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LEDER

n menighet er som oftest definert
som et fellesskap eller et samfunn
av mennesker som tror på det
samme. Drøbak og Frogn menighet er
en av mange menigheter som samler
både troende og mindre troende til
gudstjenester på hverdager og høytidsdager. I 2000 år har det vært
menigheter innenfor den kristne
kirken. Vår menighet er dermed solid
forankret i et livskraftig trosfellesskap.
Forfatteren Ronald Fangen skrev i
1942 salmen ”Guds menighet er
jordens største under”. Den ble
skrevet i lys av kampen mot en brutal
okkupant og angrep på blant annet
den norske kirke. I vårt velstands-

amfunn som gir mennesker livsvilkår
som tidligere generasjoner aldri kunne
forestille seg, er menighetene
fremdeles et av jordens største under.
Kirken og fellesskapet om det glade
budskap er fremdeles viktig for
mange, også i vår menighet.
Vi har hatt valg på menighetsråd.
Dette er ikke et politisk valg, men et
valg som gjelder mennesker som kan
videreføre menighetens forpliktelser
og oppgaver. Det er en stor oppgave
som venter våre nye tillitsvalgte. En
viktig oppgave er selvsagt den nye
kirken som skal reises på
trekanttomten. Like viktig er alt det
som skjer i menigheten. Det er et utrolig mangfold av tilbud, aktiviteter og
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ADVENTSTID OG ET NYTT KIRKEÅR
ørste søndag i advent (av latin:
Adventus Domini = Herrens
komme) innleder et nytt
kirkeår. Med ”Herrens komme”
tenkes ikke bare på Jesu fødsel,
men også på Jesu gjenkomst, noe
som gjenspeiles i teksten for siste
søndag i kirkeåret (Matteus 25:3146). Gjenkomstmotivet dominerer
også 2. søndag i advent - Lukas
21:25-28. De forskjellige høytider
og merkedager har også sine
spesielle liturgiske farger for å
gjenspeile høytidenes innhold.
Adventstidens farge er fiolett –
botens farge, men den er også en
”kongelig” farge, brukt for å hylle
Kongen som kommer. Derfor er
Jesus som konge også tema i en av
tekstene for 1. søndag i advent –
Matteus 21:1-9 – Jesu inntog i
Jerusalem.
I protestantiske kirker – herunder
den lutherske kirke – er boten nå
noe nedtonet til fordel for forventning og glede, mens de katolske
og ortodokse kirker gir plass til
begge deler - ved at bot og faste
også inngår. Opprinnelig var
adventstiden en seks ukers fasteog botstid som en forberedelse til
julefesten. Den ortodokse kirke har

F

fremdeles en 40 dagers fastetid fra
15. november. I protestantiske og
katolske kirker varer adventstiden i
fire uker. Ca år 480 ble det bestemt
at man skulle faste visse dager i

uken i adventstiden, som en
åndelig forberedelse til feiringen
av Jesu fødsel. I mange katolske
land praktiseres fremdeles fasteregler.
Selv om
fasten
siden
1500tallet ikke
har hatt
noen stor
betydning
i protestantiske
land, var
kostholdet
noe magrere i
tiden før
jul; for eksempel
fikk barna
magrere
mat i
advents-

tiden, slik at de ville bli ekstra
glade for den fete maten i julen!
Fisk sto høyt på fastemenyen;
muligens er det derfor det er
høysesong for lutefisk på norske
restauranter i
adventstiden! Heller
ikke skulle man
danse og more seg i
denne tiden.
Grunnen til at
kirkens nyttår er lagt
til adventstiden er at
det er naturlig å la
det nye kirkeåret
starte som en forberedelse til Jesu
fødsel. Ved Guds
Sønns inntreden i
tiden blir det nye
kirkeåret et hellig år
som lever parallelt
med den sekulære
kalender – men med
en åndelig fortolkning. Derfor er også
kirkeåret et pedagogisk hjelpemiddel til å forstå kirkens
betydning i verden. Kirkeåret er en
liturgisk kalender med bakgrunn i
de viktigste hendelser i Jesu liv
som gjenoppleves hvert år. Bibelske tekster er valgt ut med tanke
på dette. Biskop Eivind Berggrav
sier i sin bok Tider og tekster (Oslo
1947): ”Vi må holde fast på at
dette er kirkeårets ide: å gjøre flest
mulig av frelsens kjensgjerninger
og av ordets sannheter dagslevende…..Det er kirkeårets
hensikt å ha samlet alle Kristi år,
alle frelsens begivenheter, organisk
i et eneste år, så intet mangler.”
Otto Schou

”Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.”
(Svein Ellingsen NoS nr 23)

GOSPELTUR

DRØBAK GOSPEL PÅ TUR TIL RIGA

I

slutten av oktober dro Drøbak
Gospel en langhelg til Riga. Totalt
25 sangere, en fin blanding av ungdom og voksne, tilbrakte tre dager i
Latvias hovedstad.
Gospelkoret ble
startet høsten 2008
av vår kantor Hans
Martin Molvik og
har hatt en fin utvikling siden da.

med dem holdt vi en flott konsert på
lørdagkveld i Ikstjele kirke et par mil
utenfor Riga med et begeistret
publikum tilstede. Kirken hadde en

bak Gospel under gudstjenesten i den
store Jesu kirke og hadde en minikonsert rett etter gudstjenesten. Så ble vi
invitert av ungdomskoret til lunsj og
diverse leker på et flott menighetshus
som de disponerer rett utenfor byen.
Vi håper å fortsette samarbeidet med
det latviske ungdomskoret til neste år
når de kommer på besøk til Drøbak.
Innimellom opptredener var det tid til
litt av hvert; besøk på badeland, spa
og strandtur i badebyen Jurmala og litt
shopping og sightseeing i gamlebyen.
Alt i alt ble det en meget vellykket tur.

Ungdomskoret i den
lutherske kirken var
vertskap og sammen

fantastisk akustikk som inspirerte koret
til å yte sitt beste. Søndag sang Drø-
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Drøbak Gospel har ukentlige øvelser
på mandager kl 19.30 – 21.30 i Drøbak kirke og nye sangere er hjertelig
velkommen. Ta kontakt med dirigent
Hans Martin Molvik.

DIV

EN HVIT ELLER GRØNN JUL
– DET ER SPØRSMÅLET!

E

n julehilsen fra Ressursgruppen
for forbruk og rettferd i Borg bispedømme

En hvit eller grønn jul – det er spørsmålet! Ja takk, sier vi, bare man med
”grønn jul” ikke mener at snøen
uteblir på grunn av menneskeskapte
klimaendringer.
”Rapportene om jordens tilstand er
stadig mer alvorlige”, uttalte Den
norske kirkes bispemøtet 2. oktober
2007. ”… nå ser vi klart at også
naturen har sine tålegrenser. Vi må
åpne øynene for økosystemenes
sammenheng. Det er en indre forbindelse mellom vår grådige livsstil,
negativ klimautvikling og økende
fattigdom i verden. Vi høster det vi
sår.”
En hvit eller grønn jul? Ja takk, begge
deler – for om man ønsker seg snø fra
Guds himmel i tider som kommer og
henruller, krever det en grønnere livsstil fra alle som feirer jul på Guds jord
i dag.

Kirkens Nødhjelp tilbyr også i år gaver
som forandrer verden. Til ”den som
har alt”, kan du i år gi alt fra en geit til
en møkkaovn. Man slipper å beholde
geita selv, men man får en hyggelig
julehilsen fra deg med beskjed om at
gaven i år blir gitt til noen som virkelig
trenger den. På den samme nettbutikken til Kirkens Nødhjelp kan du
også handle håndfaste gaver som lar
seg pakke inn, slik som et rettferdig
handlet handlenett.
Og når du er ute på julehandel, husk
å støtte rettferdig handel ved å velge
f.eks Fairtrademerkede produkter fra
Max Havelaar. Velg helst økologiske
produkter produsert i nærmiljøet.
Eller hva med å lage dine egne
julegaver? For eksempel kan du bake,
sylte, tegne eller strikke. Eller gi en
opplevelse i julegave: En middag ute
på byen med din kjære, et gavekort på
husrydding til mamma og pappa, eller
et tilbud om gratis barnevakt til noen
nybakte foreldre? Det er gaver som
forbruker mindre av jordens ressurser,

og som gjør oss rikere på det vi ikke
kan leve foruten. De viktigste gavene i
livet lar seg sjelden pakke inn!
La det være vår julegave til hverandre
i år: En grønnere livsstil og en mer
rettferdig verden. La oss rydde vei for
Herren under juletreet
med grønne bærekraftige julegaver som
forkynner handling, håp
og framtid, og en mer
rettferdig fordeling av
klodens ressurser.
Med ønske om en hvit og grønn jul,
og et bærekraftig nytt år
Ressursgruppen for forbruk og rettferd i Borg bispedømme
v/leder Erland Grøtberg
nyttige nettadresser:
www.gaversomforandrerverden.no
(Kirkens Nødhjelps nettbutikk)
www.etiskforbruk.no (har mange
gode julegavetips)
www.gronnhverdag.no (enda flere
tips)

FEST FOR FRIVILLIGE I MENIGHETEN

K

irkekontoret inviterte alle frivillige i menigheten til fest i
Frogn kirke torsdag 22. oktober
i år. Over 40 frivillige ble servert god
middag med kaffe og kaker etterpå.
Kirkeverge Thor-Arne Prøis la vekt på
at staben på kirkekontoret kunne gi
noe tilbake til alle som bidro til at
menigheten er et levende tilbud til
alle i Frogn. – Håper dere opplever
at dere er verdsatt og at vi kan ta
vare på frivilligheten var budskapet
fra kirkevergen.
Festen ble avsluttet med forestillingen
I begynnelsen var ordet – Johannsesevangeliet fortalt omkranset av
musikk. Birgitte Bjørnstad Sæbø og
Ulla Käll formidlet utdrag av dette
evangeliet. Gjennom fortellerkunst,

Ulla Käll

dramatiske innslag, enkle symbolhandlinger og gitarmusikk formidlet
de to evangeliet på en ny måte. Det

var en fantastisk avslutning på festen
for frivillige!
Paul Stray
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DEN KRISTNE MENIGHETS UTVIKLING FRA
APOSTELTID TIL NÅTID

D

et greske ordet ekklesia kan
både bety den enkelte menighet
og hele Kirken. I Matteus
evangelium (Mat) 4:18-22 fortelles det
at Jesus omga seg med disipler; senere
valgte han ut tolv apostler blant disse –
Mat 10:1 ff. Disse tolv var det som etter
Kristi oppstandelse kom til å danne
kjernen i den første menighet. Dessuten
nevnes også Jesu brødre og flere
kvinner. Vi må også kunne tenke oss at
andre disipler fra Galilea og folk fra
Jerusalem har tilhørt denne første
menighet. Sin første store tilvekst får
menigheten da disiplene er samlet i
Jerusalem for å feire Pinse; ifølge Apost-

lenes gjerninger (Ap gj) skal 3000 ha
blitt omvendt og døpt. ”Inngangsbilletten” for å bli innlemmet i
menigheten var dåpen. Nattverd ble
feiret på ukens første dag, søndag,
dagen for Jesu oppstandelse. I den
eldste menighet hadde de alt felles:
”Hele flokken av troende var ett i hjerte
og sinn, og ingen kalte det han eide for
sitt eget; de hadde alt felles.” (Ap gj
4:32). Ganske snart kom det til konflikter mellom Kristustroende og ikkeKristustroende jøder. Pga forfølgelser
ble mange kristne tvunget til å forlate
Jerusalem; nye menigheter kom til i
landområdene omkring, og i Fønikia,
Syria og deler av Lilleasia (nåværende
Tyrkia). I Roma var det etablert en
menighet før misjonæren og apostelen
Paulus kom dit på en av sine misjonsreiser. Også i Nord-Afrika (Karthago) og
i Spania var det menighetsplanting så
tidlig som på 40-tallet e Kr. Romerrikets
godt utbygde infrastruktur og et språk
som de fleste forsto – gresk – bidro til
at den nye troen spredte seg raskt. Men
den største drivkraften i utbredelsen av
kristendommen i denne første tiden, var
de første kristnes nidkjærhet og iver!

Det var Guds Hellige Ånd, Ånden som
ble gitt dem på pinsefesten i Jerusalem,
som satte dem i stand til å misjonere og
å danne nye menigheter. Hvordan var
strukturen i de første menigheter? I Ap
gj 20 sier Paulus i sin avskjedstale til
menigheten i Efesos bl a: ”Ta vare på
dere selv og på hele den hjord som
Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for.(…)” ”Tilsynsmann” er en
gjengivelse av det greske ordet episkopos = biskop. Et annet sted i samme
kapittel kalles tilsynsmann for ”eldste”.
På et tidspunkt har altså de to betegnelser betydd det samme; det kunne
også være flere tilsynsmenn i samme
menighet. Det var først i det 2.
århundre at det såkalte monarkiske
episkopat oppsto, det vil si at en tilsynsmann
hadde
den
øverste
myndighet i en menighet. Det er særlig
de såkalte hierarkisk oppbygde kirker,
som f eks den katolske og den lutherske
kirke, som til dels har beholdt den opprinnelige strukturen, dog med visse
modifikasjoner. Det er til dels store forskjeller mellom de mange ulike
kirkesamfunn – fra Kvekersamfunnet,
med sin ”løse” struktur, til den Romersk
Katolske kirke med Paven som øverste
leder for verdens største kirke. Kirken er
Kristi legeme; Jesus er hyrden som
samler fårene, vintreet som bærer
grenene; han er hovedhjørnestenen
som Guds nye hus i verden bygges på,
hodet for menigheten som er hans
legeme. Guds menighet er jordens
største under, skriver Ronald Fangen i
salme 542 i salmeboken:

GUDSTJENESTEREFORMEN
Det pågår en gudstjenestereform i
Den Norske Kirke. En høringsperiode er nå over, der 100
menigheter har prøvd ut forslag til
ny liturgi. Øvrige menigheter som
ønsker det, har fått lov å prøve
seg. I Drøbak og Frogn har gudstjenesteutvalget gjennom våren
arbeidet med å lage en lokal
prøveliturgi. Denne ble godkjent
av menighetsrådet i juni. Samtidig
satte bispemøtet ned foten for
ytterligere prøving pga mye uro
rundt reformprosessen. Likevel
fikk vår menighet; i tolvte time,
tillatelse til å sette i gang prøving.
Gudstjenesteutvalget er innstilt på
å gjøre dette fra nyåret, men vil
avvente til over kirkemøtet med å
ta en endelig avgjørelse for å se
om det kommer inn nye
momenter derfra. Gudstjenesteutvalget har en egen side på
kirkens hjemmesider hvor man
kan finne både liturgiforslaget og
referater fra møtene.
”Guds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i all evighet den samme,
og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdens riker stiger og de synker,
går kirken mot fullkommenhetens vår.”

Otto Schou

MENIGHETSBLAD PÅ INTERNETT
www.menighetsblad.no ble startet i

2003. Nettstedet ble laget for menighetsblad i den norske kirke. I 2009 er
90 menighetsblad over hele landet tilgjengelig via nettstedet. Også Drøbak
og Frogn menighetsblad skal bli tilgjengelig!
Menighetsbladene leses av mange.
Også når vi er på hytta eller på reise i
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Norge, er det mange som vil lese om
menighetslivet der vi kommer. Vi
håper at også andre menigheter i vårt
prosti og nærområde vil delta i
arbeidet med å gjøre menighetsbladene tilgjengelige. Frogn er en
kommune som har mange besøkende
i sommerhalvåret, og www.menighetsblad.no er et godt tilbud til hyttefolk
og båtfolk.
Paul Stray

JULEANDAKT

NORGES NYE
KIRKEPORTAL

JULEANDAKTEN

H

va er det mennesker innerst
inne søker? Mon tro om det
ikke er å bli elsket. Uten vilkår.
For den jeg er og ikke for det jeg får
til. Vår lengsel er etter kjærlighet som
holder og bærer og kommer oss i
møte forfra. Og som aldri vender seg
bort. Denne kjærligheten kom til oss
første julenatt da engelen proklamerte:
Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket.
I dag er det født dere en Frelser.
Kjærligheten viser sitt ansikt den første
julenatt. I strimen fra stjernen julenatt
skjer underet. Broen ble til mellom
himmel og jord. Det sanne lys var i
ferd med å komme til verden.
Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi
skal finne han. Han lot ikke tiden bare
gå, men han kom selv inn i verden.
Fra kosmos, fra å være usynlig, trer
Gud mennesker helt nær. Inn i
verdens mørke – ned til menneskers
kaos – kom han for å skape fred og
bringe lys.

MIDNATTSGUDSTJENESTE

www.kirkenorge.no

Lyset skinner ennå.
Han oppsøker og kommer oss i møte
for å gi oss det vi ønsker oss aller
mest: Kjærlighet som holder og som
bærer og som møter oss forfra.
Jesus bringer lys i mørket og varme i
kulden. I ham kommer Gud nær, slik
verden var den gang, og slik verden er
nå: Skaperverket er truet og har feber.
Mennesker sulter.
Det er ufred og uforsonlighet på
jorden. Håp avløses av fortvilelse.
Likevel synger vi om fred på jorden.
For vi kan ikke la være å tro at fred og
rettferdighet er mulig. Vi kjemper for
en bedre verden.
Gud ble som en av oss for å bære
sammen med oss og fri oss fra mørket.
Evighetens Gud kom som et barn som
heter Jesus - Herren frelser. Han
kommer oss i møte for å vinne våre
hjerter. Med kjærlighet som gir oss
glede, håp og fred.

Hvordan finner jeg frem til Drøbak
kirke eller til Frogn kirke? For alle som
bor i menigheten er dette selvsagt, alle
vet jo hvor kirken er! Men når vi selv
er på reise, vil vi gjerne besøke kirken
der vi er. Det er kirker og gudshus
over hele landet, og mange av dem er
en historiefortelling i seg selv.
Nå har Norge fått en ny kirkeportal
som du finner på www.kirkenorge.no
Denne portalen omfatter alle
kirkesamfunn og menigheter. Den gir
oss en unik mulighet til å bli bedre
kjent med det mangfoldet av gudshus
som finnes her i landet. Det er samlet
inn gateadresser til kirker og bedehus,
og i november 2009 var det over 4000
bilder av kirkene – deriblant bilde av
Drøbak og Frogn.
Denne portalen er et viktig bidrag til å
finne frem til nye kirker og menigheter
i Norge.
Paul Stray

Velsignet julehøytid!
Biskopen i Borg
Helga Haugland Byfuglien
Det har vært vanlig å ha gudstjeneste
1.nyttårsdag i Drøbak, men ikke
midnattsmesse. Denne gang snur vi
om på det. Det blir gudstjeneste
kl.23.00 nyttårsaften i Drøbak, men
ikke 1.nyttårsdag. Prest er Øyvind
Refvik og Gunnar Bjerknes Haugen er
organist.

Dette blir en fin måte å avslutte det
gamle året på: Med musikk, bønn og
ettertanke.
Gudstjenesten avsluttes kl.23.50, slik
at man kan få med seg det store fyrverkeriet i båthavna..
Velkommen!

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

KONFIRMANT 2010
Denne sesongen har vi totalt 135 konfirmanter i Drøbak og Frogn. De fordeler seg på 8 ulike grupper. Vi
forsøker stadig å forbedre opplegget
vårt og noe er nytt av året. I tillegg til
konfirmasjoner de to første søndagene
i mai skal vi ha konfirmasjoner på
lørdag også denne våren, det er det
mange som er glade for.

Vi forsøker å være imøtekommende
og tilby ungdommene våre ulike typer
opplegg. De aller fleste ungdommene
møtes om ettermiddagene men noen
konfirmanter har samlinger lørdag formiddag. Alle konfirmantene skal få
med seg en hyggelig juleavslutning,
fasteaksjonen i mars og en tur
sammen med sin gruppe.

Fem av gruppene skal på leir 22.-24.
Januar. En gruppe skal på leir en uke
til sommeren og konfirmeres i
september. De siste to gruppene skal
på dagstur i april.
Vi har hatt en fin høst og gleder oss til
våren.

RAPPORT FRA SKUTERUD
KLUBB FOR
UNGDOM
Vi starter opp en klubb for ungdom
fra konfirmasjonsalder og oppover!
Hver mandag blir det klubb for
ungdom på Hospitalet fra klokken
15.00 til 18.30.
Vi spiser middag ca 16.30 og de
som vil ha må gi beskjed til Anna
ungdomsprest senest dagen før.
Ellers er det bare å dukke opp.
Klubben skal være et åpent rom
der man kan få hjelp med lekser,
spille spill eller bare være sammen
med andre ungdommer.
Ta med en venn og kom. Anna
ungdomsprest, Hans Martin kantor
og voksne fra gospelkoret er
voksenledere.
18.30 til 19.00 er det hverdagsmesse i kirken som er åpen for
alle.
De fra klubben som ønsker det
deltar der sammen med ungdommer og voksne fra gospelkoret
som starter sin øvelse kl 19.30
Vi holder åpent alle mandager
1500-1900 fram til den 14.
desember, da blir det juleavslutning. Etter jul starter vi opp igjen
11. januar

For andre år på rad ble konfirmasjonsåret startet på Skuterud Gård.
Denne gangen var kullet fordelt på to
lørdager med ca 60 konfirmanter på
hver.
Målet var å bli godt ristet sammen, og
å starte året med noen opplevelser
sammen. Kullet er delt inn i grupper
på ca 20. Og disse holdt sammen hele
dagen, og fikk testet både lagfølelse og
samhold grundig. Aktivitetene var
varierte og besto av hinderøvelser,

paintball,
skyting med pil og bue
og ulike teambuildingsøvelser. Dessuten fikk alle en samling med
gruppelederen sin. Det var god tid til
grilling og hygge rundt bålet, før det til
slutt var tevling mellom gruppene i
ganske uortodokse konkurranser.
Stafett i froskemannsutstyr toppet det
hele!
En kjempemorsom dag og en veldig
flott måte å bli kjent på! Takk til foreldrene som stilte opp!
(Bildene er fra fjorårets Skuterudtur)

GUDSTJENESTELISTE
LEDER

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 6.12. kl 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste
Søndag 6.12. kl 16.30
Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre
Søndag 13.12. Drøbak kirke
kl 11.00 Gudstjeneste
kl 17.00 Lysmesse m. speiderne
Søndag 20.12.
kl 17.00 Frogn kirke
Vi synger julen inn –
Barnegospel, Frogn Mannskor,
Soul Children og Drøbak og
Frogn Skolemusikkorps deltar
kl 18.30 Drøbak kirke
Vi synger julen inn – Drøbak
Mannskor, Beatleskoret, Drøbak
Kantori, Drøbak Gospel og
Drøbak Musikkorps deltar
Onsdag 23.12. Frogn kirke
kl 20.30
Kveldsgudstjeneste/konsert v/
Nesodden og Frogn kammerkor*
Kl 23.00
Kveldsgudstjeneste/konsert
v/Nesodden og Frogn kammerkor
*
Torsdag 24.12. Julaften
Drøbak kirke
kl 14.30 Gudstjenest.e
kl 15.30 Gudstjeneste
kl 16.30 Gudstjeneste
kl 17.30 Gudstjeneste

Frogn kirke
kl 15.00 Gudstjeneste
kl 16.15 Gudstjeneste

kl 16.30 Dyrløkkeåsen
skole
Karnevalsgudstjeneste
for alle aldre

Fredag 25.12. kl 12.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 21.02. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste
Søndag 28.02. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste

Søndag 27.12. kl 11.00
Frogn kirke Gudstjeneste

Søndag 07.03.
kl 11.00 Frogn
kirke Gudstjeneste kl 16.30
Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre
Menighetens årsmøte

Torsdag 31.12. kl 23.00
Drøbak kirke
Midnattsgudstjeneste
Søndag 03.01. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste

Søndag 14.03. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste

Søndag 10.01. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste
Søndag 17.01.
kl 11.00 Frogn
kirke Gudstjeneste
Norske Guttekoret deltar
kl 16.30 Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre
Søndag 24.01. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste
Søndag 31.01. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste

Søndag 21.03. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste
Det

Søndag 28.03. kl 11.00
Frogn kirke Familiegudstjeneste.

* Billetter til kveldsgudstjeneste/
konsert med Nesodden og Frogn
kammerkor 23.12. kan fåes på
Servicetorget på Rådhuset fra
14.12!"

Søndag 07.02. kl 11.00
Drøbak kirke Gudstjeneste
Søndag 14.02.
kl 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste

"
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NYTT MENIGHETSRÅD

NYTT MENIGHETSRÅD

S

om et ledd i demokratireformen i
Den Norske kirke ble Kirkevalget
2009 avholdt samtidig med
stortingsvalget 14. september. I Frogn
ble kirkevalget gjennomført i de
samme valgkretsene som stortingsvalget. Dette førte til en mangedobling
av antall velgere i forhold til tidligere
valg av menighetsråd.

FASTE MEDLEMMER:

Totalt kom det inn 756 stemmesedler.
Etter valget i september ser det nye
menighetsrådet for Drøbak og Frogn
for perioden 2010-2011 ut som følger:
Som kjent er Drøbak og Frogn
menigheter inn i en forsøksperiode
med et sammenslått menighetsråd
som også fungerer som kirkelig fellesråd. Det nye rådet har hatt et konstituerende møte hvor Ellen Klynderud
ble gjenvalgt som leder. Det nye
menighetsrådet overtok 1. november
2009 og sitter ut året 2011. Neste
kirkevalg blir avholdt samtidig med
kommune- og fylkesvalg høst 2011.
Vi vil komme tilbake med en nærmere
presentasjon av menighetsrådet i neste
nummer av menighetsbladet.

VARAMEDLEMMER:

Kristian Køhn
Jerpefaret, Drøbak
33 år

Øivind Sjuls
Husvikveien, Drøbak
52 år

Ellen Bergljot Klynderud
Solbergveien, Drøbak
63 år

Siri Hansen
Sogstikollen, Drøbak
71 år

Møyfrid Hveding
Spurvefaret, Drøbak
42 år

Leif Ansgar Andersen
Nesoddveien, Nordre
Frogn
72 år

Jorunn Bakken
Haneborgenga, Drøbak
61 år

Solfrid Orvik
Høilundveien, Drøbak
55 å

Vebjørn Haram
Ullerudhellinga, Drøbak
44 år

Svein Moen
Solbergveien, Drøbak
60 år

Leif Thorvald Tomter
Elleskjærveien, Drøbak
65 år

ET SPENNENDE ÅR VED BORG BISPEDØMMEKONTOR
I ett år har jeg hatt mitt
daglige arbeid ved Borg
bispedømmekontor i
Fredrikstad. Frogn og Drøbak menigheter hører til
Borg Bispedømme som
omfatter Østfold, Romerike og Follo.
Dette er landets største bispedømme
og ledes av biskop Helga Haugland
Byfuglien. De 18 ansatte ved kontoret
har ansvar for statsbevilgningen til
kirken og saker som omhandler
kirkens medlemmer, sokn og kirkebygg og ikke minst arbeidsgiveransvar
for over 100 prester. Jeg arbeidet som
rådgiver ved kirkefagavdelingen og
Demokratireformen i kirken og Kirkevalget 2009 var mitt ansvarsområde.

alle de politiske partiene på Stortinget
10. april 2008. Målsetningen var å
styrke demokratiet i kirken, lokalt,
regionalt og nasjonalt. Nå fikk kirken
ett år på seg til å bygge opp et valgapparat og en valgkompetanse i alle
landets menigheter. Det har vært et
fantastisk spennende og utfordrende
arbeid som har foregått i et høyt
tempo. Mange engasjerte mennesker
har lagt ned et betydelig arbeid for at
kirken skulle kunne gjennomføre dette
valget. Tidsfristene var korte og mye
skulle være på plass til valget
14.september 2009. Min hovedoppgave var å holde kurs for menighetsråd
og ansatte i Borg, samt å administrere
bispedømmerådsvalget.

Demokratireformen i Den norske kirke
ble vedtatt gjennom en avtale mellom

Nå i etterkant ser vi at kirken fortsatt
har en vei å gå når det gjelder infor-
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masjonsarbeidet både om valgordninger og kandidater. På den annen
side kan vi i etterkant av valget slå fast
at alle kirkens medlemmer nå vet at
det finnes et kirkevalg og at man har
mulighet til å være med å påvirke.
Neste kirkevalg skal holdes samtidig
med kommunestyrevalget i 2011. Da
vil kunnskapen om kirkevalget være
betydelig større både i befolkningen
og i kirkens administrasjon.
Et lærerikt og spennende år ved Borg
bisedømmekontor er over og fra
september av har jeg vært tilbake i
stillingen som sokneprest i Drøbak og
gleder meg over det.
Anne Mathilde Klare, sokneprest i
Drøbak

SPORTSDAGEN

SPORTSDAGEN 09
Den 8.november gikk den årlige
sportsdagen av stabelen på
Dyrløkkåsen skole. Arrangementskomiteen var på forhånd en smule
spente på oppmøte, for i denne
svinetid, og sjarmerende Dirridam hvor mange var egentlig slått ut av
sykdom og hvor mange ville holde seg
hjemme av redsel for smitte??
Men det var ingenting å frykte; kl 14
var vi i gang med storsamling for alle.
Og med fengende sang og dans,
dramatisering av søstrene Marta &
Maria og sjarmerende Dirriam
(småbarnssang) ble dette en flott start
på en sprek søndag.
Siden var det innebandy, volleyball,
hinderløype og fotball. Og det myldret
av folk… Og energi, og tempo og
svette.

Og når man skulle belønne seg
selv etter timer (evnt minutter)
med høyt tempo, kunne man roe
ned pulsen med noe leskede
kaldt for å slukke tørsten, eller
nyte en kopp kaffe med noe
attåt.

Barne- og familietilbud
i Drøbak og Frogn menigheter vinter 2010

Januar:
10.01: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
14.01: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl 16.30
17.01 : Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl 16.30
24.01: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
Februar:
07.02: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
11.02: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl 16.30
14.02: Karnevalsgudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle
aldersgrupper kl 16.30
21.02: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
Mars:
07.03: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl 16.30
11.03: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl 16.30
14.03: Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
28.mars: Familiegudstjeneste i Frogn kirke (Palmesøndag) kl 11.00

Før alle gikk hver til sitt, hadde
vi en stafett, og lagoppstillingen var
barn mot voksne. Og med mye konkurranseinstinkt på begge lagene, ble
det en hard match. Men til slutt måtte
de voksne gi tapt. Ingen tvil om hvem
som ga mest, for seieren gikk til barna.
Takk for innsatsen til alle sammen, og
vel møtt igjen til neste år!

I tillegg har vi
BABYSANG med oppstart tirsdag 19. Januar kl 11.00 i Frognhallen
BARNEGOSPEL for barn fra 6 til 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 søndager i
måneden.

Ta kontakt med Svanhild Moen Refvik for mer informasjon tlf 982 455 62
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Livet
s
gang

Døpte

15.08.2009

Dåpsdato

Navn

09.08.2009
09.08.2009
09.08.2009
09.08.2009
16.08.2009
16.08.2009
16.08.2009
16.08.2009
16.08.2009
16.08.2009
23.08.2009
23.08.2009
23.08.2009
30.08.2009
30.08.2009
30.08.2009
13.09.2009
13.09.2009
20.09.2009
20.09.2009
20.09.2009
27.09.2009
27.09.2009
27.09.2009
04.10.2009
04.10.2009
04.10.2009
18.10.2009
18.10.2009
18.10.2009
25.10.2009
25.10.2009
25.10.2009
25.10.2009
25.10.2009
01.11.2009
01.11.2009
01.11.2009
08.11.2009
08.11.2009
15.11.2009

Jacob Morice-Kirkeby
Mikkel Wolden Rafaelsen
Markus Wolden Rafaelsen
Tobias Kristiansen
Filippa Milli Arder
Leon Ananias Strand Ringdal
Sienna Elise Strand Ringdal
Sara Eline Spoletini
Cornelia Sele Stjernholm
Bjørn Emil Hansen Damlien
Max William Saxebøl Ottesen
Simon Andreas Tomter Børke
Ine Nielsen
Mathilde Adriane Kjuus Lia
Simone Elén Erdal Jönsson
Maiken Mariell Eide
Aksel Tobias Ruud
Mia Thirud
Thomas Engdal
Hennie Sommerfelt Mathisen
Olai Spillum
Jørgen Fischer
Oscar Voldene Haugland
Frida Engesæth Kleivenes
Gavin Andreas Pent Østreng
Oda Christina Vatland Høven
Nathalie Lillehagen Edsem
Ingrid Sørby
Benjamin Larsen
Erle Pettersen Bjørvik
Vilde Jønholdt
Sophia Roxrud
Aurora Torstensen Tryggeseth
Mari Nielsen
Sebastian Eikenes Richardsen
Theodor Svea Berg
Julie Heidsve Hognestad
Adrian Westbye Smith
Aksel Yong Roaldsøy
Vegard Mathias Roxrud
Casper Alexander Bache
Mathisen Wiig
Eline Fornes
Alexander Noah Lundell Noer

15.11.2009
15.11.2009

Vigde

22.08.2009
29.08.2009
29.08.2009
05.09.2009
19.09.2009
19.09.2009
10.10.2009
15.10.2009

Døde
Dødsdato

Navn

08.08.2009
14.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
04.09.2009
05.09.2009
06.09.2009
10.09.2009
10.09.2009
10.09.2009

Helene Justvig
f. 1914
Gunnar Mørch Wiik f. 1915
Solveig Nor Hansen f. 1921
Stein Gundeid
f. 1927
Gerd Hammersbøen f. 1911
Mads Borgsjø
f. 1988
Brynjulf Schjelderup f. 1933
Leif Trondsen
f. 1928
Herman Geitz
f. 1927
Oddrun Hildeborg Steinbakk
f. 1915
Emil Eriksen
f. 1928
Tor Ørnulf Berg
f 1931
Jens Petter Grande
f. 1906
Olav Kaare Hansen f. 1926
Nina Elisabeth Strand f. 1960
Erna Marie Sund
f. 1924
Ruth Emilie Larsen f. 1926
Eva Margrethe Olsen f. 1931
Ole Arnold Bønsnæs f. 1924
Svein Blandhoel
f. 1943
Grete Synnøve Jenssen
f. 1925
Lillian Westby
f. 1936
Øyvind Thune Wabakken
f. 1919
Rakel Bergliot Pavels Smith
f. 1927
Gunnar Andersen
f. 1940
Gerd Marion Bjørby f. 1923
Kirsten Juell
f. 1921
Petter Fjelldal
f 1924
Gerd Berg
f. 1923
Arne Glenne
f 1910

11.09.2009
12.09.2009
15.09.2009
16.09.2009
16.09.2009
17.09.2009
21.09.2009
29.09.2009
05.10.2009
06.10.2009
09.10.2009
10.10.2009
16.10.2009
21.10.2009

Vielsesdato

Navn

08.08.2009
08.08.2009

Katina Ulven og Terje Ulven
Monia Helen Enge og Kent
Rikard Daniel Svensson
Christine Johansen og
Petter Barmo

15.08.2009

22.08.2009

Hege Therese Skarbø og
Christian Berle
Pia Andersen Roxrud og
Anders Friberg
Nina Ledsten og Runar Nilsen
Marianne Daae Bøe og
Jon Bjørseth
Tine Marie Johansen og
Christian Samuel Prebe
Nora Nyquist og
Christian Melbøe
Tone Pedersen og
Trond Wigernes
Sissel Steinsvik og
Morten Smith
Åse Jeppestøl og
Gunnar Nordmann Westbye
Vigdis Mo og Jørn Enok
Henriksen

23.10.2009
24.10.2009
28.10.2009
04.11.2009
05.11.2009
11.11.2009

HVERDAGSLIV

“I TAKT MED DEG SELV?”

F

or en tid tilbake deltok jeg på
verdensdagen for psykisk helse
her i Frogn. ”Det gule huset” var
stappfullt av liv, latter og engasjement
– og mange gledet seg over en god
prat, varm høstssuppe og nydelige
håndlagede arbeider som var til salgs i
2. etasje.
Da jeg ankom ”det gule huset” fikk
jeg en ”button” på brystet med
følgende spørsmål: ”I takt med deg
selv?” …
Spørsmålet satte i gang mange tankerHva innebærer det egentlig å være i
takt med seg selv?

For å være i takt med meg selv må jeg
aller først finne min egen takt!
Min takt er slett ikke den samme hele
tiden.
Den kan være langsom og treg, og
noen ganger sliter jeg med å finne
takten i det hele tatt.- det kan føles
som om alt står stille. Da er jeg i hvert
fall i utakt, både med meg selv og
omgivelsene. Andre ganger er takten
lys og lett - ikke alltid helt synkron,
men allikevel er det som om jeg
nesten ikke merker rytmen, den bare
er der liksom!
Andre ganger igjen er det som om jeg
kappløper med meg selv- takten er så
rask at jeg får følelsen av å henge etter
– eller løpe foran -hode og kropp er
helt i utakt – Kanskje er det fordi jeg
forsøker å følge andres takt?
Min takt blir ofte bestemt av andre –
eller rettere sagt- jeg lar andre bestemme takten- jobb, møter, bilkøer
og andre mennesker har stor påvirkning og innflydelse over meg.
Når jeg av en eller annen grunn er i
utakt med meg selv påvirker det mitt
møte med andre mennesker. Jeg kan
streve med å være til stede i øyeblikket- fordi jeg enten ”henger etter”
eller ”løper foran”.
Hvordan kan jeg lete frem min egen
takt og bli den bevisst – så jeg i hvert
fall vet om den- selv om jeg ikke alltid
greier å følge den?
Thomas Hylland-Eriksen har skrevet
en spennende bok som omhandler tid:

Øyeblikkets tyranni. Her beskriver
han mange av samfunnsutfordringene
vi står i og som ”stjeler” tiden vår!
Han snakker om rask og langsom tid
og hevder at mange er i ferd med å
miste den langsomme tiden Han slår
rett og slett fast:
Oppstykket og oppjaget tid preger
livets rytme i økende grad for et
voksende flertall av befolkningen i
rike land (s.187)
Videre gir han oss en rekke ideer om
hvordan vi kan ta vare på den langsomme tiden og ta vare på øyeblikket
– slik at vi kan være mer i takt med
oss selv!
Det som kan gjøres raskt, bør gjøres
raskt sier han og langsomheten må
beskyttes.(s.195) Og han utfordrer
leseren til å veksle bevisst mellom
langsom og rask tid.

Altfor ofte vinner den raske tiden i
konkurranse med den langsomme.
.
Jeg lurer på hva som vil skje i Frogn
samfunnet dersom alle forsøker å
være litt mer i takt med seg selv?
Kanskje blir vi litt mer åpne, ærlige og
direkte. Kanskje vil vi møte hverandre
på en annerledes måte? Kanskje vil
flere føle seg verdsatt og sett??
Verdensdagen for psykisk helse stilte
et betimelig spørsmål, og jeg utfordrer
deg: Er du i takt med deg selv?.....
God adventstid!
Bente Bjerknes
Ref: Hylland Eriksen, T,: Øyeblikkets
tyranni, Aschehoug, 2001

Ett sted å få hjelp
Søknadskontoret for helse og omsorg gir råd, veiledning og behandler søknader til alle
kommunens tjenester innen helse, pleie, omsorg og psykisk helse.
Frogn kommune opprettet Søknadskontoret i 2007 fordi man ønsket å skille tildeling og
utføring av tjenester. For brukerne og deres pårørende betyr dette at man har ett sted å
henvende seg, i stedet for å ha flere tjenestesteder.
Alle som bor og oppholder seg i Frogn kommune, kan henvende seg til Søknadskontoret om
tjenester fra helse- og omsorgsavdelingene i kommunen.
- Vi tar i mot henvendelser og søknader fra innbyggere i kommunen, pårørende, fra sykehus
og andre samarbeidspartnere, sier gruppeleder Anna Skaset. Søknadskontoret holder til på
Grande sykehjem og har fem ansatte.
Etter at Søknadskontoret har mottatt en søknad eller henvendelse, kontakter en saksbehandler
søkeren for å avtale et hjemmebesøk. Nødvendig informasjon for behandling av søknaden
innhentes under hjemmebesøk og etter samtykke fra søker. Det gjøres en helhetlig vurdering
av søkers helse- og livssituasjon for å kunne tilby vedkommende riktige tjenester.
- Brukere og pårørende er også velkomne til å besøke oss her på Grande. Vi bistår også når
brukerne må henvises videre og trenger bistand fra andre instanser, sier Skaset.
Hvis du vil vite mer om Søknadskontoret, kan du gå inn på www.frogn.kommune.no
eller ringe Servicetorget på telefon 64 90 60 00.
!
!
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PÅ TAVLEN

MENIGHETEN STØTTER TO MISJONSPROSJEKT:
skolen vil være, men ut fra antallet
telefoner og mailer fra interesserte
ungdommer, har vi gode forventninger
for 2011.
Vi har en fin gjeng studenter her. Jeg
opplever at de har en ekte vilje og
lengsel etter å lære mer om Gud og
tjene Ham.”

KIRKELIG UNDERVISNING
I BRASIL!
Drøbak og Frogn menighet er med å
støtte kirkelig undervisning i Den
lutherske kirken i Brasil. Gjennom å
støtte dette arbeidet, er vi med å
hjelpe ungdommer til få seg en
teologisk utdannelse på preste- og misjonærskolen FATEV, og vi er med å
støtte frivillige ledere som går på den
mobile bibelskolen i delstaten São
Paulo.
Mona Dysjeland er utsendt av Det
norske misjonsselskap. Hun jobber
som lærer på preste- og misjonærskolen FATEV. Her er et utklipp fra det
siste nyhetsbrev fra henne:
” Året begynte med store økonomiske
utfordringer, men Gud har vært trofast
og pengene har kommet inn på en
eller annen måte fra måned til måned.
Nå er det kommet inn nok penger til
at vi vil klare oss ut skoleåret. Dette
har virkelig vært et bønneemne og vi
takker Gud for alle givere som har
gravd ekstra dypt i lommene i år. Nå i
still barnebladet BARNAS

september begynner innskrivningen til
neste skoleår. Hvis vi klarer å få et kull
på over 20 også neste år, så tror jeg at
vi vil være over den største økonomiske kneiken. Men selvsagt er det
ikke bare det økonomiske vi er opptatte av, selv om det er viktig for at
skolen skal overleve. Også den
lutherske kirken i Brasil opplever at
mange prester nærmer seg pensjonsalder og behovet melder seg for nye
prester og misjonærer. Misjonsorganisasjonen Missão Zero trenger
også flere arbeidere til sine misjonsprosjekt og håper å kunne rekruttere
blant FATEV’s elever. Det er alltid
vanskelig å si hvordan søkningen til
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BIBELOVERSETTELSE I MALI
Maria Aadland Monger som er fra
Drøbak, sammen med sin amerikanske mann Matthew, skal til
høsten 2010 reise til Mali for å
arbeide som misjonærer. Nå er de i
Frankrike for på språkstudier før
ferden går videre til det varme VestAfrikanske landet. De har i følge Facebook siden sin slitt en del med
sykdom i det siste. Vi får huske på
dem og de to guttene deres i bønn!
I Mali skal de arbeide i en lokal kirke
for fulanitalende. Hun skal gå inn i
menighetsbyggende arbeid og han
skal oversette Det gamle testamentet
til språket fulani. Maria har vært
sentral i Tensing og i ungdomsarbeidet
i kirken i Drøbak/ Frogn. Matthew har
jobbet som kirketjener. Menighetsrådet har bestemt at vi skal støtte dem
også i tillegg til misjonsprosjektet i
Brasil. Det vil bli samlet inn penger til
deres arbeid på gudstjenestene på
Dyrløkkeåsen skole.
Vil du gi en enkelt gave til prosjektet
Maria og Matthew går inn i, sender du
den til NMS, kontonr. 8220 02 85030
og merker med prosjektnr. 522 045

ANNONSER

MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN 15

INTERVJU

- Hvilke oppgaver har en menighetsmusiker?
Min oppgave er å drive musikkarbeid i
menigheten. Spille på gudstjenester,
samt bisettelser og vielser der det
trengs. Jeg spiller dessuten fast på
gudstjenestene på Dyrløkkeåsen
skole. I tillegg har jeg vært så heldig å
få lov til å starte opp flere kor og sangaktiviteter. Jobber også i et trosopplæringsvikariat nå for å drive med
barnearbeid. Så da slår jeg flere fluer i
en smekk og driver med babysang,
Dirridam, småbarnssang for 2 – 6 åringer, Barnegospel for 6 – 9 åringer og
Soulchildren for 10 – 14 åringer. I tillegg driver jeg med mer som ikke er
direkte knyttet opp til musikk da…
- Er det stor oppslutning om barnearbeidet i menigheten? Ja, Dirridam
har stor oppslutning. De siste gangene
har vi vært rundt 70 stk med smått og
stort. Kjempegøy! I barnegospel er vi
8 stk med så langt og i soulchildren er
vi 15 stk. Vil gjerne ha med flere i
begge disse korene. I klubb for kompiser det vel 30 stk som er innom på

klubbkveldene. Og når det gjelder
søndagsskolen og familiegudstjenestene på Dyrløkkeåsen er det en god
del familier med barn som deltar. Vi
har jo akkurat arrangert en sportsdag,
og da var det omtrent 100 stk som var
innom. Men her er det som alltid plass
til flere!
- Noe spesielt som skjer i advents- og
juletiden? Lys våken – adventsnatt i
Frogn kirke for 11 åringer. Dette er
overnatting i kirken natt til 1.søndag i
advent. Dette er et tiltak som mange
av landets kirker gjennomfører. Helt
spesiell stemning når man skal legge
seg til å sove og så har man
kirkerommet som soverom. Rimelig
høyt under taket der.. Advents- og
juletid betyr også mange samlinger i
kirkene for barnehagene og skolene.
Dette er også veldig flott synes jeg. Så
er det tradisjonen tro ”Vi synger julen
inn” både i Drøbak kirke og i Frogn
kirke den 20.desember. Der blir flere
av kirkens kor med og synger, i tillegg
til andre kor og korps.
- Hvordan trives du i Drøbak og
Frogn? Trives godt! Øyvind og jeg har
bodd her i over ett år nå. Drøbak er
passe stor, og ungene har det fint i
barnehagen på Ullerud. Vi har gode
naboer, og så har jeg mange flotte
kollegaer!

- Din favorittjulesalme?
Vanskelig å peke på en spesiell.
Carolas Himlen i min favn, Mitt hjerte
alltid vanker og Det lyser i stille
grender liker jeg veldig godt, men jeg
tror jeg vil trekke fram Nå vandrer fra
hver en verdens krok som er skrevet
av Jonas Dahl i 1904 til melodi av Alf
Fasmer Dahl, Den er nr 68 i norsk
salmebok.
Flott og sterk tekst med en vakker og
lys melodi, avslutter Svanhild for å
løpe videre til en ny oppgave som
venter.
Intervju ved Paul Stray
Svanhild Moen Refviks favorittsalme
til jul
Nå vandrer fra hver en verdens krok
I ånden frem, i ånden frem
Et uoverskuelig pilgrims-tog
Mot Betlehem, mot Betlehem
Se, barna går foran, glad i flokk,
Så kvinner og menn, så kvinner og
menn.
Selv skjelvende gamle tar sin stokk:
Til krybben hen, til krybben hen!
For alle har samme hjertetrang
Til julens fred, til julens fred.
Guds kirke i Norge, ved våg og vang,
Følg med, følg med!
Og finner du ham i krybbens hø
Som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig at dø
og leve på, og leve på
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Svanhild Moen
Refvik skaper liv i
menigheten
Svanhild Moen
Refvik er en av
mange medarbeidere som skaper en levende
menighet. Det er utrolig hva hun får
tid til! Bare hør!

