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Dåp, vigsel og gravferd pr. 08.06.2021
Det er på utgivelsestidspunktet for Kirkenytt nasjonale regler som gjelder i 
Frogn. Det betyr at det i stor grad er kirkerommenes størrelse og plassering av 
deltakere med 1 meters mellomrom som avgjør hvor mange vi får plass til. 
Regelen om 2 meters avstand ved salmesang er nå tatt bort. 
For alle kirkelige handlinger gjelder da at vi kan bruke annenhver benk i 
Drøbak kirke, mens vi i Frogn tilpasser avstanden mellom radene. Det betyr 
at max antall deltakere kan ligge på rundt 75. Det er fremdeles krav om 
registrering av deltakere.
Vigsel: Noen har spurt om å ha en enkel seremoni nå, og en større forbønns-
handling senere. Det er mulig. Utendørs er også mulig, og andre dager enn 
lørdag. Ta kontakt med kirkekontoret for spørsmål.
Dåp blir i hovedsak lagt til en egen dåpsgudstjeneste ca. kl. 13, etter søn-
dagens hovedgudstjeneste, eller til andre tider. På enkelte søndager kan vi 
legge inn en dåp også i gudstjenesten kl.11. Ta gjerne kontakt for å høre om 
mulighetene som finnes utover det som er lagt ut på hjemmesiden.
Gravferd: Her har familiene samarbeidet med begravelsesbyråene om 
forhåndspåmelding. Når vi nå kan ta imot flere vil nok det variere fra gang til 
gang om dette er nødvendig.
Gudstjenester har hatt forhåndspåmelding, men det er nå fjernet. Kan tas  
i bruk på spesielle gudstjenester der vi vet det vil bli trangt om plassen. Opp-
daterte retningslinjer vil til enhver tid være tilgjengelige på kirkens nettsider.

ANDAKT

Marta og Maria i Frogn kirke

Moder Theresa ble en gang 
intervjuet av en journalist. 
«Hver morgen går du i 

kirken. Hva gjør du der?» «Jeg ber,» 
svarte Moder Theresa. «Men hva ber 
du om?» spurte journalisten. «Jeg 
lytter til Gud.» «Hva sier han da?», 
fortsatte journalisten. Moder Theresa 
svarte: «Han lytter også.»

«Maria har valgt den gode del, og 
den skal ikke tas fra henne.» Jesus sa 
dette til Marta. De var søstre Marta 
og Maria. De bodde i samme hus, og 
Jesus var på besøk. Marta strever på 
kjøkkenet mens Maria er en underlig 
vertinne. Hun sitter ved Jesu føtter og 
lytter. Ikke rart Marta blir irritert og 
ber Jesus snakke til søsteren. Vi kan 
se det alt sammen på altertavlen i 
Frogn kirke: Den aktive Marta og den 

passive Maria, ville vi sagt i dag, med 
tydelig vekt på at Martas aktivitet er 
det foretrukne.

Vi ser det i kirken. Med mange 
foreninger og utvalg. Det arrangeres 
og samles inn.
Vi ser det i samfunnet ellers at full 
avtalebok er idealet og lønnsarbeid 
løsningen på nesten alt. 

Hvordan kan Jesus si at Maria har 
valgt den gode del? Kan det virkelig 
være et gode å bare sitte stille og 
lytte? Prøv og se! 

Det er flere strømninger i kirken. 
Noen drar på retreat for bare å være 
stille, sitte og lytte som Maria.
Det er flere strømninger i samfunnet 
også. På treningssentrene er det 

mange yogakurs. Der ligger de på 
gulvet og er stille og lytter til sin egen 
pust, lytter til Gud?

Har vi mistet noe på veien? I all vår 
travelhet? 
I Marta-kirken er det et a-lag og et 
b-lag. De som kan arbeide og de som 
ikke kan bidra.
I Maria-kirken stiller alle likt. Alle 
kan lytte. Og den ferdigheten er den 
viktigste. Jesus sier ett er nødvendig.
Likevel menighetsarbeidet og arbeidet 
i samfunnet er viktig, men en lyttende 
holdning er viktigst.
Moder Theresa arbeider som Marta, 
men hun lytter som Maria.

Hanne Tegnér

Marta står og klager, mens Maria sitter på knærne for å lytte. Frogn kirke: Utsnitt fra altertavla 
laget av billedkunstner Eva Carlberg Westelius. Foto: Jostein Tegnér.

Bildet 
var ikke
med 
sist.
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TIL ETTERTANKE

Etter at Jannicke Sandal sluttet som kirketjener 1. mai,  
sto allerede hennes etterfølger klar. 

Frode Waaler heter han, en hyggelig kar bosatt på 
Skorkeberg. Frode har en veldig variert jobberfaring, som 
servitør, hovmester og lakei ved slottet i snart 50 år. Og 
som eiendomsmegler og eiendomsforvalter og 16 år som 
daglig leder i en bedrift som jobber med butikkinnredning.

De siste årene har han jobbet som ‘medlever’ på Fossum 
kollektivet for rusavhengige og som vaktmester på 
Frelsesarmeens ungdomshjem Solgry.

Han vil være kjent for mange, for også på fritiden har han 
ikke ligget på latsiden. Han har hatt mange styreverv i 
idretten, i DFI Ski og Sykkel og i Orienteringsgruppa. 

Han liker å stelle og holde ting i orden, detaljer er viktige. 
En god egenskap for en kirketjener. Hans første inntrykk 
etter en drøy måned i jobben er veldig positiv. Han sier 
han møter mange hyggelige mennesker, både kolleger 
og dem han møter i så ulike situasjoner som gravferd, 
gudstjeneste og bryllup. ‘En trivelig arbeidsplass’.

Vi ønsker Frode hjertelig velkommen og ser fram til å bli 
enda bedre kjent men ham.

Ny kirketjener 
i Drøbak og 
Frogn kirke

«Unnskyld, er det ledig her?» spør jeg litt forsiktig en av 
damene som er på kurs på Diakonhjemmet på Diakoniens 
dag. Diakoni er kirkas omsorgstjeneste, og inkluderende 
fellesskap er en av bærebjelkene. 
«Nei, her er det opptatt, vi holder av til en vi kjenner 
skjønner du» svarer hun med et smil.

Dette skjedde for noen få år siden. Jeg var fersk i gamet 
som organisasjonsdiakon i KABB, og kjente ingen. Dagen 
startet med at jeg ikke fant meg en sitteplass idet alle ble 
ønsket velkommen. Jeg var, som vanlig, ikke for tidlig ute. 
Derfor gikk jeg inn bakerst i auditoriet. Det var interessant 
å se hvor mange ledige plasser det var på midten av 
stol radene. Men ingen ytterst. Der var hver benkerad 
stengt. Jeg nekter å tro at så mange deltagere hadde sosial 
angst, og dermed måtte sitte ytterst for å kunne gå ut ved 
behov. Ingen måtte vel heller gå litt tidlig, det hadde jo 
ikke begynt engang. Bakerst i lokalet sto det flere langs 
veggene, eller satt på gulvet eller i trappa. 

Endelig ble det pause, og vi forflyttet oss til kantina. Mange 
småbord med disse folka som har en hang til diakoni. 
Praten gikk livlig rundt bordene om hvordan møte folk på 
en god måte. «Hvor skal jeg sitte, jeg kjenner jo ingen. Kan 
jeg bare stikke av?» var min første tanke. Etter litt vandring 
frem og tilbake i håp om å se et kjent fjes ga jeg opp det 
prosjektet. Det var nok bare å spørre om en plass. Og 

svaret jeg fikk har du allerede hørt. Og det skjedde ikke 
bare en gang! Tenk at det skal være så vanskelig å finne seg 
en plass. Og hvis du er så heldig å se et kjent fjes, eller er 
synshemmede og er avhengig av å høre en kjent stemme 
er det ikke dermed sagt at du får plass. Noen har holdt av 
skjønner du.  Opplevelsen fra Diakoniens dag sitter fortsatt 
i kroppen. Hva temaet for dagen var husker jeg ikke. Men 
det kan lett ha vært noe om inkluderende fellesskap. Det 
snakkes det jo om hele tiden! Det er jo diakoniens dna!

En ting er å si halleluja, en annen ting er å gjøre det! Med 
andre ord, vi må gjøre inkluderende fellesskap. Det skal 
være plass til en til, alltid!

Så folkens, la oss gå foran med et godt eksempel:

Ytterst i kirkebenken skal det alltidvære en ledig plass. For 
den som kommer sist, og kanskje ikke kjenner noen. Er du 
prest kan du snakke om det i en preken eller tre. Alle som 
kommer til kirken skal oppleve at her er det plass, uten 
å måtte lete og spørre.  Hadde det vært meg som ønsket 
velkommen på Diakoniens dag hadde bedt folka trekke inn 
mot midten Hvor vanskelig kan det være?

På kirkekaffen er det lov til å holde av en plass eller to ved 
bordet. Til noen du ikke kjenner enda!

Hilde Lowén Grumstad

Alltid ledig 
ytterst!

Samling på 
kirkegården

Onsdag 9. juni hadde vi en samling for 
kirkegårdsarbeidere i Søndre Follo.  

Det var hyggelig å endelig kunne samles igjen. 

Tema for samlingen var ”elektrifisering”.  
Det kommer et stadig større tilbud av batteridrevet 
verktøy og i Drøbak og Frogn går vi gradvis over fra 

bensindrevet til elektrisk verktøy. Et godt valg  
både for mennesker og miljø; mindre støy og 

vibrasjoner og ingen avgasser.

Vi hadde fått låne en tilhenger av Husqvarna  
med mye forskjellig utstyr for demonstrasjonen.  
Det ble et hyggelig treff over en kaffekopp og  

mange erfaringer ble delt og det ble plantet noen  
ideer som vi tok med oss hjem.

Hilsen Antoni, Per Gunnar og Deogracious

JUNI GRØNN MÅNED
Den Norske Kirke ønsker å ta på alvor at Vern om 
Skaperverket er en del av det kristne oppdraget.

Borg bispedømme markerer i juni grønn måned. Da vil 
menighetene i bispedømmet særlig fokusere på det ansvar 
vi har for å ta vare på skaperverket. 
Dette gjøres på ulike måter både lokalt og regionalt, 
lokalt med blant annet bønner bedt på gudstjenester, ulike 
aktiviteter med mer. Regionalt ble måneden «innledet» 
blant annet med innvielse av Håpets katedral på Isegran i 
Fredrikstad søndag 6. juni.

Håpets katedral er et flerreligiøst samarbeid hvor Borg 
bispedømme er en sentral aktør. Man har samlet plast 
og annet som har blitt etterlatt på strender og i havet og 

brukt dette til materialer til å lage en flytende «katedral».  
Reisverket er inspirert av stavkirkearkitektur og taket er et 
storslagent plastmaleri.

Vi anbefaler folk i Drøbak og Frogn, både familier, 
enkeltpersoner, foreninger osv om å stikke innom Håpets 
katedral. Fredrikstad er en trivelig by å besøke, ikke minst 
på sommeren, så kombiner gjerne tur i Gamlebyen med 
å ta den gratis fergen til Isegran og se Håpets katedral og 
festningsanlegget samtidig.

Håpets Katedral skal minne oss om viktighetene av å ta 
vare på verdenshavene.

Les mer : hapetskatedral.no
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DÅP

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp 
foran menigheten. Familie og faddere er til stede 
i benkeradene. Hvorfor velge dåp for den lille? 

Hvorfor invitere til feiring av babyen – og samle slekt og 
venner.  

Dåpen er en tradisjon for mange, og ved å velge dåp, 
gjøres et valg om å være en del av en høytid som 
mennesker gjennom generasjoner har tatt del i. Ved dåp 
settes det en verdig ramme rundt en viktig begivenhet. 

Dåpen er begynnelsen på et livslangt fellesskap med Gud 
– og med kristne over hele verden. Små barn velger ikke 
annet enn det foreldre velger for dem – enten det ene eller 
det andre – og for å erfare hva tro er, behøver de hjelp med 
det. Etter hvert som barnet vokser, må troen få modnes i 
takt med barnet. Det er begynnelsen på dette livsvalget 
det legges til rette for når liten og stor pyntes for en festdag 
med startskudd i kirkerommet.

Men hva sier vi egentlig ja til i dåpen? Hva handler det 
hele om?

Et felles ja
Dåpen er Guds gave. Den er en ja-handling. Og først og 
fremst er det Gud som sier ja. Helt fra dag én har Gud sagt 
ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold. 

Og foreldre og faddere sier ja. Ved døpefonten svarer dere 
ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den 
kristne tro. Dere sier ja til å lære barnet om troen og hva 
den betyr for livet. Men dette står dere ikke alene om.

For kirken sier også ja. Når barnet blir døpt, blir det 
medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i 
menigheten der dere bor. 

Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og 
troen, tilpasset alderen. 

Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode 
aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.

Gjennom dåpen blir vi alle en del av et fellesskap som 
strekker seg over hele verden og gjennom alle tider. Det er 
et øyeblikk som varer lenge. 

Når barnet ikke lenger er bitte lite
Det er ikke alle som har overskudd eller rekker å døpe 
barnet når det er lite nok til å passe inn i en tradisjonell 
dåpskjole. Men det er ingen regel for hvor lite et barn 
må være for å bli døpt. Barn i alle aldre, ungdommer og 
voksne er alltid velkommen til dåp. Dåp gir medlemskap i 
Den norske kirke.

Kontakt oss
I Drøbak og Frogn menighet har vi dåp de  
aller fleste søndager. Enten i hovedgudstjenesten  
kl. 11.00 eller i en egen dåpsgudstjeneste som  
regel kl. 13.00. 

Har du spørsmål rundt dåp kan du ta kontakt med 
kirkekontoret eller en av prestene.  
Kontaktinfo finner du et annet sted i bladet. For 
påmelding til dåp kan du gå inn på hjemmesiden  
vår – www.kirken.no/frogn, finne ledige datoer og 
fylle ut påmeldingsskjema digitalt.

Dåpsserviettene er håndbrodert av kvinner på 
Madagaskar. De leverer håndarbeid av høyeste 
kvalitet og tar imot bestillinger på alt fra eksklusivt 
sengetøy til gardiner, flotte duker, barnekjoler, 
ipad-cover og kirketekstiler, for å nevne noe. 
Dåpsserviettene til kirker i Norge utgjør 50 %  
av omsetningen.

- Dåpsserviettene reddet oss. Vi har fordelt arbeidet 
på alle da ansatte, slik at alle får noe inntekt, og 
de kan ta arbeidet med hjem. På den måten har 
vi sammen klart oss gjennom krisen og ingen er 
oppsagt, forklarer Fanza. Hun har også formidlet 
hjelp til de fattigste familiene når de har manglet 
mat, skolepenger og medisiner.

Både madame Fanza selv og flere av de ansatte har 
vært alvorlig syke av covid-19 denne våren. De 
takker Gud for at alle ble friske, og de sender en 
stor takk til kirken i Norge som sørger for at de har 
arbeid og mat på bordet.

Per Ørjan Aaslid

DÅP

Dåpsservietter ble 
redningen under pandemien
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Dåp 
– en god start på livet

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan 
bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et

fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom
alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine

viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge
barnet alle dager. 

Drøbak og Frogn menighet

Dåp. 
Hva sies det ja til?

 

 
 
 
 

SALG AV GRAVSTEN 
 - Din lokale leverandør i Follo - 

Kvalitet fra stenhuggere gjennom 5 generasjoner! 
 

Hos oss ser du den stenen du kjøper, og unngår tvil 
ved bestilling fra katalog 

 

 Ny gravsten fra kr. 8000,- 
 Leveringstid fra 1 uke 
 Kyndig veiledning på telefon og i butikken 

 

Vi tar oss god tid til å hjelpe deg, 
med personlig tilpassing av gravstenen 

 

www.oslomonument.no - Ring oss: 64 94 69 53 
Oslo Monument AS - 50 år i Follo 

Nygårdsveien 32, ved Da Vinci-broen 
Store luftige lokaler - Antibac tilgjengelig 

Velkommen til 
norges største 
inneutstilling 

 

Har du lagt merke til dåps serviettene vi bruker i kirken, og som den døpte får ta med hjem som et minne?  
- Broderi av dåpsservietter er det eneste arbeidet vi har hatt det siste året, forteller madame Fanza. Hun er 
daglig leder for 35 damer som lever av å brodere. Da korona-pandemien stengte alle verdens grenser, mistet  

de mange kunder og omsetningen falt med nesten 50 %.
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HVA SKJER? KONFIRMANTER

    CELEBRATING LIVE

EN MUSIKALS HYLLEST 
TIL ET LEVENDE 

PUBLIKUM

Fra renessansen og barokken, 
til tangoens verden. 
Uansett sjanger eller 
tidsepoke, skal vi feire 
musikken sammen.

Eidsberg kirke 18. juni kl. 19:00

Drøbak kirke 20. juni kl. 19:00

Bill: 250,- 

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

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

ÅÅPPEENN  KKIIRRKKEE    -- HHVVEERR  OONNSSDDAAGG    
11.00 -17.00 Velkommen inn

2233..jjuunnii  –– 2255..  aauugguusstt

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

22. juli er det åpen kirke fra kl 12.00 – 17.00 
ifm 10 års markering av terrorhandlingen på 

Utøya og i Regjeringskvartalet   

Vi drar på leir!

Nå har det åpnet seg en mulighet til å endelig få 
komme på leir. Vi deler konfirmantgruppen i to, 
og reiser i to døgn med hver gruppe. Vi skal til 

Gausdal leirsted i Modum kommune. Konfirmantene 
skal bo i små koselige hytter, som ligger nydelig til med 
gressletter og vakker natur. Vi kan ikke ta igjen alt det 
tapte etter et konfirmantår med mange begrensninger, 
men vi skal bruke disse dagene til morsomme aktiviteter, 
godt fellesskap og undervisning. 

Vinterleir ble avlyst og KonfACTION ble avlyst, men nå har 
vi fått med oss to fantastiske medhjelpere fra KRIK (Kristen 
Idrettskontakt) som skal være med å lage aktiviteter for oss 
på vår egen lokale leir. I tillegg er vi godt bemannet med 
oss som jobber på kirkekontoret, og vi har med oss 10 
ungdomsledere. Vi er overbevist om at vi får en fin tur, som 
er godt tilrettelagt for dagens koronasituasjon. Når leiren 
er over er det klart for sommerferie, og deretter er vi i gang 
med årets konfirmasjoner. Vi ser frem til å konfirmere 110 
konfirmanter i løpet av august og september og 4 stykker 
har vi allerede konfirmert i mai. Vi er takknemlige for 
tålmodigheten og interessen årets konfirmanter har vist, 
også når vi har hatt digital undervisning. 

De konfirmantene som ikke skal på leir, får også snart reise 
på sine dagsturer. Det blir besøk hos NMS gjenbruk på 
Ski, tur til Oslo domkirke og besøk hos Tøyenkirken med 
Kirkens Bymisjon.

Målet med resten av konfirmanttiden er å skape gode 
minner, og en samhørighet som gjør at vi kan møtes 
igjen til ungdomslederkurs, konfirmant-reunion og andre 
arrangementer også etter konfirmasjonstiden. Vi har 
et helt fantastisk konfirmantkull i år, med mange gode 
støttespillere blant foreldrene. Vi ser frem til å kunne være 
tilstede sammen med dem i kirken, på turer og på leir.

Oddrun Bøhlerengen og Camilla Kofoed-Steen

Konfirmanttiden
Nå er det mulig å melde seg på som konfirmant 2022.
Alle konfirmantene har et felles opplegg med undervisning 
på SMIA og i kirkene. Vi møtes på tirsdager ca. hver 
andre uke, med oppstart etter høstferien. Som konfirmant 
deltar du også på noen gudstjenester, og er med på vår 
solidaritetsaksjon (fasteaksjonen) til inntekt for de som 
mangler rent vann. I tillegg velger du mellom å reise 
på vinterleir på Mesnalia den 18.-22. februar, på Konf-
ACTION (sommerleir) den 24.-27. juni, eller om du vil 
være temakonfirmant. Som temakonfirmant deltar du ikke 
på leir, men er med på fire dagsturer. 

Vi gleder oss til å møte deg som konfirmant!

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille 
spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv, andre 
mennesker og den kirka du tilhører.

Kostnader
Grunnprisen for å være konfirmant er kr 800,-. Priser for 
leir er rundt kr 3.000,-, og som temakonfirmant betaler du 
kr 200,-.

Alle skal ha mulighet for en god konfirmasjonstid, har du 
behov for økonomisk støtte til konfirmantavgift eller leir,  
ta kontakt med oss.

Påmelding
Påmeldingsskjema og 
mer informasjon om 
konfirmanttiden 
finner du ved å 
scanne QR-koden. 
Påmeldingen er 
åpen frem til  
20. september, 
men meld deg 
gjerne på så snart 
du har bestemt deg.

Få utdypende svar  
på dine spørsmål ved  
å scanne QR-koden

Solitun Seniorpensjonat i Moss har nå ledige 
 l   eiligheter. Hos oss får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,   

felles  arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med velsmakende 

 hjemmelaget mat 
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell 

og snømåking 
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

EN GOD MÅTE Å BO PÅEN GOD MÅTE Å BO PÅ
Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.

Ring oss gjerne for mer informasjon  eller avtal 
et besøk for å se på  l eiligheter og stedet. 

Les mer på www.solitun.no eller be om å få 
tilsendt vår brosjyre.

Mio Solitun Seniorpensjonat AS, 
Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss 
post@solitun.no • www.solitun.no

Konfirmant 2022

Konfirmant 2021
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Stemningsrapport fra  
Follo Museum Krist 
Himmelfartsdag.

Værgudene fikk vel en melding 
fra en annen Gud om å holde seg 
unna Follo Museum på formiddagen 
denne torsdagen, som liker å bli 
kalt Kristi Himmelfartsdag. I hvert 
fall fortjente sokneprest Dag Kjetil 
og de andre fremmøte til denne 
utendørsgudstjenesten at regnet holdt 
seg unna, til tross for at det hadde 
vært litt utrygt i dagene før – og etter.

For soknepresten hadde virkelig 
jobbet for å få til dette. En samling 

i andre omgivelser enn normalt har 
andre utfordringer, og med pandemi 
herjende i tillegg, blir det litt å 
planlegge. Han hadde fulgt med på 
nasjonale og kommunale råd og 
anbefalinger, hatt dialog med både 
museum og kommune og samtidig 
skulle samlingen ha både innhold, 
medvirkende og markedsføres slik 
at folk møtte opp! Dog ikke altfor 
mange! Så da var det jo greit å 
overlate været til andre. 

Konklusjonen ble at maks 50 stk. 
kunne delta, og det ble åpnet for 
påmelding, slik vi har blitt vant til 

det siste året. 12 personer hadde 
gjort dette, og i tillegg dukket det 
opp like mange upåmeldte, men det 
var da plass. Musikant, lydanlegg, 
tekstleser og prest fikk oss gjennom 
en hyggelig stund sammen, med 
fastsatt liturgi, refleksjoner og bønn i 
alle himmelretninger. Noen tilfeldige 
forbipasserende, samt et nysgjerrig 
ekorn, observerte i korte perioder, 
men i hovedsak var det budskapet og 
samholdet som preget den knappe 
timen. Takk til alle involverte, håper 
på mer utendørs arrangement 
fremover, vet at Dag Kjetil også 
brenner for dette. 

Mange er usikre og kanskje 
litt skeptiske når man går i 
kirken, særlig om man ikke 

er der så ofte. Noen er kanskje litt 
redde for å dumme seg ut, ved ikke 
å følge med på «normen», gjøre feil 
eller ikke forstår når man skal gjøre 
hva. Kirkenytt starter nå en serie hvor 
vi vil prøve å hjelpe litt til med dette, 
og forklare ting du ikke skjønner, eller 
noe du kanskje ikke visste at du lurte 
på! 

Og har du spørsmål til oss, send det 
inn til redaksjonen, kirkekontoret.
frogn@kirken.no 

Folde hender - hvorfor og hvordan
Det viser seg at folk folder hender 
på ulike måter. Ja, selv prester og 
kirkens ansatte gjør ulikt. Skal høyre 
eller venstre tommel øverst? Hva er 
korrekt, og er det noen fasit? Har 
det betydning om du er høyre- eller 
venstrehendt? Er det forskjell på 
protestanter og katolikker, damer og 
menn? Eller hva du lærte eller arvet av 
dine foreldre?

Det viser seg at folding av hender er 
en motorisk vane, som barn lærer seg 
fram til de er ca. tre år gamle. Da har 
de bestemt sitt foldemønster, og det 
er sjelden man bytter. Dette er altså 
helt individuelt. Kirken har heller ikke 
definert noe som rett eller galt her, så 
dette bestemmer du selv. 

Men hvorfor folder vi hendene? Vi 
er i det daglige ganske avhengig 
av hendene til det meste vi gjør, så 
hvorfor sette oss selv ut av spill ved å 
holde den ene handa fast i den andre. 
Prøv å gjøre de vanligste ting med 
hendene foldet. Tipper du ikke får 
utrettet stort. Svaret kan vi bla finne 

i sangen: ‘Det er makt i de foldede 
hender’, som starter slik: «Det er makt 
i de foldede hender, i seg selv er de 
svake og små. Men mot allmaktens 
Gud du dem vender, Han har lovet 
at svar skal du få» Det betyr at ved 
å gjøre dine egne hender passive, så 
overlater du kontrollen til Gud. Han 
som hører din bønn og lover svar. Så 
det betyr ironisk nok, at når hendene 
er på sitt svakeste når det gjelder å 
utrette noe fysisk, så er de på det 
sterkeste fordi du henvender deg til 
Gud, for eksempel i bønn.

Og om du ikke ber til Gud, så folder 
du nok ofte hender likevel, uten å 
tenke på det. Og det kan jo være 
positivt, for da er det lettere å fokusere 
på det du skal og ikke fikle med andre 
ting. Og derfra kommer vel uttrykket 
«å tvinne tommeltotter». Men det er 
en annen historie

En annen ting å legge merke til at 
det bare er i kristendommen at det 
er vanlig å be med hendene foldet. 
Islam har flere ulike varianter av hånd-
bevegelser, men å folde hendene gir 
ingen religiøs mening for dem. Og 
som gammel speider, har jeg lyst til 
å nevne at når vi folder hendene på 
speidervis, så legger vi høyre hånd 
over den venstre. Vet ikke årsaken til 
dette, men det fine er jo at de da ikke 
sitter fast i hverandre og da kan vi 
raskere Være beredt! 

Olsok – hvorfor feirer vi det?
Olsok (kort for olavsvaka) markeres 
29. juli hvert år. Dette var opprinnelig 
en kirkelig festdag til minne om 
kong Olav den hellige, som døde 
på denne dato i slaget ved Stiklestad 
i 1030. Vi har opplysninger om 
egne Olsokmesser helt tilbake til 

1100-tallet. Og det er vel i Nidaros, 
(Trondheim) at Olsok har stått sterkest, 
da dette også ble hovedsete for kirken 
i Norge. Dermed ble dette et viktig 
pilegrimsmål for mange. Markeringen 
av Olsok og pilegrimsreisene ble 
avskaffet under reformasjonstiden, 
og tross flere forsøk på å gjenopplive 
den på 1800- og 1900 tallet, følte 
ikke den norske lutherske kirke for 
å markere en katolsk helgen. De var 
ikke så opptatt av helgener. Det var 
først da Bjørnstjerne Bjørnson brukte 
Olav den Hellige som et symbol på 
den norske unionsoppløsningskampen 
at det ble fart på sakene igjen. Olsok 
ble innført som Offisiell flaggdag i 
1928, men det var først da Spelet om 
Heilag Olav på Stiklestad ble oppført 
første gang i 1954 at feiringen tiltok. 
For kirken i Norge er Olav den hellige 
en viktig person, han bidro som kjent 
til kristningen av Norge, så det er jo 
naturlig å minnes han. I Norge i dag 
handler likevel ikke Olsok bare om 
Olav den hellige, men om at vi vil 
minnes kristendommen som en del 
av norsk historie, og takke for at dette 
har skjedd i relativt fredelige former.  
Samtidig er dette en dag hvor det 
også er viktig å tenke på at ikke alle i 
verden har samme anledning til å leve 
sin tro som oss, og prøve å gi de mot 
og styrke til å stå frem med sin tro. 

Her i Frogn har vi de siste ca. 40 årene 
markert Olsok på Follo Museum. Det 
er Søndre Follo prosti som har ansvar 
for gudstjenesten, som er en del av et 
større olsok-arrangement der.  

Olsok må forresten ikke forveksles 
med jonsok (jonsvaka), eller St. Hans, 
som vi kaller det. Den dagen er til 
minne om Johannes Døperen. 

Terje Hagen

Gudstjeneste i det fri!

GUDSTJENESTE

Hvorfor er det slik? 
En ufarlig guide til hva som skjer i kirke,  
menighet, gudstjeneste og livet.

Barnestemmer fylte kirken på sommerkonserten
Barnegospel og Soul Children avsluttet semesteret med 
konsert i Drøbak kirke torsdag 10. juni med foreldre og 
søsken som publikum. Det ble en flott opplevelse. Barna 
sang med entusiasme og glede, akkurat som korsangere skal 
gjøre. Og publikums entusiasme var ikke noe mindre.  
Barnekorarbeidet som kirken har er noe vi kan være stolte av. 

Nye og gamle medlemmer er velkommen til nytt semester 
i august og da blir det også noe endring i aldersspennet i 
korene: Barnegospel blir fra 2.-4. trinn, og Soul Children blir 
fra 5.-7. trinn. 

Dirigentene Svanhild og Tracy gleder seg allerede til mer 
sang og moro til høsten. Ta gjerne kontakt med oss på kirke-
kontoret om du ønsker å vite mer om barnekorene våre. 
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
25.04.2021 Sander Kvamme Ellingsberg

25.04.2021 Theo Hertzberg Ramskjell

29.04.2021 Amelie Singarajah

09.05.2021 Victoria Andersson Stierna

30.05.2021 Georg Abrahamsen Keyser

06.06.2021 Ingrid Sardarian Grumstad

06.06.2021 Amalie Buajordet

13.06.2021 Alfred Haugesten Fæste

13.06.2021 Jesper Hellan

Vigde
Vielsesdato Navn
30.04.2021 Victoria Elisabeth Ommundsen 
 og Henrik Schjønneberg
22.05.2021 Miriam Lia Nordmoen og  
 Tor-Inge Nerhovde Gloppen  
11.06.2021 Pamela Thamiris Borges Lopes 
 og Arne Andresen

Gravferd
Seremonidato Navn
19.03.2021 Harriet Borgny Andersen

23.03.2021 Nils Torbjørn Tamburplass

30.03.2021 Svein Erik Liedholm

06.04.2021 Lovise Svensen

13.04.2021 Tore Holst

13.04.2021 Olga Thorsen

16.04.2021 Maros Balombeni

16.04.2021 Gerd Berg

16.04.2021 Sidsel Lorentz

22.04.2021 Robin Fredrik Roos

27.04.2021 Karen Marie Ihlebæk

07.05.2021 Dag Bjørnar Ugelstad

11.05.2021 Per Galby Ravne

18.05.2021 Elsa Johannesen

18.05.2021 Eva Christina Druving Østreng

21.05.2021 Ingrid Holen

28.05.2021 Roar Sten Løvås

28.05.2021 Berit Elisabeth Millstein

01.06.2021 Reidun Ruud

04.06.2021 Else Hansen

04.06.2021 Marit Constance Broch Mathisen

11.06.2021 Ib Brask

11.06.2021 Svein Otto Skoglund

15.06.2021 Unni-Brit Tomter Wilhelmsen

15.06.2021 Nils Herman Rokkestad

MADAGASKAR

 
 

SMIA KAPELL 
holdes åpent de dagene det  

er vaksinasjon på Smia. 

Alle er hjertelig velkommen  
til å se og oppleve dette flotte rommet. 

Det er lagt ut brosjyrer om 
kunstprosjektene i  
Smia flerbrukshus. 

  

 
 

SMIA KAPELL 
holdes åpent de dagene det  

er vaksinasjon på Smia. 

Alle er hjertelig velkommen  
til å se og oppleve dette flotte rommet. 

Det er lagt ut brosjyrer om 
kunstprosjektene i  
Smia flerbrukshus. 

  

Drøbak og Frogn 
menighetsråd 
ønsker å bidra til 

at sykehuset Santé Pluss 
i Antsirabé kan få en 
oksygenkompressor. Målet 
vært er å samle inn minst 
100.000 kroner!

Enten vi bor i Norge 
eller på Madagaskar 
er vi rammet av 
koronapandemien. Vi vet 
at tilgang på oksygen er 
livsviktig for de sykeste. 

Vi har verdens beste helsevesen og får vaksine på statens 
regning. På Madagaskar har Covid 19 krevd mange liv. 
Nedstengningen av samfunnet har også hatt dødelige 
konsekvenser for mennesker som lever frå hånd til munn. 
Isolasjon og karantene er ikke et alternativ når huset er 
tomt for mat! Det er enda lenge igjen før de kan håpe på 
vaksine til alle.

Sykehuset Santé Pluss i Antsirabé ber om hjelp til å skaffe 
oksygen til behandling av de sykeste. Nå samler vi inn 
penger til en oksygenkompressor som kan produsere 
oksygen til covid-19-pasienter med pusteproblemer. Det 
haster. Behovet er stort. Kompressoren allerede bestilt og 
vil bli levert i begynnelsen av juli hvis det går i orden med 
finansiering.

Oksygen-kompressoren koster 387.500 kroner pluss 
frakt. Fra Madagaskar kan de dekke opp mot halvparten 
av utgiftene, om de er heldige og slipper å betale toll på 
utstyret. Lokale myndigheter sier at en oksygenkompressor 
vil bety svært mye for å redde i liv i dette store og viktige 
området for jordbruksproduksjon.

På Santé Pluss er de allerede i ferd med å utvide 
kapasiteten med å installere oksygentilførsel på flere rom. 
Vennskapsforeningen Norge Madagaskar arbeider med å 
skaffe transport og mer testutstyr. Vil du også være med? 

Innsamlingsaksjonen vil få mye oppmerksomhet de neste 
ukene med avisoppslag, Facebook innlegg, innsamling på 
Spleis, live sending på Facebook osv. Vi vil også gå ut og 
be om bidrag fra næringslivet i Frogn til aksjonen.

OKSYGEN TIL MADAGASKAR
Sykehuset Santé Pluss i Antsirabé trenger en oksygenkompressor  

til produksjon av oksygen til alvorlig syke covid-19-pasienter. 
Vil du være med å redde liv?

Gi din gave til 
Vipps nummer 694517  
Bankkonto: 8200.01.24725  
(gaven merkes Madagaskar)  
eller bruk giroblankett på 
midtsidene i bladet
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Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Drøbak - Ås - Moss - Vestby - Nesodden - Ski - Kolbotn

Telefon 03024 – fonus.no

Lang erfaring innen alt av sorgbinderi og brudebinderi.  
Erfarne blomsterbindere står klar til å hjelpe deg i en  

vanskelig tid, og i en god tid. Velkommen!

Drøbak Hagesenter • Storgaten 22, 1440 Drøbak • Tlf. 64 93 03 59
Åpningstider: Se hageland.no

GUDSTJENESTELISTE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Ski - Kolbotn
Askim - Nesodden - Ås

Tlf. 64 91 49 00 (24t) 

jolstad.no

Søndag 20. juni
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 27. juni
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 4. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 11. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 18. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 25. juli
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Torsdag 29. juli – OLSOK
Kl. 18.00 Follo Museum
Olsokmesse v/Andreas Skolt Iversen

Søndag 1. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
Søndag 8. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 15. august
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 22. august
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 93 26 00 – hele døgnet

garder.bgr.no

Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen
Lindtruppbakken 13

ANNONSER

Tlf.: 47 61 12 00 - post@uteanlegg.no

• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinsarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Plen og beplantning
• Skjøtsel av grøntanlegg

BEST I TEST

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

BEST I TEST

AUTOMOWER®

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

8.999,-
BEST I TEST

VERDENSLEDENDE ROBOTGRESSKLIPPING

BEST I TEST

AUTOMOWER®

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

ALLTID PERFEKT KLIPPERESULTAT
UKESKALENDER 

FOR 
DIGITAL KIRKE
Se våre ukentlige tilbud på 
Facebook og hjemmesiden  

www.kirken.no/frogn:

Søndager kl. 11.00 
Søndagsandakt

Onsdager kl. 21.00 
Ord for kvelden

Tidspunktene angir når  
videoene blir lagt ut, men de vil 
også være tilgjengelig senere.

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 13. juni ble Kjerstin Jensen innsatt som prost  
i Søndre Follo prosti
Det var biskop Atle Sommerfeldt som ønsket henne velkommen, og heldigvis 
var det mulig på samle ganske mange i Ås kirke denne dagen. Musikere og 
sangere fra Ås menighet sørget for flott høytidsstemning. Den nye prosten ble 
også hilst med taler fra alle prostiets kommuner på kirketrappa under den 
utendørs kirkekaffen. 

Kjerstin har allerede møtt både hele staben og menighetsrådet i Frogn i helt 
ordentlige fysiske møter, og er godt i gang med arbeidet sitt!
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EN ANNERLEDES DUGNAD

I løpet av pandemien har jeg snakket 
med mange som er rammet ekstra 
hardt, både økonomisk, fysisk 

og psykisk. Pandemien har rammet 
skjevt og har gjort forskjellene 
mellom folk større. Den har også 
gjort at mange føler seg ekstra alene. 
Selv om digitale møter er et godt 
substitutt, er det ikke det samme.
 
Koronatiden har frarøvet 
oss det direkte, åpne 
og tillitsfulle møtet 
mellom mennesker. 
Isteden har vi bevisst 
holdt avstand, dekket 
oss med masker og holdt 
oss til vår egen kohort. 
Det har vært nødvendig, 
men omkostningene har 
vært store. Særlig har det 
rammet de som bor alene og 
de som hadde det vanskelig i 
utgangspunktet.
 
Nå er det nye tider!
Vi deler gleden over å igjen 
kunne møte hverandre uten 
munnbind og 2 meters avstand. 
Vi gleder oss over at vi snart 
kan spille, synge og le sammen. 
Ifølge helsemyndighetene er håpet 
at vi gjennom vaksinering snart 
har oppnådd flokkimmunitet. Sola 
skinner, og vi ser frem til en lang, 
deilig sommer.
 
Da er vel alt bra da, eller?

Så enkelt er det ikke. Ikke alle er 
fullvaksinert. Det innebærer at vi 
som er vaksinert fortsatt må følge 
smittevernbestemmelsene: 1 m 
avstand og munnbind. Vi gjør det i 
solidaritet.

For noen virker det skremmende å 
skulle tilbake til «det vanlige» livet.

Frykten for å forbli ensom og ikke 
«fikse» gjenåpningen er reell for 
mange.
 
Skal jeg gå for klem eller håndhilsing? 
Kommer de til å huske å invitere meg? 
Kommer alt til å være annerledes?
 

En annerledes dugnad
Jeg tror vi står overfor en stor og 
annerledes dugnad i tiden som 
kommer - en reetablerings- og 
inkluderings dugnad for å motvirke 
utenforskap.
 
Igjen skal vi få møte hverandre som 
hele mennesker. Vi skal få møte den 
andres blikk med tillit, se den andres 
skikkelse og fornemme den andres 
kroppsspråk uten bekymring for smitte 
og vi skal se den andres smil uten 
maske. 
 
Vi skal møte hverandre på Speider’n, 
i korpset og i koret. Vi skal møte 

naboen som vi kanskje ikke har 
snakket med på lenge, og vi skal møte 
arbeidskollegaene. Vi skal gjenoppta 
kontakten med familie og venner, og 
vi skal møtes på politiske arenaer og 
på idrettsbanen.
 
Mange av oss trenger en ny forsikring 
og en bekreftelse på at vi er viktige for 

noen, at vi betyr noe og at vi på 
nytt blir inkludert i fellesskapet.
 
Den beste måten å gjøre det 
på er kanskje å følge rådet 
som ble gitt i forbindelse med 
verdensdagen for psykisk helse 
i 2019: gi tid og gjør ting som er 
godt for vår psykiske helse.
 
For pandemien har også gitt 
oss nye erfaringer. Mange har 
vært ekstra flinke til å ringe 
og ta kontakt. Det må vi 
fortsette med. 
Pandemien har lært oss at 
hverdagen ikke trenger å 

gå i 120 kilometer i timen. Vi 
har fått mere tid til å glede oss 

over små hverdagslige hendelser.
Ei heller er det nødvendig å fly tur/
retur London for møter, fotballkamper 
og shopping. Pandemien har kanskje 
lært å gi oss – og kloden vår – et sårt 
tiltrengt pusterom.
 
La oss være spesielt bevisst på 
viktigheten av å gi tid, oppmerksom-
het og tilstedeværelse i tiden som 
kommer.
 
Vi trenger det så inderlig alle sammen.
 
«……For nå skal jeg åpne mitt hjem. 
Og by deg som vanlig på kaffe, og gi 
deg som vanlig en klem»

Bente Bjerknes

HVERDAGSLIV


