistorie
ved å lese, synge, spise usyret brød,
bitre urter og annen symbolsk mat.
Nattverden er en naturlig del av dette
måltidet. Måltidet avsluttes med takk
og lovprisning for oppstandelsen og
det evige håp og peker frem mot det
måltid vi en gang skal få feire hjemme
hos Gud. Kollekt.

Velkommen til en uforglemmelig 
påskeopplevelse!
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VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

PALMESØNDAG 5. APRIL KL. 11.00
FROGN KIRKE
Familiegudstjeneste
Gospelkoret Salte Engler medvirker

SKJÆRTORSDAG 9. APRIL KL. 19.00
FROGN KIRKE
Påskemåltid etter jødisk tradisjon. 

LANGFREDAG 10. APRIL KL. 11.00
DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste
Noralv Teigen medvirker

1. PÅSKEDAG 12. APRIL KL. 11.00
DRØBAK KIRKE
Høytidsgudstjeneste

2. PÅSKEDAG 13. APRIL KL. 19.00
FROGN KIRKE
’Syng påske’

SØNDAG 19. APRIL KL. 11.00 
DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste
KL. 16.30 DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Gudstjeneste for alle aldre
Søndagskolen deltar

SØNDAG 26. APRIL KL. 11.00
FROGN KIRKE
Gudstjeneste. 
Det Norske Guttekor medvirker

FREDAG 1. MAI KL. 11.00 
DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste i samarbeid med Frogn
Arbeiderparti. Drøbak Kantori medvirker.

SØNDAG 3. MAI
KL. 10.30 DRØBAK KIRKE
KL. 12.00 DRØBAK KIRKE
KL. 13.30 DRØBAK KIRKE
Konfirmasjonsgudstjenester
Drøbak Kantori medvirker.
KL. 19.00 DRØBAK KIRKE
Markering av 200-års dagen for Niels
Carlsens død.

SØNDAG 10. MAI
KL. 10.30 DRØBAK KIRKE
KL. 11.00 FROGN KIRKE
KL. 13.00 DRØBAK KIRKE
Konfirmasjonsgudstjenester
KL 16.30 DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Gudstjeneste for alle aldre
Søndagskolen deltar

SØNDAG 17. MAI KL. 11.00 
FROGN KIRKE
Gudstjeneste. 
Frogn Mannskor medvirker
KL 11.00 DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste

KRISTI HIMMELFARTSDAG 21. MAI
KL. 11.00 DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste

SØNDAG 24. MAI KL. 11.00 
DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste

1. PINSEDAG 31. MAI KL. 11.00
DRØBAK KIRKE
Høytidsgudstjeneste

2. PINSEDAG 1. JUNI KL. 12.00 
OSCARSBORG
Høyttidsgudstjeneste for Follo prosti

SØNDAG 7. JUNI KL. 11.00 
DRØBAK KIRKE
Gudstjeneste
KL 16.30 DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Gudstjeneste for alle aldre
Søndagskolen deltar

SØNDAG 14. JUNI KL. 11.00 
DRØBAK KIRKE
Familiegudstjeneste

SØNDAG 21. JUNI KL. 11.00
FROGN KIRKE
Gudstjeneste

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 93 26 00 hele døgnet
Avd. leder: Magnar Bøhlerengen

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Drøbak/Frogn
B e g r a v e l s e s b y r å

Jan-Oddleiv Garder
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PÅSKE

Kirkeverge Thor-Arne Prøis har til-
brakt mange år i Sudan. Her er

hans fortelling om hvordan kristne
feirer påske:

Sudan er i hovedsak et muslimsk land,
i hvert fall i det mest folkerike nord.
Så en kommer med liten forventning
om noen stor påskefeiring. Men
likevel er påsken også en høytid i det
muslimske nord. Sudan har en
regulering av arbeidslivet som også tar
hensyn til religiøse minoriteter. Det er
to offisielle kristne høytidsdager hvert
år: 1. juledag og 1. påskedag. Og fordi
det er fredag og lørdag som er de to
ukentlige fridagene, og man normalt
arbeider på søndag, blir også 1. påske-
dag en ekstra fridag.

Khartoum er en by på anslagsvis 
8 millioner mennesker. Og blant disse
er det en del, om enn liten andel
kristne. Det dreier seg først og fremst
om folk fra sør Sudan, som hoved-
sakelig er en kristen og animistisk del
av landet, og folk med egyptisk eller
ethiopisk bakgrunn. Blant sør
sudaneserne er det den anglikanske/-
episkopale og romersk katolske kirken
som er de dominerende. De med 
egyptisk opprinnelse og som er kristne

er stort sett koptere, som er en
ortodoks trosretning. I tillegg er det et
ganske stort antall ethiopere, som
hovedsaklig er ortodokse.

Fordi det er mange ortodokse kristne i
Sudan, er det også mange som reelt
faster før påske. De spiser ikke kjøtt
eller annen animalsk mat i denne 
perioden. Og de rører ikke alkohol,
som normalt ikke gjør noen forskjell i
det nordlige Sudan, hvor det er total-
forbud mot alkohol, som gjør det
relativt vanskelig å få tak i. 

Skjærtorsdag er ikke en dag hvor det
er utstrakt feiring i kirkene i Khartoum.
Noen spiser sitt påskelam, men da i
mer privat regi. Og de ortodokse
bryter fasten. Men fredag kveld og natt
til lørdag er det lange gudstjenester,
spesielt i de koptiske og etiopisk
ortodokse kirkene. Og for en besøkende
fra det lutherske Norge er en slik lang-
fredags gudstjeneste, med alle sine
ritualer og røkelse, en annerledes,
spesiell og god opplevelse. Det opp-
leves som en helt annen innlevelse i
det som skjedde for snart to tusen år
siden gjennom det som foregår i den
flere timer lange gudstjenesten, som
kan vare til lang på natt, enn det vi

opplever gjennom vår egne gudstjenester
på langfredag.

Påskemorgen starter grytidlig i alle
kirkene. Og særlig i de kirkene som
hovedsakelig har sør sudanesiske
medlemmer er det uttrykk for stor
glede og jubel, blant annet gjennom
fantastisk sang og musikk, slik man
ofte opplever i afrikanske kirker.
Khartoum ligger der Nilen blir én elv,
der den blå Nilen (som kommer fra
Ethiopia) og den hvite Nilen (som
kommer fra Uganda og Victoria sjøen)
renner sammen. Omkring påske har
Nilen normalt liten vannføring, og det
er store, tørre sandbanker langs elva.
Som for mange, ikke minst utlendingene
med en kristen karismatisk bakgrunn
er et godt sted å se soloppgangen og
feire påskemorgen gudstjeneste. Med
påfølgende frokost i det fri, før solen
blir for het.

Bortsett fra hovedbudskapet i påsken
er det lite i Sudan og Khartoum som
minner om vår hjemlige påskefeiring.

Thor-Arne Prøis
Kirkeverge

www.frogn.kirken.no
Menigheten har en flott hjemmeside
som gir informasjon om det aller
meste som skjer. Det er ikke lenger
nødvendig å oppbevare Menighets-
bladet for å følge med! På hjemme-
sidene til Kirken i Drøbak og Frogn
finner vi det vi trenger av opplysninger
om gudstjenester, arrangementer,
møter, treffsteder og små og store 
begivenheter.
Her finner vi blant annet de viktige
sakene som ble tatt opp på årsmøtet i
Drøbak og Frogn den 15. mars i år.
Årsberetningen for 2008 viser høy 
aktivitet og spennende prosjekter!
På hjemmesiden finner vi bred

presentasjon av den nye flerbruks-
kirken. Vi finner liste over guds-
tjenester frem til august i år, vi finner
konfirmasjonsdatoer og klokkeslett og
mye mer. Kort sagt informasjon om det
meste som rører seg i menigheten.

Menighetsbladet blir også lagt ut på
hjemmesidene. Vi tror ikke at nett-
utgaven foreløpig vil erstatte bladet på
papir. Inntil videre blir det fortsatt en
papirutgave i postkassen fire ganger i
året. Nettsidene og Menighetsbladet
vil utfylle hverandre. Menighetsbladet
henter stoff fra nettsidene og utfylle 
informasjonen som er på hjemmesiden.
Som alle nettsteder må også
www.frogn.kirken.no være i utvikling.
Hvordan kan vi forbedre denne 
informasjonstjenesten? Kirkekontoret
setter stor pris på ris og ros, og på 
forslag til forbedringer. Send mail til
kirkekontoret@frogn.kirken.no

Paul Stray

PÅSKE I SUDAN
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Nå har våren kommet og konfirmasjons-
tida nærmer seg slutten. 
Alle konfirmantene har vært med å 
arrangere en Ung Messe. Den siste var
8. mars. 
Sommerkonfirmantene, som har et litt
annerledes opplegg, skal delta på
gudstjenesten 21. juni. Dette er også i
Frogn kirke.

27. - 29. mars drar ca. 100 av 
konfirmantene på leir på Mesnali 
ungdomssenter og leirskole. Der skal
vi ha en del konfirmasjonsundervisning,
lek og aktiviteter ute og inne, samt
kveldsgudstjeneste i Mesnali kapell. Vi
gleder oss til dette!

Rett etter leiren drar vi i gang nok et
stort arrangement; den årlige 
innsamlingsaksjonen i regi av Kirkens

Nødhjelp. Tirsdag 31. mars skal våre
konfirmanter gå fra dør til dør og
samle inn penger til klimaaksjonen
“SOS FRA SØR”.

Avslutningen for kull 2008 – 2009 blir
de tre datoene 3. mai, 10. mai og 
6. september. Vi håper på minnerike
konfirmasjonsdager for alle våre 
konfirmanter og deres familier.

NYTT FRA KONFIRMANTENE

KONFIRMANTENE 2009
Frogn kirke 10. mai kl. 11.00
Linda Fredrikke Amundsen 
Sandra Mæhle 
Kristine Tegner  
Kristin Dorthea Grumstad 
Cathrine Mikkelrud 
Svein Kristian Halvorsen 
Celine Aas Baltzersen 
Mai Viktoria Coppola 
Henning Høgmoen 
Tuva Ludahl Iversen 
Mattis Granås Martinsen 
Håkon Dahl Oppegård 
Olov Carl Filip Wenneberg 
Alexander Ulen 
Kamilla Riiser Brekke Rese 
Camilla Ruyter 

Drøbak 3. mai kl. 10.30
Jørgen Theodor Barkenæs 
Bendik Bergei 
Marius Boldevin 
Jesper Arntzen Engedal 
Juli Celina Hellem 
Sondre Følstad Werner 
Oscar Westerblad 
Anna Orvik Wilberg 
Mats Øverås 
Robert Løkken Aamodt 
Jonas Backen Skar 
Isak Bakken 
Mats Leirvik 
Cathrine Stenfoss Nygaard 
Magnus Berg Pettersen 
Vetle Raanaas Pettersen 
Johannes Mørk Rasmussen 
Emilie Hansen Weydahl 
Magnus Solli Andersen 
Erik Angell Berg 

Drøbak 3. mai kl. 12.00
Thomas Nordhagen Bøifot 
Anders Otto Strømmen Holm 
Philip Juell 
Adam Rusnak 
Espen Schjønneberg 
Aleksander Lier Selnes 

Daniel Andersen 
Magnus Carelius Brustad 
Andre Jakobsen 
Kim-André Johansen 
Sone Anker Næss 
Kristin Pedersen 
Marius Tinglum Pettersen 
Henrik Velde 
Anna Bjerkan Asbjørnslett 
Victoria Alicja Faltus 
Tonje Westby Grøtheim 
Åse Kaja Tveter Karlsen 
Kine Helene Pettersen 

Drøbak 3. mai kl. 13.30
Ida Løkken Rolfsen 
Synnøve Maria Saenger 
Oda Marie Sandal 
Paul Henrik Everløf Sture 
John-Håkon Ålesve Frydenberg 
William Simon Furu 
Endre Metteson Aulie 
Peer Marcus Kringlebotn Borlaug 
Mikkel Abrahamsen 
Ole Petter Elnæs Christiansen 
Amalie Digre 
Karoline Digre 
Ina Moen Enger 
Espen Glavin 
Markus Kristiansen 
Per Morten Langbeck 
Marcela Moen 
Mikael Wilmann Møller Warmedal 
Caroline Olavsrud 
Karen Elisabeth Hoddø Hesthammer 

Drøbak 10. mai kl. 10.30
Marie Greve Lomsdalen 
Sarah Malmbekk 
Amanda Malmbekk 
Alise Danielle Midtfjord 
Ingeborg Kaspersen Revhaug 
Rebekka Schäffer 
Frida Torgersen 
Simen Torgersen 
Tiia Maria Ingrid Karlsen 
Celin Frølich Lund 

Henrik Alexander Strøm 
Lilja Maria Sæbø 
Karianne Hammarstrøm 
Marius Øydegard Myklebust 
Joakim Nelvik Pedersen 
Sofie Aanonsen Skadal 
Vilde Kristine Skålevik 
Kirstine Remmem Østensen 

Drøbak 10. mai kl. 13.00
Anders Hole 
Daniel Lycke Kristiansen 
Anniken Skammelsrud Moe 
Joakim Skrinde 
Christian Solstad 
Håvard Mamen Antonsen 
Marius Bjerkenes 
Eva Vilde Bjerknes 
Thomas Lund Breiehagen 
Ulrik Andersen Fallrø 
Lise Gulliksen Schuller 
Andrea Merete Wetlesen Austeen 
Charlotte Bryhn 
Emelia Berg Hjertstrøm 
Susann Jakobsen 
Marcus Røstgård 
Eirik Auråen 
David Sivert By 
Elise Gangnes 
Ida Larsen 

Drøbak 6. september kl. 11.00
Kristina Knarvang Aaland 
Sigurd Lindgård Andreassen 
Line Boldevin Bakke 
Maria Bøhlerengen 
Frida Christensen 
Olav Kristoffer Eidsaa 
Silje Irene Engebretsen 
Fanny Eugenie Gundby 
Silje Herskedal Iversen 
Nathalia Aasbø Jesness 
Anniken Haver Lilleby 
Henriette Olavsrud 
Mathilde Moe Strand 
Hannah Kristin Ophus Sønsterud 
Benedikte Øyna
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GUDSTJENESTER

Drøbak og Frogn menighet startet opp
gudstjenester for alle aldersgrupper i
januar på Dyrløkkeåsen skole. Disse
gudstjenestene er en søndag i
måneden kl. 16.30. Musikkrommet

har blitt gjort om til et flott gudstjeneste-
rom. Mange barn og unge har vært
med å sette sitt preg på disse guds-
tjenestene. Flere ungdommer har vært
med å spille i band og vært forsangere.
Ved å ha gudstjenester på en skole gir
det oss en del flere muligheter med
tanke på å dele opp i forhold til
aldersgrupper, og ikke minst ved at vi
spiser en hyggelig kveldsmat sammen
etter gudstjenesten. 

Når den nye Flerbrukskirken er ferdig
sommeren 2010, vil disse gudstjenestene
flyttes dit. 

Gudstjenesten har to deler. Den første
delen er for alle aldersgrupper med et
mer barne- og ungdomsvennlig preg.
Etter at vi har feiret nattverd sammen,
går de minste barna til søndagsskole
og de større barna får utfolde seg i
idrettshallen. De voksne blir igjen og
går litt mer i dybden på dagens tema.
Så er det tid for mat og prat i kantinen. 

Vi trenger flere frivillige til å være med
å lage i stand disse gudstjenestene.
Det kan være alt fra praktiske
gjøremål som å bære stoler, lage til
kveldsmat, teknikk, styre prosjektor
spille i band, delta under guds-
tjenesten, barneledere og lignende.

I tillegg til gudstjenestene er det mulig
å bli med i grupper. Disse gruppene
samles i hjemmene til hverandre og
samtaler om tema som har vært på
gudstjenestene.

For mer info, ta kontakt med Øivind
Refvik, prosjektprest.
Oivind.refvik@frogn.kirken.no eller 
tlf. 412 32 004

Datoer for gudstjenester kl. 16.30 
på Dyrløkkeåsen skole resten av 
våren 09:
19/4, 10/5, 7/6

GUDSTJENESTER FOR ALLE ALDERSGRUPPER 
PÅ DYRLØKKEÅSEN SKOLE

MISJONSFEST  PÅ HOSPITALET
Vi inviterer alle interesserte til fest 

tirsdag 5. mai kl. 18.30
Besøk av områdeleder og tidligere 

Madagaskarmisjonær Eli Schie.
Vi får siste nytt fra menighetens misjonsprosjekt i Brasil.

VELKOMMEN!
Arr:  Dal og Drøbak misjonsforeninger
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Den 3. mai i år er det 200 år siden
den store seilskuterederen, trelast-
handleren, bankieren og kirke-
byggeren Niels Carlsen døde.
Drøbak opplevde i siste halvdel av
1700-tallet en økonomisk blomstrings-
tid, mye takket være Niels Carlsen.
Han giftet seg i 1762 med
Martha Zachariasdatter fra
Skien. 
Fra midt av 1700-tallet økte
folketallet i Drøbak betraktelig.
Men byen hadde ingen kirke!
Rundt omkring var det fire
kirker: Aas, Frogn, Nordby og
Kroer. Med bakgrunn i det
voksende folketall, og det
faktum at Drøbak var blitt et
handelssentrum, sendte Niels
Carlsen en forespørsel til sogne-
prest Henrik Stoltenberg i Aas
om tillatelse til å bygge kirke i
Drøbak. Stoltenbergs uttalelse
hadde bl.a. følgende ordlyd – (i
oppdatert språkdrakt): ”Uten
tvil vil en kirke i Drøbak bli til
besvær for både meg og mine
etterfølgere, da veien dit er
mer enn dobbelt så lang som
til noen av de andre kirkene.
Men da Guds ære og allmuens
oppbyggelse absolutt bør
prioriteres fremfor vår 
bekvemmelighet, setter jeg
meg på ingen måte imot dette
gudelige foretak.” Niels Carlsen
fikk altså positivt svar på sin 
forespørsel. Han valgte en av sine
beste tomter for kirkebygget, og
tømmeret tok han fra egne skoger.
Den 29. oktober 1776, etter to års
arbeid, var kirken reist, og kirke-
klokkene ringte for første gang i 
Drøbak. Drøbak kirke ble – som Vår
Frelsers Kirke i Christiania - bygget
som en korskirke. Arkitekt og bygg-
mester er ukjent. Til alle tider har
velsituerte personer forært kostbart
inventar til kirker, men det er sjelden
at en menighet har fått hele kirke-

bygningen i gave! 
Sogneprest Stoltenberg holdt åpnings-
talen, der han tok utgangspunkt i
Salmenes bok, kapittel 84, vers 3:
”Min sjel lengtes, ja fortærtes av
lengsel etter Herrens tempelgårder.”

Prekenen ble holdt av biskop Christen
Schmidt. Også han hadde valgt en
tekst fra Salmenes bok: ”Herre, jeg
elsker huset du bor i, stedet hvor din
herlighet har sin bolig.” (Kap. 26 v. 8.)  
På grunn av terrenget er alteret i 
Drøbak kirke vestvendt – i motsetning
til de fleste andre kirker, hvor alteret
vender mot øst – mot solens oppgang,
med den symbolikk det innebærer. Alt
smedarbeid i kirken ble utført av en
polakk ved navn Lehmann. Et stort
hvitmalt trekors ble tegnet av
billedhugger Brynjulf Bergslien og 

utført av A.T. Aas og Gustav Hansen.
Dette korset blåste ned under en
storm før jul i 1936. Det ble erstattet
av et neonlyskors som imidlertid ble
fjernet i 1967 på grunn av fare for lyn-
nedslag. Nå fikk kirken et bladgull-
belagt trekors. Over hovedinngangen

lyser givernes navn mot oss i for-
gylte bokstaver: Niels Carlsen og
hans hustru Martha Zacharias-
datter. Over den nordre inngang
står, også i gullbokstaver: ”Giid
denne gave måtte være store
Gud dit navn til ære.” 
Prost A. Schøning sier i jubileums-
skriftet fra 1926: ”Gaar man inn i
kirken en søndag, naar alle
lysene er tendt, faar man inn-
trykk av stor fest. Man ser oppover
mot den store vakre altertavle
med forgylte dekorasjoner. Man
ser prekestolen i rødt og gull og
den forgylte, legemsstore daaps-
engel. Moses og Aron staar i
kordøren, begge helt forgylt.
Man kan synes det er vel meget
gull, men det var efter tidens
smag. Det hele interiør er festlig,
fraregnet de gulmalte benker.”
En omfattende restaurering fant
sted mot slutten av 1800-tallet,
utført av snekkermester og tre-
skjærer A.T. Aas og malermester
C. Jensen. Hele kirken ble inn-
vendig fargerestaurert til 150-års

jubileet i 1926, ført i penselen av
den kjente norske maler og dekoratør
Domenico Erdmann. Vår Frelsers kirke
i Drøbak er et gammelt og vakkert
gudshus. I koret henger et portrett av
Drøbaks store sønn, Niels Carlsen, og
utenfor kirken - i Badeparken - står en
byste av ham, laget av billedhuggeren
Arne Vinje Gunnerud. Niels Carlsens
familiegravsted ligger vakkert til på
Drøbak kirkegård.

Otto Schou

Niels Carlsen

NIELS CARLSEN
1734 – 1809

Foto: Sven Lindblad



Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn

10.12.2008 Linda Jacobsen
14.12.2008 Vilde Annie Røise Kokkvoll
14.12.2008 Lukas Halgunset Velten
28.12.2008 Jesper Boug Storvik
28.12.2008 Astrid Mørk
04.01.2009 Trym Kornelius Orvei
11.01.2009 Nora Haver
18.01.2009 Kine Victoria Olsen
18.01.2009 Mia Steinmo
18.01.2009 Erik Ottersland
18.01.2009 Johannes Wolff-Eriksen
18.01.2009 Linnea Rosenlund Eggestøl
25.01.2009 Ella Steen Gjertsen
25.01.2009 Una Onarheim
25.01.2009 Aksel Maråk Haaland
01.02.2009 Sebastian Ingolf Bredal
15.02.2009 Elias Hjeldnes Andersen
15.02.2009 Sara Isabelle Wulff
15.02.2009 Casper Asgaard Haakestad
15.02.2009 Live Aurora Kringlebotn
22.02.2009 Emilio Tyrice Høien
22.02.2009 Christine Oleah Rønning
22.02.2009 Kristoffer Høien
22.02.2009 Mali Oline Johansen-Fotland
01.03.2009 Paulina Johanne Evensen Do 

Nascimento
01.03.2009 Linnea Martinussen
01.03.2009 Ella Haver Johansen
15.03.2009 Emmeline Münz Robertsen
15.03.2009 Maja Setsaas

Vigde
Vielsesdato Navn

12.12.2008 Birgitte Dalen og Arild Hansen

Døde
Dødsdato Navn

02.12.2008 Aud Oline Jevne
f. 1915

04.12.2008 Tony George Legg
f. 1948

07.12.2008 Ase Margrethe Schjelderup
f. 1934

08.12.2008 Vincent Ivar Plade Stranger
f. 1915

08.12.2008 Elsa Torbjørg Bjerknes
f. 1918

12.12.2008 Helene Knudsen
f. 1924

13.12.2008 Gerd Edit Kausland
f. 1922

13.12.2008 Richard Walberg
f. 1984

15.12.2008 Helga Marie Tomter
f. 1936

25.12.2008 Thore Martin Noreng
f. 1920

05.01.2009 Martha Bugge
f. 1914

08.01.2009 Rune Bjørn Andersen Fallrø
f. 1963

13.01.2009 Rolf Erling Olsen
f. 1922

16.01.2009 Sidsel Elisabeth Storbakken
f. 1960

18.01.2009 Steinar Fransvaag
f. 1955

18.01.2009 Tormod Ness Johannessen
f. 1949

19.01.2009 Erik Larsson
f. 1923

27.01.2009 Lilly Marie Larsen
f. 1916

27.01.2009 Leif Holst
f. 1941

28.01.2009 Nelly Larsen
f. 1915

31.01.2009 Thore Leif Askautrud
f. 1950

02.02.2009 Signe Marianne Bjørnstad
f. 1920

06.02.2009 Odd Øistein Folkøy
f. 1929

11.02.2009 Ingrid Bøhn
f. 1925

12.02.2009 Per Wilhelm Sollmann
f. 1925

14.02.2009 Inger Marie Enerhaugen
f. 1948

25.02.2009 Martha Hagen
f. 1923

01.03.2009 Odd Fredrik Myrvold
f. 1926

09.03.2009 Karen Thordis Glosli
f. 1919

10.03.2009 Geir Killingland
f. 1953



INTERVJU

MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN  13

Vår dyktige kantor Hans Martin
Molvik kjenner så å si alle påske-

salmene i Norsk salmebok og i Salmer
97. Samtidig kjenner han en annen
påsketradisjon. Hans Martin er medlem
av den ortodokse kirke.

Har den ortodokse kirke de samme
påskesalmene som vi har?
”Nei, vi har ingen salmer eller salme-
skatt på samme måte som luthersk
kirke, derimot har vi en sanglig tradisjon
som har sin egen verdi i dens sterke
formidling av budskapet. Det nærmeste
vi kommer påskesalme må være 
påskens troparer og kondaker som er
tekstlig forbundet med påsken på egne

toner. De kan kanskje minne mer om
versene på de bibelske salmene vi har
i luthersk kirke.” 

Hva er den største forskjellen mellom
ortodoks og protestantisk kirkemusikk?
”Det er veldig mange forskjeller! Det
er kanskje lettest å ta utgangspunkt i
gudstjenestens form hvor man i
luthersk kirke enten synger eller lytter
på uttalt tekst mens i den ortodokse
kirke hvor hele gudstjenesten messes,
ligger sangen som basisgrunnlag.
Sangen er på sett og vis tilstedeværende
hele tiden. Det finnes ikke orgel i
ortodokse kirker, dermed er man
avhengig av kor på alle gudstjenester.
Tilstedeværelsen av kor sammen med
fraværet av orgel er nok den største
forskjellen. Orgelet oppleves likevel
ikke som en mangel i den ortodokse
gudstjenesten i og med at man hele
tiden er i en messingsform hvor
sangen dekker lydbehovet i rommet.
Om det var mer snakking der, så ville
man nok kanskje hatt instrumentalske
behov. Orgelet er jo i utgangspunktet på
sett og vis drahjelp for sangen i og
med at den ikke er kontinuerlig gjennom
en gudstjeneste i luthersk kirke.”

Hvilken er din favorittsalme i påsken -
og hvorfor har du valgt akkurat denne?
”Nr. 187, "Deg være ære" er nok
vinneren i påsken. Den har en feiende
flott melodi som det er morsomt å

herje med på orgel! Den er både
pompøs og den svinger. Ellers legger
jo nr. 191, "Han er oppstanden", opp
til en feiende flott polirytmikk som er
veldig underholdende når noen
fremfører den slik. Jeg må legge til en
langfredagssalme også, nr. 150 
"O hode, høyt forhånet, med blodig
sår og ve". Med sin kjente melodi av
Hassler er den knyttet sammen med
den sterke teksten og er en ganske
tung og flott salme. Den er god å ha
når man trenger litt ekstra på kirke-
kontoret”, avslutter Hans Martin med
et smil. Menigheten har usedvanlig
god hjelp av kantoren når vi synger
påskesalmene!

Paul Stray

KANTORENS PÅSKESALME

Hans Martin Molvik

FLERBRUKSKIRKEN
– ET VIKTIG MÅL ER NÅDD!

Frogn kirkelig fellesråd ønsker at
bygget blir en kulturskatt for alle inn-
byggerne i kommunen vår - der flerbruk
står i sentrum.
Stor takk til Frogn kommune - i skrivende
stund ved Formannskapet - som tross
usikre tider har bevilget de resterende
midlene. Nå er vi i gang!
Det har vært en kronglete veg - fra den
tragiske junidagen i 1994 da Frogn
kirke brant - og fram til byggestart nå i

mai 2009. En forutsetning for gjen-
oppbyggingen av Frogn kirke - som
med sin fantastiske beliggenhet er blitt
et lyst og vennlig gudshus - var at
menigheten også måtte få en arbeids-
kirke. Et bygg som skulle gi menighets-
livet, barne- og ungdomsarbeidet og
de ansatte i Frognkirken gode arbeids-
vilkår. 
Mange har vært med i denne prosessen
og brukt mye av sin fritid tid gjennom
utallige møter, utsettelser og endringer.
Men tålmodigheten og stå på viljen til

medlemmene i menighetsrådene fra
1994 og frivillige har vært stor. Det
frivillige arbeidet som er nedlagt i
kirkesaken er verdt minst to millioner
kroner. En varm takk til dere alle!

For innbyggerne i skogbygda i nord,
sørbygda i sør, Drøbak tettbebyggelse
i vest og midtbygda i øst skal Flerbruks-
kirken være et naturlig samlingssted,
en kirke og et rom for kulturaktiviteter. 

Ellen Klynderud
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Reformer kommer til menigheten
Kveldsgudstjenesten søndag 1. mars i
år var spesiell. Det ble en annerledes
feiring. Mange av de faste leddene i
gudstjenesten var stokket om, og nye
ledd var føyet til. Og det var nye
salmer som få hadde sunget før. 
Årsaken var at Gudstjenesteutvalget
ville prøve ut et forslag som er ut-
arbeidet av Nemnd for gudstjenesteliv
som ble oppnevnt av Kirkerådet i
2004. Denne nemnden har levert
spennende forslag til fornyelse av
liturgi, salmebok og tekstrekker.
Forslaget går ut på at vi skal få tre
tekstrekker slik at tekstene kommer
igjen hvert tredje år, og ikke hvert
annet som nå. Det er laget et forslag
til ny salmebok med 359 nye salmer
sammen med en liste over hvilke
salmer i Norsk salmebok fra 1984 og
Salmer 1978 som foreslås tatt med i
en ny salmebok. Og det foreslås en ny
ordning for gudstjenesten (liturgi) som
har fem deler. Først en samlingsdel
som har kunngjøringer i starten før
siste tre klokkeslag. Deretter følger
Ordet som har tre lesninger og tros-
bekjennelsen etter preken, så kommer
Forbønn med syndbekjennelse, for-
bønn og hvor vi minnes de døde, og
deretter Måltidet. Forslaget går ut på at

nattverd er en fast del av gudstjenesten.
Siste ledd er Sendelse med velsigning
og utsendelse. Hovedmønstret i disse
fem delene vil alle kjenne igjen, men
det forskjeller fra dagens rekkefølge.
Bakgrunnen for forslaget er ønsket om
å lage en gudstjeneste som er fleksibel
og som involverer menigheten i sterkere
grad. Det er i realiteten to ulike reformer
som foreslås. For det første foreslås det
at ansvaret for utformingen av guds-
tjenesten ikke lenger skal avgjøres
sentralt, slik det er i dag. Dette betyr
at vi går bort fra målsettingen om en
felles gudstjenesteordning for hele
kirken. Forslaget går ut på at det er
hver enkelt menighet som skal lage
sin egen liturgi. Men denne liturgien
må holde seg til en grunnordning som
skal være grunnlaget for leddene i
gudstjenesten.
100 menigheter er høringsinstans og
skal prøve ut de nye forslagene i
2009. Vår menighet er ikke utpekt til å
være høringsinstans. Menighetsrådet
har imidlertid bedt Gudstjeneste-
utvalget om å lage et forslag som kan
prøves ut i Drøbak og Frogn. Innen
sommeren skal utvalget legge frem sitt
forslag. Alle blir invitert til å delta i det
videre arbeidet med en ny liturgi som
er tilpasset vår menighet. I neste

nummer av Menighetsbladet 
orienterer vi om hva disse forslagene
går ut på. Det legges også ut infor-
masjon på www.frogn.kirken.no
Det er viktig at vi får en reform som
gir grobunn for en økt oppslutning om
gudstjenestene. Hver søndag er det
gjennomsnitt 100 000 mennesker som
kommer til 1000 gudstjenester over
hele landet. Reformene må ha tradisjon
og fornyelse som ankerfeste, og alle
må føle at liturgi
og salmer angår
dem. Det er
Kirkerådets ut-
fordring! 

Paul Stray

NY LITURGI? NY SALMEBOK? NY TEKSTBOK? 

Påskens budskap og historie

Til frihet har Kristus frigjort oss  – skriver
apostelen Paulus i sitt brev til menighetene
i Galatia. Frigjort til Frihet! Det er påskens
innhold. Frihet fra hva? Frihet til hva? For
israelittene betydde det befrielse fra
slavekårene under faraoene i Egypt. Den
nyvunne  friheten ble grunnlaget for Israels
”fødsel” som et selvstendig folk. Påskemål-
tidet inntar en sentral plass i jødenes pås-
kefeiring. Det består av symbolske retter:
usyret brød symboliserer det plutselige
oppbruddet fra Egypt; saltvann
symboliserer tårer som ble felt under
fangenskapet; bitre urter skal minne om
det harde arbeidet for faraoene, og et
kjøttbein  symboliserer påskelammet som
ble slaktet. Vin minner festdeltagerne om
at Gud ville spare israelittene ved å la
dødsengelen gå forbi de husene der blodet
fra påskelammet var smurt på dørstokken -
slik det står fortalt i 2. Mosebok kapittel
12. Det hebraiske ordet for ”påske”
”pesach”, betyr nettopp ”å gå forbi”. Dette
er bakgrunnen for jødenes påskefeiring.  
Med den kristne kirke ble frihetstanken
universell: Det som skjedde i påsken,
gjelder alle mennesker. Jesus fødes inn i
verden for å løse – frigjøre - menneskene
og skaperverket fra onde krefter som
holder dem bundet. I livssamfunn med
Kristus får vi friheten som gave. På samme
måte som det gamle Israel ble ”født” ved

utgangen fra Egypt, ble Kirken ”født” ved
Jesu død og oppstandelse. Med Jesus får
påskemåltidet et nytt innhold: Jesus, det
nye offerlammet, sparer menneskene for
døden ved selv å dø for oss! Han gir oss et
nytt påskemåltid når han innstifter natt-
verden – der han selv er til stede med sitt
legeme og blod. ”Så tok han et brød,
takket, brøt det, gav dem og sa: Dette er
mitt legeme, som  gis for dere. Gjør dette
til minne om meg. Likeså tok han kalken
etter måltidet og sa: Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.”
(Lukas 22:19-20).
Palmesøndag er det vanlig i mange kirker
at folk har med seg grønne  kvister,
”palmegrener”, til minne om Jesu inntog i
Jerusalem, da folk hugget grener av trærne
og la dem på veien.
Skjærtorsdag feires til minne om Jesu siste
måltid med disiplene. Navnet kommer
sannsynligvis av norrønt skira = å rense,
evt å døpe, således ”renselsestorsdag”. I
gammel tid avbrøt man nå fasten og tok et
bad etter at man i fastetiden hadde gått  ”i
sekk og aske”. Badet skulle symbolisere
sjelens renselse. Frem til 600-tallet ble
skjærtorsdag feiret som en markering av
slutten på fastetiden, men ble etter hvert
feiret til minne om Jesu innstiftelse av natt-
verden.
Langfredag er dagen da Jesus døde på
korset. Gamle dagers prekener var lange
denne dagen, så  også Jesu pine; derfor

”langfredag”. På 300-tallet ble det i
Jerusalem feiret lange gudstjenester som
strakte seg fra torsdag til fredag! De
troende gikk i prosesjon til Golgata - der
Jesus ble henrettet. Langfredag er en dag
for faste. I mange kirker dekkes alteret
med et sort klede, og lysene slukkes.
Liturgien består blant annet av tekstlesing
fra lidelseshistorien. 
Påskeaften er tradisjonelt en dag uten
liturgiske handlinger; det er dagen da
kirken samler seg i sorg foran Jesu grav.
Ved midnattstid feires påskenattsmesse.
Påskedag – oppstandelsesdagen - starter
altså påskenatt. Påskedagen var den første
kristne høytid som ble feiret regelmessig:
På ukens første dag samlet de troende seg
og feiret nattverden. Søndagen er den
kristne kirkes ukentlige påskedag! Uten
Jesu oppstandelse fra de døde hadde det
ikke eksistert noen kristen kirke. Så viktig
var – og er - denne hendelsen. ”Kristus er
oppstanden! Han er sannelig opp-
standen!” lyder det i den ortodokse
kirkens påskenattsliturgi. 
Påsken er en ”bevegelig” høytid, dvs den
følger månefasene. På det store kirkemøte
i Nikea - i dag landsbyen Iznik i Tyrkia -
ble det i år 325 bestemt at påskedag skulle
være første søndag etter første fullmåne
etter vårjevndøgn – en ordning vi fortsatt
følger.

Otto Schou 
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18. januar i år startet menigheten opp
med nye gudstjenester på Dyrløkkeåsen
skole. Over halvparten av de som kom
var barn og ungdom. Et band med
ungdom stod for musikken og var for-
sangere. Fellesdelen av gudstjenesten
var i musikkrommet før søndagsskolen
gikk til kantinen og klubb for kompiser
var i gymsalen. 

Ellen Anker Storset er en de mange
frivillige som tar medansvar for de nye
gudstjenestene. 

Hva er de viktigste oppgavene for de
frivillige?

”Vi har oppgaver for enhver smak og
talent! Her kan estetikere pynte kirke-
rommet, musikere delta i sang og
band, du kan være søndagsskoleleder
og barnevakt eller leder i kompis-
klubben. Og du kan være teknisk 
ansvarlige, overheadsjefer, stolbærere,
lystennere, informasjonsmedarbeider,
kveldsmatansvarlige, ryddeansvarlige,
nattverdutdelere eller tekstlesere. Den
enkelte tjenesten vil tilpasses den
enkelte frivillige i forhold til hvor ofte
man ønsker å stille opp, om man
ønsker å bytte og teste ut ulike tjenester
osv. Vi er opptatt av tilpasning og til-
rettelegging for den enkelte frivillige.”

- Hva er det spesielle med 
gudstjenestene på Dyrløkkeåsen?

”Formatet er nytt, møtestedet er nytt
og ikke minst vokser det fram noe helt
nytt som bygges opp fra bunnen av.
Alle gudstjenestedeltakere har anled-
ning til å være med å forme det som
vokser fram. Vi er opptatt av å evaluere
gudstjenestene fra gang til gang. Disse
evalueringene er basert på tilbake-
meldinger fra gudstjenestedeltakerne
og fra de som leder gudstjenesten. Det
er en målsetning at flest mulig skal
kjenne eierskap til de nye gudstjenestene,
unge som gamle.”

- Hvordan skal dere bruke 
Flerbrukskirken når den er ferdig?

”Jeg ser for meg at den gudstjeneste-
formen som vokser fram på Dyrløkkeåsen
skole vil fylle hele flerbrukskirken når
den står ferdig. Bare etter tre guds-
tjenester på skolen, er vi i full aktivitet
i både hallen, kantina og musikk-
rommet. I og med at vi er opptatt av å
treffe alle aldersgrupper, blir det natur-
lig å splitte opp og fylle de lokalene vi
har med aktiviteter. Flerbrukskirken er
intet unntak!”

- Hva betyr det frivillige arbeidet for
deg?

”Frivilllig arbeid er noe som engasjerer
meg. Jeg vet at lokalsamfunn rundt
omkring i landet vårt er bygget opp
rundt frivilliges innsats. Det vet jeg
også gjelder for Drøbak og Frogn og
kirken lokalt. I min tid som menighets-
koordinator ved kirkekontoret opp-
levde jeg at de frivilliges innsats var
selve pulsen i kirkens virksomhet. 
Utfordringen i arbeidet med frivillige
er å koble rett person med riktig opp-
gave. Å legge til rette for frivillig inn-
sats er et viktig arbeid! For meg er det
en stor glede å delta som frivillig i
arbeid som gir meg mening og hvor
jeg føler at jeg har noe å tilføre.
Samtidig er det hyggelig å treffe andre
mennesker som brenner for samme
sak.”

Ta kontakt med Øivind Refvik om du
vil være med i en smågruppe eller kan
tenke deg å være med å bidra på
gudstjenestene.

Paul Stray

FRIVILLIGES INNSATS
ER SELVE PULSEN I 
KIRKENS VIRKSOMHET!
Intervju med Ellen Anker Storset
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Ellen Anker Storset


