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Ute var det vinter – inne blåste
sommervind… En februarkveld i

Drøbak kirke fikk vi høre fortellingen
om den fromme og ”enfoldige”
sørlandsfiskeren Markus, hans tanker
om liv og død, om havet og himmelen,
om mennesker og dyr, om nøysomhet
og takknemlighet. Presten Per Arne
Dahl, sønnen Andreas og musikeren
Stian Tveit var ”trekløveret” som for-
midlet Markus’ tanker i forestillingen
En Hyllest til Livet. Per Arne Dahl
målbar forfatteren Gabriel Scotts
stemme; her ble plass for både humor

og visdom og tanker omkring både liv
og tro. Andreas Dahl hadde hoved-
rollen i en redigert utgave av boken
Kilden, eller brevet om fiskeren
Markus. Gabriel Scott formidler et
budskap om takknemlighet for livet og
nøysomhet i livet, og om å se ”det
store i det lille”. Markus forholder seg
til livet som det er, ikke slik han kan
hende skulle ønske det var…
Det er mange år siden undertegnede
leste boken; det var en opplevelse og
en berikelse å få den repetert på
denne måten!

Otto Schou

DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD

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

Redaksjonen består av
Otto Schou og Govert van den Brink

Layout/trykking
ØstfoldTrykkeri 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

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

En Hyllest til Livet

MILJØMERKET

241
Trykksak

79
6

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

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

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

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

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

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

Menighetsmusiker
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/982 45 562
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Prosjektleder
Hilde Løwén Grumstad
I permisjon

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

Kirkegårdsarbeider
Frank Hansen
Tlf: 982 45 566

Kirkegårdsarbeider
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386

Kirkegårdsassistent Per
MortenWestgaard



Mange av påskens skikker og
tradisjoner er av ikke-kristen

opprinnelse. I mange kulturer ble det
nye liv om våren feiret behørig. Under
kristningen av Nord-Europa, fortrengte
delvis etter hvert den kristne påske-
feiringen en fruktbarhetsgudinne kalt
Eostre, ”morgengryets gudinne”, derav
engelsk ”east” (solen står opp i øst !) >
”Easter” (=påske). Hun blir ofte
avbildet med hare(r), egg og en full-
måne. Kombinasjonen hare og egg
virker noe underlig; i Tyskland leter
barna fremdeles etter påskeegg som
haren har gjemt i et rede på marken!
En forklaring kan vel være at fordi
haren er kjent for sin fruktbarhet har
den, likesom eggene, blitt et vårsymbol…

Palmesøndag hadde man med seg
”palmekvister” (f.eks. hassel, som fra
gammelt av hadde en magisk betydning)
i kirken for å få dem velsignet, for
siden å ta dem med hjem for å
beskytte huset. Dette var en påminnelse
av det som skjedde ved Jesu inntog i
Jerusalem – i flg. Matteus evangelium
21:8: ”Mange i folkemengden bredte
kappene sine ut over veien. Andre skar
grener av trærne og strødde på veien.”

Skjærtorsdag har sitt navn etter verbet
skîra (=rense, døpe). Denne dagen tok
man et bad, etter å ha gått i ”sekk og
aske” siden askeonsdag (starten på

fasten). Badet skulle symbolisere
sjelens renselse, altså å ligne med dåp.

Langt inn på 1900-tallet var det vanlig
at man på Langfredag kledde seg i
svart, og holdt seg hjemme. Intet
arbeide var tillatt. I Telemark var det
skikk å spise sterkt saltet mat før man
gikk til sengs, bare for å plages med
tørst om natten! Jevnfør Jesu siste
timer på korset, Matteus 27:45 ff.
I mange kirker, ikke bare katolske, er
det vanlig å fjerne ”pynt” fra alteret
denne dagen, og alterduken byttes ut
med et svart klede.

I Danmark kalte man Påskeaften for
”skittenlørdag”; nå skulle påskeeggene
lages og males, en skikk som sannsyn-
ligvis er av orientalsk opprinnelse.
Egget har fra gammelt av vært sett på
som et symbol på fruktbarhet, liv og
kraft. I ”møte med” kristendommen
ble egget et symbol på Kristi oppstandelse.

Påskedag, første søndag etter første
fullmåne etter vårjevndøgn, er kristen-
hetens største festdag. I kirkene blir nå
det svarte alterklede byttet ut med hvit
alterduk og lys og blomster. I mange
kirker hilser man hverandre med
ordene: ”Kristus er oppstanden!”
”Ja, Han er sannelig oppstanden!”

Otto Schou

Påskens
merkedager, symboler og tradisjoner

HISTORIE

Bildet viser en ”moderne”
utgave av fruktbarhetens- og
morgengryets gudinne Eostre,
med hare og fullmåne i det
hun innvarsler en ny dag!
(Thalia Took 2006)

Det er mulighet for å få utført
gravstell på Drøbak og Frogn

kirkegård. Gravstellet er basert på
selvvanningskasser hvor blomster-
jorden alltid får tilført nok vann fra en
vannbeholder i bunn. I løpet av mai,
når det ikke lenger er fare for natte-
frost, blir jorden i selvvanningskassene
skiftet ut og sommerblomstene

plantet. I løpet av sommersesongen
blir plantene stelt, og i september
plantes det ut høstlyng som står til
vinteren kommer. Gravstellet er basert
på forhåndsbetaling for ett eller flere år.

For mer informasjon om gravstell
ta kontakt med kirkekontoret på
tlf. 64 90 61 72

Gravstell på kirkegårdene i Frogn
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ANDAKT

Lyset seirer over mørket
Det er påske. Tunnelbanetoget gir

fra seg en skingrende lyd idet det
gir slipp på mørket og kommer opp i
dagslyset. Det er en grå marsdag med
tåke og yr i luften. Jeg ser ut av
vinduet på det triste landskapet:
Rustne skinnelegemer; sot og skitt så
langt øyet kan se…
Jeg tar frem mobiltelefonen; ”dekning”
gjenopprettet etter reisen i ”under-
verdenen”! Ethvert lyspunkt ”tas imot
med takk!” Jeg tar blikket vekk fra
mobilen og titter igjen ut av vinduet.
Og, hva ser jeg....klynger med påske-
liljer lyser opp i det skitne landskapet
med en utrolig intensitet; mørket
”skyves” liksom ”tilbake” av alle disse
”påskelysene”! Her er symbolikk ”til
tusen”! Påske! Som en reise fra grav til
nytt liv! Fra død til liv! Symbolisert
ved hjelp av noe så hverdagslig som et
T-banetog, et skittent landskap og gule
påskeliljer! Sjelden har jeg vel opp-
levd en så innholdsmettet togreise!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
(Norsk Salmebok 187)

Det som hendte Langfredag er
historiens sterkeste vitnesbyrd om
mørkets kamp mot Lyset, det ondes
opprør mot Gud; en kort tid kan det se
ut som ondskap og død skal seire,
men Påskedags morgen blir mørkets
herredømme brutt! Den samme Jesus
som ble hånet, pint og korsfestet lang-
fredag, blir av Gud reist opp fra død
og grav! Fra dødens land vender han

tilbake til Livet! Menneskene får nytt
håp og livsmot, for dette livet og for
det som kommer etter døden!

Otto Schou

Frogn kirke: “Ski-kirken!”
Denne vinteren har Frogn kirke

markert seg som en vintersport-
kirke.

Først gjennom en egen skigudstjeneste
13.02, deretter ved å åpne dørene for
ski-kafé de påfølgende søndager.
Skirenn i kirkelig regi er ingen ny
oppfinnelse, det fortelles om store

søndagskole-skidager i Frogn litt til-
bake i tid. Nå videreføres tradisjonen
med at det i februar ønskes velkommen
til familiegudstjeneste med påfølgende
skiaktiviteter på jordet.
Dette lot seg gjøre fordi DFI’s ski-
gruppe har forlenget løypetraseen helt
bort til kirken. Det var derfor naturlig
å selge vafler til inntekt for dette fine

arbeidet under aktivitetene. Etter
familiegudstjenesten der Barnegospel
bidro på en flott måte, bar det ut til et
fantastisk vintervær. Der utfoldet barn
og voksne seg med ski på bena og
startnummer på brystet. Og det vanket
premier til alle; i alle fall barna!

Etter en rask beslutningsprosess ble
historiens første kirkelige ski-kafé
åpnet i Frogn kirke påfølgende
søndag. Godt besøk og utrolig
hyggelige tilbakemeldinger ble
resultatet. En flott måte å åpne kirken
på, og et godt tilbud til skiløpere på
tur. Mange valgte også å parkere ved
kirken og starte/avslutte turen derfra.
Kafeen holdt åpen søndagene frem til
og med 20. mars, og selv om et par av
dem var preget av konkurransen fra
Ski-VM, var det jevnt med folk innom.
De som ville kunne også følge 5-mila
til Northug og de andre på storskjerm!
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Fellesmøter våren 2011
OBS! Alle møter i Frelsesarmèens lokale i Drøbak kl. 18.00:

10. april Lokale krefter/ vitnesbyrd

8. mai Arne Mella, lærer og evangelist fra en
Pinsemenighet i Asker

5. juni Sangduoen Ellen Gulli Petersen og Heidi Landfastøyen
Aktive i fengselsarbeid/Maritastiftelsen

TELESLYNGE I DRØBAK KIRKE
Teleslyngen i Drøbak kirke har dessverre vært ut av funksjon en
stund. Nå er feilen rettet og også de med nedsatt hørsel skal kunne
få med seg alt som blir sagt.

ÅRSMØTE
ÅRSMØTE – søndag 10. april kl. 17.00-19.00 kantina på rådhuset

10. april er det igjen tid for årsmøte for Drøbak og Frogn menighet.
Menighets/fellesrådet kommer med rapport for 2010 hvor aktuelle
saker blir tatt opp. De politiske partier i Frogn er spurt om å stille
med hver sin representant som skal holde et kort innlegg om
“Kirken og dets arbeidsmuligheter i Frogn”.
Det blir matservering og aktivitetstilbud til barna under møtet slik
at også barnefamilier kan være med.
Årsrapporten er lagt ut på vår nettside www.frogn.kirken.no
Vel møtt!

KIRKEVALG 2011
VALGFUNKSJONÆRER
Mandag 12. september, samtidig med kommune- og fylkesvalg,
skal det holdes kirkevalg med valg av menighetsråd og bispe-
dømmeråd.
Kirkevalget skal foregå i de samme valgkretser og i valglokaler
i nærheten av der hvor kommune- og fylkesvalget holdes fra
kl. 9.00 til kl. 21.00.
Vi trenger mange valgfunksjonærer denne dagen og ber allerede
nå om at de som har anledning melder seg som valgfunksjonær
og holder av dagen. Vi betaler en godtgjørelse på kr. 100,- pr. time.
Man velger selv om man jobber hele eller en del av dagen.

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 64 90 61 72 hvis du har
anledning å hjelpe til denne dagen.
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Den norske kirke i Follo ønsker
for sjette gang velkommen til

pinsefeiring på Oscarsborg festning
ved Drøbak, mandag 13. juni 2011
kl. 12.00. Sammen med staben ved
festningen ønsker vi å gjøre dette til en
glad og minnerik dag for små og store.

Årets gjest er forkynneren og
trubaduren Tore Thomassen som vil
delta på gudstjenesten. I år ønsker vi å
gjøre gudstjenesten og dagen enda
mer familievennlig enn foregående år
– dette preger også programmet.
Oscarsborg er et flott område å utforske
også for barna, med sin historie og
med god plass for alle.

Misjonærene Maria og Matthew
Aadland Monger kommer også.
Drøbak og Frogn menighet støtter dem
økonomisk, og ber for dem på hver
gudstjeneste. De er utsendt av Det
norske misjonsselskap til Mali i Vest-
Afrika for å arbeide med menighets-
byggende arbeid og bibeloversettelse.
Kollekten vil gå til deres prosjekt.

Vi samles til gudstjeneste
i borggården med stort
barnekor, musikere, og
med flott akustikk.
Etter gudstjenesten blir
det tid til å spise, være
sammen og delta i ulike
aktiviteter.

I år blir det med et
friskt felleskor med
barn og unge fra hele
Follo. Dette koret blir
ledet
av vår menighetsmusiker
Svanhild Moen Refvik.

13.45 blir det en minikonsert med
Tore Thomassen i Kongelunden.

Det går an å kjøpe mat på Oscarsborg
eller ta med selv. Griller blir satt opp.
Torpedobatteriet er åpent før guds-
tjenesten kl. 10.00-11.30. Klokken
13.00 og 14.00 er det omvisning på
Museet. For barn mellom 4 og 10 år
blir det tunnelsafari kl. 14.00 og kl. 15.00.

Praktiske opplysninger
Ferge til Oscarsborg går fra Sjøtorget i
Drøbak, kl. 09.00, 10.00 og 11.00, og
fra Sundbrygga kl. 08.50, 09.50,
10.50 og 11.30. Ca. 5-10 min. gange
fra Sundbrygga finnes det gratis
parkeringsplasser. I sentrum er det
parkering mot avgift. Ved Sundbrygga
blir det også billettselgere og der får
man rabattert billetter dersom man har
kontanter.
Kr. 50,- pr. voksen og kr. 25,- pr. barn.
NB! Siste ferje for å få med guds-
tjenesten er kl. 11.30 fra Sundbrygga.

Velkommen til Pinsefest
for små og store på Oscarsborg festning

13. juni 2011 kl. 12.00.

10. – 12. april
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2011

Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493
Givertelefon 820 44 088 (200 kr)
eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr)

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011



MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN 7

Hysj!
4. februar møtte fjorten 8-åringer, i all hemmelighet, opp på Hospitalet for å delta
på Tårnagentdag i regi av ”Drøbak og Frogn agentakademi”. De var klare for en
dag i kirken på en helt vanlig fredag – heldigvis var det plandag på skolen, så
ingen oppdaget at de var ”borte”.
Kirken er et underlig hus som rommer mange hemmeligheter, og tårnagentene
gikk rundt med kamera og forstørrelsesglass for å ta en nærmere kikk. Heller ikke
kirketårnet fikk hvile i støvet sitt denne dagen og det spørs om turen opp der var et
av høydepunktene.

TROSOPPLÆRINGSREFORMEN
Tårnagentene er en del av trosopplæringsreformen der ansvaret for tros-
opplæringen flyttes fra skolen og tilbake til kirken, menigheten og hjemmene.
Gjennom barnas oppvekst vil menigheten prøve å være tilstede med alders-
tilpassede aktiviteter for å hjelpe foreldrene med trosopplæringen på en god måte.
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LEIR OG KRIK KONFIRMANTENES
TUR TIL MESNALI

21.-23. januar var 98 av de 145
kirkelige konfirmantene på tur til
Mesnali ved Sjusjøen.
Temaene som prestene tok opp på
leiren var om ungdom og sorg, og om
Jesu liv. Alle konfirmantgruppene
jobbet også med etiske spørsmål og
de dramatiserte forskjellige etiske
problemstillinger. I tillegg ble det tid
til aking og forkjellige teambuildings-
øvelser i en aktivitetsløype ute. Kantor
Molvik hadde sangundervisning med
alle konfirmantgruppene og kunne slå
fast at ingen av årets konfirmanter er
tonedøve. Sangundervisningen gjorde
at sangen på gudstjenesten i vakre
Mesnali kapell lørdagskvelden løftet
seg til uante høyder som fikk erfarne
konfirmantprester til å fryse på ryggen.
Hver kveld var det underholdning.
Innsatsen og deltagelsen fra konfir-
mantene gjorde at dette ble festlige
kvelder.
Mesnali ungdomssenter ble brukt som
innkvartering under OL i 1994. Da
Sokneprest Hartberg arrangerte årets
olympiske leker med flaggborg,
fakkeltenning, edsavleggelse og
OL-floka, kunne vi merke at den
olympiske ånd fremdeles var tilstede .

Med andre ord: det var en meget flott
gjeng konfirmanter og ledere som var
med å gjøre leiren uforglemmelig!

TUR KONFIRMANTENE SKAL EN
DAG I ”KLOSTER”

2. april reiser de 16 turkonfirmantene
på dagstur til Pilegrimsgården Solåsen.
Det er et flott sted i Son med utsikt
over fjorden dit mange kommer på
såkalt retreat. Det vil si at man kan
trekke seg tilbake fra hverdagens mas
og kjas for å være stille, ha tid til bønn
og bibellesning, få andelig veiledning
og slappe av. Spiritualiteten har røtter i
klosterlivet. Vi skal få en liten smakebit
av det å være stille for å slappe av og
lytte til Gud og være i bønn. Her får
de gjøre egne erfaringer ved å smake
på kirkens gamle åndelige praksiser.

SOMMERKONFIRMANTENE FÅR
EN UKE MED SØRLANDSIDYLL,

MUSIKK OG MORO

5.-10. juli reiser de 28 sommer-
konfirmantene til Risøya på KonfCamp
sammenmed ca. 500 andre konfirmanter.
Dagtid er vi sammen og har bibel-
timer, grupper og diverse oppgaver
som skal løses. I fjor skulle man lage
en farkost som skulle brukes i ”Ta
sjansen” konkurransen. På kvelden er
vi sammen med mange tusen andre
ungdommer på konserter på
Skjærgårds Music and Mission festival.
Alt ligger til rette for en uforglemmelig
leir i telt i sørlandsidyll ved Tvedestrand!

DEN NORSKE KIRKE

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i
tiden fram til 1. mai 2011.
Forslag på kandidater til menighets/fellesrådet kan meldes til
Drøbak og Frogn kirkekontor, Postboks 1, 1441 Drøbak, 
tlf 64 90 61 72,  innen 20. april 2011

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i
soknet, og som senest i 2011 fyller 18 år, og som ikke er
fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

www.kirkevalget.no

tlf: 64 93 11 64
www.drobak-elektriske.no
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KONFIRMANTENE 2011
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Konfirmanter i Drøbak og Frogn, mai 2011

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

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

Jan-Oddleiv Garder

Lørdag 7. mai Drøbak kirke kl. 11.00
Adriane Louise Rødfjell
Adrian Wergeland Asheim
Sofie Aaslund
Thomas Velde
Ida Celine Abrahamsen
Silje Carine Grøndahl
Seline Dæmring Saxebøl
Maren Treider
Celina Berget Aanestad
Asbjørn Korpberget Eide
Mathias Rytterager
Maria Anderssen Valderhaug

Lørdag 7. mai Drøbak kirke kl. 12.30
Mona Synnøve Glavin
Malin Karlsen Ellingsen
Harald Ihlebæk
Emma Katrine Carlsson
Ingeborg Marie Barlindhaug Rødven
Monica Berntsen Weiby
Grethe Eugenie Tenden
Thomas Dybvig Hansen
Erik Sunde Kristiansen
Christian Fredrik Bjønness
Eirik Johan Sandal
Karianne Tenden
Martin Bangen Paulsen
Irene Elisabeth Birkeland Eik
Tobias Bakken Flåta

Søndag 8. mai Drøbak kirke kl. 10.30
Ine Leirvik
Sigrid Landsem
Adrian Røstgård Flatner
Ingvild Torsdalen
Sebastian Thuen
Fridtjof Herberg Lunde
Vetle Stenset
Espen Navrud
Emelie Johanne Sollie
Marit Langebeck

Emilie Austad Andersen
Kine Askheim
Ingrid Aanonsen Skadal

Søndag 8. mai Drøbak kirke kl. 12.00
Oda Linnea Rosmo Roven
Kristine Brenden Solvang
Thea Elisabeth Voldene
Julie Høiestad Stenberg
Iselin Bakken
Johannes Elders
Mathias Leines Dahle
Simen Opdahl
Chris Løkken Aamodt
Carina Jostad Midthaug
Robin Erdal
Henrik Vetterstad Hemiö
Henrik Kronborg
Karoline Helen Simensen Frantzen
Cordelia Annette Brenden Øystå

Søndag 8. mai Drøbak kirke kl. 13.30
Jonathan Hansen Mehlum
Tuva Amalie Pavels Smith
Anette Wiger
Hege Magdalena Kremers Bugge
Bjørn Gjertsen
Andreas Johnsen Balchen
Lukas Mani Gretarsson Kiil
Julie Knudsen Bjerke
Malin Bjørnstad
Lotte Øen Bugge
Stian Tobias Dahl Gustavson
Lilja Sol Gretarsdottir Kiil
Martine Myhre

Søndag 15. mai Frogn kirke kl. 10.30
Eirik Habberstad Dregelid
Siv Ottesen
Olav Svalastog
Ingrid Glenne
Tomas Urianstad

Sondre Svalastog
Roald Andre Danielsrud Coppola
Lukas Okkenhaug Hartnik
Daniel Verheugen Hvidsten
Håvard Brekke Sneis
Marius Askautrud

Søndag 15. mai Drøbak kirke kl. 12.00
Simen Mangseth
Brandon Hartvig Busch
Rikke Sofie Stensrud Stokkli
Cecilie Everløf Sture
Inga Orvik Wilberg
Karoline Tutturen
Sebastian Bergland Henriksen
Vilde Øyvindsdatter Askautrud
Pia Glenne
Ingelin Gulbrandsen
Joakim Myrvang Lien
Kine Merete Hole
Merete Schjønneberg
Astrid Bergland
Ole-Petter Gustafson

Søndag 15. mai Drøbak kl. 13.30
Iver Johannes Berg-Olsen
Bror Kristian Raanaas Tandberg
Martine Elshaug Olsen
Thomas Wagensveld Van Hagejordet
Harald Melbo Øystese
Lars Kristian Haga
Lars Thomas Landvik Isaksen
Mads Eugen Svendsen
Christian Olavsrud
Hanna Kvam Omre
Erlend Sannes
Andreas Schjøth Semmen
Susanne Malene Voll Saenger
Rino Falk Larsen
Regine Mathilde Skogli
Anna Louise Carlsen Svoren
Benedicte Elisabeth Hestnes Andresen
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Klubb for kompiser våren 2011
Vår klubb for 4.-7. klassinger hadde det så travelt med å arrangere
Barnefestivalen på Dyrløkkeåsen i oktober, at den aldri helt kom i gang
med vanlig drift i høst!
Nå er vi klare for et spennende vårsemester etter å ha varmet opp med en tur til
Østmarkskapellet i januar. Et høydepunkt blir nok en dagstur til det utrolig kule
klatresenteret “Høyt og lavt” i Vestfold.

Her er hele programmet:
30. mars Kl. 18-20 Klubbkveld Seiersten ungdomsskole, kantina.
13. april Kl. 18-20 Klubbkveld Seiersten ungdomsskole, kantina
04. mai Kl. 18-20 Klubbkveld Seiersten ungdomsskole, utendørs.

Møt utenfor aulaen.
07. mai Kl. 09-19 Dagstur til Høyt og Lavt Klatrepark, Vestfold.

Mange spennende aktiviteter, ute- og innendørs klatring.
Mat, moro og lek.
Pris for reise, mat og aktiviteter: kr. 150,-. Billig!

25. mai Kl. 18-20 Klubbkveld Seiersten ungdomsskole, kantina
13. juni Kl.11-16 2.pinsedag: Vi drar til Oscarsborg; blir med på

familiegudstjeneste for hele Follo i borggården,
og griller og leker på øya etterpå.

23.-26. juni Tjellholmen Østfold KFUK-KFUMs leir for 11-14 år
Tradisjon at vi reiser på leir!

4.-7. juli Tjellholmen Østfold KFUK-KFUMs leir for 7-11 år
14.-16. okt Dyrløkkeåsen KFUK-KFUMs Barnefestival - nok et år i Drøbak!

Jippi!

Om klubbkveldene: Ingen påmelding, bare møt opp. Lek, sport, spill, luftgevær,
toast, andakt.
Om dagsturen: Påmelding til kirkekontoret; 64 90 61 70,
kirkekontoret@frogn.kirken.no. Frist: 01.05.2011
Om sommerleirer: Påmelding direkte til KFUK-KFUM, på
www.kfuk-kfum.no/side2821
Om medlemsskap: Det koster kr. 100,- i semesteret å være medlem i klubben.
Klubben er både tilknyttet KFUK-KFUM og Kirken i Drøbak og Frogn. Og er
åpen for alle 4.-7. klassinger. Bli med da vel!

AKTIVITETER

Dirridam
For deg som vil synge med barna
dine (opptil 6 år) - enkel middag
og sangstund 14/4, 5/5, 9/6
kl. 17.30 på Rådhusets kantine.

Sprell levende søndagsskole
10/4, 1/5, 15/5, 5/6 og 19/6
kl. 11.00 på Hospitalet.
Søndagsskolen starter i kirken.

Drøbak og Frogn Barnegospel
For de mellom 6 og 9 år som liker å
synge sanger med futt og fart i!
Hver mandag kl. 16.30-17.15.
Seiersten Ungdomsskole musikkrom.

Drøbak og Frogn Soul Children
For sangglade tweens (4. til 7. klasse).
Hver mandag kl. 17.30 – 19.00 på
Seiersten Ungdomsskole musikkrom.

Klubb for Kompiser
For 4. til 7. klasse, klubbkveld 13/4,
4/5, 25/5 kl. 18-20 i kantina på
Seiersten. Se ellers artikkel.

YES ungdomskveld
Sport, drama, samling, underhold-
ning og god mat på Dyrløkkeåsen
skole 30/4, 14/5 og 28/5 kl. 19-23.

Drøbak Gospel
For ungdom fra 15 år og voksne.
Mandag kl. 19.15-21.45 på Hospitalet

Drøbak Kantori
Tirsdag kl. 19.30-21.30 i Frogn kirke.

Kantorens salmekor
For deg som vil være med å løfte
salmesangen på gudstjenestene.
Mandag kl. 17.30-18.30 på Hospitalet.

Diakonitreff
28/4, 26/5 kl. 11.30 på Hospitalet.

Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og
stillhet hver mandag fra kl. 18.30 til
20.00.

Mer info på www.frogn.kirken.no,
eller på tlf. 64 90 61 70.

Kirken i FrognKirken i Frogn
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN
TIL KIRKENE

Søndag 3. april
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste

Kl. 19.00 – Drøbak kirke
Ung messe m/ konfirmanter

Lørdag 9. april
Kl. 19.00 - Drøbak kirke
Ungdomsgudstjeneste
Team fra Skjærgårds Music and
Misson deltar

Søndag 10. april
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole

Palmesøndag 17. april
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste
Soul Children deltar

Skjærtorsdag 21. april
Kl. 19.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste med kveldsmåltid
etterpå

Langfredag 22. april
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

1. Påskedag 24. april
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Høyttidsgudstjeneste
Messingkvintett deltar

2. Påskedag 25. april
Kl. 19.00 – Frogn kirke
’Syng påske’
Drøbak Kantori deltar

Søndag 1. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste i samarbeid
med Frogn Ap/søndagsskole
Drøbak Kantori deltar

Kl. 13.00 – Drøbak kirke
Dåpsgudstjeneste

Lørdag 7. mai
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Kl. 12.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 8. mai
kl. 10.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Gospel deltar

Kl. 12.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Gospel deltar

Kl. 13.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Gospel deltar

Søndag 15. mai
Kl. 10.30 – Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Kl. 11.00 – Hospitalet
Søndagsskole

Kl. 12.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Kantori deltar

Kl. 13.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Kantori deltar

Kl. 19.00 – Frogn kirke
Vårkonsert/musikkandakt
med Frogn Mannskor

Tirsdag 17. mai
Kl. 11.15 - Drøbak kirke
Familiegudstjeneste

Ingen gudstjeneste i Frogn kirke denne
dagen (se 15.5.)

Søndag 22. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 29. mai
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag 2. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 5. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste/søndagsskole

1. Pinsedag 12. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

2. Pinsedag 13. juni
Kl. 12.00 – Oscarsborg
Familiegudstjeneste

Søndag 19. juni
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste

Kl. 11.00 – Hospitalet
Søndagsskole

Kl. 19.00 – Drøbak kirke
Ung messe m/ sommerkonfirmanter

Søndag 26. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

www.frogn.kirken.no
er menighetens hjemmeside.
Her finner du kalender over alle
aktiviteter, informasjon om dåp og
vielse, oversikt over barne- og

familietilbud, korene våre og mye mer.



Livetsgang
Døpte
Dåpsdato Navn

21.11.2010 Hylton Marensius Amos Lilleng

21.11.2010 Kaja Rud Birkeland

21.11.2010 Martin Sørlie

21.11.2010 Marie Olava Hille Olsen

05.12.2010 Julie Wik-Dahl

05.12.2010 Tobias Aleksander Knutsen

05.12.2010 Emma Degerud Jeppesen

12.12.2010 Sondre Lauritz Sørå Johansen

26.12.2010 Charlie Marie Bagheri-Tomter

26.12.2010 Eir Elizabeth Flaatten

02.01.2011 Joakim Bjørndal-Lessiter

09.01.2011 Linnea Amalie Stokholm

09.01.2011 Aurora Røkkum Knudsen

09.01.2011 Albert Spjudvik Kolstad

09.01.2011 Aiden Storm Hess-Bolstad

09.01.2011 Sofie Hansen Egdetveit

16.01.2011 Iben Garder Bjørnstad

16.01.2011 Emilie Jensen

23.01.2011 Ella Otilie Michelsen

23.01.2011 Øystein Slyngstad Fedriksen

23.01.2011 Linnéa Stendahl-Ask

30.01.2011 Agnes Kristine Coldevin-Kverme

30.01.2011 Victor Eriksen

30.01.2011 Jacob Johannessen

13.02.2011 Emil Heier-Hansen

20.02.2011 Sanna Kristine Anette Karlsson

27.02.2011 Tobias Wiik-Østbye

27.02.2011 AuroraMargareta RønbeckGrude

27.02.2011 Thomas Wigernes

20.03.2011 Markus Hjertøy

20.03.2011 Camen LinnéaHolt Haukåssveen

20.03.2011 Oliver Espeland Djerv

20.03.2011 Alexander Moe Solheim

27.03.2011 Lotte Øen Bugge

27.03.2011 Robin Erdal

27.03.2011 Espen Navrud

Vigde
Vielsesdato Navn

08.01.2011 Kjersti Malkenes Kvarving og
Pål Audun Hansen

Døde
Dødsdato Navn

12.11.2010 Turid Odden f. 1941
13.11.2010 Normann Long Samuelsen

f. 1925
16.11.2010 Gyda Viktoria Lundeby

f. 1933
16.11.2010 Einar Roaldsøy f. 1917
19.11.2010 Ernst Oskar Rudi Kreul

f. 1925
27.11.2010 Aase Turid Huseby f. 1930
02.12.2010 Knut Sverre Hansen f. 1944
04.12.2010 Odbjørn Haugstad f. 1935
08.12.2010 Svein Erik Bliksvær f. 1945
18.12.2010 Thorbjørn Johannes Millstein

f. 1922
19.12.2010 Marit Andersen f. 1919
24.12.2010 Phillip Ellefsen f. 1920
26.12.2010 Kai Harry Holm f. 1924
28.12.2010 Svein Erik Johnsen f. 1947
31.12.2010 Gunnar Sundem f. 1942
01.01.2011 Kirsten Solvang f. 1931
01.01.2011 Sverre Andersen f. 1936
04.01.2011 Kirsten Jackson f. 1929
09.01.2011 Jacob Karlsen f. 1920
15.01.2011 Per Ivar Wilhelmsenf. 1946
23.01.2011 Sindre Skjellerud f. 1980
01.02.2011 Gudrun Myhre f. 1914
09.02.2011 Fredrik Kjøniksen f. 1935
14.02.2011 Jon Christian Schmidtf. 2011
15.02.2011 Synnøve Sanne f. 1924
15.02.2011 Tore Arild Lunde f. 1939
25.02.2011 Ingjerd Brenne f. 1927
25.02.2011 Werner Heiskel f. 1936
27.02.2011 Eva Mathilde Sørlle f. 1918
01.03.2011 Arne Nesje f. 1917
05.03.2011 Gunnar Johansen f. 1925
13.03.2011 Borghild Sjo f. 1920
14.03.2011 Ragnar Dahl Tomter f. 1924
15.03.2011 Marie Louise

Bucher de Castro f. 1943
18.03.2011 Ole Andreas Andresen

f. 1937
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– Nå er livet bedre
Da mamma fikk lån til å starte en

grønnsaksbod, fikk Yohana (14)
et helt nytt liv.

Yohana (14) er i sin egen verden mens
han trasker ved siden av moren sin.
Det er tidlig om morgenen, og han er
trøtt. De skal gå langt for å hente
grønnsaker til boden på torget.

- Jeg hjelper mamma med jobben
morgen og kveld. Det er en glede.
Hun gir meg skolepenger slik at jeg
kan få utdannelse, forteller Yohana.
Han bor sammen med moren sin og
tre søsken i landsbyen Chunya i
Tanzania. For to år siden ble moren
med i en VICOBA-gruppe gjennom
Kirkens Nødhjelp.

- Da ble livet bedre. Nå har vi råd til
mat, klær og skole, forteller den unge
gutten.

SKAPER FORANDRING
VICOBA (Village Community Banks)
er spare- og lånegrupper der
medlemmene sparer små beløp hver
måned. Pengene samles i en pott, og
medlemmene får anledning til å ta
opp små lån for å investere i inntekts-
givende arbeid og en bedre framtid.

- Vi startet arbeidet med VICOBA i
2006. I dag er det over 1000 regist-
rerte VICOBA-grupper, forteller
Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps
programrådgiver i Tanzania.

Det er medlemmene selv som eier
”banken”. Renter på lånene som tas
opp kommer alle eierne til gode. Slik
går overskuddet fra prosjektet tilbake
til lokalsamfunnene. Kirkens Nødhjelp
støtter VICOBA-gruppene med opp-
læring, i tillegg til bankbokser og
annet materiell.

- Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke har hatt
ressurser til å gjøre noe ut av livet sitt,
men som nå reiser seg på VICOBA-
møtene og forteller den ene suksess-
historien etter den andre: Om at de
kan holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at de
tjener penger, forteller Walalaze.

VIKTIGE MENIGHETER
I Tanzania er kirken er et naturlig sted
å møtes for å ta tak i utfordringer i
hverdagslivet. Mange som har blitt
med i en VICOBA-gruppe har hørt om
arbeidet gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper har også

møtene sine i kirken, selv omVICOBA
er et prosjekt på tvers av religioner.

- VICOBA gir mennesker styrke til å
tenke igjennom hva de trenger og
hvordan de kan få tak i det. Ansvaret
blir lagt i deres hender, men vi kan gi
dem kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp, sier
Walalaze.

SALATBLADER OG UTDANNING
Yohana og moren er framme hos
bonden der de skal hente dagens
grønnsaker. Den unge gutten har
drømmene klare for framtiden:

- Siden moren min er med i VICOBA,
kan jeg studere hvis jeg jobber hardt
for det. Jeg har lyst til å bli politi.
Eller jobbe for at landet skal bli mer
rettferdig. Demokrati er viktig. Jeg vil
være med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange.

I dag er det salatblader som skal
bæres tilbake til torget. Flaks! Stort
volum, men lett å bære. Yohana smiler
og myser mot sola. Denne dagen skal
bli god.

KIRKENS NØDHJELPS
FASTEAKSJON 12. APRIL

� Det er menigheter landet rundt som står for
gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon. Drøbak og Frogn menighet arrangerer
aksjon tirsdag 12. april. Da skal over 100
konfirmanter gå fra dør til dør og besøke alle
husstander i Frogn. Ta vel imot dem.

� Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
KN jobber med katastrofehjelp, langsiktig
utvikling og beslutningspåvirkning.

� De som har samlet inn kontanter i fastebøssene
som ble levert ut i kirkene kan levere disse
under gudstjenestene 3. eller 10. april eller på
kirkekontoret, alt. sette inn pengene på KNs
kontonr 1594.22.87493



HVERDAGSLIV

Jeg har akkurat lest et tankevekkendeintervju med den danske forfatteren
Peter Høeg i avisen Vårt Land.
Peter Høeg forteller om sin første
bevissthet om lykke da han var i tjue-
årene og familien var samlet i sitt
sommerhus.
”Plutselig var det som det var et hull
av virkelig kontakt mellom menneskene,
full av humor og letthet. Alle masker,
forbehold og filtre som vi har overfor
hverandre smeltet bort. Kanskje fordi
min far sa noe morsomt. Øyeblikkene
hadde alltid vært der, men jeg ble
oppmerksom på at vi var sammen om
dem. Jeg tenkte at disse øyeblikkene
skulle gjemmes og brukes som et
kompass i tilværelsen” (min uthevning).
Videre undrer han seg over at mange
mennesker lever som i et fengsel, ikke
bare av stein, men av ord og tanker –
Han hevder at mennesker som stadig
vekk tumler med spørsmål som ”er jeg
god nok?” eller ”hvor lenge vil dette
(lykkelige) vare” nesten blir som i et
tankefengsel. Vi blir mer opptatt av å
tenke på oss selv enn å dele øye-
blikkene med hverandre.
Og ordene er blitt råere sier han,
høfligheten er forsvunnet. To mennesker
kan ikke forstå hverandre så lenge de
er sinte.

Jeg tror mange kan kjenne seg igjen!
Tidligere vonde erfaringer i livet gjør
noe med oss - svik, sinne, sorg, skyld

følelse, følelsen av å ikke strekke til,
uoppgjorte konflikter - alt bidrar til at
vi blir mer forbeholdne og setter på
oss masker. Ofte gjør vi dette ubevisst
for å beskytte oss selv. Murene bygger
seg opp som usynlige glassvegger,
sperrer oss inne i oss selv og hindrer
oss i å møte mennesker med nærhet,
åpenhet og tillitt. Det hindrer virkelig
kontakt.

Peter Høeg bruker erfaringen fra
familiesamlingen i sommerhuset som
en veiviser for å finne lykken.
Opplevelsen han hadde fikk stor
betydning og ble noe han bevisst
begynte å lete etter i livet sitt. Det
handlet om tilstedeværelse og å dele
med hverandre – uten filter eller glass-
vegg. Det handlet om å kjenne seg
levende!!

Jeg tror det først og fremst handler om
å være til stede i seg selv - Bli klar
over det som gjør at jeg velger å
beskytte meg gjennom for eksempel å
trekke meg tilbake. Da kan jeg også
lettere bestemme meg for en
annerledes måte å handle på.
Kanskje skal jeg være litt ærligere, litt
mer åpen, litt mer tilstede.
Dernest handler det om fokus. Fokus
på hvert eneste øyeblikk. Jeg er slått
av hvor mye tid vi bruker på å snakke
om fortiden og å planlegge fremtiden.
Har vi egentlig tid til å være tilstede
- akkurat her og nå?

Peter Høeg sier også noe viktig om
betydningen av fellesskapet.
Det hjelper ikke at du våger dersom
ikke andre vil ta deg imot.
Tenk derfor at du er ”den andre” og at
du skal gjøre det enklere for den
andre å være mer av seg selv. Det
utfordrer til å være lyttende, åpen og
ta imot uten forbehold.
Vanskelig? Ja, men ikke umulig.

Har du en tilsvarende opplevelse av å
være i live - fullt og helt? En opplevelse
hvor du opplevde ”virkelig kontakt”?
Kanskje kan du, som Peter Høeg ta
utgangspunkt i denne erfaringen,
begynne å lete etter de gode øyeblikkene
som passerte rett forbi deg og som du
kanskje aldri merket.

Ett er nødvendig
her i denne vår vanskelige verden av
husville og hjemløse;
Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket og puss sotet av
lampen
Slik at menneskene på veiene
kan skimte lys i dine bebodde øyne

Hans Børli

Med ønske om mange gode øyeblikk!
Bente Bjerknes

Lykkens kompass

Nytt av året er at kirken har startet opp
med ungdomskvelder på Dyrløkkeåsen
kultursenter ca. annenhver lørdagskveld.
- Vi ønsker å skape et positivt og godt
sted for ungdom å henge på lørdags-
kveldene, sier ungdomsprest Øivind
Refvik. Her er det tid for lek og
aktiviteter i hallen, underholdning,

god mat (kr. 30,-) og ord til ettertanke.
Kveldene starter kl. 19.00 og er ferdig
kl. 23.00.
9. april kl. 19.00 blir det ungdoms-
gudstjeneste i Drøbak kirke. Da
kommer et omreisende band/team fra
Skjærgårds Music and Mission. Etterpå
blir det YES- kveld på Hospitalet.

Følgende datoer er
det YES kveld i vår:

9. april Ungdomsgudstjeneste i
Drøbak kirke kl. 19.00

30. april Dyrløkkeåsen kultursenter
kl. 19.00

14. mai Dyrløkkeåsen kultursenter
kl. 19.00

28. mai Dyrløkkeåsen kultursenter
kl. 19.00

YES- ungdomskvelder og ungdomsgudstjeneste 9. april
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yes
there is something you can do about it.
Et sted der du treffer venner. Et sted der du får nye vennskap.
Et sted med ungdomer, sport, aktiviteter og god mat.
Det blir drama workshop. Det blir musikk, moro og lovsang.
Og Gud kommer til å være der.

dyrløkkeåsen kultursenter

Kr 30
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Thor-Arne Prøis om
Kirkens Nødhjelps arbeid i Afghanistan

Lunsj (tørket og saltet fårekjøtt og ris kokt
på granateple) hos vår tidligere kokk,
Malek, som fortsatt jobber i KN.

Fra en høyde nær sentrum i Kabul, som i
helgene brukes til piknik, drageflyging og
ridning på små, afghanske hester.

Sammen med familien til vår gamle vakt,
Rashid, utenfor huset deres i Kabul.

Kirkevergen i Drøbak og Frogn,
Thor-Arne Prøis, er nylig kommet

hjem fra et seksukers engasjement for
Kirkens Nødhjelp (KN) i Afghanistan.
I flere år på 1990-tallet bodde Prøis i
Pakistan og i Afghanistan, der han
arbeidet ved KNs kontor i Kabul.

Mye har endret seg i Afghanistan
siden sist Prøis var der. ”Da kunne jeg
gå fritt omkring i gatene i Kabul, men
nå kan det være for farlig”, forteller
han. Det var heller ingen optimisme å
spore blant de afghanere han traff.
Mange afghanere opplever nå det
store militære nærværet som en
okkupasjon!

”Oppdraget mitt denne gangen var å
fungere som stedlig representant i den
faste representantens fravær – i Kabul.
Det skulle utarbeides en ny intern
kommunikasjonsplan for Kirkens
Nødhjelp og partnerne i Afghanistan i
forhold til lokale media, politikere og
offentlig ansatte sentralt og lokalt i

prosjektområdene, og befolkningen
generelt. Dessuten skulle kontakten
med tidligere ansatte afghanere i KN
og i KNs partnerorganisasjoner, som i
dag sitter i forskjellige sentrale posi-
sjoner, i regjeringen og det offentlige
for øvrig, og andre steder i samfunnet,
revitaliseres”, sier Prøis videre.

Mer enn 20 millioner afghanere
livnærer seg av jordbruksproduksjon,
i områder som er særlig utsatt for
klimarelaterte endringer og natur-
krefter; i hovedsak retter KNs
programmer seg derfor mot sårbare
jordbrukssamfunn. Støtte gis også til
partnerorganisasjoners prosjekter i
hovedstaden Kabul.

Tilgang på vann, sanitærfasiliteter og
hygieneopplæring er av største betyd-
ning. KN arbeider også for å styrke
kvinnenes muligheter for deltagelse i
fredsbyggende aktiviteter, lokalt,
provinsialt og nasjonalt. KN har også
som målsetting å sikre lokalsamfunn
tilgang til fornybare energikilder.

I Afghanistan er det absolutt forbud
mot misjonering. I 2010 ble KN
beskyldt for å drive forkynnelse i
landet, noe som på det mest bestemte
er blitt tilbakevist. I en kort periode
betydde dette dog at bistands-
organisasjonen fikk redusert mulighet
til å drive sitt arbeid i landet.

At landet er muslimsk har i de 30
årene KN har operert i Afghanistan
ikke skapt problemer før de
ubegrunnete anklagene i 2010. Men
det sier seg vel selv at å drive
humanitært arbeid i et land som er så
sterkt preget av terror og trusler, byr på
store vanskeligheter. Og på spørsmål
om KNs virksomhet blir tatt godt imot
av lokalbefolkningen, er svaret et
ubetinget ja!

Det er godt at vår kirkeverge er trygt
tilbake på kirkekontoret!

Otto Schou


