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Menighetspedagog
Tracy Steller
Tlf: 928 01 504
TS842@kirken.no
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Barne- og ungdomsarbeider 
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Prostidiakon
Atle Eikeland
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Dåp, vigsel og gravferd pr. 09.03.2021

Vigsel kan gjennomføres med maks. 50 deltakere, ofte lørdager. Vi kan og 
legge til rette for enkle vigsler på andre tider og steder. Utendørs er og mulig, 
der er flere deltakere mulig.

Dåp blir lagt til en egen dåpsgudstjeneste etter søndagens hovedgudstjeneste, 
eller til andre tider. Om det blir en eller flere dåpsgudstjenester den enkelte 
dag avtales særskilt, avhengig av størrelse på dåpsfølge. Grensen er også der 
50 personer pr.   gudstjeneste.

Gravferd kan gjennomføres med maks 50 personer + medvirkende. Det er 
som regel begravelsesbyrået som tar seg av påmelding.

Gudstjenester kan gjennomføres med maks 50 personer + medvirkende. Se 
på kirkens hjemmeside www.kirken.no/frogn for mer informasjon.

Salmesang: For alle samlinger med allsang innendørs er et krav om 
minsteavstand på 2 meter mellom kohortene. Ellers 1 meter. 

Til tross for varierende restriksjoner har det vært mulig å gjennomføre 
kirkelige handlinger med verdighet og nærhet. Oppdaterte retningslinjer  
vil til enhver tid være tilgjengelige på kirkens nettsider.
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ANDAKT

Bak  
stengte  
dører?

I fjor var kyrkjedørene stengde i 
heile påska, kanskje for første gang 
i kyrkja si historie i Noreg. Ikkje 

ein gong under krigens dagar var det 
slik. Dette er eitt av mange teikn på 
kor heilt annleis det siste året har 
vore. Kven skulle tru at vi vart nødt til 
å ha stengte dører i kyrkja i Noreg? 

Det er når ein ikkje lenger har det som 
ein elles tek for gitt, at ein legg merke 
til kor viktig det er: 

«I dag står flaggstangen naken  
blant Eidsvolls grønnende trær.  
Men nettopp i denne timen  
vet vi hva frihet er.» 

Slik las Nordahl Grieg frå NRKs 
radiostasjon i Tromsø 17. mai 1940. 
Vi kjenner dramatikken i orda hans 
frå ulike opplevingar det siste året. 
Vi har hatt mange eksempel på at vi 
plutseleg ikkje har noko vi har tatt for 
gitt, og kjenner no på kva det betyr 
for oss. No er det ein skjult fiende 
som trugar oss, helse og liv. Det er 
ikkje heilt den same dramatikk som 
for 80 år sidan, men likevel noko 
som får oss til å la vere å gjere det 
som elles hadde vore heilt naturleg: 
Helse på kjente og ukjente i handa, 
møte menneske både heime og ute, 
klemme på barn og barnebarn, vere i 
ei forsamling med mange menneske, 
gå på skule, arbeidsplassen, bussen, 
toget, fotballbanen – og vi kunne 
fortsette. Og alt dette gjer vi av frykt 
for helse og liv, for andre og for oss 
sjølve. 

No skal vi feire påske, ikkje berre ha 
påske i kalenderen. I år ser det ut til 
at det er litt nye vilkår. Så vi planlegg 
påskefeiring - i kyrkjene – men med 
eit lite atterhald om kva som måtte 
bli nødvendig dersom det vert lokale 
smitteutbrot. 

Den kristne kyrkja er blitt til i ein 
situasjon prega av drama og frykt. 
Ei av historiene frå påskeevangeliet 
handlar endå til om stengde dører. 
Det er ganske forståeleg det som vert 
fortald i Johannesevangeliet kappittel 
20, vers 19-23. Disiplane gøymde seg 
og stengde døra bak seg fordi dei var 
redde. Dei hadde gode grunnar til å 
stenge døra. Dei såg kva som skjedde 
med Jesus, dei kunne frykte det same 
for deira eigen del. Det var blitt ny uro 
i Jerusalem av ryktene om at han ikkje 
var lenger i grava der han var lagt.

Men ikkje ein gong deira frykt kunne 
stenge den oppstandne Jesus ute og 
forhindre han i å møte dei der dei 
var i livet: Fylte av frykt, stengte inne 
i sin eigen redsel. Jesus kom likevel, 
Jesus kom heilt inn til dei. Han kom 
ikkje med latterleggjering av at dei 
var redde. Han kom heller ikkje med 
hevn over dei som hadde både forlatt 
han og fornekta han. Han kom ikkje 
ein gong med kritikk. 

Han kom med eit anna budskap: 
«Fred vere med dykk!»

Dette vart på eit vis den første kristne 
gudsteneste, som eit møte mellom 
den oppstandne Jesus Kristus og dei 
menneske som samlar seg fordi dei 
følgjer han – eller har følgt han. Så 
sender han dei ut. For å dele det dette 
møtet med den oppstandne gir dei. 
Slik har det halde fram, heilt til oss og 
vår tid: Nokon har halde ryktet om 
den oppstandne Jesus Kristus levande 
og skapt møteplasser mellom oss og 
han.

Slik har våre gudstenester vorte til. 
Slik er dei fortsatt noko som er meir 
enn oss sjølve og våre kjensler av frykt 
eller kva det måtte vere som fyller oss. 
Men dei er også eit møte der vi kan 
vere oss sjølve, ja, der vi ikkje kan 
vere noko anna enn oss sjølve. For det 
er slik den oppstandne kan møte oss. 
Og sette mot i oss. Og sende oss ut for 
å leve og dele det Gud har gitt oss. 

Vi treng desse møtene. Med den 
oppstandne – og med kvarandre. 
Difor håpar eg inderleg at vi kan få 
feira gudstenester i kyrkjene denne 
påska. Skulle det ikkje gå, minner 
påskeevangeliet oss om at Jesus når 
inn til oss der vi er – likevel. I så fall 
treng vi endå meir eit ord om fred.

God påske!
Preses Olav Fykse Tveit 

KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN  3



NY PROST

Kjerstin Jensen er ansatt som ny prost i Søndre Follo 
Prosti. Prostiet består av Nesodden, Frogn, Vestby  
og Ås kommune. Hun starter i jobben 1. mai.  

Hun bor på Ski og har de siste 8 år vært sokneprest i 
Hauketo-Prinsdal i Oslo.

Her en hilsen fra vår nye prost:
Jeg ser virkelig fram til å komme i gang og bli bedre 
kjent i hele Søndre Follo prosti. Akkurat nå står jeg midt 
mellom avslutning og oppstart, og skal avrunde 8 fine år 
som sokneprest i Hauketo-Prinsdal, og samtidig se med 
forventning mot alt det nye som venter meg som prost. 

Jeg ser fram til å møte både ansatte og frivillige i 
menighetene, og ikke minst få feire gudstjeneste i så ulike 
kirkebygg. Og jeg må rett og slett innrømme at jeg ikke har 
vært inne i Smia enda. – Det blir spennende å høre hvilken 
betydning flerbrukshuset har fått for menigheten. Det å 
bygge menighet og være Guds hender og føtter i verden, 
det har så nær sammenheng med å kjenne lokalmiljø og 
enkeltpersoner. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alt 
som rører seg i Drøbak og Frogn – og i resten av prostiet! 

Hilsen Kjerstin Jensen

Ny prost i  
Søndre Follo  
Prosti

Vi søker to nye medarbeidere til meningsfullt arbeid i kirken.

Kirketjener i 50 % stilling
Kirketjeneren skal bidra til at kirken er et godt sted  
å komme til. 

• Legge praktisk til rette og delta på gudstjenester,  
 gravferd, vielser o.a.
• Renhold og smittevern i kirkene.
• Jevnlig tilsyn med kirkene, kirkens inventar og tilhørende  
 forbruksartikler som lys, blomster, renholdsprodukter etc. 
• Delta i annet praktisk arbeid i menigheten etter behov. 

Diakon i 100 % stilling
Diakonen skal lede og utvikle menighetens diakonale 
arbeid. Følgende oppgaver inngår i stillingen:

• Ungdomsdiakoni som stillingens hovedfokus (ca. 60 %).
• Frivillighetskoordinator med ansvar for å lede  
 menighetens satsing på frivillige medarbeidere.
• Koordinere arbeid for eldre i nært samarbeid med  
 spreke pensjonister.
• Andre tverrgående diakonale oppgaver som misjon,  
 grønn kirke, bærekraftsmålene etc.
• Samarbeid med skoler, helsetjeneste, kultur, politi,  
 kristne ungdomsorganisasjoner etc.
• Samarbeid med ungdomsdiakonen i Ås om utvikling  
 av ungdomsdiakonien i prostiet.

For fullstendig utlysningstekst, se www.kirken.no/frogn  

Søknadsfrist: 6. april 2021

LEDIGE STILLINGER

Hurra,  
barnekorene er i gang igjen

I uke 5 fikk vi klarsignal til å gjenoppta 
korøvelsene for Barnegospel og Soul Children, 

og gjensynsgleden var stor! Barnegospel og Soul 
Children øver på Smia hver torsdag fra kl. 17:00 
til henholdsvis 17:45 og 18:00. Vi har plass til 

flere medlemmer, så ta gjerne kontakt hvis du er 
nysgjerrig. 

Barnegospel er for barn fra 1. til og med 3. klasse, 
mens Soul Children er for barn  

fra 4. til og med 7. klasse. 

Hjertelig velkommen til «gamle» og nye 
medlemmer.

Tracy Steller og Svanhild Moen Refvik
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UNGDOMSDIAKON

- Vi gleder oss veldig til å få en egen diakon til Frogn, sier 
leder i diakoniutvalget Ellen Klynderud. Det blir fint å få 
en egen ansatt med ansvar for kirkens omsorgstjeneste. Jeg 
håper vi finner en diakon som kan knytte bånd mellom 
generasjonene. Unge og eldre kan bety mye for hverandre, 
understreker Ellen.

Menighetsrådet skrev historie da den nye stillingen formelt 
ble opprettet på møtet den 3. mars. Planen er at den nye 
diakonen skal være på plass allerede til høsten. Flere 
års saksbehandling ligger bak, og søknaden fra Frogn lå 
allerede på biskopens bord, da Kirkerådet i fjor delte ut 
friske lønnsmidler til flere diakonstillinger i Den norske kirke. 

Finansiering
- Vi trenger givere, og jo flere som blir med, jo mer neste-
kjærlighet kan vi sette ut i livet! sier lederen for den nye 
givertjenesteaksjonen, Kate Høyem. Hun sitter også i 
menighets rådet og er tydelig begeistret for at menigheten 
endelig får en ungdomsdiakon.

Det første semester et er allerede fullfinansiert. 50 % av 
lønnsmidlene dekkes av bispedømmerådet. Den andre 
halvparten dekkes av Leiums Legat i en periode på 3,5 
år, og driftsbudsjett ut over lønnsmidler skal dekkes av 
fast givertjeneste. Hvis menigheten øker sin andel, så kan 
støtten fra Leiums legat strekkes tilsvarende i tid. På lang 
sikt bør en andel av diakonstillingen finansieres gjennom 
det kommunale rammetilskuddet.

Hva er en diakon?
Ordet diakon kommer fra gresk og kan oversettes med 
tjener. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, evangeliet 
i handling, og det uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. 

Satsing på ungdom
- Den nye diakonen skal ha sitt hovedfokus på forebyg-
gende arbeid for og blant ungdom, forteller kirkeverge 
Per Ørjan Aaslid. -Kommunen har fine og ressurssterke 
ungdomskull med gode oppvekstsvilkår. Samtidig viser 
Ungdataundersøkelsen og folkehelseprofilen at Frogn 
skårer høyere enn landsgjennomsnittet på ensomhet og 

psykiske utfordringer blant ungdomsskoleelever. Kirken må 
møte ungdommene «der de er i livet» med profesjonalitet, 
kjærlighet og en åpen dør. Vi vil skape tillit, senke terskler, 
gi rom for samtale om troen og livet. Samarbeid med kom-
munen så vel som andre kristne ungdomsorganisasjoner 
vil være viktig i dette arbeidet. Det ligger mye relevant 
erfaring i KFUK-M og «Samtaletilbudet 13-20» i Bærum.

Satsingen på ungdomsdiakoni er en forutsetning for 
støtten både fra Borg bispedømmeråd og Leiums Legat. 
Bispedømmerådet ønsker at det utvikles en fagkompetanse 
på ungdomsdiakoni i Søndre Follo prosti, som igjen kan 
komme bispedømmet til gode.

Styrket satsing på frivillige
- Den nye diakonen skal også være menighetens 
frivillighetskoordinator, fortsetter Aaslid. - Vi har mange 
titalls trofaste og dyktige frivillige medarbeidere. De er 
bærebjelken i kirkens arbeid. Frivillig arbeid handler også 
om å høre til et sted og å få være til betydning for alle. 
Derfor er det helt naturlig at en diakon også får den viktige 
oppgaven det er å følge opp de frivillige. 

Hva med de eldre?
Arbeid blant eldre skal fortsatt være viktig i menighetens 
arbeid og vil sortere under diakonen og diakoniutvalget, 
selv om det ikke er diakonens hovedoppgave. Frogn 
kommune har mange eldre innflyttere med behov for 
sosiale nettverk. Mange er svært ressurssterke og ønsker 
å engasjere seg i sosiale sammenhenger og meningsfullt 
arbeid for andre, gjerne i kirken. Noen erfarer å bli alene 
eller å få redusert helse kort tid etter innflytting og merker 
da mangelen på sosialt nettverk. Ensomhet blant eldre er 
ikke uvanlig, men kanskje en ekstra utfordring i Drøbak og 
Frogn. Den eldre delen av befolkning er både en uvurderlig 
stor ressurs og samtidig målgruppe for diakonalt arbeid.

Bærekraft, misjon og miljø
Diakonens fagområde spenner vidt. Viktige emner 
som spenner over alle generasjoner og har fokus på 
bærekraftsmålene, menighetens misjonsengasjement 
(internasjonal diakoni) og forvaltning av skaperverket 
(grønn kirke).

Per Ørjan Aaslid

Ny ungdoms- 
diakon til Frogn
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FASTEAKSJON 2021

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 
785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til 
en mer rettferdig verden sammen.

Tradisjonen tro, gjennomfører konfirmantene og resten 
av Drøbak og Frogn menighet årets fasteaksjon, men den 
blir gjennomført digitalt. Facebook og kirkens hjemmeside 
blir hovedkanalene for vår lokale aksjon. Du støtter vår 

lokale aksjon ved å gi din gave via en av våre digitale 
bøssebærere. Bli med på aksjon «Forandre for andre». 

Mange kommer til å savne de spente konfirmantene som 
i mange tiår har ringt på døren deres, og stått med bøsse 
fra Kirkens nødhjelp. Det at årets aksjon er digital betyr 
ikke at konfirmantene er passive. De skal bidra med å 
skaffe penger ved å gjøre tjenester, lage aktiviteter eller 
finne på andre kreative løsninger for å samle inn mest 
mulig. Også i 2020 ble aksjonen gjennomført digitalt, og vi 
benytter fjorårets erfaringer for å legge til rette for og samle 
inn enda flere penger i år. Trenger du litt hjelp i hus eller 
hage, barnevakt eller til å gå i butikken, så spør en av årets 
konfirmanter og gi en gave til aksjonen. Aksjonsperioden er 
fra 20.-25. mars, med hovedfokus på lørdag og søndag. 

Konfirmantene får god og opplæring i årets tema og 
innhold. Det blir «Helt ærlig» samling der eldre ungdom 
svarer på konfirmantenes spørsmål om hva de mener er 
rettferdig fordeling av verdens goder, vi har undervisnings-
opplegg med kunnskap og idemyldring om hvordan vi 
kan skape engasjement i familiene og lokalmiljøet slik kan 
samle inn mange penger og bidra til en litt mer rettferdig 
fordeling i verden. For aldri før har rent vann vært så viktig 
som nå, når Koronapandemien rammet oss alle. 2020 ble 
et krevende år, og utfordr ingene forbundet med pandemien 
fortsetter i 2021. Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, 
kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot 
det dødelige viruset. Akutt forebyggende hjelp gis ved 
blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler 
og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19. 

Konfirmantenes hovedsatsning oppsummeres den 
21.03, og da håper vi det blir mulig å samles til ung-
domsgudstjeneste på SMIA i en eller flere kohorter. Under 
gudstjenesten ønsker vi å takke konfirmanter, foreldre og 
alle som gir en gave. Vi vil takke Gud for at Norge er et så 
godt land og bo i, og så vet vi at de som får tilgang til rent 
vann er svært takknemlige for muligheten til å gi sine barn 
et bedre liv med god helse, som igjen skaper mulighet for 
skolegang, mindre krig og positiv utvikling i landet der de 
bor.

På forhånd takk for din gave. Har du ikke mulighet til å gi 
direkte til en av våre bøssebærere på Facebook kan du gi 
din gave på;

• Vipps: Send ditt bidrag til 2426

• SMS: Send kodeord VANN til 2426 (250 kr)

• Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493.  
 Merk gaven med «Fasteaksjonen».

Forandre. 
For andre.
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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 
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Det siste året har vi blitt 
formant om å vaske hendene 
våre godt og ofte. Nordmenn 

hadde stort sett god håndhygiene 
også tidligere, men nå er vi blitt enda 
mer bevisste hvor viktig det er.

At tilgang på reint vann er vesentlig 
for håndvasken anser vi som en 
selvfølge. Vi bor i et land med mye 
vann og jevn tilførsel fra regnet som vi 
mottar året rundt, ikke sjelden i større 
mengder enn vi ønsker. I min ungdom 
på 70/80- tallet, var sangen «Herre 
gi oss vannet» mye brukt i kristne 
ungdomsmiljøer.

Jeg husker godt at vi øvde på denne 
sangen i Ten SIng koret jeg var med 
i, en regnfull høstkveld. En av de 
mest replikksterke i koret kommer 
da med denne kommentaren: «Det 
er meningsløst å synge Herre gi 
oss vannet i Bergen på høsten». 
Kommentaren vekte latter og ble også 
utgangspunkt for en andakt om Livets 
vann. Jeg skal ikke dvele mer med 
Lives vann her, selv om man kan si 
mye om det!

Men, vann i konkret betydning er 
livsviktig. Vi antar det som selvfølge at 
vannet renner i springen og er reint. 
Slik er det ikke overalt. Mange steder i 
verden er det ikke enkelt å bekjempe 
coronapandemien med håndvask. 
Ikke er det innlagt vann i huset, 
det kan være lang vei til nærmeste 
vannkilde og vannet man har tilgang 
til kan være forurenset.

Derfor er vannforsyning noe av det 
viktigste Kirkens Nødhjelp jobber med 
i flere av landene de er representert. 

I år som så mange år tidligere er 
nettopp vann temaet for fasteaksjonen. 
Lett tilgang til reint vann betyr mer 
for et lokalsamfunn enn vi er klar 
over. Høsten 2019 var prostidiakon 
Atle Eikeland heldig å få se med egne 
øyne hva vann betyr. Han var med 
Kirkens Nødhjelp på inspirasjonsreise 
for fasteaksjonen til Etiopia. Det var 
en ahaopplevelse å se hvor mange 
ringvirkninger vannforsyning har for 
så mange områder i lokalsamfunnet. 
At reint vann forebygget sykdommer 
og hadde stor betydning for den 

allmenne helsetilstand visste vi, i 
tillegg betydde det også at kvinnene 
som tidligere ofte var de som gikk til 
brønnen og hentet vann nå frigjorde 
tid til annet arbeid som gjerne ga 
økonomisk avkastning. Landsbyer 
med god vannforsyning hadde også 
en høyere andel jenter som gikk på 
skolen, nå fikk de tid til det når de 
ikke trengte å hente vann. Vi så også 
at på skoler som fikk innlagt vann 
og toalett økte andelen jenter som 
fullførte skolegangen. En lærer fortalte 
at det at skolen i landsbyen han vokste 
opp i fikk vann, var avgjørende for 
at han flyttet tilbake og ble lærer 
der, i stedet for å bli byen. Mye 
mer kunne nevnes, kanaler til tørre 
områder og mulighet til å vanne oftere 
og differensiere jordbruket, bedre 
hygiene og mye mer.

Så en gave til fasteaksjonen er en 
støtte til en mye bedre livskvalitet for 
noen av våre medmennesker. Så støtt 
opp om årets fasteaksjon.

Atle Eikeland

FASTEAKSJON 2021

Det livsviktige vannet

Kanal som sørger for vannforsyning over større områder.

Ny pumpe i landsbyen Checah 
betyr mye for folket der.

Skolen kom i prosesjon og takket for 
vannet.Vannkomiteen i landsbyen er takknemlig.
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HVA SKJER?

Konserter
Lørdag 10. april kan Foreningen 
Klassisk i Drøbak ønske publikum 
velkommen til nye konserter etter 
en lang og påtvunget pause. Det 
er seks musikkopplevelser i vår. 
Den første konserten har tittelen 
«Helt intim konsert» og er med 
Paulin Voss og Elena Shalneva. 
Paulins datter, Veronica Eurenius, 
bidrar som korist og duopartner. 

17. april kan publikum nyte en 
tangokonsert med Den Nye Oslo 
Trio. De vil markere at det i år er 
100 år siden tangokongen Astor 
Piazzola ble født.

15. mai kan vi nyte tre klaver-
sonater av Beethoven fremført av 
professor Tor Espen Aspaas. 

29. mai kommer Barokkanerne 
med et spennende program som 
de har kalt «Barokkmusikk i 
kammerformat» 

Våre to konserter i juni har både 
norsk musikk og barokkmusikk på 
programmet.  
5. juni vil Elena Shalneva og 
Andreas Taklo, en ung og lovende 
musiker, tilby firhendige klaver-
stykker av Halfdan Kjerulf og 
russiske Andrej Gavrilin. Lørdag 

12. juni vil cembalist Knut 
Johannessen avslutte konsertserien 
med perler fra barokken på vår 
flamske cembalo. 

Vi håper at mange ønsker seg 
gode kulturopplevelser nå - og at 
vi kan fylle opp minst 70 tillatte 
plasser i kirken. Rammene for 
konserter har forandret seg på 
grunn av alle restriksjonene, 
og det er en god del jobb med 
logistikken for at publikum skal 
føle seg trygge. Vi skal gjøre alt 
vi kan for å forhindre smitte. 
Billettsalg skal skje ved inngangen 
til kirken, og vi åpner en time før 
konsertene begynner.

Ikke alle barn kan bo hjemme
Et trygt og godt hjem er viktig for et barn. Heldigvis har de fleste barn 
foreldre som bryr seg og ivaretar deres behov.

Dessverre er det noen barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. 
Foreldrene deres er som oftest glade i dem, men av ulike årsaker klarer de 
ikke å ivareta barnas behov for kjærlighet, for å bli sett og fulgt opp. 
Ofte vil hjelpetiltak fra barneverntjenesten støtte foreldrene til å gi barna en 
rimelig god oppvekst, men noen barn må dessverre bo utenfor hjemmet, 
som regel i fosterhjem. Noen i en tidsavgrenset periode, andre vokser opp i 
fosterhjemmet.

Høsten 2020 inviterte Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad 
tros samfunn, deriblant Den Norske Kirke, til nasjonal dugnad for fosterhjems-
rekruttering. Trossamfunnene signerte en «ambassadøravtale» med Bufetat 
som er det statlige barnevernet og en av hovedoppgavene er å rekruttere, 
lære opp og formilde fosterhjem. 
«Ikke alle barn er trygge hjemme» sa Ropstad. Dessverre har han rett. Flere 
barn venter på et trygt hjem hvor de kan være seg selv. Derfor vil Kirken 
være med på denne dugnaden, også Borg bispedømme. Også i vårt område 
trengs det flere fosterhjem.

Hvem kan så bli fosterhjem? Barn er forskjellige, også fosterbarn! Behovene 
deres vil variere fra barn til barn. Alle trenger kjærlighet, men den vil måtte gi 
seg utslag på ulikt vis. Noen trenger å hjelpes til å ta plass, andre trenger først 
og fremst å bli satt grenser for. Noen skal ha mye kontakt med biologiske 
foreldre, andre lite. Noen liker best inneaktiviteter andre vil helst være ute så 
mye som mulig. Derfor er det behov for ulike typer fosterforeldre. 
Familier som bor på landet, som bor i byen, familier som liker å leve et rolig 
liv i hjemmet sitt, familier som er aktive. Idrettsaktive, de som har musikk 
som hobby, familier med dyr, familier uten dyr fordi barnet er allergisk osv.

Kanskje nettopp din familie kan tenke seg å åpne hjemmet for et barn 
som trenger det? En slik avgjørelse må en ha tenkt nøye gjennom. For mer 
informasjon se bufdir.no/fosterhjem. Her er det informasjon om hva det vil 
si å være fosterhjem og kontaktopplysninger til Fosterhjemtjenesten i vårt 
område. 

Atle Eikeland
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Vårens konfirmasjoner flyttes til høstsemester
Nå er det endelig bestemt at konfirmasjonsgudstjenestene 
flyttes til høstsemesteret.

Menighetsrådet har gjort følgende vedtak:

• Konfirmasjonsgudstjenestene i 2021 utsettes  
til høstsemesteret,

• med unntak av de som ber spesielt om  
å få konfirmere seg i mai.

Denne beslutningen er tatt på bakgrunn av biskopenes  
anbefaling om å utsette alle konfirmasjoner til høst semesteret. 
Hos oss i Drøbak og Frogn blir det konfirmasjoner helgen 
den 28. og 29. august, helgen den 4. og 5. september og 
den 11. september. Det blir opprettholdt konfirmasjon 
i mai for de konfirmantene som av ulike grunner har et 
ønske om det. Det betyr at det, ved behov, kan bli en eller 
to konfirmasjonsgudstjenester også i mai.

Konfirmasjonstiden for årets konfirmanter har vært en 
blanding av digital undervisning og samlinger i Drøbak 
kirke. De gangene vi har møttes i kirken har vært dyrebare. 
Vi har arbeidet for å skape nærhet til troen og tilhørighet til 
kirkerommet og den kristne kulturhistorien som konfirman-
tene er en del av. Vår opplevelse er at årets konfirmanter 
har et høyt refleksjonsnivå, og at de tenker nøye gjennom 
det som blir formidlet. Kanskje skaper pandemien en form 
for ærefrykt over livet og en undring over hvordan verden 
fungerer, eller kanskje er det helt andre ting som gjør årets 
kull har noe unikt ved seg? Vi er blitt veldig glad i årets 
konfirmanter, og ønsker å gi dem det beste vi har å by på. 
Nå har vinterleir blitt til sommerleir og mulighetene for 
å samles har vært små. Vi krysser fingrene for at det med 
våren og varmen skapes rom for flere fysiske møtepunkter. 
Vårt ønske å bli ordentlig godt kjent med hver og en av 
konfirmantene, og skape gode minner frem til konfirma-
sjonen i august/september. 

På forunderlig vis har ungdommen skapt gode 
samtaler via digitale «Zoom-samlinger». 10-15 av de 
unge lederne har hver uke i januar og februar møttes 

digitalt for å snakke om «ukas opptur» og «ukas nedtur». 
Bak hver sin skjerm har de åpnet for gode samtaler, 
morsomme innspill, quiz og leker tilpasset digitale tider.

Meningsfulle samtaler
Det er med stor respekt for ungdommen og mye ny innsikt 
jeg ser tilbake på hvor fine og meningsfulle samlinger det 
går an å skape digitalt. Tanken har slått meg, at kanskje 
enkelte opplever at det er lettere å være åpen når man 
sitter på sitt eget rom med sin egen mobil. Uansett grunn 
har det vært en opptur med Zoom-samlinger, selv om vi 
selvfølgelig ser frem til å møte alle ansikt til ansikt.

Om å ha en god venn og være en god venn
Samtalene har handlet om viktigheten av å ha en god 
venn, og det å være en god venn. Noen av bibelfortelling-
ene som har dannet bakgrunn for praten er fortellingene 
om Bartimeus, Sakkeus, kvinnen ved brønnen og den 
hjemkomne sønnen. Alle disse fortellingene sier på ulik 
måte noe om å ha respekt for hverandre og om å møte 
hverandre med raushet og omsorg, slik Jesus gjorde det. 
Fortellingene handler også om å bryte ned fordommer mot 
ulike mennesker og om å våge å være åpen om egne behov.

Noe av det som ble tatt opp kan være tips til oss alle når vi 
møter mennesker:

• Husk å spørre hva de du skal hjelpe trenger. Det kan 
være godt at de får satt ord på det selv. 

• Det er ikke alltid det du tenker, som er det den andre 
har mest behov for; så spør, ikke gjett.

• Prøv å se de som skjuler seg i mengden, kanskje de 
trenger å bli sett.

• De som har mye penger, er populære og som gjør mye 
ut av seg, kan være de som er mest ensomme. 

• Våg å ha et åpent sinn når du møter en du er litt 
skeptiske til.

• Noen har vanskelig for å møte mennesker, ha tillit til 
folk. Kanskje har de blitt mobbet og føler seg utstøtt?

• Ta kontakt. Vær der over tid, selv om enkelte kan være 
litt innpåslitne. Gjelder det deg, stol på venner rundt 
deg. Våg å tro at folk vil deg vel.

• Det er viktig å ha et fellesskap der man kan stole på 
hverandre.

Oddrun Bøhlerengen

KONFIRMANTER/UNGDOM

Sammen på Zoom
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PÅSKEQUIZ

1. Når sto Drøbak kirke ferdig?

2. Hvor mange kirker har vi i Frogn 
og Drøbak sokn, og hvor gamle 
er de til sammen?

3. Hvordan beregnes når påsken 
skal være?

4. Fra hvilke kirkebygg er disse 
bildene tatt? 

5. 2020 var et spesielt år. Derfor blir 
spørsmålet; hvor mange tror du 
deltok på de 103 gudstjenestene 
som ble feiret i 2019? 

6. Digitale Gudstjenester ble raskt 
en realitet i 2020. Hvor mange 
slike ble produsert i fjor?

7. Som vi kunne lese i forrige 
Kirkenytt, støtter menigheten 
siden 2020 et misjonsprosjekt på 
Madagaskar, men i hvilket land 
støttet vi tidligere? 

8. På side 2 ser du alle ansatte i 
kirken vår, gjett hvor mange alle 
disse er til sammen. 

9. Hvor mange og hvilke av de 
offisielle flaggdagene i Norge er 
knyttet til kirkelige høgtidsdager?

10. Hvor i Bibelen kan vi lese om 
pesach, påsken Jesus og jødene 
feiret?

11. Hvor er Golgata?  
A) I sentrum av Betlehem  
B) I utkanten av Jerusalem  
C) På Geilo

12. Er det et eget kapell i Smia?  
A) Ja 
B) Nei-alle seremonier foregår  
i Storstua 
C) Ja, inne på kirkekontoret

13. Hvordan lyder det 7. bud?

14. Når du folder hendene for å be – 
hvilken tommel skal være øverst?  
A) høyre  
B) venstre  
C) det kommer an på om du er 
høyre eller venstrehendt  
D) det spiller ingen rolle, kirken 
har ingen norm på dette

15. Hva heter hovedpersonen i 
Monty Pytons film fra 1979, 
som til en viss grad handler om 
påsken?

Kirkenytts uhøytidelige 

PÅSKEQUIZ!

Svar på quizen

1. 1776 2. 3 stk., 272 år (Smia 2016 og Frogn fra 1999) 3. Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. 4. A) Frogn kirke, B) 
Drøbak kirke C) Frogn kirke 5. 13007 6. 40 stk 7. Brasil 8. 713 9. 4, (1.jule-1.påske-1.pinsedag og Olsok) 10. Andre Mosebok 11. B) Jerusalem 12. A) Ja 
13. Du skal ikke stjele 14. D), dette er faktisk individuelt, noe man lærer instinktivt som barn 15. Brian

Poengberegning; dersom du er fornøyd med dine svar får du 10 poeng. Hvis du lærte noe du kan ha nytte av, får du 5 poeng til. Hvis du synes det var 
fine spørsmål, får du ytterligere tre poeng. Du får også to poeng hvis du gjettet før du sjekket svaret. Dersom du var bedre enn den du konkurrerte mot, 
får du tre ekstra poeng! Gratulerer!

A B

C

Her kan du gjette og teste dine kunnskaper om kirken  
og denslags! Diskutér og konkurrer gjerne mot noen andre!  
Ikke sjekk svaret før du har gjettet!

Årsstatistikk: Hva sier tallene for 2020?
Det føres statistikk over så mangt. 
I kirken telles både antall kirkelige 
handlinger, antall deltakere, og mye 
mye annet. Men hva i all verden kan 
man få ut av tallene for det rare året 
2020??

Vi er vanligvis veldig opptatt av 
gudstjenestefremmøtet. Det er ikke 
spesielt interessant denne gang. 
Ukesvis med stengte kirker og 
begrenset antall deltakere gjør at vi 
bare må si at det ble som det ble!

Men vi har både døpt, konfirmert og 
gravlagt også i 2020. Og der finner vi 
noen tall som er til å bli litt klokere av:

Dåp: Vi døper flere! Tross alle 
restriksjoner har vi døpt en større 
andel av antall fødte i 2020 enn i 
2019! Det er jo kjempepositivt! 53% 
av årskullet er døpt. 

Konfirmasjon: Også her øker andelen 
av årskullet, til 51%. Og med tanke 
på hvor godt kirken klarte å håndtere 

konfirmantene og konfirmasjonene 
under en krevende pandemi, kan 
vi håpe at det gir ytterligere økning 
fremover.

Gravferd: Andelen kirkelig gravferd 
av dødsfall i kommunen steg til 84%. 
Vi må tro det er et tegn på at kirken 
oppleves som en relevant og trygg 
forvalter av viktig livsfaseseremonie.

Vi tar med oss dette videre inn i 2021 
og håper selvsagt at alt som har måttet 
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PÅSKE

Dette er et spørsmål jeg har 
fått ofte når det nærmer 
seg påske, og man sitter og 

lurer på hvorfor man har alle disse 
deilige fridagene. De fleste vet at 
det er fordi Jesus døde på korset, og 
sto opp igjen. Men hvis Jesus døde 
på langfredag, og sto opp igjen på 
søndag, hvorfor sier vi da at Han sto 
opp på den tredje dag? Det er da ikke 
tre dager mellom fredag og søndag?

For å få svaret på dette mysteriet, må 
vi tilbake til jødene og den jødiske 
kalenderen. Det første vi må legge 
merke til er at jødene teller dagen fra 
solnedgang til solnedgang. Så dagen 
begynner omtrent 6 timer tidligere 
enn det som vi regner i dag. En jødisk 
sabbat er derfor fra fredag kveld til 
lørdag kveld. 

Den høytiden Jesus og disiplene 
Hans forberedte seg til var den 
jødiske påsken, Pesach, der de 
markerte utvandringen fra Egypt. 
Den varierte hvert år, men det 
året Jesus døde var den rett før en 
sabbat. Det siste måltidet Jesus 
hadde med disiplene sine var på 
en onsdag, dagen før påsken. Dette 
var altså ikke selve påskemåltidet, 
men dagen før. Dette kommer frem 
i Johannes 13.1. Men siden jødene 
teller dagene fra solnedgang vil det 
si at nattverdsmåltidet og den senere 
arrestasjonen skjedde på tirsdag kveld. 
Natt til onsdag og onsdagen gikk 
deretter med til rettsakene og alle 

de tilhørende hendelsene. Men før 
solnedgang på onsdag var Jesus hengt 
på korset og død. Dette var uvanlig, 
siden en korsfestet person ofte hang 
på korset i mange dager før han 
døde. Men Jesus var død allerede før 
solnedgang på onsdag. I motsetning 
til de andre som ble hengt på korset 
denne dagen, var han allerede død 
når kvelden nærmet seg. 

På onsdag kveld til torsdag kveld feiret 
jødene den usyrede brøds høytid, 
så de korsfestede måtte fjernes før 
denne startet. Så hadde de en vanlig 
dag fra torsdag kveld til fredag kveld. 
Da rakk kvinnene å kjøpe krydder 
på markedet, før de igjen hvilte på 
sabbaten fra fredag kveld til lørdag 
kveld som vanlig, som vi kan lese i 
Lukas 23.56. Derfor var det først på 
søndag morgen at kvinnene kom til 
graven for å stelle liket til Jesus og 
fant en tom grav. Da hadde det gått 
tre dager og tre netter, slik Jesus selv 
hadde fortalt. Torsdag, fredag, og 
lørdag. 

Man kan lure på hvorfor dette ble 
endret til slik det er i dag? Det 
skjedde på kirkemøtet i Nikea i 
325, det første store kirkemøtet etter 
at kristendommen hadde blitt den 
eneste religionen i Romerriket under 
keiser Konstantin. Da ønsket man at 
kristendommen og kirken ikke skulle 
være så tett knyttet til jødedommen. 
Man endret dagene, man markerte 
Jesu lidelse og død til å passe bedre 

med den romerske kalenderen og 
kombinerte den med den romerske 
høytiden for fruktbarhet og vekst. 
Tidspunktet for påsken varierer, og det 
er ikke alltid slik at de kristnes påske 
er samtidig som jødenes påske. I år 
er det samme tidspunkt de kristne og 
jøder markerer, men i fjor begynte 
jødenes påske uken etter at den 
kristne feiringen var over. 

Når dette ble endret var det ikke 
meningen at de tre dagene Jesus var 
i graven skulle stemme overens med 
de dagene man leser om i Bibelen. 
Hendelsene er de samme, men 
tidsregningen går ikke helt opp. Men 
det var merkedager på samme måte 
som man markerer Jesu fødselsdag i 
jula selv om Han ikke nødvendigvis 
ble født i desember. Det er nok derfor 
det har blitt så mye forvirring rundt 
disse tre dagene. 

Til slutt kan man jo spørre seg om 
dette spiller noen rolle? Til syvende og 
sist gjør det nok ikke det, men det kan 
være et viktig poeng å komme med 
neste gang noen lurer på hvordan 
kristne kan telle tre dager mellom 
langfredag og første påskedag. Det 
viktigste er jo hva som skjedde, ikke 
nødvendigvis når det skjedde. Jesus 
døde på korset for våre synder og sto 
opp fra de døde. Det er det viktigste 
og det er det som er påskens budskap. 

Ida Marie Hagen

Kan kristne telle?

utgå kan gjenoppstå dette året. Og 
gleder oss over at det som faktisk ble 
gjennomført, og som kan telles på en 
meningsfull måte, viser at lokalkirken 
står sterkt blant befolkningen.

Kirke på nett: Her har det vært en 
eksplosjon! Vi har nådd nye personer 
og grupper, fått utfordret egen 
kreativitet og lært masse! Kirken har 
blitt synlig på nye plattformer. Fra 
å ikke ha sendinger på søndager 
overhodet før pandemien kom, endte 

vi i 2020 med å ha gudstjeneste eller 
søndagsandakt på nett samtlige 40 
søndager etter nedstengningen i mars, 
enten i stedet for fysisk gudstjeneste, 
eller i tillegg i de periodene vi kunne 
møtes fysisk. Vi valgte å fortsette det 
digitale tilbudet parallelt med åpne 
kirker. Varierende i form, innhold og 
seeroppslutning, men vi snakker om 
tusenvis av visninger. I tillegg har vi 
hatt flere ukentlige innslag av kortere 
varighet: Ord for kvelden, fortelling 
for barn osv. 

Tallene for 2021 vil heller ikke bli 
lette å tolke, men vi kan jobbe for at 
den positive trenden for de kirkelige 
handlingene skal fortsette! Det er 
moro med økt oppslutning!

Årsrapport for 2020 for alt av kirkelig 
virksomhet i Drøbak og Frogn 
menighet er lagt ut på vår hjemmeside 
www.kirken.no/frogn

2
3 4
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ALTERTAVLEN

Det gikk mange år fra første 
gang jeg så altertavlen i Frogn 
kirke, til jeg oppdaget det. De 

varme fargene i bildet gjorde nettopp 
det. De varmet meg. Men Altertavlen 
hadde også kalde farger og mørke 
toner. Jeg så den klare hvite stjernen 
over krybben. Den fortalte om fødsel, 
men den hadde stråler som formet et 
kors. Stjernen på altertavlen varslet 
også død. Dette ledet blikket mitt mot 
den andre siden av altertavlen. Der 
var det et ordentlig kors, eller rettere 
tre kors. Og så: Jesu døde kropp 
under korsene. Mer fikk jeg ikke ut av 
bildet, før det var gått noen år.

Da så jeg det. Hodet som bøyde seg 
over Jesus. Hvem kunne det være? Det 
så ut som en kvinne. Hun holdt ham 
inntil seg på fanget sitt. Det var da en 
underlig fortelling. Hvor hadde jeg sett 
det tidligere? Jo, i Peterskirken i Roma. 
Michelangelo hadde hugget det ut i 
sten. En stor skulptur i full størrelse. 
Maria med Jesu døde kropp i fanget. 
Motivet har et navn i kirkekunsten: 
«Pietà». Det betyr medfølelse. Denne 
hendelsen viser en av Marias store 
sorger.

Det er tid for Påske. Jesus lider. Men 
Maria lider også. Det ser ut som om 
lidelsen er en naturlig del av livene deres, 
ikke det at de ikke gråter eller ønsker seg 
bort, men de aksepterer til slutt.

Maria gjennomlever sju store sorger. 
Den første er profetien til Simeon i 
Tempelet. Jesus er 8 dager gammel og 
nettopp omskåret. Maria får ikke bare 
budskapet om at Jesus er frelseren 
som skal komme. Hun får også vite at 
gjennom hennes hjerte skal det gå et 
sverd.

Josef og Maria må flykte til Egypt 
med et lite spebarn. Hun vet at Kong 
Herodes vil drepe barnet hennes. 
Jesus forsvant i Jerusalem som 
tolvåring. Det er Påske og fest og 
enorme folkemengder i Jerusalem. Så 
møter Maria Jesus på vegen til Golgata 
med korset. Deretter ser hun sønnen 
sin korsfestet. Hun tar imot ham når 
de tar ham ned av korset. Til slutt ser 
hun ham gravlagt. 

Maria svøpte ham og la ham i en 
krybbe, leser vi i juleevangeliet. Maria 
la likklærne rundt ham og la ham i en 
grav, kan vi se i kirkekunsten.

Det er godt å dvele ved detaljer. 
Sorger er ikke uviktige deler av 
livet. Vi kan gråte og ønske oss bort, 
men til slutt må vi bare akseptere. 
Men hvordan blir det store bildet i 
livet vårt? Altertavlen i Frogn kirke 
domineres ikke av mørket. Bildet er 
lys og varme, det er den oppstandne 
Kristus selv.  

Hanne Tegnér

Maria, Guds mor, i Frogn kirke

Ny navnet minnelund 
på gravplassen ved 
Frogn kirke

En navnet minnelund er graver i 
et felt med felles minnesmerke, 
hvor det er anledning til å sette 

opp skilt med navn og års tall for 
fødsel og død på den gravlagte. I 
en navnet minnelund vil gravplass-
forvaltningen sørge for felles 
beplanting og de etterlatte kan sette 
ned blomster og lys.

Det er ca. 10 år siden det ble 
etablert en liten navnet minnelund 
på nordsiden av Drøbak kirke med 
ca. 200 urneplasser. Det er blitt 
stadig flere som velger en plass på 
minnelunden istedenfor en egen 
urnegrav, og de siste årene er det satt 
ned mellom 20 og 25 urner pr. år på 

navnet minnelund i Drøbak.
Nå skal det etableres en navnet 
minnelund på gravplassen på Frogn.
Minnelunden plasseres sentralt, 
mellom den gamle og den nye 
delen og i umiddelbar nærhet til 
parkeringsplassen. Gravfeltet har 
plass til ca. 400 urner (50x50 cm). 
Universell utforming er godt ivaretatt. 
Minnelunden rammes inn av en lav 
mur i 90 graders vinkel. Navnetavler 
vil bli en del av murens hjørneparti, 
der det også tilrettelegges for å 
sette ned blomster og lys. På hver 
side settes det ut hvilebenker. Fra 
minnelunden er det fin utsikt mot sør, 
ut over et åpent jordbrukslandskap.

Som en del av den nye minnelunden 
skal det settes opp en stor skulptur, 
laget av Reidar Finsrud. Stedet skal 
oppleves som en park til ettertanke 
og bearbeiding av sorg, et sted hvor 
man kan vandre rundt, sitte ned, være 
stille, reflektere over livets mange 
sider. Vi vil presentere skulpturen i 
neste utgave av Kirkenytt.

Minnelunden er utviklet i samarbeid 
med landskapsarkitekt John Berg og 
det er Braathen Landskapsentrepenør 
AS som skal stå for utførelsen. 
Anleggsarbeidet skal starte opp i 
begynnelsen av juni og være sluttført i 
juli/august.

12  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
06.12.2020 Edvard Alexander Larsen Vågan

17.01.2021 Fillip Opdahl

31.01.2021 Johannes Bye Moe

14.02.2021 Oléa Rommerud-Haldorsen

14.02.2021 Ella Wassum Hustad

07.03.2021 Norah Amalie Stenset-Andresen

Vigde
Vielsesdato Navn
22.11.2020 Siri Øiestad og  
 Simen Klynderud
03.02.2021 Oxana Strebkova og  
 Steinar Aaslund

Gravferd
Seremonidato Navn
18.12.2020 Knut Alve Nilsen

18.12.2020 Torild Hansen

05.01.2021 Reidar Kaare Gilstad

08.01.2021 Karen Knudsen

08.01.2021 Steinar Skoglund

12.01.2021 Eva Kihl

15.01.2021 Evald Marelius Frisk

15.01.2021 Øyvind Moeng

19.01.2021 John Kristian Skaug

19.01.2021 Marit Johanne Hansen

22.01.2021 Helge Strypet

22.01.2021 Bjarne Ekornseter

29.01.2021 Jonna Morid Johansen

29.01.2021 Inger Pernille Baardseth

02.02.2021 Solveig Fiskaa Vestby

05.02.2021 Mette Karina von Hirsch Thorp

05.02.2021 Lillian Wera Friberg

12.02.2021 Terje Abrahamsen

12.02.2021 Arne Hellstrøm

26.02.2021 Anne Margrethe Wrangell

02.03.2021 Svein Fredrik Aronsen

02.03.2021 Morten Øye

12.03.2021 Randi Elisabeth Reff

12.03.2021 Gunnar Bratlie

16.03.2021 Gerd Westberg

19.03.2021 Gjerd Eldrid Hatteland

Kirken i Drøbak og Frogn 
kan tilby avtale om 
sommerstell av gravsted på 
Drøbak og Frogn kirkegård.

Første gang det inngås 
avtale blir det montert 
en selvvanningskasse på 
graven som består av en 
vannbeholder med en 
jordkasse på toppen. Denne 
sikrer jevn vanntilgang til 
blomstene.

Hvert år blir jorda i kassen 
skiftet ut. Det blir plantet 

vårblomster (påskeliljer 
eller stemor) tidlig på våren. 
Når faren for nattefrost er 
over blir disse erstattet av 
sommerblomster i måneds-
skiftet begynnelsen av juni. 
I september blir det plantet 
høstlyng.

Avtalen er basert på 
forhånds betaling enten årlig 
eller for en lengre periode. 
Når avtaleperioden utløper 
sender kirkekontoret ut 
tilbud om forlengelse.

Pris sommerstell i 2021:

Kr 1.610 inkl. mva. for 
selvvanningskasse ferdig 
montert (engangsutgift ved 
starten av avtale).

Kr 1.435 inkl. mva. pr år for 
sommerstell.

For å inngå en avtale om 
sommerstell, vennligst ta 
kontakt med kirkekontoret 
på tlf. 64 90 61 72 eller 
epost saksbehandler.frogn@
kirken.no

Gravstell
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GUDSTJENESTELISTE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Ski - Kolbotn
Askim - Nesodden - Ås

Tlf. 64 91 49 00 (24t) 

jolstad.no

Søndag 21. mars
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 28. mars - Palmesøndag
Kl. 11.00 Frogn kirke
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Soul Children deltar

Torsdag 1. april - Skjærtorsdag
Kl. 19.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Fredag 2. april - Langfredag
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Lørdag 3. april - Påskenatt
Kl. 23.00 Drøbak kirke
Påskenattsmesse v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 4. april – 1. Påskedag
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 11. april
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

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

Søndag 25. april
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Menighetsmøte

Lørdag 1. mai 
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen
I samarbeid med Frogn Arbeiderparti

Søndag 2. mai
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Lørdag 8. mai
Kl. 12.00 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 9. mai 
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Torsdag 13. mai – Kr. Himmelfartsdag 
Kl. 11.00 Follo Museum
Friluftsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg  

Søndag 16. mai
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 17. mai – Norges Nasjonaldag
Kl. 11.30 Drøbak kirke
17. mai gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 23. mai – 1. Pinsedag
Kl. 11.00 Frogn kirke
Høytidsgudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Mandag 24. mai – 2. Pinsedag
KL 12.00 Oscarsborg
Prostigudstjeneste

De fleste søndager vil det være 
dåpsgudstjeneste kl 13.00 i samme kirke 
som søndagens hovedgudstjeneste.

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.

DIGITAL SENDESKJEMA FOR PÅSKEN 
• Søndag 28.3, kl. 11.00  

Søndagsandakt på Palmesøndag  

• Mandag 29.3 kl. 20.00  
Påskeinnslag fra ungdomsarbeidet  

• Tirsdag 30.3 kl. 20.00 «Påskeprat»  

• Onsdag 31.3 kl. 21.00  
Ord for kvelden 

• Torsdag 1.4 kl. 11.00 
Skjærtorsdagsandakt 

• Fredag 2.4 kl. 11.00 
Langfredagsandakt  

• Fredag 2.4 kl. 16.00 Kaffeprat om påske

• Lørdag 3.4 kl. 11.00 
«Oppstandelsesperlen» - video fra 
konfirmantarbeidet 

• Lørdag 3.4 kl. 23.00 Påskenatt live

• Søndag 4.4 kl. 11.00  
Søndagsandakt på 1. påskedag 

• Mandag 5.4 kl. 20.00  
«Syng påske!» - musikkandakt

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

AVLY
ST
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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

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



«JEG ER IKKE SÅ GLAD I KLEMMER, JEG»

Det er nok flere enn meg som 
husker NRK-journalisten 
som med stor entusiasme 

intervjuet damen på sykehjemmet 
om hvor godt det skulle bli å få en 
klem igjen. Svaret som damen ga var 
tydelig og kontant «Jeg er ikke så glad 
i klemmer, jeg» svarte hun - med et 
vennlig smil.
 
Hendelsen satte tankene i gang og 
skapte grunnlag for refleksjoner.

Episoden ble en vennlig påminnelse 
om at vi mennesker er 
forskjellige og har høyst ulike 
behov. Noen av oss er vant 
til å gi og få klemmer av 
de fleste vi omgås, mens 
andre kanskje ikke har 
de samme erfaringene 
og vanene når det gjelder 
«den gode klemmen».

Det ble også en påminnelse 
om hvordan mange av oss 
tilpasser oss samfunnets 
normer, selv om vi kanskje 
egentlig ikke helt har lyst.
 
Jeg husker at jeg var med 
som forelder på en skoletur 
med 9.-klassinger. De fleste 
ungdommene formelig klatret 
og kløv rundt og over hverandre 
i en eneste stor mølje når det var 
mulighet for det. Men ikke alle. Noen 
deltok ikke i dette som fremstod som 
trivelig og trygt for de aller fleste.
I andre sammenhenger har jeg 
opplevd at noen har kjent seg 
ubekvemme med all klemmingen.

Det minnet meg om at ikke alle bærer 
på de samme erfaringene.
 
Jeg har opplevd at jeg «automatisk» 
har villet gi en klem til mennesker 
jeg ikke kjenner så godt, men at 
kroppsspråket til den andre har 
gjort at det ble et håndtrykk eller en 
vennlig klapp på skulderen i stedet.

Vi er ikke like
De fleste av oss har en forståelse av at 
vi er ganske frie til å mene, si og gjøre 
hva vi vil, bare det skjer innenfor 
samfunnets vedtatte rammer.
 
De aller fleste vil allikevel tilpasse 
seg de normene og verdiene som 
eget miljø representerer. Bare tenk 
tilbake på hvordan kleskodene var 
på din arbeidsplass for 30 år siden. 
En kollega fortalte meg at på hans 
arbeidsplass var det blådress som 
gjaldt, og min mor fortalte at det gikk 

mange år før hun ble 
«dus» med sjefen! 

Da jeg vokste opp startet skoledagen 
med oppstilling på rekke og 
salmesang. Jeg kunne nevne mange 
flere slike eksempler på ting som 
“bare var sånn”. Ting vi kanskje 
ikke stilte spørsmål ved, men bare 
aksepterte. 

Slik var det en gang. Kodene er 
endret, men det er fortsatt mange 
uskrevne regler som gjelder, og som 
vi forholder oss til - bevisst eller 
ubevisst.

Fortsatt skal det mot til å bryte inn-
lærte regler og rammer uten at man 
blir «stemplet» som annerledes eller 
utenfor.
 
Eksemplene gir grunn til å reflektere 
over om vi er så frie som vi tror 
eller om vi er fanget i vår egen 
forståelsesramme.

Tilbake til klemmen
Klemming handler mye om det vi 
lærte og erfarte som vanlig i barn-
dommen. For en eller kanskje to 

generasjoner side var det slett 
ikke vanlig med klemmer til 
alle og enhver. Klemmen var 
forbeholdt noen få utvalgte. 

I dag er det ikke så sjeldent at 
vi hører setningen “gi mamma/
onkel/bestemor en klem”. 

Klemming er bare et eksempel 
på noe som forventes. Ikke 
minst overfor små barn er det 
viktig at de selv faktisk får styre 
om de vil klemme eller ei. Men 
dette er like viktig for voksne.
 
Alle liker rett og slett ikke 
å klemme. Kanskje vil 

konsekvensene av pandemien 
åpne for større aksept for 
ulikhet, slik som andre store 

omveltninger i samfunnet har endret 
normer og tankesett.
 
NRK-journalisten hadde en 
forventning om at damen på 
sykehjemmet ville svare positivt på 
spørsmålet om hun gledet seg til en 
klem. 
 
Kudos til damen som svarte ekte og 
ærlig, og som gjennom det minnet 
oss på at vi er ulike, med høyst ulike 
vaner og behov.

Bente Bjerknes

HVERDAGSLIV


