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Biskop Helga og Jan Erik
til Barnefestival i Drøbak

Bli med du og !
Klubb for Kompiser og Kirken i Drøbak og Frogn inviterer sammen med KFUK-KFUM
alle barn fra 2.-7. klasse til en topp opplevelse på hjemmebane ! se s. 3
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LEDER

Noen tanker om menighetsarbeidet

I vår ”raske” og globaliserte verden er
det viktig med forankring – en tro som
gir den enkelte trygghet og styrke. Der
nåde, tilgivelse og nestekjærlighet står
i sentrum. En lokal kirke som er
inkluderende og tilstede når en
trenger det som mest.
Det er Menighetsrådets mål å skape en
DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD

Utgiver
Drøbak og Frogn menighetsråd.
Utkommer med 4 nummer pr. år.

Og dersom du blir spurt om å stå på
kirkens valglister neste gang så vær
positiv. I Fellsrådet, som er den
administrative delen av menighetsarbeidet, er det interessante og
krevende oppgaver. Det skal legges til
rette for de ansatte på kirkekontor og
kirkegårder - og ikke minst skal det
bygges en funksjonell arbeidskirke.
Her trenger vi din støtte.
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

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

Drøbak kirke er stappfull av
mennesker hver lørdag i
sommermånedene under kommunens
lørdagskonserter. Det er tydelig at
kirkebygget gir tilhørerne en spesiell
opplevelse. Det er godt å se. Også
håper jeg at flere vil gå i kirken en
gang i blant på søndager for å høre
hva våre eminente prester har å si og
ta del i den musikalske opplevelsen
kirkens kantor gir oss.
Ved å delta får du en helt annen forståelse og respekt for hva kirken kan
gi deg. En blir litt mer ydmyk og
samtidig stolt over å være en kristen.
Det har tillitsvervet i kirken lært meg.
Beste hilsen
Ellen Klynderud
Leder Drøbak og Frogn Menighetsråd
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
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Redaksjonen består av
Otto Schou og Govert van den Brink

slik kirke i Frogn. Det er over 11000
medlemmer i Drøbak og Frogn
menighet. Det er mange oppgaver
som skal utføres og som gjøres med
stor entusiasme av ansatte og frivillige.
Barne- og ungdomsarbeide, diakoni,
gudstjeneste -medhjelpere, kirkevakter
og kaffekokere er noen av oppgavene
som utføres i fellesskap.

6

et er lærerikt, utfordrende og
hyggelig å være leder av menighetsrådet i Frogn kommune.
I alt 140 konfirmanter har startet på
konfirmantundervisning for å bli konfirmert i 2011. Antallet barn som
døpes øker fra år til år. Mange føler
trygghet ved å melde sine barn inn i
Den norske kirke. For oss som er
tillitsvalgte i kirken er dette gledelig å
se.

Tr y k k s a k

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

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

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

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

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

Kirkegårdsarbeider
Frank Hansen
Tlf: 982 45 566

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

Kirkegårdsarbeider
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386

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

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

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

Kirkegårdsassistent Per
Morten Westgaard

Barnefestivalen til Drøbak!
Tre år på rad har en god gjeng fra
Klubb for Kompiser, som er knyttet til
menigheten og innmeldt i KFUKKFUM, deltatt på Barnefestival
sammen med 300 barn fra Oslofjordområdet. Det har vært så moro og
inspirerende at vi har drømt om en
gang å stå som vertskap selv. Nå er vi
der! 15.-17.oktober tar vi imot barn
fra 2.-7.klasse på Dyrløkkeåsen skole.
Det blir et tettpakket program, under
mottoet ”Som fisken i vannet”. Hovedmålgruppe er KFUK-KFUMs enheter i
området, som barnegospel og klubber.
I Drøbak vi vil invitere bredt ut, for å
gi mange lokale barn muligheten til å
delta under Kompisklubbens vinger!
Og så håper vi mange får lyst til å
være med videre!

Her noen bilder fra barnefestivalen i fjor

Hva skjer:

Bibeltimer med Jan Erik Larsen, kjent
fra diverse bilprogram, og som sanger
i Oslo Gospel Choir. Men og ivrig
barnegospelleder. Biskop Helga
kommer og forteller om hva det er å
være biskop. Det blir masse flott
fellesprogram, valgfrie aktiviteter og
en kjempemessig avslutningsgudstjeneste søndag for hele bygda.

Hva betyr det for folk i
Drøbak og Frogn:

Kompisklubben, Barnegospel og
Soulchildren deltar. I tillegg inviteres
kommunens 4. og 5.klassinger til å
delta sammen med disse. De skal få
egen invitasjon.
Vi har mange oppgaver å løse:
Alle som kan tenke seg å bidra noe
denne helgen må ta kontakt med
Lokalkomiteen v/Dag-Kjetil,
91104341 eller dagkjetil.hartberg@frogn.kommune.no
Vi spør mange, men får ikke tak i alle!
Vi trenger:
- Folk til praktiske oppgaver; alt fra
noen timer er velkomment!
Vakthold, matservering, rydding.
- Kaker til kirkekaffen søndag.
Langpanner er fint!
- At alle som vil oppleve en festgudstjeneste med 300 barn kommer til
Dyrløkkehallen søndag 17.10 kl.11!
- Voksne til å hjelpe til med transport
og guiding til aktiviteter lørdag
formiddag. Vi skal spre grupper til
mange forskjellige opplevelser;
akvariet, museet, speiderhytta,
idrettsbaner osv.

Ringen er sluttet! I 2007
debuterte disse gutta som
festivaldeltakere og jubla
med Jan Erik. Nå er de blitt
ungdommer og ikke til å
kjenne igjen fra den gang.
(Det er imidlertid Jan Erik,
der er fremdeles sveisen
den samme). Nå stiller de
som ungdomsledere, og
Jan Erik er med igjen som
hemningsløs bibelforteller.

Ungdom stiller opp for barn!

En viktig bit av festivalen er å involvere lokal ungdom som ledere. De får
varierte oppgaver, alt fra å holde seminar, via assistere ved fellesprogram til
praktiske oppgaver. Vår ungdomsprest Øivnd Refvik tar seg av disse.
Mange av dem har deltatt i flere år på Barnefestival og andre leirer, og er nå
klare for lederoppgaver!

En engasjert lokalkomite står bak!

En slik festival trenger selvsagt noen som planlegger og står på ekstra.
KFUK-KFUM har mye erfaring og bidrar med mye av programmet, men
uten en solid lokal innsats blir det ingenting. I mars begynte en gjeng å
jobbe for alvor, og mange er dratt med underveis. Nå er vi i siste innspurt
og trenger enda mye bakkemannskap! Målet er at det skal være moro å
være voksen under festivalen! At alle som bidrar skal føle seg som en del av
festivalen og fellesskapet, og at det er Dyrløkkeåsen man drar til den helgen
for å treffe folk!
Lokalkomiteen består av Barbro Rodt, Anita Habbestad, Kristin Johannessen
Hartberg, Oddrun Bøhlerengen, Erlend Høyem, Magnar Bøhlerengen,
Dag-Kjetil Hartberg, Svanhild Moen Refvik, Hilde Grumstad, og Kate
Høyem. I tillegg bidrar Kirkekontoret med ansatteressurser for øvrig.

ANDAKT

Soli Deo Gloria
P

å mange av Johan Sebastian Bachs
noteark finnes initialene ”SDG”;
det kommer fra latin: ”Soli Deo
Gloria”, på norsk: ”Til Guds ære”.
Hans livsmotto var: ”Av Guds nåde – til
Guds ære!” Det sies om Bach at han
var lite bekymret over hvordan hans
arbeid ville bli mottatt i fremtiden; det
vesentlige var at musikken var til Guds
ære. Den store komponist hadde
forstått hva Guds nåde betydde, og han
ga Gud all ære i sitt liv!
Londons store arkitekt, Sir Christopher
Wren, sto for byggingen av mer enn
50 kirker i byen. Den største av dem
alle er St Paul katedralen, som det tok
35 år å gjenreise etter den store
brannen i 1666. Det fortelles at Wren

ble heist opp i en kurv på utsiden av
katedralen fire ganger i uken i alle
disse år for å se til at alt gikk riktig for
seg! Han ligger begravet på en
beskjeden plass i et hjørne av kirken.
Hans sønn har sørget for inskripsjonen
på en minneplate: ”Du som leser
dette, hvis du søker hans monument,
se deg omkring.” Underforstått: Her er
det Guds monument som æres!
I begynnelsen skapte Gud mennesket
til å leve i samfunn med seg.
I Romerbrevet 1:25 leser vi: ”For de
(menneskene) har byttet ut Guds
sannhet med løgn og æret og dyrket
det skapte istedenfor Skaperen”.
Ett av kjennetegnene ved vår
sivilisasjon er vel nettopp at

menneskene dyrker det skapte fremfor
Skaperen. Mye dreier seg utelukkende
om menneskers ære og dyktighet.
Når mennesket slik forkaster Gud, og i
stedet reiser flotte minnesmerker over
seg selv, da har noe gått galt.
Ved kollekten, eller pengeinnsamlingen, i gudstjenesten, leses ordene:
”Alt vi eier tilhører deg. Ta imot oss og
våre gaver for Jesu Kristi skyld.
Av ditt eget gir vi deg tilbake.”
Alt vi eier har vi til låns. Av ditt eget
gir vi deg tilbake!
”Vår Gud og Far være ære i all
evighet! Amen.” (Filipperbrevet 4:20)
Otto Schou

Idunn og Paul har flyttet
Etter 17 år i Drøbak har familien Stray flyttet til Oslo. Kan
hovedstaden være så mye bedre enn vår lille fjordidyll….
Idunn og Paul har satt varige spor etter seg i de seks årene
de har vært aktive i menigheten; Idunn har sittet i
menighetsråd og fellesråd; spesielt har hun vært opptatt av
den etterlengtede flerbrukskirken.
Deres innsats som tekstlesere og kirkeverter har vært til stor
glede for menigheten.

Takk til deg Paul for den flotte innsatsen du har gjort i
redaksjonen for menighetsbladet - for dine gyldne innspill
og ideer – godt pakket inn i alvor og skjemt!
Paul satte i gang ordningen med ”sommeråpen kirke”;
et viktig tiltak som startet i 2005.
Idunn og Paul har også deltatt på andre måter i
menighetsarbeidet.
En varm takk til dere
begge for hva dere
har betydd for vår
menighet! Avstanden
fra hovedstaden er
ikke stor, så vi håper
vi rett som det er får
gleden av å se dere i
høyre benkerad i
kirken! Lykke til i
deres nye menighet
Uranienborg!
Otto Schou
Menighetsrådsleder
Ellen Klynderud
overrekker blomster til
Paul og Idunn
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KANTORENS SERIE OM LEDDENE I VÅR GUDSTJENESTELITURGI

Ære være Gud i det høyeste, og fred
på jorden blant mennesker som har
Guds velbehag!
Vi lover Deg, vi priser Deg, vi tilber
Deg, vi opphøyer Deg.
Vi hyller Deg for Din store herlighet,
Herre Gud, himmelske Konge,
allmektige Fader. Herre, Guds
enbårne Sønn, Jesus Kristus, Guds
Lam som bar all verdens synder,
miskunne Deg over oss. Du som sitter
ved Faderens høyre hånd, hør vår
bønn. For du alene er hellig, Du alene
er Herre, du alene er den Høyeste,
Jesus Kristus med den Hellige Ånd i
Faderens herlighet.
Det føles både godt og naturlig at vi
starter våre høymesser med å tørke
dritten av skoene når vi går inn i
kirken i en bekjennelse og blottleggelse av våre menneskelige svakheter
og dumheter (syndsbekjennelsen),
deretter ber vi Gud om hjelp og
forbarmelse før vi i fryd sender

jubelropet Gloria i et "Ære være" rett
mot alteret hvorpå lyden følger alteret
til himmels med hærskarer av engler
til hjelp. For mange er det deilig å fri
sitt hjerte fra alt tungt man har belastet
det med gjennom uka, og lettelsen
som frigis gjennom syndsbekjennelsen
forvandrer seg til sprudlende glede
gjennom glorialeddet, noe som
videreføres videre i gudstjenestens
gjennomtenkte og befriende liturgi.
Det er en sann fryd å høre dette
lettelsens sukk hver eneste søndag i
våre gudstjenester i Drøbak og Frogn.
Denne fantastiske lykkerusen kommer
omtrent samtidig i hele kirkenorge
sammen med store deler av verden,
slå den synkronsvømmere...
Tekstens første setning ble først
eksponert av englene idet de
annonserte at nå var Jesus født (Lukas
2:14). Neste setning som kom veldig
tidlig formet en doksologi. Resten av
teksten er et ekspempel på "psalmi
idiotici" (Private salmer). Dette var
diktet tekst i et forsøk på å imitere
salmenes bok i det gamle testamentet,
noe som var veldig populært i 2. og 3.
århundre etter Kristus. Leddet ble
introdusert i julenattsmessen av den
syvende biskopen i Roma etter
St. Peter, St. Telesforus i løpet av hans
styreperiode ca 126-137 etter Kristus.
Han var gresk og leddet ble brukt på
gresk. Deretter ble den tatt inn i den
Ortodokse kirkes matutin
(morgenmesse) og er uforandret der.
Den ble oversatt til Latin av St. Hilary
fra Poitiers, ca 359-360. Senere tok
pave Symmachus (498-514) den inn i

søndagens liturgi, men kun tillatt brukt
av biskoper. Bruken ble senere utvidet
til presteordinasjoner og påsken. Først
mot slutten av ellevte århundre ble
den tillatt brukt av prester på
søndagens liturgi. Martin Luther
beholdt glorialeddet og vår praksis er
etter katolsk skikk, om enn noe mer
valgfritt og vaklende, men like fullt,
leddet utføres i fortissimo med en
frydefull mine og Ære være Gud for
det!!!
Musikalsk sett er gloria et spennende
emne, og det er komponert mange
tusen melodiske varianter. Det har
også ledet til flere av de engelske
julesangene vi hører hvert år, som
f.eks: "Angels from the realms of
glory", "Hark! The herald angels sing"
og "While sheperds watched their
flocks by night". Drøbak Kantori vil
fremføre Gloria av Vivaldi i oktober
sammen med et tysk kor. Dette er en
av de mest kjente musikalske versjonene av teksten og er kort og godt
hele gloriateksten smurt ut over 25
minutter vakker musikk. Velkommen
og kos dere!
Dette var foredrag nummer 3 i serien
"Liturgiens funksjon i messen",
tidligere har vi fått en oversikt og en
introduksjon rundt liturgien og en
redegjørelse for "Kyrie" (Herre
miskunne Deg). I neste nummer tar vi
for oss "Credo" (trosbekjennelsen),
deretter Sanctus, Benedictus og Agnus
Dei.
Stay tune fore more!
Vennlig hilsen KantorHans

Nytt om kirkegårdene
• Arbeidet med å bolte mange av de
usikrede gravsteiner på Drøbak
kirkegård er i full gang. Etter en befaring i fjor ble det sendt ut ca 360
brev til festere for gravsteder hvor
gravminnen ikke var boltet etter
forskriftene. Festerne fikk frist ut
2010 med å få boltet gravsteinene
og flere steinfirmaer er i gang med
det omfattende arbeidet
• Kirkegårdsbetjeningen holder på
med å sjekke alle gravsteiner på
Frogn kirkegård om steinene er
boltet. I løpet av september vil det

bli sendt ut brev til alle festerne med
gravsteiner som ikke er boltet med
krav om bolting innen utgangen av
2011.
• Samtidig blir det gjort et siste forsøk
til å finne festere til de gravsteder
hvor vi ikke har registrert noen
fester. Etter flere runder hvor det er
satt ut skilt med oppfordring om at
ansvarlig fester melder seg, vil
gravene bli slettet og gjenbrukt. I fjor
ble ca 60 graver på Drøbak
kirkegård slettet.

• Frogn kirkelige fellesråd har
besluttet å opprette et muslimsk
gravfelt på Frogn kirkegård.
Fellesrådet som gravferdsmyndighet
har ansvar for å legge til rette for en
verdig gravferd for alle kommunens
innbyggere uansett tros- og livssyn.
Det muslimske feltet skal ligge
nederst i det sydøstre hjørnet av den
nye delen av Frogn kirkegård og
består av 20 gravplasser med
mulighet for utvidelse
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Kirken i
Frogn

AKTIVITETER

Sportsdag

14. november kl 14.00

Tradisjonen tro arrangerer menigheten sportsdag på
Dyrløkkeåsen skole. Den blir i år 14. november fra
kl 14.00 Det blir mulighet til å kjøpe pølser,
hamburgere ++. Velkommen!

Babysang

Sosialt treff for deg som er hjemme med babyen din
- starter 21.9.
10 tirsdager – kr 400 inkl lunsj
kl 11.00 i Frognhallen

Dirridam

For deg som vil synge med barna dine (opptil 6 år)
- enkel middag
og sangstund 2/9 30/9 4/11 2/12
kl 17.30 på Rådhuset kantine

Sprell levende søndagsskole
22/8 26/9 31/10 7/11 12/12
kl 11.00 på Hospitalet

Drøbak og Frogn Barnegospel

for de mellom 6 og 9 år som liker å synge sanger med
futt og fart i !
hver mandag kl 16.30 - 17.15
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Drøbak og Frogn Soul Children

for sangglade tweens (4.–7. klasse)
hver mandag kl 17.30 – 19.00
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Klubb for Kompiser

( 4. – 7. klasse) sesongstart på Barnefestivalen i Drøbak
15. - 17. oktober

Drøbak Gospel

for ungdom fra 15 år og voksne øver mandag kl 19.30
– 21.30 i Drøbak kirke

Drøbak Kantori

tirsdag kl 19.30 – 21.30 i Frogn kirke.

Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen skole
med middag kl 15.30 og lek i hallen
29/8 19/9 14/11 5/12 kl 16.30

Diakonitreff

26/8 23/9 28/10 25/11
kl 11.30 Hospitalet
Mer info på www.frogn.kirken.no,
eller på tlf 64 90 61 70
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Frogn kirke
16. oktober kl 19.00
Drøbak Kantori og Alt Pankow-Berlin
Antonio Vivaldi – Gloria
Johan Sebastian Bach – Kantate 106
billetter kr 150/100 v/ inngangen

Ad Astra
2010
Unge talenter

Menighetens
“arbeidsformidling”

Velkommen til høstens konsertserie i Drøbak Kirke.
Lørdager kl. 12.00. Fri entré.
18. september

Vivian Louise Tsui, klaver
Xixi Marlene Tao Karlstrøm, klaver

25. september

Emilia Jarocka, fiolin
Krystyna Makowska-Lawrynowicz, klaver
Are Skavlid, saksofon (Nesodden kulturskole)

02. oktober

Trond Sagbakken, trompet
Ågot Sagbakken, kornett
Natallia Papova, klaver
Hilde Nygaard, kornett (Kontra kulturskole, Ski)

09. oktober

Daniel Wenzel, cello
Josephine Mary Hsieh, klaver
Iver Bunkholt Shjøt, cello (Ås kulturskole)

16. oktober

Ingrid Søfteland Neset, fløyte
Jie Zhang, klaver

23. oktober

Ad Hoc, klavertrio

30. oktober

Jeanette Christin Nordberg, fløyte
Natallia Papova, klaver
Marian Alejandra Dirro Martinez, sopran (Frogn)

06. november

John Chen, klaver
Edvard Sandbakken, klaver (Oppegård kulturskole)

13. november

Ann Hou Sæter, fiolin
Jie Zhang, klaver

20. november

Quartetto Testosterone, strykekvartett

Menigheten i Drøbak og Frogn
driver masse aktiviteter hvor vi er
helt avhengig av hjelp fra frivillige.
Mange er involvert i gudstjenestene på søndager; kirkeverten
ønsker folk velkommen og er
behjelpelig med forskjellig
forefallende, tekstleser leser
dagens tekster og kunngjøringer,
dåpsverten hjelper dåpsfølge til
rette og nattverdsmedhjelper
assisterer presten med å dele ut
nattverd.

Kunstnerisk leder: Danuta Kozon

www.adastra.no

design: www.enzo.no

Ved fem oppmøter kvalifiserer alle under 18 år seg til å
delta i loddtrekningen av Askim Sparebanks Instrumentpris pålydende 20.000,-. Trekning siste konsert.

DEN NORSKE KIRKEE
Drøbak og Frogn Menighetsråd
d
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Drøbak Kantori
Drøbak Kantori er i gang med et nytt semester og har store
planer for høsten.
I oktober får vi besøk av Alt Pankow, et kor og noen
instrumentalister fra Berlin. Sammen med dem skal vi ha konsert
i Frogn kirke, lørdag 16. oktober kl 19.00 hvor vi fremfører
kantate 106 av J.S. Bach og Gloria av Vivaldi.
På Allehelgensdag søndag 7. november skal kantoriet delta på begge
gudstjenester. Under minnegudstjenesten kl 19.00 i Frogn kirke skal koret
fremføre Requiem av Fauré.
Saint-Säens Juleoratorium står på programmet på konserten søndag 5. desember
i Frogn kirke. I år skal dette verket fremføres sammen Follo Kammerorkester.
Drøbak Kantori øver på tirsdager fra kl 19.30 til 21.30 i Frogn kirke.
Vi er for tiden ca 30 medlemmer og tar gjerne imot nye sangere.
Er du interessert så ta kontakt med vår dirigent Hans Martin Molvik
på tlf 995 51 757.

Redaksjonen lager menighetsblad
med aktuelt stoff fire ganger i året
og en stor gruppe frivillige står for
distribusjonen av bladet.
Mange barne- og ungdomsgrupper, søndagsskolen og
forskjellige kor trenger ledere til å
holde hjulene i gang.
Diakonien har sine faste samlinger
som skal forberedes og
gjennomføres.
Gudstjenester for alle aldre på
Dyrløkkeåsen skole trenger også
en god del medhjelpere til
forberedelse, rigging av utstyr,
matlaging og diverse.
Til enhver tid er vi på jakt etter nye
mennesker som kan bidra med et
eller annet. Kan du tenke deg å
gjøre en jobb, stor eller liten, kan
du gjerne ta kontakt med
kirkekontoret på tlf 64 90 61 70
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KONFIRMANTER

Sommerkonfirmanter
For andre år reiste en gruppe konfirmanter på nesten en
ukes konfirmantleir på sommeren. Turen gikk til Risøya
ved Tvederstrand i uke 27. Der deltok vi på KonfCamp i
lag med nesten 400 andre konfirmanter. KonfCamp var en
del av en større kristen musikkfestival med 6000 deltagere,
nemlig Skjærgårds Music and Mission. På dagtid frem til
kl 17 hadde konfirmantene sitt eget opplegg med
undervisning og gruppesamling, bading og volleyball.
Hver dag bygget vi litt på en farkost som på lørdagen ble
brukt til ”Ta-sjansen” konkurranse. De to deltagerne fra
Drøbak satte uredd utfor den 9 meter høye rampen og
gjorde en hederlig innsats, selv om tiden ikke stod til gull.
På kveldstid deltok vi sammen med alle de andre på
ungdomsmøter i et stort telt med flere tusen og det var
utallige konserter. Her var det musikk for en hver smak, fra
blant annet tyngre rock, moderne gospel til pop.
Da klokken rundet midnatt, gikk mange av oss i den vakre
fjellkirken for å få en mer roligere lovsangskonsert.
Sommerkonfirmantene hadde et upåklagelig humør trass
utfordringer med transport, camping liv og litt mangel på
søvn. Den 5.september ble de konfirmert i Drøbak kirke.
Neste år blir hele 26 konfirmanter med til Risøya. De kan
glede seg! Neste år vil vi også prøve å få med andre
ungdommer fra Drøbak og Frogn på Skjærgårds Music and
Mission. Mer info på www.sginfo.no

Oppstartstur til Skuterud
De siste årene har vi startet opp konfirmantåret med å dra
en hel lørdag til Skuterud gård. Her ristes de forskjellige
gruppene sammen med en del teambuildings aktiviteter
ute i Guds frie natur. Prestene har en samling der vi går
igjennom hva vi skal gjøre i løpet av året. Etter at
konfirmantene fikk prøve seg på paintball, hadde vi en
spennende samling med etisk
refleksjon over krig, forsvar,
pasifisme, fred og forsoning.

Dette året er det et stort
ungdomskull og rekordmange
konfirmanter, hele 140 stykk.
De aller fleste er såkalt
leirkonfirmanter, det vil si at
de skal på en weekend leir til
Mesnalia i januar.
En gruppe er tur konfirmanter og skal på dagstur til
våren. En gruppe er KRIK konfirmanter (Kristen Idretts
Kontakt), de bruker idrett og bevegelse mer for å lære om
troen. I år har det også blitt en stor gruppe på 27
konfirmanter som skal være sommerkonfirmanter. De har
mye av sin konfirmasjonstid på en sommerleir på Sørlandet
og konfirmerer seg i september. I tillegg er en konfirmant
Gospelkonfirmant. Det vil si at hun har som en del av sin
konfirmasjonstid å være med i Drøbak Gospel.
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE
Søndag 26. september
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste
Utdeling av 4-årsbok

Søndag 31. oktober
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste Drøbak Gospel deltar

Søndag 3. oktober
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 7. november
Alle helgens dag
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste –
Drøbak Kantori deltar

Søndag 10. oktober
kl 11.00 - Frogn kirke
Gudstjeneste
Søndag 17. oktober
kl 11.00 - Dyrløkkeåsen skole
(Idrettshallen)
Familiegudstjeneste - avslutning av
KFUK-Ms barnefestival.
Søndag 24. oktober
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste
kl 13.00 - Drøbak kirke
Dåpsgudstjeneste
kl 19.00 – Drøbak kirke
Ungdomsgudstjeneste
Drøbak Gospel og ungdomskor fra
Riga deltar

kl. 19.00 – Frogn kirke
Minnegudstjeneste –
Drøbak Kantori deltar
Søndag 14. november
kl 11.00 - Frogn kirke
Gudstjeneste
kl 14.00 – Dyrløkkeåsen skole
Sportsdag m/ gudstjeneste for
alle aldre
Søndag 21. november
kl 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste

kl 19.00 – Frogn kirke
Aftensang m/ Nesodden og
Frogn Kammerkor
Søndag 28. november
kl 11.00 - Frogn kirke
Familiegudstjeneste
Lys våken – SoulChildren deltar
Søndag 5. desember
kl 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste
kl 16.30 – Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre*
Søndag 12. desember
kl 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste
kl 17.00 – Drøbak kirke
Lysmesse m/ speiderne
*middag fra kl 15.30

Minner om at det er en bønnegruppe i Frogn kirke på mandagskvelder.
Har du behov for å bli bedt for eller kjenner du noen som trenger forbønn kan du ringe:
Gerd og Thorbjørn Bøhlerengen, tlf 64 93 90 60
Sigrun Finsrud Tomter, tlf. 64 93 13 37

Kom og syng og gled
dere til søndag!

Hver tirsdag kl 17-18 kommer vi
sammen i Drøbak Kirke og øver på
den treenige blandingen liturgi/salmer
- sangteknikk - boller/kaffe. Stemning
er upåklagelig, vi synger oss i godt
humør og svelger strupehodet ned
igjen med deilig aftenskaffe. Mellom
sangene og kaffeskvulpingen vanker
det små gullkorn fra kantormunn som
omhandler kroppen vår relatert til god
sangteknikk. Øvelsen er uforpliktende
og gratis akkurat slik kvalitetstid skal
være.
Ta med kopp, vi sees!
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Merkedager om høsten
1. september kalles i Almanakken for
Kvernknarren. En kvernknarr - eller
kvernknurr, hva er nå det? I følge
norsk folketro er det et vesen, en
vette, som lever i fosser og bekker ved
vannmøller og kvernhus. Det ble sagt
at kvernknarren hadde et gap så digert
og kraftig at det kunne bite seg fast i
møllehjulet, slik at både det og melkvernen stanset! Kvernen lå gjerne i
utmarken, langt fra folk, og siden man
ofte malte i mørke høstkvelder - og
kanskje lyttet til ujevn gange i hjulet,
eller at kvernen rett og slett stoppet,
kunne forestillinger om inngrep fra de
underjordiske lett få feste. Endestavelsen –knurr/knarr viser til lyden fra
kvernsteinene. Dagen ga varsel om
høstværet: pent vær denne dagen
varslet tørke og lite vann for kvernen
resten av høsten. Dagen er egentlig til
minne om en greskfødt helgen,
Egidius (død 720). I Norge var han
vernehelgen mot tørke. Kanskje er det
derfor denne dagen hos oss har fått
størst betydning som Kvernknarren.
Merket på primstaven er en kvernstein, små halvkors eller en saks som
tegn på at sauene nå skulle klippes.
8. september ble feiret som jomfru
Marias fødselsdag, Marimesse om
høsten. Pent vær denne dagen tydet
på en god høst. Nå skulle sauene
klippes. Var det vanskelig å finne
sauene på beite, kunne du spørre edderkoppen (kongroen) til råds; den vil
peke med en av føttene sine i den retningen du bør lete! Edderkoppen blir
derfor enkelte steder kalt sauepeka .
Primstavtegnet kunne være en krone,
en stor M eller en sauesaks.
12. september kalles Fingergullmesse.
Messen var en fest til minne om at en
dråpe av Kristi blod i 1165 kom som
relikvie til Nidarosdomen.
”Fingergull” betyr ” gullring”, og
kapselen med blodsdråpen lå trolig i
ringen. Man tror at relikvien ble brakt
dit av erkebiskop Eystein. Fingergullmesse ble senere gjort til en av de
største kirkefestene i Nidaros i middelalderen ved siden av jul og Olsok.

To dager senere feires Korsmesse
om høsten, merket av på primstaven som et kors. År 614 angrep
perserne Jerusalem og stjal med seg
det korset Jesus var blitt henrettet på.
Men da keiser Heraklios av Konstantinopel i 627 dro på et felttog mot
perserne og beseiret dem, ble korset
brakt tilbake til Jerusalem, og gjenreist
på sin opprinnelige plass. Dagen var
også siste frist for å dra hjem fra
seteren; nå skulle de underjordiske
overta! Mat til huldrefolket ble satt på
bordet; gjorde man ikke det, ville buskapen kanskje bli rammet av ulykke
og sykdom neste sommer! Primstavmerket: Et kors.
Mikkelmesse ble feiret 29.
september, til minne om erkeengelen
Michael. Han er bl a skytsengel for
jødene, for ansatte i supermarkeder,
for apotekere og er dessuten djevelens
seierherre. I følge tradisjonen skal Michael ha vist seg på denne dagen år
590 under en pestepidemi i Roma over keiser Hadrians mausoleum.
Gravmonumentet har siden blitt kalt
Engelsborg eller Castel St Angelo. I
den katolske kirke har Mikkelsmesse
vært knyttet til innhøstningsfestene;
hos oss legges gjerne høsttakkefesten
til en søndag før Mikkelsmesse. Man
takker da Gud for maten man fikk på
marken, ved å bære frem frukt og
grønnsaker til alterringen. St Mikael
skulle føre sjelene til paradis; merket
på primstaven kunne f eks være en
vekt for veiing av sjelene!
7. oktober var Britemesse, til minne
om den hellige Birgitta fra Vadstena
som fikk helgenstatus på denne dagen
i 1391. Varme høstdager rundt denne
oktoberdagen kalles i Sverige for Brittsommar.
14. oktober: Vinterdag. På primstaven
ble dagen markert med en vott: nå sto
vinteren for døren! Dagen varslet også
været fremover: Slik været var denne
dagen skulle også vinterens vær bli.
Siste søndag i oktober kalles bots- og
bededag; den er viet til bønn og
syndsbekjennelse.
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31. oktober:
Allehelgensaften og
Allehelgensdag (første søndag i
november) var opprinnelig en fest til
minne om (ukjente) helgener og
martyrer; i den katolske kirke er dagen
fremdeles en minnedag for helgener
hvis navn man ikke kjenner; i den
lutherske kirke er dagen til minne om
de døde.
Mortensmesse feires til minne om
Martin av Tours (300-tallet) som ifølge
én tradisjon skal ha gjemt seg i en
gåseflokk for å slippe å bli valgt til biskop! Da gjessene avslørte ham, ble
han så sint at han påbød at alle gjess
skulle slaktes til minne om dette. Å
spise ”Mortensgås” er en kontinental
skikk; den er ikke særlig utbredt hos
oss. Været kunne avleses på gåsens
brystben: Hvite flekker varslet snørik
vinter, brune flekker – frost. St Martin
er Frankrikes skytshelgen. Merkedagen
er 11. november. Primstaven ble
merket med f eks en gås eller en bispestav.
Til sist skal nevnes Karimesse den 25.
november som er til minne om den
hellige Catharina fra Alexandria som
skal ha blitt halshugget år 313. Om
hun virkelig har eksistert er imidlertid
usikkert. Fordi hun angivelig skal ha
blitt pint på et hjul med roterende
kniver før henrettelsen, ble dette
hjulet i vårt land tolket som et
rokkehjul, og dagen kalt ”Kari med
rokken”. Primstavmerket: Et sverd, et
kors eller et hjul.
Otto Schou

Høsttakkefesten

12. september 2010 i Frogn kirke
I nydelig sensommervær
ble det feiret høsttakefest i
Frogn kirke 12. september.
Frogn Bygdekvinnelag
hadde pyntet kirken med
’markens grøde’ og inviterte
til kirkekaffe etter gudstjenesten. Frogn mannskor
bidro med vakker korsang.
Denne dagen var også 4-åringene invitert til å komme
og få sin 4-årsbok. Bøkene
ble tatt i bruk umiddelbart
da barna sang noen sanger
fra boka godt hjulpet av
kantor Hans Martin og prest
Anne Mathilde.

Menighetsbladet
anno 1930

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

Døpte

26.06.2010

02.07.2010

03.07.2010

Dåpsdato

Navn

13.06.2010

Joachim Solberg Olsen

20.06.2010

Julie Seeberg Lersveen

20.06.2010

Casper Wallin Stensby

20.06.2010

Jørgen Bråthen Kristiansen

20.06.2010

Panthea Valdez Ytternes

27.06.2010

Kristiane Lochert

27.06.2010

Julie Marie Askildsen

27.06.2010

Lilly Løken Alexander

27.06.2010

Noah Skraastad Wold

04.07.2010

Othilie Ohren Gundby

04.07.2010

Oskar Haver Johansen

04.07.2010

Gabriel Dante Maximillian Rafaelsen

04.07.2010

Lila Szachanska Ellevseth

08.08.2010

Liam Stendal

08.08.2010

Mathias Rønning Johansen

08.08.2010

Adrian Bølviken

15.08.2010

Mathias Borge-hansen

15.08.2010

Emmeline Dam-karlsen

15.08.2010

Emine Flesjø

15.08.2010

Stella Øiestad Kvien

15.08.2010

Kaisa Steen Gjertsen

15.08.2010

Eirik Norberg

15.08.2010

Marcus Folland Dahl

15.08.2010

Hailey Lilljane Sandnes

21.08.2010

Abel Dyste Bjelland

22.08.2010

Tove Emilie Langtind Larsen

22.08.2010

Hannah Gultvedt-sørlie

29.08.2010

Ida Anine Røise Kokkvoll

29.08.2010

Julian Holje Sundland

29.08.2010

Liam Tobias Gulbrandsen Lockert

05.09.2010

Vigde

Kristine Frøseth

Vielsesdato

Navn

12.06.2010

Ingvild Helene Haaland og
Lars Andre Sommerfelt
Anette Opaker og
Rolv Ulstein Pilskog
Tine Dagny Kristiansen og
Morten Andreas Korsmo
Bente Beck Schrickx-vollen og
Albert Akkermans
Carine Kaurin Nordby og
Joakim Kvam Andersen

19.06.2010
19.06.2010
19.06.2010
26.06.2010

03.07.2010
10.07.2010
10.07.2010
20.07.2010
31.07.2010
31.07.2010
07.08.2010
07.08.2010
14.08.2010
21.08.2010

Døde

Dødsdato
02.06.2010
07.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
11.06.2010
14.06.2010
15.06.2010
18.06.2010
19.06.2010
28.06.2010
02.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
21.07.2010
07.08.2010
10.08.2010
14.08.2010
18.08.2010
23.08.2010
30.08.2010
31.08.2010
01.09.2010
02.09.2010

Kathrine Løvberg Askautrud
og Steffen Åsland
Caroline Lie og
Magnus Nilsen
Bente Elin Furu og
Eivind Husby Buene
Anette Lauritzen og
Anders Fredriksen
Kristin Willbergh Robertsen og
Fabian Münz
Ida Therese Forsstrøm Heggen
og Thomas Mo Johansen
Therese Falck Høiland og
Mikael Halvorsen Karijord
Margarete Torrissen og
Kenneth Hansen
An-Magritt Tinlund og
Jon Anders Ryste
Tone Firman Bergstrøm og
Øystein Løkken
Janne Bakke Groth og
Morten Krog Sand
Katinka Nordahl Sire og
Christoffer Olsrud Jensen
Ann-Kristin Dalholt og
Amund Høymork

Navn
Magnhild Holm
f. 1912
Finn Rolf Hagen f. 1932
Synnøve Hansen f. 1929
Brede Henriksen f. 1947
Jonny Gustav Finsrud f. 1941
Baris Sardarian
f. 1959
Astrid Ingrid Jenny Kristine
Kopperud
f. 1936
Mathilde Salte
f. 1921
Laila Milton Wiig f. 1952
Reidar Fæste
f. 1916
May-Britt Røen
f. 1966
Audun Drivenes f. 1934
Liv Harriet Lerdahl f. 1949
Kirsten Eberholst f. 1939
Turid J. Wagner Johansen f. 1930
Ingrid Heier
f. 1931
Aagot Juliane Skage f. 1926
Elisabeth Pytte
f. 1943
Knut Løken
f. 1938
Arild Arnold Andersen f. 1950
Kjell Erland Pedersen f. 1927
Kristin Dortea Grumstadf. 1994
Mildrid Lusie Pedersen f. 1928
Gunnar Dahl
f. 1925

Fellesmøter høsten 2010:
Alle møter kl. 18.00 i Frelsesarmeens
lokale i Storgt.5, Drøbak
10.okt.
14.nov.
12.des.

Dag-Ragnar Blystad, Ås Vinyard
Sangduoen Ellen Gulli Petersen og Heidi
Landfastøyen.
Aktive i fengselsarbeid/Maritastiftelsen)
Karin Kristiansen, en av våre lokale krefter!

Arr. ”Kristne Fellesmøter”

I over seksten år har vi hatt felleskristne møter i
Drøbak/Frogn. Disse startet opp ut fra et ønske om å ha

et kristent fellesskap på tvers av de kirkesamfunn man
ellers hørte til. Noen var også litt ”hjemløse” når det
gjaldt menighet.
Fellesmøtene ledes og planlegges av en arrangementskomitè, som for tiden består av Torbjørn Bøhlerengen,
Ingebjørg Romkes, Victor Strøm og Merethe Solberg.
Det aller viktigste tror vi er, at vi har en innstilling om
ikke å komme som representanter for hvert vårt
kirkesamfunn, men som enkeltmennesker som vil dele
troen på Jesus og et nært fellesskap.
Vi vil komme med en inderlig oppfordring til å slutte
opp om disse møtene, erfare og være med på å forme
fellesskapet.

En trofast menighetsarbeider og hennes salme
Aslaug Enger døde på Ullerud sykehjem
19. april i år, 83 år gammel.
Aslaug til minne
En bønnens kvinne
I Frogn kirke på mandagskvelder
Da til Jesus vi oss vender
Hennes bønn for det nære
Israel og det fjerne
Inderlig – oppriktig
Ydmyk og sterk i troen
Aslaug hadde den indre roen
Som sykepleier på Grande før meg
Trofast i menighetens arbeid
I redaksjonen for menighetsblad
En misjonsvenn, god å ha !
Svekket av sykdom
Vakker – from
Hennes indre lyste sånn
Aslaug skjønnhet vil skinne
I vårt minne
Hennes sang lyder i øre
Den hun ønsket å høre
’Jeg så Ham som barn med det solrike øye
I regnbuens glans på de hjemlige høye’
Tårene kom når hun og jeg sang
Siste verset med himmelsk klang
I norsk salmebok nr. 334 har jeg satt Aslaugs navn i denne
gamle salmens siste vers:
’Nå har Aslaug løftet mot Jesus sine segnende hender
Han kommer til oss når lyset nedbrenner
Da hjertet stod stille og øye ville briste
Da hilste Aslaug Ham med et smil, med det siste.’

Jeg så ham som barn med det solrike øye
i regnbuens glans på de hjemlige høye;
han kysset mitt kinn, og vi lekte med stjerne,
mens korset stod skjult mellom løv i det fjerne.
Jeg så ham som ungdom i livskraftens morgen,
da ånden fløy høyt imot herlighetsborgen;
han vinket min sjel, og jeg glemte det lave,
hans ild kastet glans på forkrenkelsens grave.
Jeg så ham som mann i den modnere sommer,
da synderen skalv for den hellige dommer,
da hjertet slo tungt og mitt hode var senket,
og dødstanken strengt hadde livsmotet lenket.
Først da fikk jeg kjenne hans salige nåde,
først da løstes korsets, forargelsens gåte,
først da lærte hjertet å favne den byrde
som han har meg rakt, den forbarmende hyrde.
Først da fikk jeg sagt ham hva før jeg ei visste,
at han er den første og han blir den siste,
først da fikk jeg sagt at med ham vil jeg følge
i liv som på dødens den rullende bølge.
Og engang jeg ser ham når lyset nedbrenner,
da rekker jeg mot ham de segnende hender;
når hjertet står stille og øyet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det siste.

Hilsen Sigrun Finsrud Tomter som ønsker å dele med leserne
salmen til Aslaug Enger. Den er fra 1858, skrevet av Vilhelm
Birkeland. Hele livsløpet er beskrevet i disse seks versene:
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HVERDAGSLIV

Jeg bærer så mye du ikke kan se
Jeg bærer så mye du ikke kan se
Jeg eier en fortid som tynger meg ned
Det voksne gjorde mot meg som et barn
det holder meg fanget og låst i et garn.

Jeg bærer en bør på en endeløs vei
- behøver din hjelp for å frigjøre meg.
Så våg å være voksen, jeg trenger deg nå
Og spør meg:
”Men kjære, hva bærer du på ?”

Du ser at jeg sliter, men slår blikket ned
og velger det vekk – det er lettere det
Jeg prøver å si det, men får det ikke fram
for ordene stoppes av skyld og av skam.

For DA kan jeg svare og lette min bør
til deg som en voksen – fordi at du tør
å møte min gråt og min skadede sjel
Først da kan jeg leges, først da blir jeg hel !

Tina Vårum
Ansatt, Krisesenteret i Follo

Livet “BACK STAGE”
Jeg har akkurat vært så heldig å få
delta på oppsetningen av Aida på
Oscarsborg. Det var en flott opplevelse å være en del av et stort fellesskap bestående av både profesjonelle
og amatører og å oppleve hvordan
alle samarbeidet, både på og bak
senen.
Under en av forestillingene- i en
”korpause” - ble jeg stående i
ordresalen og fundere.
Ute på senen utspilte det seg et intenst
kjærlighetsdrama - Selv stod jeg der
”back stage” og observerte kostymeskiftene, løpingen, instruksjonene som
ble gitt og alt det andre - Alt dette som
faktisk skjedde, men som publikum
der ute verken kunne se eller vite noe
om.
En reklame for krisesentrene datt ned i
hodet mitt: ”Jeg bærer så mye du ikke
kan se”.
Hver eneste dag møter vi mennesker
som bærer på noe vi ikke kan se. Ja vi
bærer noe alle sammen, men noen
bærer tyngre bører enn andre. Mange
av oss har aldri fått mulighet til å dele
børa med noen. Isteden kjemper
mennesker en tung kamp med seg

selv for ikke å huske, ikke reagere,
ikke avsløre det som ligger bak.
Mange kjenner seg skamfulle og
skyldbetynget- noen ganger av
grunner som de knapt aner selv.
De har jobbet så hardt for å glemme
at bare skammen, skylden og
manglende selvrespekt sitter igjen.

Noen ganger kan menneskers
reaksjoner eller handlinger virke
uforståelige eller uforklarlige sett fra
utsiden.
Selv kan jeg huske hvor undrende jeg
ble da en kvinne jeg møtte nektet å
besøke sin gamle far på sykehjemmetDet var før jeg ble klar over hvor
vanskelig hun hadde hatt det i
oppveksten. Hun hadde opplevd
psykiske og fysiske overgrep- hendelser som aldri var erkjent fra farens
side eller forsøkt ”ryddet opp” i.
Hennes måte å beskytte seg selv på
var å ungå kontakt med faren - selv
om han var blitt en
gammel mann på
sykehjem.
Eller hva med
Drøbak Gospel er i vinden som aldri før, de gjorde en
”rampeungen” som
strålende opptreden på Drøbak Bluesfestival
slettes ikke ville høre
forespørslene bokstavelig talt hagler inn. Koret er i

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

på mine forsøk på å snakke ham til
rette- Bare noen timer før hadde han
fått vite at foreldrene skulle skille lag.
Frustrasjonen, sinnet og fortvilelsen
dukket frem på en helt annen arena.
Eller hun som nektet å gå på tur i
skogen?? Det var da ikke farlig mente
jeg- inntil hun gråtende fortalte om
mobbing og trakkassering i
barndommen hvor hun var blitt dratt
med ut i skogen………
Jeg kunne gi dere mange, mange
eksempler.
”Jeg bærer så mye du ikke kan se”….
Erkjennelsen av dette fyller meg med
ydmykhet og utfordrer meg til å vise
respekt for mennesker og deres valg i
livet. Det utfordrer meg til å være
lyttende og til å ikke dømme.
Det utfordrer OSS til å være rause og
romslige med hverandre- også når vi
ikke forstår.
Bente Bjerknes

Norskeid familiebyrå for hele Follo

Drøbak Gospel

fremgang og lærekurven er bratt. Koret har
spennende prosjekter i vente, blant annet et 30manns kor fra Latvia som besøker Drøbak den 23-26
oktober. Dermed er det duket for en flott konsert
søndag 24. oktober med to kor og høy toneføring.
Drøbak Gospel var i Latvia i 2009 og besøkte dette
koret, de hadde to suksesskonserter sammen og det
er med glede vi nå inviterer korene sammen og nyter
resultatet.
Velkommen!

ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30

MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN 15

Arne Smith –

“møbeltapetserer i Guds hus”
Med en stor porsjon erfaring og
yrkesstolthet gikk Arne Smith for en
stund tilbake i gang med å trekke om
både kneleputen rundt alterringen og
brudestolene i Drøbak kirke. Den
pensjonerte møbeltapetsereren med
verksted i Vestbyveien kunne fortelle
at det var nøyaktig 60 år siden han
gjorde jobben sist. Den gang i 1950
som en av de første jobbene han
gjorde som nyutdannet møbeltapetserer. Etter det har han trukket
både den gamle og den nye kirken i
Frogn, Ås kirke og Vestby kirke.
Nå var det på høyeste tid å sette
alterring og stoler i stand igjen og med
ungdommelig pågangsmot gikk han i
gang med jobben godt hjulpet av sin
datter som fører håndverkstradisjonene
i familien videre. Hud i beste kvalitet
og riktig størrelse ble plukket ut og
stoler og knelepute rensket for stopp
og slitt og sprukket trekk. Så startet det
møysommelige arbeidet med å stoppe
putene og trekke dem om igjen.
Vi takker for vel utført arbeid og håper
at de kan holde i minst 60 nye år !

TV-aksjonen 24. oktober:

PÅ FLUKT FRA KRIG
Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe
dem som har alle odds mot seg.
Om lag 42 millioner mennesker er i
dag på flukt på grunn av krig og
konflikt. Halvparten er barn og
ungdom. Pengene fra årets aksjon
skal gå til hjelp og beskyttelse for
mennesker på flukt.

millioner av mennesker hvert år.
De hjelper hjemvendte flyktninger å få
tilbake hus, eiendom og arbeid.

Nødhjelp i en ny virkelighet

Et menneske på flukt trenger de mest
elementære ting for å overleve. Mat,
vann, et sted å sove. Men det er også
viktig å bidra med annen type hjelp.
Skolegang til barna, juridisk hjelp og
at noen taler deres sak; i hjemlandet
og internasjonalt. Flyktninghjelpen
gjør alle disse tingene.

Menneskene Flyktninghjelpen hjelper
befinner seg i noen av verdens
farligste områder, som Afghanistan,
Somalia og DR Kongo. De trenger
hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå frem med hjelpen er
svært utfordrende. Flyktninghjelpen
har blitt eksperter på å få hjelpen fram
der få andre kommer til med
nødhjelp. De opererer som en nøytral
aktør og deres mål er å hjelpe
sivilbefolkningen.

Flyktninghjelpen driver flyktningleirer
med flere tusen mennesker. De deler
ut telt og setter opp midlertidige hus.
De gir skolegang til 100.000 barn. De
deler ut mat, vann og såkorn til

De fleste av Flyktninghjelpens 2600
medarbeidere er lokalt ansatte.
Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt
20 land i Afrika, Asia, Amerika og
Europa. Alle prosjektene styres direkte

fra et lite og effektivt hovedkontor i
Oslo. Flyktninghjelpen samarbeider
nært med FN og andre organisasjoner,
både ute i verden og i Norge. Utenfor
Norge er Flyktninghjelpen kjent som
NRC (Norwegian Refugee Council).

Verdens største dugnad

TV-aksjonen har vært gjennomført
hver eneste høst siden 1974 og er blitt
en institusjon og en tradisjon i Norge.
Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler
per hode og antall deltakere. Hvert år
jobber 7000 frivillige landet over med
organiseringen av innsamlingen i sin
kommune. Målet er at 100.000
bøssebærer skal besøke husstander i
Norge i løpet av to timer denne
søndagen i oktober.
TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen
arrangeres 24. oktober 2010.

