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Dåpskjoleutstilling i oktober
Nå er det bare å finne frem familiens dåpskjoler og 
historiene bak dem!

I samarbeid med Frogn Husflidslag skal Drøbak og Frogn menighet 
arrangere dåpskjoleutstilling i uke 43. Vi ønsker å få låne dåpskjoler, 
og vil vise hvordan tradisjoner, kirkehistorie, håndarbeidsteknikker og 
familiehistorier møtes i bruken av dåpskjoler.

Kjolene skal leveres og registreres i butikken til Husflidslaget i uke 42. 

Det blir flere arrangementer med foredrag og musikk knyttet til 
utstillingen, og den blir i Smia. 

Siste helgen blir det også mulighet for såkalt «Drop-in dåp» lørdagen. Det 
er en mulighet for en enkel dåp utenfor hovedgudstjenesten; spesielt med 
tanke på større barn, ungdom og voksne.

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon i augustnummeret av 
Kirkenytt og i Amta; men vi oppfordrer til allerede nå å begynne å tenke 
på om dere har en dåpskjole å låne ut. 
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Jeg lar dere ikke bli igjen som 
foreldreløse barn. Jeg kommer til 
dere. Snart ser ikke verden meg 

lenger. Men dere skal se meg, for jeg 
lever, og dere skal også leve.   
         (Joh. 14, 18-19) 

PUSLESPILL

Å legge puslespill kan være 
spennende. Men en gang jeg hadde 
holdt på med et stort puslespill i 
mange dager, ble det plutselig helt 
grusomt. Det manglet en brikke! 
Jeg lette overalt, men jeg fikk 
ikke gjort bildet ferdig. Det var 
kjempeirriterende…

Puslespill er uansett en stilig 
oppfinnelse. Først er det bare masse brikker som ikke gir 
noen mening. Vi forstår ikke hva dette er for noe, eller hva 
det skal bli til slutt. Men så begynner brikkene etter hvert 
å passe sammen – og SÅ, etter å ha holdt på med det en 
stund, ser vi hvor bitene skal. Da blir det et bilde. Da ser vi 
hva det er.

NYE BRIKKER 

I ukene mellom påske og pinse får vi utdelt mange 
forskjellige brikker som det ikke er så lett å finne ut av. 
Mange fortellinger i Bibelen gir oss små biter av et stort 
bilde som kan være vanskelig å se. På en av brikkene ser vi 
noen jublende damer. De kommer fra graven der Jesus ble 
lagt. Noen engler har nettopp fortalt dem at Jesus er blitt 
levende igjen. Han har vunnet over døden! Damene er 
kjempeglade og er på vei til de andre vennene til Jesus for 
å fortelle hva som har skjedd.

Disiplene blir ikke like glade med én gang. De sitter med 
noen andre puslespillbrikker, og de passer ikke sammen. 
Og i hvert fall ikke med den nye brikken som damene 
kommer med. Disiplene er triste, og de er redde. Jesus ble 
tatt ifra dem på en grusom måte. Tatt til fange og drept.

Men før det hadde han gitt dem mange andre brikker. 
Han hadde sagt og gjort så mye fint. Mye merkelig også, 
forresten. Han hadde gjort folk friske. Han gav mat til 5000 
sultne ved hjelp av en matpakke. Han sa at han var livets 
brød. Han sa at han kom til å dø, men at han skulle stå 
opp igjen etter 3 dager. Og han sa: «Jeg lar dere ikke bli 
igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 

Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, 
for jeg lever, og dere skal også leve.» (Joh. 14, 18-19)

HELE BILDET 

De hadde fått mange puslespillbrikker, men de så ikke 
bildet. I dagene etter påske fikk de møte Jesus igjen. 
Likevel var det vanskelig å se hvordan dette hang 
sammen, og hvordan livet skulle bli etter dette. På Kristi 
himmelfartsdag, da Jesus tok avskjed med disiplene, gav 

han dem enda flere brikker. Da gav han dem en del hint 
om hvor veien skulle gå videre. Pinse handler om brikker 
som faller på plass. Om at bildet blir tydeligere. Disiplene 
forstod plutselig at de ikke var alene. Jesus sa at de skulle 
få Den hellige ånd, og dermed ville Gud være med dem 
alle dager. Disiplene så endelig at de hørte med i bildet.

Pinse handler om å høre til. Selv om det kan være 
vanskelig å få alle disse brikkene til å passe sammen, hører 
vi at Jesus ikke vil la oss være alene. Han sier at vi skal se 
han, for han lever, og vi skal også leve. Ser vi nøye etter, 
ser vi at VI også hører med i bildet. Fordi vi hører til. 

Rune Steensnæs Engedal  – prost i Haugaland prosti

ANDAKT

Vår Frelsers kirke i Drøbak har sommeråpent. 
Turister og fastboende er velkommen inn i 

den vakre kirken: Konserter, gudstjenester, tid 
for stillhet og ettertanke. 

ÅPEN KIRKE  - HVER ONSDAG   
   11.00 -17.00 Velkommen inn 

26. juni – 21. august 

FOTO: Øivind Møller Bakken, Akershus Museet. Grafisk design: Tone Buene 

PINSEN ER ET 
PUSLESPILL
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KONFIRMANTER

Leir er en viktig del av 
konfirmanttiden, og i år var 
det vinterleir som var det mest 
populære. Vi var nesten 60 
ungdommer på KRIK sitt leirsted i 
Hemsedal. Med fantastiske forhold 
i bakken koste konfirmantene seg 
med slalåm og skilek. Slitne men 
fornøyde kom de tilbake til leirstedet 
der vi hadde konfirmantundervisning 
i etikk, skumringsstund med 
lystenning, trosopplæring og «gutte- 
og jentesamling». Et av ordene vi 
snakket om var ærefrykt, hva betyr 
egentlig det, og hva innebærer det 
å ha ærefrykt til Gud, naturen og alt 
som lever?           

Ærefrykt er når foreldre får sitt eget 
lille nyfødte barn i armene og vet 
at dette barnet er helt avhengig av 
dem og det de kan gi barnet sitt 
gjennom livet. Ole Gunnar Solskjær 
følte kanskje ærefrykt når han 
sto på Old Trafford som manager 
for Manchester United for første 

gang, og kanskje konfirmantene vil 
kjenne på noe ærefrykt når de går 
oppover midtgangen i hvite kapper 
på sin konfirmasjonsdag. Det er 
godt å være en del av en større 
sammenheng, men det er også et 
ansvar og en oppgave å forvalte. 

Alle tanker, bønner og undervisning 
var omsluttet av kreative påfunn 
fra konfirmantene, kortspill, 
underholdning og gode samtaler. 
Det er nettopp denne vekslingen 
som gjør konfirmasjonstiden til en 
god opplevelse, og på veien hjem 
var alle enige om at de hadde hatt 
en fin tur. 

Julie Hellvik Holst er konfirmant 
og har tatt alle de fine bildene fra 
vinterleiren

Hilsen Oddrun

Vinterleir i Hemsedal
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KOMFIRMANTMUSICAL

Notre Dame De Paris

Konfirmantene har gjennom 
året øvd inn musikalen Notre 
Dame de Paris, og lørdag den 

27.04 sto de på scenen i Smia og 
fremførte stykket. Handlingen foregår 
på 1950-tallet, og skuespillerne er 
konfirmanter og ungdomsledere som 
tolker Victor Hugo sin roman. 

I originalversjonen er handlingen lagt 
til Paris i renessansen, men selv om 
originalversjonen tar utgangspunkt 
i 1400-tallet er temaet like aktuelt 
i dag. Det handler om utenforskap, 
det å oppleve at man ikke passer inn, 
det å ikke finne sin plass i samfunnet. 
Også i dag er det mange unge som 
opplever dette. Stykket viser hvordan 
mennesker kan blomstre når de blir 
ivaretatt og inkludert. Ungdommene 
viser på en fantastisk måte at det å 
våge å ta imot hjelp når man trenger 
det, og åpne for nye vennskap 
med mennesker som kanskje er litt 
annerledes enn deg gjør livet ditt 
rikere.

Ungdommene imponerte med gode 
skuespillerferdigheter og fantastiske 
sangprestasjoner. Da Thomas Nordby 

og Eirik Jordtveit Olberg sang tostemt 
duett på «God help the outcasts» ble 
hele salen berørt av både tekst og 
formidlingen til de to konfirmantene.

Utviklingen av musikalen er lokalt 
forankret. Manuset er skrevet av 
Elisabeth Seljevold Fladmoe, og 
musikalen er tilrettelagt av Hans 
Dur Molvik og Andreas Skolt Iversen 
som begge jobber i kirken i Drøbak. 
Musikalkonfirmantene hadde 
hovedrollene i stykket, 

Dette ble også en helt spesiell 
opplevelse fordi alle nå har et forhold 
til katedralen, Notre Dame de Paris, 
som sto i brann den 15.04. Vi har 

fått oppleve hvordan samfunnseliten 
har stått frem og sørget for at det 
er økonomi til å gjenoppbygge 
katedralen.

Og konfirmasjonstiden handler om 
å finne sin plass i kirken, utforske 
troen og ta den med seg i livet 
videre. Nå nærmer det seg avslutning 
av konfirmasjonstiden og årets 
konfirmanter skal ta fatt på veien 
videre. Vi håper mange av dem fortsatt 
kommer til å finne veien til «Kirka i 
Smia» med ungdomskvelder som er 
åpne for alle, og ledertreningskurs for 
de som melder seg på det, sier kateket 
Oddrun Bøhlerengen
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HVA SKJER?

Nattverd i hjemmet
Det er ikke alle som har mulighet til å komme seg til kirke.
Gudstjenester på radio og TV er fint, men nattverdfeiringen får man 
jo ikke deltatt i.

Det er fullt mulig å få besøk hjemme, og der ha en fin enkel 
nattverdgudstjeneste.

En av prestene vil da ta med et nattverdsett. Vi bruker en liturgi som er 
tilpasset situasjonen.
Så feirer vi nattverd; enten to eller flere.
Dette blir da både en måte å holde litt kontakt med kirken sin, og 
samtidig få delta i noe som er viktig for mange.
Man trenger ikke være redd for å ringe; dette er en høyt prioritert 
oppgave for prestene.
Ta kontakt med kirkekontoret eller en av prestene direkte.

Velkommen til pinsefest på Oscarsborg 10. juni!

Enda en gang inviterer Den norske kirke i Follo til 
pinsefeiring med gudstjeneste 2. pinsedag KL 12.00 
på Oscarsborg – denne gangen med biskop og 

jubileumsfeiring for bispedømmet. Sammen med aktørene på 
festningen ønsker vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag 
for små og store.

Det har blitt en fin og kjær tradisjon å ønske de andre 
menighetene i Nordre og Søndre Follo prosti velkommen 
hit til Drøbak i pinsen. I år blir arrangementet noe større, 
da vi også markerer Borg Bispedømmes 50års-jubileum, og 
biskop Atle Sommerfeldt stiller – sammen med prester og 
representanter for alle menighetsråd i området.

Som vanlig blir det gudstjeneste i borggården tilrettelagt for 
familien, med dansere og medvirkende kor fra hele Follo 
– også flere kor fra vår egen menighet deltar. Musikkspillet 
«En borg av håp», skrevet av Sindre Skeie, blir en stor del 
av gudstjenesten i tillegg til nattverdsfeiring og preken ved 
biskopen.

Etter gudstjenesten inviteres vi til jubileumskirkekaffe. Vi 
oppfordrer til å ta lunsjen sammen ute på borgen – enten 
som piknik på gresset eller på et av spisestedene. Det blir 
også i år arrangert tunellsafari for barna i gangene under 
Oscarsborg – samt omvisning og guidet tur i museene for 
dem som ønsker.

Velkommen til pinsefest!
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= anbefalt veivalg til Sundbrygga= anbefalt veivalg til Sjøtorget= anbefalt vei mellom bryggene= snarvei
= brygge
= nærmeste, gratis P-plass til Sundbrygga= parkering 
= Drøbak Turistinformasjon

Kartforklaringer

 rogramP  P  raktiske opplysninger

Kart over parkeringsplasser. For større kart, se www.oscarsborg.no

Oscarsborg Borggården

Tunelsafari
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www.oscarsborgakustiske.no

Nordre og Søndre Follo prostier

Den norske kirke i Follo ønsker i år igjen velkommen til pinsefeiring på Oscarsborg festning ved Drøbak. Sammen med medarbeiderne 

på festningen ønsker vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag for små og store.I år inviterer vi til jubileumsgudstjeneste i anledning Borg bispedømmes 50-årsjubileum. Biskop Atle Sommerfeldt holder dagens preken, 

i tillegg medvirker et stort kor med små og store sangere fra hele Follo, sammensatt orkester, dansere fra Ballettskolen i Ski, kirkemusikere, 

diakon, frivillige og prester.     

Gudstjeneste kl 12.00 med pinsespillet «En borg av håp» av Sindre 
Skeie. Tegnspråktolkning under gudstjenesten.
Jubileums-kirkekaffe ved menighetsrådene!
Piknik: Medbrakt mat kan inntas. Egen grill eller bål er ikke tillatt.Øyas spisesteder er og åpne: Hotellets restaurant og Havnekroen.

Festningsmuseet er åpent etter gudstjenesten med guide tilgjengelig.Guidet tur på øya: Oppmøte kl.14.00 ved porten inn til borggården.Tur i tunellene for barn. Beskjed om  oppmøte blir gitt på gudstjenesten.
Åpent kystartilleri-museum 

Ferge fra Sundbrygga: Kl. 09.50 og 10.50 og 11.50.   Ekstra avganger ved behov. 
Billettpriser T/R: Voksen kr 105,–. Barn (4–15 år) kr 65,–.  
Familie (Inntil 2 voksne og 3 barn): kr 240,– 
Parkering: Avgiftsbelagte plasser i sentrum og nord for Sundbrygga.  
Beregn 15 min. gange fra sentrum til Sundbrygga.
Se ellers festningens hjemmeside, www.oscarsborg.no for informasjon.
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Pinse- ogjubileumsfest for små og store
PÅ OSCARSBORG FESTNING 2. pinsedag, mandag 10. juni 2019 kl 12.00

Den norske kirke i Follo 

ønsker i år igjen velkommen til pinsefeiring på 

Oscarsborg festning ved Drøbak. Sammen med 

medarbeiderne på festningen ønsker vi å gjøre dette til en 

glad og minnerik dag for små og store.

I år inviterer vi til jubileumsgudstjeneste i anledning 

Borg bispedømmes 50-årsjubileum. 

Biskop Atle Sommerfeldt holder dagens preken, 

i tillegg medvirker et stort kor med små og store sangere 

fra hele Follo, sammensatt orkester, dansere fra 

Ballettskolen i Ski, kirkemusikere, diakon, 

frivillige og prester.

Oscarsborg

Borggården

PÅ OSCARSBORG  

FESTNING

2. pinsedag, mandag 10. juni 2019 kl 12.00
OSCARS
BORG 
akustiske

6.-7. JULI

www.oscarsborgakustiske.no
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Nordre og Søndre Follo prostierPinse- ogjubileumsfest 

 for små og store

INFO:

Sted og tid: Oscarsborg festning, mandag 10. juni kl 12.00 

Transport og priser: Ferge fra Sundbrygga 9.50, 10.50 og 11.50 (ekstra avganger ved behov). 
Voksen kr 105. Barn (4–15 år) kr 65. Familie (Inntil 2 voksne og 3 barn): kr 240.
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Drøbak kantori er et blandet kor 
tilsluttet menigheten i Drøbak 
og Frogn. Koret har for tiden 

ca 15-20 sangere og har kantor Hans 
Dur Molvik som dirigent. Kantoriet 
synger under gudstjenesten på noen av 
høytidsdagene og holder ellers konserter, 
noen ganger i samarbeid med andre kor.

Første helgen i april var kantoriet en 
tur til Gdansk. Vi fikk lov å synge under 
morgenmessen i St. Peter og Paul 
katedralen, en stor gammel katedral i 

sentrum. Kirkegjengerne satte tydelig pris på korsangen og 
koret ble bedt om å synge noen flere sanger etter at messen 
var slutt.

Ved siden av sangen ble dagene i Gdansk brukt til 
sightseeing og en guidet tur i gamlebyen, en orgelkonsert i 
Oliwakatedralen med en av Europas største orgler og en tur 
på stranden i badebyen Sopot. 

Drøbak Kantori på tur til Gdansk

Nesodden og Frogn Kammerkor 
til korfestival i Polen

Du har kanskje 
sett Nesodden og 
Frogn Kammerkor i 

kirken til dåp, bryllup eller 
midnattskonsertene lille 
julaften. Nå skjerper koret 
både stemmer, intonasjon og 
sangglede og setter kursen 
mot Krakow for å delta i en 
stor korfestival, Cracovia 
Cantans. Festivalen arrangeres 
for 10. gang, og det deltar kor fra 
hele Europa og USA.

Første gang Nesodden og Frogn 
kammerkor var i Polen var i august 
1988 med vennskapsskipet M/S 
Bolette, et skip som leverte medisinsk 
utstyr i et samarbeid med den polske 
katolske kirke.

I løpet av våren har koret jobbet 
intenst med å forbedre og finpusse 
konkurransenumrene og det som 
skal fremføres på ulike kirkekonserter 
i Krakow. Vi skal synge et variert 
repertoar med innslag fra både Påls 
høner og barbershops, i tillegg til 
klassisk kirkemusikk.

 Vi gleder oss! 

Både Drøbak Kantori 
og Nesodden og Frogn 
Kammerkor tar gjerne imot 
nye sangere.
Har du lyst å bli med i ett 
av korene? 

For Drøbak Kantori ta kontakt 
med dirigent Hans Dur Molvik – 
hmmolvik@hotmail.com

For Nesodden og Frogn 
Kammerkor ta kontakt med 
dirigent Gunnar Bjerknes-
Haugen – bjerknes.haugen@
gmail.com
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SALMEDUGNAD

Salmedugnad

Dugnad i ulike former, er medlemmer av lag og 
organisasjoner vel kjent med. Frivilligheten ville 
ikke bestått uten at ulike mennesker tar et tak for å 

bidra. Dugnad bringer oss sammen til felles ansvar, glede, 
plikt og nytte.

Men hva er nå en Salmedugnad ?

I Frogn er Salmedugnad at vår eminente kantor Hans Dur 
Molvik, bruker jungeltelegrafen for å informere om at alle 
som vil kan samles i Drøbak kirke for å synge salmer, - og 
bare det -, er velkommen- Og slik blei det 4.påskedag.

Og folket kom ! De fleste har jo et forhold til salmer. 
Kanskje minner fra barndom. Kanskje fra mors eller fars 
favorittsalmer. Fra søndagsskole, konfirmasjonstid og 
fra ulike kirkelige sammenhenger som bryllup, dåp og 
sorgsituasjoner.

” Resepten ”

Molviks enkle ” resept ”, og som viser seg å fungere 
optimalt, er å gi hver enkelt, eller flere sammen, anledning 
til å ønske en eller flere favorittsalmer. Som synges der og 
da ! Helt på sparket ! Noen hadde frimodig ønsket seg  sin 
” salme ” på forhånd.  Og alle fikk sitt ønske oppfylt.

Og alle sang, - og sang -. Og Molvik spilte - og spilte -. Og 
noen solister som egentlig ikke er solister våget seg frempå.

Salmer for alle tider!

Salmer går ikke ut på dato. En vi sang var ca 200 år 
gammel. Og som en flott overraskelse fikk vi og lære oss 
å synge en ny salme, av lokal aktør. VÅRSALME heter 
den, med tekst av Ragnar Voss og melodi av Egil Gjøs. 
Tekstforfatteren var til stede og fikk velfortjent applaus !

” Lavterskeltilbud ”

Kantor Hans Dur Molvik s treffsikre, engasjerende, lekne 
og uhøytidelige salmedugnad var på nytt en suksess ! Ingen 
så ut til å ha hast med å komme hjem. Og ingen så ut til å 
ha noe i mot hans beskjed om at ny salmedugnad kommer 
på nytt om ikke så lenge. Og da gjerne enda bedre 
kunngjort, så enda flere får mulighet til å delta i dette som 
må kalles et ” lavterskeltilbud ”.

Sigbjørn Kvistad

	

	

 

ALLSANGKVELD 
PINSE/VÅR 

DRØBAK KIRKE 

tirsdag 11. juni kl 19.00  
Kom og bli med og syng dine 

favoritte salmer ! 

fri entré 
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www.bgr.no  •  Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

Fri og villig
FRIVILLIGHET

Jeg har TID- tid til å være til stede 

Jeg har TID- tid til å se og lytte

Jeg har TID- tid til å dele

Jeg har TID – hvis jeg velger det.

 For døgnet har fortsatt 24timer 
og mange av dem gjør jeg ingen 
ting. 

Hvordan er det med deg og tiden din? 

Jeg har lært at TID er noe som 
kommer, TID er noe vi har – og TID er 
noe vi kan gi. 

I vår har over 100 FrognRuss gitt 
1 time hver av sin tid for å få 
omsorgsknuten. De har besøkt Ullerud 
og bidratt til et godt møte mellom 

unge og gamle der.  Ofte er mødre 
med babyer også innom på Ullerud 
eller folk som underholder eller spiser 
frokost med beboerne eller på andre 
måter bidrar med tid og nærvær. Her i 
Frogn har frivillighetssentralen samlet 
mange gode folk som med tid eller 
evner gir av seg selv til andre. Og slik 
er det også i Kirken. Vi har mange 
supergode frivillige. Til sammen er vi 
kirken i Drøbak og Frogn. 

Å være kirke, handler om å være 
fellesskap og om å være Jesu hender 
og føtter på jorden. Ofte brukes 
bildet av kroppen- som bildet på 
menigheten. Vi hører til – alle 
sammen, men vi er ulike og fyller 
forskjellige roller. Slik er det i livet og 
slik er det i kirken. 

For at vi skal kunne være kirke her 
er vi avhengig av at mange bruker 
av sin TID og sine EVNER inn i våre 
fellesskap, i kirkens tjeneste og i 
kirkens rom. OG det er det Mange 
som gjør, men vi trenger at flere 
bidrar. 

Her finner du noen av de oppgavene 
som gjøres av frivillige og som er 
synlige for andre. 

Fikse blomster til gudstjenester, være 
kirkevert, koke pølser, forsanger i 
begravelse, sitte i menighetsråd, 
gå på besøk, lese tekster i kirken, 
skrive i kirkenytt, telle penger, 
ha søndagsskole, være voksen 
på konfirmantleir, kjøre til og fra 
gudstjeneste, sette ut stoler og 
bord, være med på babysang, gå 
med fasteaksjonsbøsse, handle, 
tegne plakater, ta bilder, samtale, 
være dåpsvert eller medliturg på 
gudstjenester, holde kirken åpen, lage 
tirsdagslunch på smia. Og det finnes 
mange fler. 

Hva vil du bidra med? 

Camilla Kofoed-Steen
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GRØNN SIDE

Kjøp økologisk for humlas skyld!

Jeg har i tidligere utgaver av 
Kirkenytt anbefalt å se på de 
ulike miljømerkene når det 

handles. Merkene for rettferdig 
handel (Fairtrade, UTZ), økologi (Ø) 
og bærekraftig fiske (MSC), når det 
gjelder matvarer. For andre produkter 
er Svanemerket en god rettesnor.  Jeg 
anbefaler fortsatt at en bruker slike 
merker som en god veileder når det 
handles. 

Anbefalingen om å handle økologisk 
skyldes mange forhold, ikke minst 
ønsket om størst mulig biologisk 
mangfold.

Det å handle økologiske matvarer er 
en måte folk kan bidra til å redusere 
den globale nedgangen i bestanden 
av insekter er det mange forskere som 
hevder. 

Ensidig og intensivt jordbruk med 
sterk bruk av pesticider er en av 
hovedårsakene til nedgangen 
i bestanden av insekter. Tap av 
insekter og da særlig pollinatorer 
er en kjempetrussel for verdens 
matproduksjon. 

Hvis du kjøper økologisk mat, kan du 
være sikker på at jorda dyrkes mindre 
intensivt. Dette er ofte et argument 
mot økologisk matproduksjon, men 
en rekke studier viser at økologisk 
landbruk er det beste for insektene, 
det er dermed også en investering for 
å sikre matproduksjonen i et langsiktig 
perspektiv.

 Av samme grunn bør vi også gjøre 
hagene våre mer insekts vennlige, la 
gresset gro, klipp plenen en gang i 
året, det er som regel nok sier flere 

miljøforskere som samtidig anbefaler 
at en bruker planter insektene liker og 
som hører hjemme i området.

På denne måten bidrar vi aktivt til to 
av Verdensmålene:

Mål nr 14: Livet under vann

• Bevare og bruke hav og marine 
ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling 

Mål nr 15: Livet på land: 

• Beskytte, gjenopprette og fremme 
bærekraftig bruk av økosystemer, 
sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse 
og reversere landforringelse samt 
stanse tap av artsmangfold 

Gjermund Stormoen 

Klimauttalelse fra kirkemøtet

Kirkens øverste folkevalgte organ 
vedtok 1, april en uttalelse 
der de oppfordrer oss alle til 

å bruke stemmeretten i høst til å 
prioritere klima.

«Jeg vil at dere skal få panikk. Og så 
vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at 
dere skal handle som dere ville gjort 
i en krise. Jeg vil at dere skal handle 
som om huset deres står i brann. For 
det gjør det.» (Greta Thunberg, Davos, 
januar 2019)

I mars streiket 40 000 norske 
skoleelever fordi jorda de skal arve, er 
truet.

Nå brenner det! Men det er fortsatt 
tid til å begrense klimaendringenes 
katastrofale følger. Om alle gode 
krefter slår seg sammen, klarer vi det. 
En jord i balanse gir framtidshåp.

Klimaendringer trenger politiske og 
teknologiske løsninger – men dypest 
sett er det et moralsk spørsmål. Det 
handler om vårt forhold til Skaperen, 
skaperverket og vår neste. Overforbruk 
og rovdrift på jordas ressurser er 

dypt urettferdig; det ødelegger 
naturen og utarmer livsgrunnlaget for 
våre medmennesker. Kampen mot 
klimaendringer er derfor en kamp for 
solidaritet og rettferdighet. Dette er 
en sentral del av kirkas oppdrag. Vi 
utfordres til personlig livsstilsendring 
og samfunnsengasjement. Kirka vil 
gjennom «Grønne menigheter» og 
interne klimatiltak gjøre sitt til for å 
bidra til et bærekraftig samfunn.

Kirkemøtet 2019 utfordrer regjeringen, 
Stortinget og lokale folkevalgte til 
å spille på lag med gode krefter i 
befolkningen, se sitt ansvar og handle 
før det er for seint.

Vi forventer at:

• Norge innfrir alle sine forpliktelser 
i Paris-avtalen og kutter nasjonale 
utslipp i henhold til våre mål innen 
2030. 

• Norge omstilles raskt til et grønt og 
bærekraftig samfunn. 

• Norge intensiverer arbeidet med 
overgang til lavutslippssamfunnet. 

• Regjeringen tar initiativ, sammen 
med partene i arbeidslivet, til å 
skape nye grønne arbeidsplasser. 

• Norge øker sine bidrag til 
internasjonalt samarbeid og 
klimatilpasningen i fattige land. 

• Norge er et foregangsland for 
bevaring av biologisk mangfold. 

• De som rammes hardest av 
klimaendringene, er med på å 
utforme løsningene. 

Kirkemøtet oppfordrer til å bruke 
stemmeretten ved høstens kommune- 
og fylkestingsvalg til å prioritere klima. 
De streikende ungdommene er med 
rette opprørte. Sammen med ungdom, 
miljøbevegelsen, næringslivet, andre 
tros- og livssynssamfunn og frivillige 
organisasjoner, vil Den norske kirke 
bidra til å omforme vårt samfunn i en 
bærekraftig retning. Sammen har vi 
bygd velferdssamfunnet. Sammen skal 
vi skape framtida.
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VÅRDUGNAD PÅ              
GRAVPLASSENE

Rett før påske var det tid for 
vårdugnad på gravplassene. I 
samarbeid med våre ansatte ble 
gravplassene gjort klare for en 
ny sesong. Etter en lang og glatt 
vinter var det masse strøgrus som 
ble feiet sammen og fjernet fra 
gress og stier og store mengder løv 
ble samlet sammen og havnet på 
komposthaugen. Hjertelig takk til 
de som deltok. Det blir nok dugnad 
neste vår også og vi skal prøve å 
annonsere den enda bedre.

VÅRDUGNAD

La humla 
suse i  
sommer!
Det er mange rapporter om at 
endringer i miljøet truer insektene. 
Det er enkelt å gjøre noe for å 
redusere trusselen. Humler liker stort 
variasjon i blomster og planter. Våre 
velfriserte plener er en av truslene de 
møter. En til to ganger i uka klipper 
vi plenen og alt som heter blomster 
blant gresset er borte. Med  de nye 
robotklipperne er det enda verre for 
humlene å finne føde.  

En enkel måte å bedre situasjonen 
på er å ta det litt rolig. Har du en stor 
plen så la et stykke av den stå uklippet 
til etter blomstring. Da kan du klippe, 
gjerne med ljå, så må gresset fjernes. 
Du slipper unna med en klipping! 
Det er ikke sikkert det blir så vakkert 
i sommer. Noen flott blomstereng blir 
det neppe uten en større innsats, men 
ved å starte på denne måten får ikke 
bare bier og humler større glede av 
plenen, men du får også se hva som 
faktisk gror der.  

Ønskes en mer farverik blomstereng, 
må sannsynligvis en del av jorden 
skiftes ut med mer skrinn jord enn 
det vi har i hagen. Plenen må på 
det utvalgte området for all del ikke 
gjødsles.

Slik har vi tenkt å gjøre det på Frogn 
kirkegård. Når det i sommer er 
områder på kirkegården som ikke er 
klippet, skyldes det ikke latskap og 
spareiver, men et forsøk på å legge 
forholdene mer til rette for insekter. 
Forhåpentligvis klarer vi etter hvert å 
skifte ut noe av jorden med jord bedre 
egnet til blomstereng.

Gjermund Stormoen

Store og små deltok på dugnaden
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Tusen takk for gaven
Konfirmantene i Frogn var 
bøssebærere under årets fasteaksjon, 
og samlet inn kr. 113700,-

Tusen takk til deg som åpnet 
døren, og tok vennlig imot våre 
konfirmanter. Var du ikke hjemme, 
eller ikke fikk besøk er det 
fremdeles mulig å gi en gave til 
kirkens nødhjelp. Du finner mer 
informasjon på Kirkens nødhjelp sin 
hjemmeside 

En stor takk til konfirmanter, 
foreldre, ungdomsledere og andre 
frivillige som bidro. Neste år vil vi 
mobilisere enda mer slik at vi har 
bøssebærere til absolutt alle rodene 
i kommunen vår.

FASTEAKSJON

Disse jentene fikk gullbilletten som 
var gjemt i en av husstandene i Frogn. 
Vi håper premien med kinobilletter 
faller i smak

Neste års konfirmanter

«Nesten-konfirmantene» var 
invitert til Smia på en forsmak på 
konfirmantundervisning og musikal. 
Det var 40 stykker som møtte, og 
vi regner med at dette er ca. 1/3 av 
neste-års konfirmantkull. Vi gleder 
oss til å bli bedre kjent med dem 
til høsten, men først inviterer vi 
til informasjonsmøte for foreldre 
den 06.06 kl. 19.00 på Smia. 

Påmeldingen gjennomføres på nett 
og åpnes også den 06.06.

Mens tenåringene venter på 
konfirmanttiden inviterer vi til ulike 
samlinger på Smia. Følg med på 
instagram under «konfirmantfrogn». 
Hjertelig velkommen til kirka i Smia 
til alle dere som går i 8. klasse nå!

Vi er veldig stolte av ungdomslederne våre, som både bidrar i 
konfirmantundervisningen, og har egne samlinger med opplæring og 
lederutvikling. 
Dette har flere av dem 
lagt ved CVèn når de 
har søkt sommer jobb. 
Vi inviterer nå dette 
årets konfirmanter 
til «MILK», og håper 
de har lyst til å være 
med på leir og annet 
ungdomsopplegg i 
Smia.

Bli med videre

På bildet ser du de som fikk kursbevis i 2018. De har bidratt til at årets 
konfirmantkull har fått  gjennomført musikal, leir, at konfirmantene har fått 
mat, god omsorg og mye gøy i konfirmanttiden

Kr. 113700 er et fantastisk resultat, og 
er faktisk det nest høyeste beløpet gitt 
i Akershus fylke.
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
17.02.2019 Freya Jacqueline   
 Burheim-Edwards
17.02.2019 Oscar Andresen Søraas
17.02.2019 Jonas Ludvig Bråthen Larsen
24.03.2019 Luna Louisa Aurora 
 Slemdal Bergersen
24.03.2019 Tobias Werner Brødremoen
31.03.2019 Milly Ottesen
21.04.2019 Naomi Marie Fjeld
28.04.2019 Oscar Furnes Bradstreet
28.04.2019 Casper Anker Afshar Berfendal
28.04.2019 Peter Wraamann Lindhom

Vigde
Vielsesdato Navn
06-04-19 Marit Astrup Bakke og   
 Raymond Finstad 
27-04-19 Jaroline Alstad Eide og 
 Øyvind Svinndal 

Gravferd
 
Seremonidato Navn
22.02.2019 Bjørn Aage Andersen 
22.02.2019 Tor Simensen 
26.02.2019 Berit Roxrud 
08.03.2019 Aina Sofie Valand 
12.03.2019 Eva Bjørg Johansen 
15.03.2019 Sylvia Bareksten 
15.03.2019 Sven Ivar Svensen 
19.03.2019 Lisbet Nygård 
22.03.2019 Bjørn Schäffer
26.03.2019 Karl Emil Brungot
05.04.2019 Hilde Kristine 
 Lindstad Johansen
09.04.2019 Johanne Rebekka Hove
12.04.2019 Øivind Johansen
16.04.2019 Grethe Askebakke Paulsen
26.04.2019 Astrid Høien Johansen
30.04.2019 Jens Moestue

Mandag 9. september, samtidig med kommunestyre- 
og fylkestingsvalget, skal det holdes kirkevalg. Også 
kirkevalget er todelt med valg av nytt menighetsråd for 
Drøbak og Frogn og valg av nytt bispedømmeråd for 
Borg bispedømme.

Det skal velges 6 faste medlemmer i menighetsrådet for neste 4-års perioden. 
Her er kandidatlisten:
1. Kåre Grumstad (1959), Høilundveien 12, 1449 Drøbak
2. Kate Irene Høyem (1970), Høilundveien 11, 1449 Drøbak
3. Barbro Gaustad Rodt (1968), Skorkebergåsen 20, 1447 Drøbak 
4. Alexander Øiestad (1972), Storgate 27, 1440 Drøbak
5. Line Margrete Levy Boulland (1969), Joh. Dybwadsvei 5, 1444 Drøbak
6. Halldis Kjellaug Storbekkrønning-Andersen (1947), Vestre Åslund 33, 
 1445 Drøbak
7. Anders Gunnar Johansen (1965), Carlsebakken 3, 1440 Drøbak
8. Solveig Brustad (1968), Dueveien 7B, 1448 Drøbak
9.  Ottar Hellenes (1965), Pålsvei 6, 1445 Drøbak
10.  Hilleborg Helen Braarud Tøien (1947), Froensveien 1, 1449 Drøbak
11.  Terje Hagen (1965), Skorkebergåsen 30, 1447 Drøbak
12.  Jannicke Sandal (1971), Vestre Åslund 58, 1445 Drøbak
13.  Ellen Bergljot Klynderud (1946), Solbergveien 31, 1449 Drøbak
14.  Lisbeth Wilberg (1951), Knardalveien 50, 1455 Nordre Frogn
Kandidatene vil bli nærmere presentert i neste utgave av Kirkenytt som kommer i
slutten av august
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Lørdag 11. mai – Konfirmasjon
kl. 10.30 / kl 12.30 og kl 14.30 
Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
Drøbak Gospel deltar

kl. 12.30 Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste 

Søndag 12. mai –
kl 11.00  Drøbak kirke 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/  Camilla 
Kofoed-Steen
Drøbak Kantori deltar

kl 11.00 Søndagsskole på Hospitalet

kl 13.00 Drøbak kirke
Dåpsgudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Fredag 17. mai - Nasjonaldag
kl 12.15 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 19. mai
kl 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

kl 11.00 Søndagsskole på Hospitalet

Søndag 26. mai
kl 11.00 Drøbak kirke
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Torsdag 30. mai – Kr. Himmelfartsdag
kl 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Petter Lind

Søndag 2. juni
kl 18.00 Smia storsal
Smiagudstjeneste v/ Camilla Kofoed Steen
Enkel kveldsmåltid etter gudstjenesten

Søndag 9. juni – Pinsedag
kl 11.00 Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Mandag 10. juni – 2. Pinsedag
kl 12.00 Oscarsborg
Familiegudstjeneste/Pinsefest for prostiet

Søndag 16. juni
kl 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Camille Kofoed-Steen

Søndag 23. juni
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 30. juni
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 7. juli
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 14. juli
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 21. juli
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 28. juli
kl 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Mandag 29. juli – Olsok
kl 18.00 Follo Museum
Olsokgudstjeneste

Søndag 4. august
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 11. august
kl 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 18. august
kl 11.00 Frogn kirke
Friluftsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

Telefon: 900 71 798 • Faks: 64 90 91 37 
E-post: erlend@uteanlegg.com

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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Besøksadresse Vestby: 
Ellingard Monument AS
Verpetveien 52
1540 Vestby
Telefon:  22 15 55 50  Tast 1
E-post: monument@ellingard.no

Besøk vår store utstilling i Vestby:

Salg av gravstein
Inskripsjoner

Kom innom i Verpetveien 52, 
eller komponer gravstein  

på våre nettsider:
www.ellingardmonument.no

Åpningstider:  mandag til fredag 08.00-16.00 
Eller etter avtale

Annonse B85xH120.indd   1 08.08.2016   15.00

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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BEST I TEST

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

BEST I TEST

AUTOMOWER®

10.999,- 

Den klipper gresset dag og natt, i regn 
og solskinn, slik at du har en perfekt 

klippet plen hver dag – og du kan 
bruke tiden din på andre ting.

Priser fra

Skog og Hagemaskiner AS
Dyrløkkebakken 3, 1448 Drøbak
Tlf. 64 93 15 60 - 916 29 840
www.jobu.no

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT

ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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	 Allmennpraksis 
Gunnar Bjerknes-Haugen 

Heer Legekontor 
Bestill time på: 

https://heer.klinikk.pasientsky.no 

Trenger du noen å snakke med? 
Send en sms til familieterapeut  

Bente Bjerknes 
for timebestilling	–	Tlf 926 53 006	
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HVERDAGSLIV

NYTT LIV

I fjor samlet jeg på noen frø fra 
stemorsblomstene mine i et 
eggeglass, og rett før påske puttet 

jeg dem i jorda. Og underet skjedde. 
Det livgivende, forunderlige som 
skjer i naturen hver eneste vår, 
skjedde også i min vinduskarm. 
Opp fra jorden spiret nytt liv – et 
kjennetegn ved våren.
 
En god kollega og venn tipset meg 
om å skrive om diktet «Ja, visst gör 
det ont» av Karin Boye (1935). Diktet 
har fulgt meg gjennom mange år. 
Boye skrev det i 1935, i 
mellomkrigstiden, altså for 
85 år siden. Til tross for 
en enorm utvikling innen 
forskning, likestilling, 
sosiale medier, 
kommunikasjon - Boye 
ville sannsynligvis trodd at 
hun drømte om hun våknet 
opp til dagens samfunn - så 
fanger diktet hennes noe 
dypt menneskelig; noe som 
aldri går ut på dato. Det 
gjelder oss alle, når livet 
butter, når vi forbereder oss 
til og gjennomfører ulike 
livsvalg, når vi tviler og når 
vi tror.
 
Diktet beskriver noe alminnelig 
ved de utfordringer alle mennesker 
møter på vår vei, og samtidig sier det 
noe om muligheten for å vokse i det 
vanskelige.
 
Det kan være vondt og krevende 
å være i tvil. Det er vondt å ikke 
kunne stole på egen vurderingsevne; 
å kjenne på utrygghet. Er jeg god 
nok? Er jeg god nok til å la meg selv 
springe ut i full blomst? Vi lengter 
ofte etter det genuine, det ekte og det 
uredigerte.  Vi har det alle i oss; det 
ekte, det genuine og det uredigerte: 
det som er akkurat DEG.
 
Vi lengter etter uforbeholden 
kjærlighet, etter å bli sett og anerkjent 
slik vi er. Vi lengter etter det hos andre 
mennesker, i familien, i parforholdet, 
på jobben og i det politiske liv.
 

Allikevel preges alt for mange av 
Janteloven. Det er som om den treffer 
en utrygghet som vi har båret med oss 
i generasjoner. Den møter oss akkurat 
der vi er mest usikre og sårbare. «Du 
skal ikke tro at du er noe» - for hva vil 
skje da?
 
Heldigvis er ikke bildet så sort-hvitt. 
Noen våger å trosse egen frykt og 
usikkerhet, og dermed også Janteloven 
og dens venner. «Å by på seg sjøl» er 
med rette blitt en hedersbetegnelse. 
Og knoppene springer ut; våger å 

følge seg selv, og lengselen bærer oss 
og leder oss fremover om vi tar den 
på alvor.
 
Det er så lett å opprettholde og 
klamre seg til «slik jeg er eller slik 
det alltid har vært». Å utfordre 
gamle mønstre, holdninger eller 
tradisjoner kan skape stor uro. For 
mange er det sikre å bli værende 
der man er. Samtidig utfordrer livet 
oss. Å møte grenseoverskridende 
hendelser som feks. naturkatastrofer, 
uventede dødsfall eller terror 
ryster i grunnvollene. Møter med 
enkeltmennesker kan gjøre at vi ser 
ting på en helt annen måte.
 
Vekst er både tvil og tro. Da er det 
godt et øyeblikk å kunne, slik Karin 
Boye avslutter, å hvile i den tilliten 
som skapte verden.

Bente Bjerknes

JA VISST GÖR 
DET ONT
 
Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?

Varför skulle all vår heta längtan  

bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och 
spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,

ont för det som växer

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.

Skälvande av ängslan tungt de 
hänger, klamrar sig vid kvisten, 
sväller, glider  -  tyngden drar dem 
neråt, hur de klänger.

Svårt att vara oviss, rädd och delad,

svårt att känna djupet dra och kalla,

ändå sitta kvar och bara darra  -

svårt att vilja stanna

och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,

Brister som i jubel trädets knoppar.

Då, när ingen rädsla längre håller,

faller i ett glitter kvistens droppar

glömmer att de skrämdes av det nya

glömmer att de ängslades för färden  -

känner en sekund sin största trygghet,

vilar i den tillit

som skapar världen.

Karin Boyes samling 
För trädets skull som kom ut i 1935.


