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Høstens barne- og familietilbud

LEDER

KIRKEVALG 2009
Vi ser frem til kirkevalget
2009 med spenning og
forventning. Vårt håp er
at den nye organiseringen av valget vil bidra
til å styrke det kirkelige
demokratiet og engasjementet både
lokalt, regionalt og nasjonalt.
De viktigste elementene i det nye
valget er følgende:
• Det skal være reelle valgmuligheter.
• Det skal være bruk av direktevalg til
bispedømmeråd og kirkemøtet.
• De kirkelige valg skjer samtidig med
offentlige valg.
• Stemmerettsalderen er senket til 15
DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD

Utgiver
Drøbak og Frogn menighetsråd.
Utkommer med 4 nummer pr. år.
Redaksjonen består av
Paul Stray, Otto Schou og
Govert van den Brink

år slik at unge i religiøs myndighetsalder kan være med og bestemme.

Valgreglene er vedtatt av Kirkemøtet
og innfrir forutsetningene i avtalen
mellom alle de politiske partiene av
10. april 2008, det såkalte kirkeforliket.
Det er lagt ned mye forarbeid for å få
til et kirkevalg der oppslutningen er
betydelig større enn ved tidligere
kirkelige valg. Ved å stemme bidrar
den som har stemmerett, til å at det vil
lykkes.
For kirken er det av stor betydning at
mange engasjerer seg i valget. Det er
Layout/trykking
Østfold Trykkeri AS – www.ostfold-trykkeri.no
Er det spørsmål og saker du ønsker at
menighetsbladet skal ta opp ?
Send e-post til redaksjonen:
o.schou@online.no eller
paul.stray@gmail.com

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

viktig å gi sin stemme til de man
mener er best skikket til å inneha
tillitsverv. Det dreier seg om lokalt
tillitsvalgte i menighetsrådene. Det
dreier seg også om de som skal velges
til bispedømmerådet, og som dermed
også får plass i kirkemøtet, som fastsetter overordnede mål og strategier
for kirken vår.

Din kirke -ditt valg!
FOTO: ESKO JAMSA

La deg høre og bruk stemmeretten
din – slik styrker du folkekirken vår.

KIRKEVALGET 2009 I DRØBAK OG FROGN SOKN
FORHÅNDSSTEMMING, VALGKORT,
ETTERSYN AV MANNTALL

Et riktig godt valg ønskes dere alle!

FELLESSKAP
MANGFOLD
OMSORG
DIALOG
GLEDE
HÅP
TRO

Med hilsener fra
Helga Haugland Byfuglien
Borg biskop

Ved Kirkevalget 2009 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.

Redaksjonens adresse
Drøbak og Frogn kirkekontor, Postboks 1,
1441 DRØBAK
Telefon 64 90 61 70 Telefax 64 90 61 90
E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no

Kirkeverge
Thor-Arne Prøis
Tlf: 64 90 61 71/982 45 560
kirkevergen@frogn.kirken.no

Ungdomsprest
Anna Bæckström Hovda
Tlf: 64 90 61 77/982 45 568
anna.b.hovda@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: 64 90 61 78/982 45 564
hans.martin.molvik@frogn.kirken.no

Kirkegårdsassistent Per
Morten Westgaard

Valgdagen:
Valget finner sted 14. september 2009
fra kl. 09.00 til kl. 20.00
på følgende steder:
Drøbak krets: Drøbak kino – foajé
Sogsti krets: Sogsti skole – admin. bygg (skolekjøkken)
Dyrløkkeåsen krets: Dyrløkkeåsen skole - vaktrom
Heer krets: Heer skole – musikkrom
Digerud krets: Digerud forsamlingslokale
Dal krets: Dal skole
Forhåndsstemming: Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 10. august 2009 - 11. september 2009.

KIRKEVALGET 2009
Drøbak og Frogn kirkekontor
erRådhusvn
en
god
anledning til å
6 (Rådhuset inngang D)
la din
stemme
blitilhørt.
mandag
til fredag
fra kl. 10.00
kl. 14.00
Din mening er viktig.
Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister
stemmerett vil motta valgkort og
DUmed
BESTEMMER!
nærmere informasjon i løpet av uke 32.

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 76/982 45 567
anne.mathilde.klare@frogn.kirken.no

Prosjektprest
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

FOTO: EIRIK FØRDE

Kirkene er møtesteder for barn, unge og voksne. Kirkene
tilbyr et fellesskap som kan være spennende, trygt, overraskende, utfordrende og morsomt. Men mest av alt er
kirken et sted de varige verdiene står i fokus – troen på
et liv i Jesus Kristus.
Kirken er i endring
Menighetene profilerer seg i økende grad ut fra lokale
forhold. De gamle statskirke-båndene er i ferd med å løsne.
Vil du være med og påvirke hvordan DIN kirke skal være?

Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar
valgkortet, bes kontakte kirkekontoret for å få rettet opp
opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister.
Medlemsregisteret2009
er grunnlag for kirkelig manntall.
Kirkevalget
Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i
DenI år
norske
kansamtidig
gå frammed
somstortingsvalget.
beskrevet på valgkortet
er detkirke,
kirkevalg
for åfra
bli15slettet
medlemsregisteret.
Medlemmer
år harav
rett
til å stemme ved
kirkevalget 14. september.
Kirkevalget
har samme
åpningstid
og skjer
i de samme
Ettersyn av manntall:
Kirkelig
manntall
for Drøbak
og Frogn
valgkretser
som
Stortingsvalget.
sokn er lagt ut for ettersyn på Drøbak og Frogn kirkekontor,

og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid
Hvem skal du stemme på?
i perioden 10. august til 11. september. Det er kun anledning
til åDukontrollere
opplysningene
som angår
en selv, eller en
kan stemme
ved menighetsrådsvalg
og bispedømmerådsvalg.
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.
www.kirkevalget.no

KANDIDATENE

KANDIDATENE

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALGET
1.kandidat
Ellen Bergljot Klynderud
Solbergveien, Drøbak
63 år
Yrke/utdanning:
Generalsekretær 1993-2007
Bonde 1970-1984
Kirkelige verv:
Leder av menighetsråd 2008-2009
Leder av fellesråd 2007-2009
Andre verv:
Vararepresentant til kommunestyret og
hovedutvalg for kultur og miljø.
Styret i Akershus Bygdekvinnelag og
Frogn Bygdekvinnelag
Satsningsområder:
Få flere av medlemmene med i menighetsarbeidet, bevisstgjøre og informere
Ny arbeidskirke
Bidra til et fortsatt godt og fungerende
kirkekontor / godt arbeidsmiljø
En åpen og inkluderende kirke i Frogn
Samarbeide med myndigheter
(kommunen), andre organisasjoner og
kirker m.m.
Utfyllende presentasjon:
Ser det som en utfordring å bygge en
god menighet der begge soknene i
kommunen er med og føler tilhørighet.
2. kandidat
Vebjørn Haram
Ullerudhellinga, Drøbak
44 år
Yrke/utdanning:
Markedssjef i DnB NOR
Kirkelige verv:
Formann i Drøbak gospelkor
Satsningsområder:
At kirken skal kunne tilby et bredt
spekter av tilbud til unge og gamle;
som søndagsskole, diverse kor og
klubber, ungdoms- og eldretreff.

3. kandidat
Møyfrid Hveding
Spurvefaret, Drøbak
42 år
Yrke/utdanning:
Partner i Advokatfirma Perspektiv DA
2009Juridisk embetseksamen UiO 1995
Advokatfullmektig/Juridisk saksbehandler
IF 2002-2006
Advokat Drøbakadvokatene 2006-2009
Kirkelige verv:
Sekretær i plankomiteen for Flerbrukskirken 2000-2003
Leder av gudstjenesteutvalget
Drøbak/Frogn 2006Andre verv:
Div. studentpolitiske verv 1987-1990
Satsningsområder:
Flerbrukskirke
Barne og ungdomsarbeidet
Menighetsmedlemmer som ressurs i
menighetsarbeidet
4. kandidat
Leif Thorvald Tomter
Elleskjærveien, Drøbak
65 år
Yrke/utdanning:
Senterleder AMFI Drøbak City 1999Sivilagronom NLH 1970
Div. kurs i økonomi og bedriftsledelse
Andre verv:
2 perioder i Frogn kommunestyret
1 periode varamann i Frogn kommunestyret
Formann i Oscarsborg Festnings Venner
i 12 år
Satsningsområder:
Åpen kirke for folket!
Ønsker at kirken fortsetter sin aktive
og innbydende engasjement mot det
brede lag av innbyggerne (eks. er
tilstedeværelse på Amfisenteret en
ettermiddag hver 14. dag)
Utfyllende presentasjon:
Mener det er “skammelig” av
politikerne som har trenert igangsettelse
av den lovpålagte arbeids/flerbrukskirken. Jeg ønsker å bidre til at kirken
bygges raskest mulig etter de forslag
fellesrådet nylig har lagt frem.
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5.kandidat
Jorunn Bakken
Haneborgenga, Drøbak
61 år
Yrke/utdanning:
Fagkonsulent i Frelsesarmeens barneog familievern 2006Barnevernpedagog, barnerett, etnisitet
og barnevern
Videreutdanning i økonomi og ledelse,
diakoni
Ansatt i Frelsesarmeens barne- og
familievern i div. stillinger
Mangeårig styrer ved Solgry barne- og
ungdomshjem i Drøbak
Kirkelige verv:
Medlem av Frogn menighetsråd
1981-1985
Medlem av div. utvalg i Frelsesarmeens
sosialtjeneste
Andre verv:
Div. verv innenfor idrettsarbeid med
barn og unge 1981-1990
Sakkyndig i fylkesnevnd for sosiale
saker 2000-2008
Satsningsområder:
En åpen og tilgjengelig kirke
Et aktivt og levende kristent arbeid for
alle aldre
Samarbeid med andre menigheter i
kommunen
Samarbeid mellom kommune og kirke
Egnede lokaler til kirkens aktiviteter
(arbeidskirke/kulturhus)
Utfyllende presentasjon:
På bakgrunn av mitt tretti år lange
arbeid i Frelsesarmeens barne- og
familievern på forskjellige nivåer er
jeg opptatt av barn- og unges oppvekstvilkår. Barn- og unge trenger og
være omgitt av tilgjengelige, engasjerte
og interesserte voksne som kan være
forbilder i ord og handling. De trenger
meningsfylte aktiviteter styrt av voksne
sammen med jevnaldrende. Dette
bidrar til en sunn og god utvikling.
Aktiviteter som søndagsskole, babyog småbarnssang, barnekor, musikkgrupper, konfirmasjonsarbeid, ungdomsklubber m.m. drevet av kirken kan
medvirke til at Frogn kommune blir et
godt sted for barn og unge å vokse
opp.

Det betyr ikke at jeg ikke er opptatt av
aktiviteter for andre aldersgrupper, jeg
tenker at vi må ha aktiviteter tilpasset
for både ung og gammel, og jeg liker
meg svært godt også blant seniorer.
Trives svært godt på formiddagsmøtene
i Storgata på tirsdag formiddag.
Jeg har et ønske om at kirken i vår
kommune får mulighet til å formidle
Guds kjærlighet og nåde på en god
måte til alle.
6. kandidat
Kristian Køhn
Jerpefaret, Drøbak
33 år
Yrke/utdanning:
Psykolog 2002-2009
Kirkelige verv:
Ungdomsarbeider i Langhus og
Siggerud 1994-1998
Ettåring/ungdomsarbeider i sveitsisk
KFUM 1995-1996
Medlem i ressursgruppe for familiegudstjenester på Dyrløkkeåsen skole
2008-2009
Andre verv:
Hovedtillitsvalgt i Norsk Psykologforening Frogn 2004-2008
Satsningsområder:
Barne- og ungdomsarbeid
Kirkelige lavterskeltilbud – kirke for
alle uansett livssitusjon
Utfyllende presentasjon:
Jeg er opptatt av at kirken må være
åpen og vidtfavnende, og at det skal
være mulig for alle mennesker i mange
forskjellige slags livssituasjoner å føle
seg hjemme der. Jeg er opptatt av at
det skal være mulig å være forskjellige
i personlighet, overbevisning, holdning
og legning og likevel føle seg inkludert
hvis man ønsker å være en del av det
krikelige fellesskapet. Videre er jeg
opptatt av barn og unge, deres oppvekstvilkår og at kirken og det som
skjer der kan være et godt sted for
dem å være og vokse i.

7. kandidat
Siri Hansen
Sogstikollen, Drøbak
71 år
Yrke/utdanning:
Pensjonist 2004Lærer/sosiallærer 1962-2004
Kirkelige verv:
Drøbak menighetsråd, leder,
2 perioder 1677-1984
Tekstleser, nattverdshjelper og
menighetsblad utdeler
Andre verv:
Frogn lærerlag – div verv
Satsningsområder:
Flerbrukskirken – arbeidskirke og
kulturkirke
Barne- og ungdomsarbeid
Trosopplæring for barn
Bibelundervisning for voksne
Motivere – engasjere til frivillig arbeid
i menigheten
Utfyllende presentasjon:
Flerbrukskirken – et kraftsenter og
møteplass for hele menigheten
Speiderne har speiderhytta, seilerne
har seilerhytta, idretten har Frogn
hallen.
Kirken har ikke et eget, egnet sted for
sitt barne- og ungdomsarbeid.
8. kandidat
Øivind Sjuls
Husvikveien, Drøbak
52 år
Yrke/utdanning:
Oberstløytnant – Kommandant
Oscarsborg festning 2004Satsningsområder:
En tolerant, åpen og integrerende
kirke
Ny kirke som tjener menigheten og
Frogns behov for samlingslokale
Øke befolkningens bevissthet rundt
egen kirkekultur

9. kandidat
Leif Ansgar Andersen
Nesoddveien, Nordre
Frogn
72 år
Yrke/utdanning:
Pensjonist
Rektor ved Dal skole
Cand. Polit fra Universitetet i Oslo
Kirkelige verv:
Tidligere medlem i menighetsrådet i
Frogn
Andre verv:
Medlem for KRF i Frogn kommunestyre
Medlem i Hovedutvalg for Miljø, planog byggesaker
Satsningsområder:
Fornyelse/utvikling av gudstjenesten
Barn- og ungdomsarbeid
Lekfolkets engasjement
Utfyllende presentasjon:
Jeg har helt ifra barneårene hatt en
sterk tilknytning til KFUM/KFUK.
10. kandidat
Solfrid Orvik
Høilundveien, Drøbak
55 år
Yrke/utdanning:
Adjunkt Heer skole 1988Lærerhøyskolen + påbygning adjunkt
1971-1977
Andre verv:
Meddommer Follo Tingrett 2004Styremedlem Utdanningsforbundet
Frogn 2005Verneombud Heer skole 1997-2007
Satsningsområder:
Ungdom/Konfirmantarbeid
Flerbrukskirken
Utfyllende presentasjon:
Konfirmantopplæringen er et viktig
arbeid for trosopplæring og kirkelig
rekruttering.
Samarbeid kirkekontor – menighet for
å få en mer deltagende menighet.
Gudstjenestens form. Ha gudstjenester
i ulike former for å appellere til ulike
aldersgrupper.
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11. kandidat
Svein Moen
Solbergveien, Drøbak
60 år
Yrke/utdanning:
Uførepensjonist/datatekniker 2007Praktisk organistutdanning 1965-1968
Radio- og tv-tekniker, elektroniker
1973-2009
Dataprogrammerer 1997-2009
Bussfører 1996-2007
Kirkelige verv:
Sekretær i Frogn menighetsråd
1993-1997
Medlem i Drøbak menighetsråd
2001-2005
Andre verv:
Kasserer i Drøbak Musikkorps
2002-2008
Satsningsområder:
Kirkens musikkliv
Kirkens ordninger for godt voksne i en
tid med mye forandringer
Utfyllende presentasjon:
Det er fint med utprøving av nye
gudstjenesteformer for å trekke et
større publikum.
Men som godt voksen ønsker man
også at gudstjenesten har en fast og
kjent liturgi som man kjenner igjen og
kan delta i. Man skal derfor også være
forsiktig med for mye eksperimentering.
12. kandidat
Liv Harriet Hagberg
Jacobsen
Løkkedalsveien, Drøbak
59 år
Yrke/utdanning:
Bibliotekar ved Seiersten Ungdomsskole
Sekretærlinjen ved Oslo Handelsgym
Diplomstudium i markedsføring
Kirkelige verv:
Tidligere medlem av menighetsrådet i
Drøbak
Tidligere politisk oppnevnt medlem i
kirkelig fellesråd
Andre verv:
Kommunestyremedlem for Venstre i
3 perioder
Satsningsområder:
Barne- og ungdomsarbeid
Gjøre kirken åpen og tilgjengelig for
alle

Frivillighet i kirkearbeid
Bibelundervisning for voksne og ungdom
Utfyllende presentasjon:
Jeg håper at Flerbrukskirken vil bli
reist i nær fremtid! Jeg håper dette blir
en arbeidskirke – et åpent hus som
rommer ulike aktiviteter hver eneste
dag. Jeg tror at kirken i Frogn kanskje
har blitt oppfattet som stiv og høytidelig
og ikke egentlig inkluderende i forhold
til mennesker som ikke har et avklart
forhold til Gud. Dette håper jeg
Flerbrukskirken kan være med å åpne
opp for. Jeg håper også at dette bygget
kan brukes av innbyggere som har en
annen tro til seremonier og sammenkomster!
13. kandidat
Maren Lisbeth Sunde
Sagaveien, Drøbak
55 år
Yrke/utdanning:
Helsearbeider og terapeut/sjelesørger
Barnevernspedagog 1975-1977
Gestaltterapeut 1997-2001
Sjelesørger 1998-2003
Satsningsområder:
Bygging av den nye kirken
Diakonalt arbeid
Bidra til å utvikle gudstjenesten
Utvikle kirken som “sjømannskirke”
– mer sosialt fellesskap
Bidra til å gjøre kirken kjent og attraktiv
i Frogn
Utfyllende presentasjon:
Det å ha tillit til Gud og ha tilhørighet
i en menighet har betydd mye for meg
gjennom livets med- og motgang.
Jeg har jobbet bl.a. i barnevern,
ungdoms- og voksenpsykiatri, som
terapeut og sjelesørger hele mitt
voksne liv.
Mine personlige og yrkesmessige
erfaringer gjør at jeg har kompetanse
til å bidra i menighetens arbeid generelt
og omsorgsarbeid spesielt.
Jeg har tidligere startet og ledet sosialt
arbeid i menighet.
Det er viktig for mennesker å kjenne
seg sett og akseptert som hele
mennesker, som den vi er – av Gud og
mennesker. Dette kan kirken reflektere
gjennom sitt arbeid. Jeg liker tanken
på å utvikle kirken i retning av
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“sjømannskirke” – et møtested mellom
mennesker – og mellom Gud og
mennesker.
Den nye kirken vil gjøre dette i større
grad mulig. Jeg vil gjerne bidra til å
utvikle kirken i Frogn!
14. kandidat
Ellen Anna Bjørnebye
Christian Kroghsvei,
Drøbak
55 år
Yrke/utdanning:
Daglig leder for Oslo Sinfonietta og
Cikada 2005Diplomeksamen Norges Musikkhøgskole 1973-1979
Solist studier med Tysk statsstipend
1980-1982
Musikk- og Kulturadministrasjon (Bø i
Telemark) 2000-2001
Andre verv:
Styremedlem i Det Norske Kammerorkesterets venneforening
Daglig leder for Det Norske Guttekor
2006Satsningsområder:
Styrke kirkens rolle og plass i
samfunnet
Bidra til et mangfold i kirken
Utfyllende presentasjon:
Som utøvende musiker og administrator
for både profesjonell- og amatørvirksomhet har jeg nyttig erfaring som kan
komme kirken til gode. Jeg reprenterer
en generasjon som søker opplevelser
men som også ønsker å bidra til et
åndelig og meningsfylt fellesskap. Jeg
mener å kunne gjøre en innsats her.

DRØBAK
KANTORI

er et blandet kor med ca. 25 medlemmer
som øver hver tirsdag i Frogn kirke.
Koret har et variert repertoar og deltar
på noen gudstjenester i tillegg til at vi
holder konserter fra tid til annen. Koret
feiret 15 års jubileum under besøk i
Riga i april i år.
Vi starter igjen etter ferien tirsdag
25. august.
For høsten står det to større verk på
programmet; Requiem av Gabriel
Fauré som skal fremføres på Alle
Helgensdag 1. november og
Juleoratorium av Camille Saint Saens
med konsert 13. desember.
I tillegg har vi begynt å øve på Vivaldis
Gloria som står på konsertprogrammet
for våren 2010.
Dirigent for koret er kantor
Hans Martin Molvik.
Mer info finner du på vår hjemmeside
www.drobak-kantori.org

KANDIDATLISTE VED VALG TIL
BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE
FOR BORG BISPEDØMME
Erling Birkedal
Bjørg Børresen
Arnhild Fjose
Kirsti Harda Frøshaug
Aase Brit Hertzenberg Fæhn
Ole Petter Gjerlaug
Arne Hagen
Liv Betty Hesjadalen
Frøydis Indgjerdingen
Wenche Tuman Jonsen

54 år
60 år
66 år
59 år
53 år
63 år
66 år
57 år
22 år
63 år

forsker
lærer
pensjonist
psykiatrisk sykepleier
fastlege
pensj. flykaptein
pensjonist
høgskolelektor
student
klaverpedagog

Anne Gangnes Kleiven
Tove Kopperud
Nina Lind
Ingvar Lyche
Bjørn-Terje Mathisen
Jofrid Trandem Myhre
Bjørn Solberg
Ingrid Vik Strandli
Lars Jørgen Stenstrup Sønsteby
Rune Wennevold
Andreas Henriksen Aarflot
Elina-Victoria Aas-Torkildsen

54 år
63 år
52 år
62 år
60 år
45 år
62 år
19 år
17 år
56 år
20 år
20 år

adjunkt
pensjonist
bioingeniør
daglig leder NKrS
markedssjef
seksjonssjef Skatt øst
rektor
student
skoleelev
regionsleder
student
student

Nittedal
Ås
Skoklefall
Lørenskog
Furuset
Våler
Råholt
Rygge
Hurdal
Domkirken i
Fredrikstad
Rømskog
Eidsberg
Årnes
Råde
Sarpsborg
Moss
Mysen
Årnes
Ski
Skårer
Ås
Nittedal

Dette er listen over de 22 kandidatene som står til valg for bispedømmeråd og
Kirkemøte. For nærmere presentasjon av den enkelte kandidat, gå inn på Borg
bispedømme sin hjemmeside: www.kirken.no/borg

15. kandidat
Lisbeth Wilberg
Knardalveien, Nordre
Frogn
58 år
Yrke/utdanning:
Omsorgsarbeider 1990Jobbet med barn i mange år 1979-2008
Kirkelige verv:
Medlem i menighetsråd
Kirkevert
Satsningsområder:
Dåpsopplæring
Diakoni

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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SOMMERKONFIRMANTER

GUDSTJENESTELISTE

KONFIRMANTLEIR
15 konfirmanter hadde i år valgt alternativet ”Sommerkonfirmant”. Dette
innebærer noe mindre undervisning
enn de andre, men en lengre sommerleir
samt konfirmasjon i september. Her
følger en rapport fra deres tur til
”Skjærgårds Music and Mission Festival”
på Risøya i juli.
Vi hadde hengt oss på en fellesreise
med konfirmanter fra Kongsvinger, og
hoppet på buss i Oslo tirsdag 30. juni.
Stor spenning: Hva venter? Da vi gikk
over brua til Risøya skjønte vi at her
kommer det til å bli livlig. Overalt ble
det rigget til små og store scener,
sportsaktiviteter, dusjer og doer. Snart
ble vi møtt av et banner som fortalte
at her ligger ”Konf Camp”. Ca. 20
menigheter med totalt 400 konfirmanter
ble fordelt utover campingen, og vi
var kjapt i gang med telting og utforsking av området. Naboene viste seg å

være fra Bryne; veldig hyggelige, men
det tok et døgn med tilvenning før
noen skjønte hva de sa. Opplegget består i at konfirmantene har egen bibeltime/undervisning med påfølgende
gruppemøte på formiddagen, og deltar
videre på festivalens ordinære program
med konserter, kveldsmøte og annet
aktivitetstilbud. Alt er veldig proft lagt
opp, med flinke ledere, gode musikere,
topp lyd og variert opplegg. Gjennom
hele uka bygget vi på egen båt til
lørdagens ”Ta sjansen”. Det ble eneste
hane i kurven, Olav, som ble utpekt
som skipper. ”Blucher 2” fikk mye
oppmerksomhet, men et svært kort liv
på overflaten. Den bratte rampen og
møte med sjøen gjorde kort prosess;
men skipperen klarte seg bra.
Etter hvert som det dro seg mot helgen
kom stadig flere på selve festivalen, og
konsertene ble flyttet utendørs til

hovedscenen. Masse bra artister og
topp stemning. Lørdag kveld ble avsluttet med nattverdgudstjeneste med
4000 ungdommer.
Været var bare helt fantastisk, og
Risøya er en perle med svaberg,
strender og havet rett ut. Mye bading
ja! Utbyttet var veldig bra. Fin undervisning med mange utfordringer, opplevelse av et stort kristent fellesskap,
og ikke minst ble alle fra Drøbak og
Frogn bedre kjent med hverandre og
med mange fra andre steder. Takk til
de supre konfirmantene som gjorde
det helt topp å være leder, og til
mødrene Turid og Oddrun som byttet
på å være med. Dere som har meldt
dere på dette alternativet til neste år
kan bare glede dere!

Dag-Kjetil
Lyslagt
ve
fjellkirk i opp til den u
en hvo
tendørs
r det hv
avslutn
er kveld
ing me
d
va
300 lev
musikk
.
ende ly r
s og

Undervisning

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 23. august kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste
Tur med Frogn Historielag etter
gudstjenesten
Søndag 30. august kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste
Søndag 30. august kl. 16.30
Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre
Søndag 6. september kl. 11.00
Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 13. september kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste
Søndag 20. september kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste
Søndag 20. september kl. 16.30
Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre

i konfteltet.

Søndag 27. september kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 1. november kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 4. oktober kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 1. november kl. 19.00
Drøbak kirke
Alle Helgens gudstjeneste

Søndag 4. oktober kl. 13.00
Drøbak kirke
Dåpsgudstjeneste

Søndag 8. november kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste

Søndag 11. oktober kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste

Søndag 8. november kl. 14.00
Dyrløkkeåsen
Sprell levende sportssøndag

Søndag 18. oktober kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 15. november kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 18. oktober kl. 16.30
Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre

Søndag 22. november kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 25. oktober kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 29. november kl. 11.00
Frogn kirke
Gudstjeneste
Oversikt over søndagsskolen finner du
på siste side.

SOMMERKONFIRMANTER 2009
Anniken, Fanny, Maria og
Juli Celine foran hovedscenen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Drøbak kirke 6. september kl. 11.00
Kristine 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 Jelsness
Anniken Haver Lilleby
Henriette Olavsrud
Mathilde Moe Strand
Hannah Kristin Ophus Sønsterud
Benedikte Øyna
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KANTORENS ØNSKE:

PIANO TIL GRANDE KAPELL
OG ULLERUD SYKEHJEM
I forbindelse med andakter på Ullerud
sykehjem og gravferdsseremonier fra
kapellet på Grande hadde det vært
sterkt ønskelig med et bedre piano
begge steder.
Er det noen som har et piano i brukbar
forfatning som kan komme til nytte
på et av sykehjemmene vennligst ta
kontakt med kantor
Hans Martin Molvik på tlf. 982 45 564.
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KLUBB

OPPSTART HØST

KLUBB FOR KOMPISER

V

i kjører på med nytt semester i
vår klubb for 4. - 7.klasse. Vi
legger spesielt vekt på spreke aktiviteter, turer, sport og leir. Nye fjerdeklassinger fra høsten hjertelig
velkomne!
Oppstarten blir som vanlig kanotur på
Langen; 4. - 5. september. Så blir det
klubbkvelder på Seiersten ca. annenhver søndag kl. 17.00-19.30. Følg
med på hjemmesidene for eksakte
datoer.

Hold av 23. - 25. oktober, da reiser vi
på Barnefestival med KFUK-KFUM.
Ring kirkekontoret eller send epost til
Dag-Kjetil for å få mer informasjon.
(Adresse foran i bladet).
Vi kan ellers rapportere om at 15 gutter
og 2 jenter fra klubben var med på
Trialeir på Tjellholmen, Hvaler, i juli.
Ryktene forteller om latterlig flott vær,
nesten ro på rommene, og stemning
som hørtes til Svinesund.

VALGFUNKSJONÆRER

Drøbak
D
rø b ak o
og
gF
Frogn
ro g n

I forbindelse med kirkevalget
mandag 14. september trenger vi valgfunksjonærer i alle valglokaler.
Kan du hjelpe oss denne dagen ?
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret
på tlf. 64 90 61 72. Valget foregår fra
kl. 09.00 til kl. 20.00 og du velger selv
om du kan jobbe hel eller halv dag.
Vi betaler godtgjørelse for jobben.

Øver hverr mandag
ndag på Seierste
Seiersten
S

Oppstart
O
ppstart 24.
24. august
august
Fra
F
ra 4.
4. - 7
k la s s e
7.. klasse

“VELKOMMEN TILBAKE”
TIL ANNE MATHILDE

Vi ønsker vår sokneprest Anne Mathilde
Klare velkommen tilbake etter permisjon. Hun har jobbet et år i en
engasjementsstilling ved bispedømmekontoret i Fredrikstad i forbindelse
med forberedelsene til kirkevalget
13. og 14. september og er fra
1. september klar til ny innsats i
Drøbak og Frogn.

Ta
g
kon jerne
Sva takt m
982 nhild t ed
lf
45
562 .

Vi starter opp igjen 3. september. Vi møtes i kantina på rådhuset kl. 16.30.

Her er det plass for alle – her er en åpen dør!
Sett av disse datoene og bli med og syng!
3. september
15. oktober
12. november
3. desember
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
Svanhild Moen Refvik (mob 982 45 562)

“TAKK FOR INNSATSEN”
TIL ELDRID

En stor takk går til Eldrid Eide
Røyneberg som har vikariert i den
ledige prestestillingen og vært en
viktig del av staben ved kirkekontoret.
Som prostiprest i Follo kan prost Knut
Lein bruke henne der hvor behovet er
størst og vi ønsker henne lykke til når
hun fra i høst skal vikariere som prest i
Ytre Enebakk.

Drøbak Gospel (tidligere ’Salte Engler’) er en

fin blanding av ungdommer og voksne som samles i Drøbak
kirke hver mandag for å synge gospel. Etter knapt et år er
vi nå blitt en gjeng på 20/25 stykker under dyktig ledelse
av vår kantor Hans Martin Molvik.
Før sommeren har koret bl.a. deltatt på Pinsefesten på
Oscarsborg og på Frogn, Frognere, Frognest på Torget i
Drøbak.
For høsten har Drøbak gospel store planer og skal en
langhelg til Riga i oktober og holde konsert der.
Da Drøbak Kantori var i Riga i april og sang under gudstjenesten i Jesuskirken var det ungdomskoret i den lokale
menigheten som inviterte til kirkekaffe. Da ble planene
lagt for et samarbeid mellom ungdomskoret i Riga og
Drøbak Gospel. Etter besøket i Riga i oktober er det
planlagt en gjenvisitt av det latviske koret en gang i 2010.
Koret er åpent for alle som er
ferdig med 8. klasse.
Er du interessert?
Ring Kantor Hans Martin på
tlf: 98 24 55 64

Vi starter opp:

Velkommen til sosialt og uformelt treff for deg som er hjemme med
babyen din.
Vi starter opp tirsdag 22. 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 (10-14),
eller Svanhild Moen Refvik 98245562/64906177.
e-post: svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
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Bli med og s
syng
yng flotte
flotte sanger
sanger med
med m
masse
asse futt
futt og
og fart
fart i!
Vi skal øve h v e r m a n d a g p å S e i e r s t e n u n g d o m s s k o l e
(musikkrommet), fra kl 16.30 – 17.15.
Du
Du er
er mellom
mellom 6 o g 9 å r (1.(1.- 3.
3. klasse)
klasse) og
og du
du liker
liker å synge!
synge!
Oppstart 24. august.
Ta
Ta gjerne
gjerne kontakt!
kontakt!
Svanhild
Svanhild Moen
Moen Refvik
Refvik tlf
tlf 982
982 45
45 562
562
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Livet
s
gang

Døpte
Dåpsdato

Navn

07.06.2009
07.06.2009
07.06.2009
14.06.2009
14.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
21.06.2009
28.06.2009
28.06.2009
28.06.2009
12.07.2009
26.07.2009
02.08.2009
02.08.2009
02.08.2009
02.08.2009
02.08.2009
02.08.2009

Nicolai Wiig-Sanfelt
Peder Alm Platou
Amanda Rustand Hallén
Isak Rønbeck Finstad
Karen Johansen
Cecilie Østby Buajordet
Kine Emilie Kirsebom Måseide
Knut Emil Tollefsrød Kubberød
Sander Kihle Jakobsen
Linnea Stegen Hansen
Marthe Haukeberg Huseby
Adrian Milosevski Hamborg
Amelia Norén Karlsen
Tuva Linnéa Björk Dahl
Ella Sofie Bryngelsson Lund
Lucas Alexander Aslund Johnsen
Karoline Kristoffersen
Iselin Johanne Guillot
Sebastian Nyhagen Magnussen
Marius Indseth
Danielle Sofie Tangeland
Teodor Sæther Arnesen
Jakob Timothy Wheeler
Ailo Johannes Winther
Alexandra Helmersen Hunstad

Vigde

Vielsesdato

Navn

06.06.2009

Veronica Sundkvist Grude og
James Docker Steven
Line Marie Engebretsen og
Bård Jovik
Lars-Erik Stensby Hansen og
Siv Anita Stegen
Tove Slyngstad og
Ole Sindre Bergan
Linda Moe og
Jonas Nicolai Hem
Ann Elisabeth Karlsen og
Dag-Atle Stensrud
Camilla Alberg og
Thomas Skurdal
Ingvild Låg og Are Paulsrud
Lina Solfrid Bokalrud og
Hans Petter Dahlslett

13.06.2009
21.06.2009
27.06.2009
04.07.2009
18.07.2009
25.07.2009
01.08.2009
01.08.2009

Døde
Dødsdato

Navn

08.05.2009 Ragnvald Theodor Evensen
f. 1925
27.05.2009 Rolf Erik Saasen
f. 1950
27.05.2009 Øivind Walstad
f. 1955
27.05.2009 Kari Harder Nielsen
f. 1940
29.05.2009 Odvar Larsen
f. 1930
31.05.2009 Alf Ingvald Stenset
f. 1926
03.06.2009 Kristine Gundersen
f. 1922
04.06.2009 Finn Jørgen Walvig
f. 1925
05.06.2009 Thorvald Marelius Gribb
f. 1918
07.06.2009 Edel Margrethe Andresen
f. 1917
12.06.2009 Ingeborg Margrethe
Thorstensen f. 1922
12.06.2009 Otto Scheen
f. 1926
16.06.2009 Astrid Olava Hauk Hansen
f. 1921
16.06.2009 Tom Harald Andersen
f. 1947
27.06.2009 Kristian Halvor Schau
f. 1929
27.06.2009 Roy Sverre Elvestad
f. 1941
03.07.2009 Irene Høibråten
f. 1927
04.07.2009 Genevieve Renee Asheim
f. 1934
06.07.2009 Edith Marie Halvorsen
f. 1910
12.07.2009 Erling Johansen
f. 1937
15.07.2009 Aslaug Marie Heimdal
f. 1926
17.07.2009 Kristian Gavlen
f. 1930
19.07.2009 Birgitte Boug
f. 1980
21.07.2009 Edel Synnøve Schultz
f. 1929
23.07.2009 Anne-Margrethe Magelie
f. 1924
26.07.2009 Svein Malvin Bjelland
f. 1947

INTERVJU

GUD, BALL OG MAT

PÅ DYRLØKKEÅSEN SKOLE

S

iden kirkene i Drøbak og Frogn
ikke har andre lokaler enn kirkerommet, har menigheten startet opp
gudstjenester på Dyrløkkeåsen skole.
Der har vi gudstjenester en søndags
ettermiddag i måneden kl. 16.30 på
musikkrommet. Etter en fellesdel går
barna til kantinen og hallen for aktiviteter og moro. Til slutt samles vi om
kveldsmat i kantinen. Kristin og
Kristian Køhn, med sine to barn i
førskolealder, har vært jevnlig på disse
gudstjenestene.
- Hvorfor går dere på gudstjenestene
på Dyrløkkeåsen skole?
Vi går der fordi det er et godt tidspunkt for oss, og fordi det er godt
tilrettelagt for oss med små barn. Det
er hyggelig og viktig med det sosiale
samværet rundt kveldsmaten også.

Vilde 4 år:
"Jeg liker å syng
e sangene med
bevegelser til."
Ingvild 13 år:
"Jeg synes det
er bra at guds
tjenestene
har en del for
barna og en fo
r voksne.
Også er det br
a med ungdom
sband."
Maria 15 år:
"Opplegget un
der gudstjene
stene er
hverdagslig. Ik
ke så høytidlig
liksom.
Og det er bra
at vi får være
med
å hjelpe til."

- Dere er også med i en gruppe tilknyttet disse gudstjenestene. Fortell litt
om det.
Dette er en fin måte å bli bedre kjent
med andre voksne og få et voksenfellesskap. Det har vært en god arena
for å koble bibeltekster opp mot vårt
dagligliv. I tillegg har dette fungert
som et slags familienettverk for oss
som har vært med der.
- Trives barna deres der?
Barna våre trives veldig godt med
både det å møte andre barn, leke i
gymsalen og gå på søndagsskolen.
Mye sang og musikk, samt innslag tilpasset barn, er veldig populært.

- Har dere noen tanker om hvordan
dette arbeidet skal utvikle seg?
Vi håper at tilbudet fortsetter, og at det
kanskje på sikt kan være noe som kan
være oftere enn en gang i måneden.
Hvis både barn, ungdom og voksne
kan ha glede av å gå der og føle seg
hjemme vil dette være veldig fint for
menigheten.

Det er nå mulig å bli med i en
gruppe tilknyttet menigheten.
Ta kontakt med Øivind prest eller
møt opp på gudstjenesten på
Dyrløkkeåsen skole 30/8 kl. 16.30.

DATOER FOR GUDSTJENESTER
PÅ DYRLØKKEÅSEN SKOLE
HØSTEN 09
30/8

kl. 16.30 i Musikkrommet

20/9

kl. 16.30 i Musikkrommet

18/10 kl. 16.30 i Musikkrommet
8/11

NB! kl 14.00, Sprell Levende
Sportsdag i Hallen

6/12

kl. 16.30 i Musikkrommet
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ANNONSER

KLAVERKONSERT FOR
TO FLYGLER I DRØBAK KIRKE
Søndag 30. august kl. 19.00
Elena Chalneva Sirnes, Norge
George Borisov, USA
Musikk av J. Haydn, R. Schumann,
R. Fuchs, F. Poulenc og D. Milhaud
Billettpris: kr. 200,- (voksen)
kr. 100,- (barn/student)
Arrangør: Drøbak Pianoakademi
Kunstnerisk leder: Elena Chalneva
Sirnes

Hovedsponsor:

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn Menighetsråd
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AKTIVITETER

Barne- og familietilbud
i Drøbak og Frogn menigheter høsten 2009

August:
23.08: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
30.08: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30
September:
03.09: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
05.09: Bursdagsfest i Tusenfryd (søndagsskolens 120 års jubileum)
06.09: Søndagsskole på Hospitalet (konfirmasjon i kirka) kl. 11.00
20.09: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30
Oktober
04.10: Gudstjeneste i Drøbak (4 års bok) kl. 11.00. Søndagsskole på
Hospitalet etterpå
11.10: Familiegudstjeneste i Frogn (Høsttakkefest/ 4-års bok) kl. 11.00
15.10: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
18.10: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30
November
01.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
08.11: Sprell levende sportssøndag på Dyrløkkeåsen kl. 14.00
12.11: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
15.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
29.11: Familiegudstjeneste i Frogn (Lys våken) kl. 11.00
29.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00
Desember
03.12: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30
06.12: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30
13.12: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00

Søndagsskolen vil dette semesteret være på
Hospitalet (rett ved Drøbak kirke).
Sett av følgende datoer:
23/8 Hospitalet kl. 11.00
4/10 Drøbak kirke kl. 11.00
1/11 Drøbak kirke kl. 11.00
15/11 Drøbak kirke kl. 11.00
29/11 Drøbak kirke kl. 11.00
13/12 Drøbak kirke kl. 11.00
Som dere ser møtes vi noen ganger direkte på
Hospitalet kl. 11.00. og noen ganger møtes vi i
kirka og er der en liten stund før vi går sammen
over til Hospitalet.
Vi avslutter med litt mat og drikke.
Vi gleder oss !
Hilsen Turid og Gunn Marie

I tillegg har vi Babysang, Barnegospel, Soulchildren og Kompisklubb.
Ta kontakt med Svanhild Moen Refvik for mer informasjon tlf. 982 455 62

Prikk til prikk

Bli kjent med fisken Gulliver
i barnebladet
18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!
Bestill barnebladet BARNAS på post@sondagsskole.no

Vinn over
det onde med
det gode

Jesus stiller
stormen

Layout/trykk: Østfold Trykkeri AS - www.ostfold-trykkeri.no

Hvem skjuler seg her?

