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Vindusvask i Drøbak kirke
I disse førjulstider er det for mange tid for 
stor rengjøring. Kriker og kroker som resten av 
året blir glemt skal nå gås over med mopp og 
vaske klut.
Så også i Drøbak kirke. Et krevende bygg å gjøre 
rent i. Det var 8 år siden vinduene i kirken sist 
ble vasket i forbindelse med en stor rehabilitering 
av hele kirken. Så det var på tide med en 
skikkelig vindusvask og våre kirkegårdsansatte 
Antoni Zolnerkiewicz, Deogracious Manganga 
og Per Gunnar Hoel tok jobben. Det måtte mye 
snekkerarbeid til for å lage solide plattinger for 
å plassere stiger og trapper. Her ble HMS godt 
ivaretatt.
Og nå er vinduene skinnende rene, i hvert fall 
på innsiden. Utvendig vask skal tas når været 
tilllater det. En stor takk til Per Gunnar, Antoni  
og Deogracious for godt utført arbeid!

Kirkeverge 
Per Ørjan Aaslid
Tlf: 64 90 61 71/904 09 816
PA482@kirken.no

Menighetsmusiker
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 950 78 559
SR777@kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Antoni Zolnerkiewicz
Tlf: 407 39 785
AZ653@kirken.no

Sogneprest 
Dag-Kjetil Hartberg
Tlf: 64 90 61 74/911 04 341
DH469@kirken.no

Kantor
Rudolf de Beer 
Tlf: 950 13 440
RB898@kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Per Gunnar Hoel
Tlf: 928 83 547
PH753@kirken.no

Kapellan 
Andreas Skolt Iversen
Tlf: 993 53 016 
AI852@kirken.no

Menighetspedagog
Tracy Steller (slutter 31.12.21)
Tlf: 928 01 504
TS842@kirken.no

Kirkegårdsarbeider 
(i praksis)
Deogracious Manganga
Tlf: 998 89 626
DM437@kirken.no

Kapellan 
Camilla Kofoed-Steen
Tlf. 413 81 507
CK525@kirken.no

Kateket
Oddrun Bøhlerengen
Tlf: 482 45 718
OB936@kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider 
(Deltid 10%)
Sara Emilie Jonhaugen
Tlf: 450 04 064 
Sarahejonhaugen@outlook.com

Saksbehandler 
(80%)
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/982 45 564
GB327@kirken.no

Kirketjener
(50%)
Frode Waaler
Tlf: 406 03 907
FW577@kirken.no

Prostidiakon
Atle Eikeland
Tlf: 948 56 362 
Ae943@kirken.no

Sekretær 
(50%)
Randi Flock
Tlf: 64 90 61 70/970 05 550
kirkekontoret.frogn@kirken.no

Trosopplærer
(vikar 50%)
Amalie Karijord Stokke
Tlf: 932 12 310
AK693@kirken.no

Diakon 
Maria Njerve Borgenvik
Tlf: 952 31 489
MB387@kirken.no
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Drøbak  
Gospel

Endelig. Etter over et år nærmest 
uten så mye som en øvelse er koret 
i fint driv fram mot julekonserter. 
En seminarhelg i høst satte fart i 
julesangen, og Leif Ingvald Skaug fikk 
fram magabrølet fra tandre sopraner 
og litt tøffere alter. Korets basser og 
tenorer ble nesten litt skremt der de 
sto sammenklemt mellom skrikende 
damer.  

Leif Ingvald, som også går under 
navnet Organisten i Indre Østfold, 
reiser land og strand rundt med 
konseptet Gospel Explosion. 
Korøvelser med gospelsang med mye 
trøkk. Drøbak Gospel leverte varene, 
han ble faktisk imponert over hvor 
samsunget vi var. Og det etter et års 
pause!

Nå øves det til julekonserter. Det 
går i lydfiler på øret, og sang i 
bilen, i dusjen, på vaskerommet 
og selvfølgelig i Frogn kirke hver 
mandag. Stemmegruppene øver 
sammen utenom korøvelsene, her gir 
vi alt for å levere en julekonsert med 
høy kvalitet.

Hilde Løwén Grumstad

ADVENTSFESTIVAL

ADVENTSFESTIVAL 2021
Det er tid for advent, vi teller ned

Som bilag til denne utgaven av Kirkenytt vil dere få programmet til Adventsfestival 2021.
Nok en gang kan vi invitere til et rikholdig og variert program i kirkene våre. Mange konserter av ulike slag, julespill, 

allsangkveld og juleverksted. Her er det noe for alle. Her kan du senke skuldrene og finne ro i førjulstida.

Velkommen 
til ADVENT 2021

Klassisk jul 03.12.

Julekonsert med Oslo Stykekvartett 10.12.

Konsert med Martin 
og Henrik Enger Holm 
15.12.

Konsert med  
Margaret Berger og 

Lenny Kittelsen  
18.12 Julekonserter med Drøbak Gospel 12.12. og 13.12.
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SORG

Illustrasjoner: Stina Löfgren.

Førstehjelp 
ved sorg Det er tungt å være alene i sorgen. Derfor har kirken samlet tanker og 

konkrete tips som gjør det litt lettere for oss å være der for medmennesker 
i sorg. Sorg er smertefullt, samtidig kan sorgen bli mer utholdelig når den 
deles. Kirken har lang erfaring i å møte og støtte sørgende. Tipsene her er 
tenkt som en hjelp i den første tiden, når noen har mistet en de er glad i. 

All sorg er unik. Det finnes ingen instruksjoner som alltid er rett, det er 
ingen absolutte sannheter. Kanskje er det også en av årsakene til at så 
mange føler seg usikre når de skal møte andre i sorg. Med disse tipsene 
håper Den norske kirke å kunne bidra til at flere kjenner seg litt tryggere og 
bedre forberedt, slik at ingen rundt oss må være ensomme i sin sorg.

Hva er Førstehjelp ved sorg?

Ta ansvar for kontakten
Vi må ikke legge ansvaret for å holde kontakten 
på den sørgende. Unngå å si «ring meg om det 
er noe, jeg er her for deg». Da er sjansen stor for 
at den sørgende ikke orker å være den som skal 
ta kontakt. Si heller «jeg ringer deg på tirsdag, ta 
telefonen om du orker». Om den sørgende ikke 
svarer, kan du ringe igjen. Og igjen og igjen.

Bryt stillheten
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med 
den som sørger. For hva skal du si? Tenk om det 
blir helt stille når du ringer, eller kanskje den 
sørgende begynner å gråte? Det viktige er ikke 
hva du sier, men at du våger å bryte stillheten. 
Av og til er en tekstmelding en bedre løsning 
enn en samtale, det er ofte lettere å ta imot og 
svare på en melding.

Gi rom
Det kan være mange som sørger over det samme 
mennesket samtidig. Alle som har mistet en nær, 
har en unik relasjon til den som er borte. Sorgen er 
ulik fra person til person. Vi må huske at det er den 
sørgendes følelser, uansett hva slags følelser det er, 
som er de som gjelder. Våre tanker og fortellinger 
er selvfølgelig også viktige – men ikke viktigst.

Ta initiativ
Foreslå en helt hverdagslig aktivitet. Du kan 
invitere på kaffe, til å se en film, eller til å bli 
med på en liten tur ut. Mange sørgende lengter 
etter en pause i sorgen og litt alminnelig hver-
dagsliv. Husk at den du inviterer med kanskje 
takker nei, og det er helt greit. Det viktigste er 
at du spør – og at du tør spørre på nytt.

Vis nærvær
Mange av oss er redde for å trenge oss på, og 
det kan fort ende med at vi ikke gjør noe i det 
hele tatt. Kanskje tenker vi at den sørgende 
helst vil være i fred, eller at vi skal vente med 
kontakt til «det verste har gått over». Vi må vise 
tydelig at vi er der, slik at den sørgende ikke 
føler seg utenfor eller oversett.

Vær tålmodig
Vis forståelse for at enhver sørgende har sin egen 
sorgprosess. Ikke «trøst bort» sorgen, og ikke vis 
frustrasjon over at den sørgende ikke kommer 
seg videre. For sorgen har ingen «best før-dato», 
og det finnes verken normal eller unormal lang 
tid for sorg. Noen har behov for å fortelle samme 
historie om og om igjen, og for noen kan det 
være en viktig del av det å forstå og bearbeide 
sorgen.

SORG OMSORG FOLLO INVITERER TIL FOREDRAG
Onsdag 26.01.2022 kl. 19.00 inviterer Sorg Omsorg Follo 
til Foredrag med psykologen Janette Røseth fra Stavanger 
i Ski nye kirke. Temaet for foredraget er: «Når livet tar en 
u-sving» Janette er selv kronisk syk og har opplevd at livet 
er blitt snudd på hodet. Dette kombinert med faglig innsikt 
og erfaring som terapeut, gir henne et godt grunnlag for å 

snakke om dette temaet. Anbefales derfor. På samlingen vil 
det også informeres om Sorg omsorg Follo og sorggrupper. 
Gratis inngang. For å lese mer om foredragsholderen se: 
https://www.janetteroseth.com/

Prostidiakon Atle Eikeland

Illustrasjoner: Stina Löfgren.
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REISEBREV

Hva skjer på et Kirkemøte? 
Hvordan blir din og min rett 
til å være med på å bestemme 

hvordan kirken skal være, ivaretatt? 

Er det bare noen langt der borte som 
bestemmer? Her er en liten guide til 
kirkedemokratiet, skrevet i Trondheim 
under siste dagen av Kirkemøtet 2021.

Hvert fjerde år har vi kirkevalg. Det 
er lagt til samme dag og sted som 
kommune- og fylkestingsvalget. 
Kirke valget består av to direkte valg. 
Det første er nok best kjent: Vi velger 
menighetsråd. Det er nesten alltid èn 
liste, der vi stemmer på de personene 
på listen vi ønsker skal lede kirken 
i vår menighet. Ofte kjenner vi til 
personene; eller vi kan lese oss til hva 
de ønsker å jobbe for i presentasjonen 
som offentliggjøres. Etter valgdagen 
sitter vi igjen med 6 valgte + sokneprest 
som leder lokalkirken i fire år. 

Det andre direkte valget er valg på 
medlemmer i bispedømmerådet. 
Lenge fungerte det på samme måte, 
og mange syntes det var vanskelig å 
velge blant personer fra hele Borg som 
de ikke kjente. Ved begge valgene 
har det vært en nominasjonsprosess 
der nominasjonskomiteer har 
ansvar for at det presenteres en 
bred liste med kandidater som 
representerer mangfoldet i kirken. 
Bispedømmerådet består av 7 som 
velges på valgdagen, 1 prest og en 
annen ansatt valgt av sine kollegaer, 
og biskopen. En gang i året møtes 
alle 11 bispedømmeråd, og utgjør da 
Kirkemøtet, som er kirkens øverste organ. 

I 2015 ble bispedømmerådsvalget 
for første gang et listevalg, der en 
gruppe kan stille egne lister i ett 
eller flere bispedømmer. Gruppen 
«Åpen folkekirke» ble da dannet, 
bl.a for å mobilisere for likekjønnet 
vigsel, og stilte lister i tillegg 
til de «tverrpolitiske» listene til 
nominasjonskomiteene.

Ved valget i 2019 kom en ny gruppe 
på banen, «Bønnelista» stilte lister 
i de fleste bispedømmer. Fremdeles 
i tillegg til nominasjonskomiteenes 
lister. 

Valgresultatet er at vi som nå er 
sammen på vårt andre Kirkemøte i 
perioden er 9 personer som er valgt 
inn fra Bønnegruppa, 39 fra Åpen 
Folkekirke, og 29 fra Nominasjons-
komiteen. I tillegg kommer 39 som 
ikke er valgt fra lister; 12 biskoper,  
11 prester, 11 andre tilsatte, 4 samiske 
representer og en fra Døvekirken.  
I alt 116.

Hva er det så disse 116 driver med 
på Kirkemøtet, og hvordan jobber 
de sammen? Er det partikamp og 
særinteresser som driver debatten?

Min helt oppriktige opplevelse etter 
to kirkemøter er at dette er mennesker 
som er brennende engasjert for kirken 
der de bor, og som har det som 
hovedmotivasjon for å stille til valg. 
De representerer et godt speilbilde 
av medlemmene i kirken. De prater 
sammen på tvers av lister, og er uenige 
når det er nødvendig. Vi arbeider med 
overordnede saker, som enten viser 
vei, gir nødvendige avklaringer, eller 

sørger for best mulig vilkår for den 
lokale kirken. Det blir en blanding 
av saker som går på organisasjon og 
lovverk, og av mer visjonære saker som 
strategi og rammer for menighetsliv.

I år har det særlig vært saker om 
kirkens globale engasjement, og om 
kirkens strategi de neste 8 år som har 
skapt engasjement. Vi har og fått ny 
liturgi for konfirmasjonsgudstjenester, 
og jobbet med hvordan personer 
uten fast opphold i landet kan få bli 
medlemmer i kirken.

Som i fjor reiser jeg hjem inspirert og 
i godt humør. Det er godt å oppleve 
engasjement og vilje til fornyelse på 
tvers av uenighet i enkeltsaker. Mange 
gir uttrykk for at å være folkevalgt i 
kirken er en spennende og meningsfylt 
oppgave. Om 2 år kan du stille til 
valg; tenk litt på det!

Dag-Kjetil Hartberg.  
Valgt inn i Bispedømmerådet og 
Kirkemøtet som representant for 
prestene i Borg.

Reisebrev fra Kirkemøtet 2021

Biskop Atle Sommerfeldt går av 
som biskop i Borg 30. november. 
Det er nesten 10 år siden han ble 
vigslet til stillingen i Fredrikstad 
domkirke. Nå går den spreke 
og energiske 70-åringen over i 
pensjonistenes rekker. Han er i 
disse dager på avskjedsbesøk i alle 
prostier i bispedømmet og torsdag 

18. november var han i Søndre Follo prosti og hilste 
på ansatte og menighetsråds medlemmer på en samling 
i Ås arbeidskirke. Tidligere på dagen var han innom 
Frogn og spiste lunsj på Smia flerbrukshus sammen med 
bl.a. ordfører, rådmann, kommunalsjef, kultursjef og 
kirkevergen i Frogn. Foto: Mariann Leines Dahle/AMTA
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MADAGASKAR

Oksygengenerator på plass
Den 7. september landet flyet som fraktet oksygen-
maskinen til Madagaskar, og den er nå installert og 
i drift på sykehuset Santé Plus i storbyen Antsirabé, 
noen timer sør for hovedstaden. 

Kom  
hjelpen  
frem?

Pasientene kan få oksygentilførsel på sengepostene.

Hjelp til 175 døve barn
Mot slutten av aksjonen ble det også tatt initiativ til å 
samle inn litt penger til varme klær og tepper til 175 
hørselshemmede barn på døveskolen på Antsirabé, da 
skoleåret ble forlenget inn i den kaldeste årstiden pga 
pandemien. 25.000 kroner ble sendt til døveskolen, 
og det var nok til å kjøpe 175 tepper, sengetøy, varme 
klær, sko og 6 fotballer, basketballer og volleyballer 
til barna. Skolens lærere sender en stor takk til alle 
givere i Drøbak og Frogn!

Santé Plus er det eneste sykehuset på Antsirabé som kan tilby oksygen.

Oksygengeneratoren fra Belgia  
ble tatt i bruk med en gang.

Elever deles inn i klasser etter alder og nivå.

Basket er en populær sport blant jenter. Lærerne på skolen sender en stor takk til Drøbak og Frogn.

 
 Drøbak og Frogn 

menighet støtter fremdeles 
kirkens viktige arbeid blant 

fattige på Madagaskar. 
Gi din gave til prosjektet. 

I sommer samlet Drøbak og Frogn 
inn 172.000 kroner til Madagaskar, 
et land som også er hardt rammet 
av pandemien. 

592323

Bilder: Rakotonirina Isaya
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FJERDE TEMA: KORSETS TEGN
Presten gjør dette ofte. Tegner Det Hellige Korsets Tegn. 
På dåpsbarn og konfirmanter og resten av menigheten. 
Hvorfor gjør han eller hun det? 
Symbolsk er det først og fremst en påminnelse om Jesus 
og hva døden på korset betydde, samt en bekjennelse til 
den treenige Gud. Det kan også brukes som en hilsen. 
Jeg har også lagt merke til at besøkende i kirker, særlig i 
utlandet, korser seg i det de går inn i kirkebygget, men 
dette er ikke like vanlig blant oss nordmenn. Det virker 
å være en symbolsk og respektfull handling. For noen 
har det også blitt en greie å gjøre det på seg selv når 
man har mottatt nattverd.

HVORDAN SKAL DET GJØRES?
Og det er ikke likegyldig hvordan 
 det gjøres. Høyre hånd skal føres fra 
panne og ned over brystet. Deretter 
fra venstre til høyre skulder. Og 
gjør presten det på andre, for 
eksempel et dåpsbarn, så er det 
barnets høyre som gjelder. Det er sikker 
ikke veldig viktig, for det som er litt pussig, 
er at de ortodokse kristne faktisk starter med høyre 
skulder. Og antall fingre presten tegner med kan også 
variere. Normalt brukes to eller tre fingre, men fire (uten 
tommel) er også mulig. Her er det litt opp til presten 
selv, egentlig. Men siden det er «stygt å peke»  
så er dette ikke praktisert.

BLI MED!
Under velsignelsen, som vanligvis kommer mot slutten 
av en Gudstjeneste, korstegner presten menigheten. 
Da er det meningen at vi som sitter i salen skal gjøre 
det samme. Altså tegne korset på oss selv. Det visste 
du kanskje ikke! Bli med neste gang da vel! Velsignelse 
betyr forresten «tale vel om» og korsingen skal blant 
annet minne oss om vår egen dåp. Den kan du filosofere 
over mens kirkeklokkene ringer for avslutning. 

FEMTE TEMA: DIAKONER OG DIAKONISSER?
Vi var jo så heldige å få delta på en Diakonvigsling i 
menigheten vår i september. Selveste store høvding 
biskopen var til stede for å bidra. Men hva er en 
diakon egentlig? Dette er en av de ordene vi menige i 
menigheten har vanskelig å forstå. Og hva vil det si å 
være vigslet?

FJERDE OG FEMTE TEMA

KIRKEN FOR DUMMIES!

 

 
 
 
 

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 

 

En diakon er enkelt sagt kirkens sosialarbeider. De skal 
lede kirkens omsorgsarbeide. Det betyr at vi kan møte 
de på for eksempel gamlehjem, ungdomsklubber og i 
andre sammenhenger. Vår diakon skal henge mye med 
ungdommen. Diakonene driver nestekjærlighet i praksis kan 
man si, og de kan selvsagt delta på Gudstjenester, men har 
ikke fullmakt til å vie folk, f.eks, selv om de er vigslet. Det å 
være vigslet vil enkelt sagt si at du har fullmakt fra biskopen 
til å utøve tjeneste/jobb og at du kan dokumentere nødvendig 
kompetanse. 
En diakon har som regel en helse/sosialfaglig, eller pedagog-
isk bachelor grad. Eller en bachelor i ‘Ungdom, Kultur og 
Tro’ fra MF, før mastergraden i diakoni. Wikipedia skriver en 
litt artig kuriositet; de skriver at «det finnes også kvinnelige 
diakoner, disse har tradisjonelt blitt kalt diakonisser» Og selv 
om vi ikke kaller henne det hos oss, så synes jeg personlig 
det er på sin plass i julebyen Drøbak at vi har en diakoNisse! 
I hvertfall i desember. Ingen tvil om hvem på kirkekontoret 
som bør ha ansvaret for julebordet, hvert fall. Hvis de har det 
da… 
Spalten ønsker uansett diakonen og alle andre en velsignet 
god jul! 

Terje Hagen

Denne figuren er ditt speilbilde. Gjør korsets tegn 
ved å følge rekkefølgen på numrene  
(Pilene hjelper deg å se for deg hvordan vi tegner 
korset, og hvorfor dette kalles «å gjøre korsets 
tegn») 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denne hånden brukes. 
 

1 

2 

3 4 

KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN  7



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

HVA SKJER?

Klassisk i Drøbak
Konserter i regi av Klassisk i Drøbak 
har fått sin faste plass i Drøbaks 
kulturliv. Hver sesong tilbyr 
foreningen konserter fra øverste 
hylle med norske og utenlandske 
utøvere. Etter to kaotiske år håper 
vi at konsertene vil bli spilt på de 
lørdagene som er bestemt, uten at 

noe må kanselleres eller endres. 
Foreningen Klassisk i Drøbak ønsker publikum 
velkommen til nye konsertopplevelser i perioden januar 
til april 2022 i vår vakre og berømte Drøbak kirke. 
Flotte utøvere og et spennende og variert program 
venter på sitt publikum. På programmet er både Chopin 
og Verdi, Clara Schumann og norske viser, og sist, men 
ikke minst økomusikkverk av Lasse Thoresen, en av 
Norges mest aktive og allsidige komponister. 
Vi får besøk av Audun Sandvik (cello), Tor Espen Aspaas 
(klaver), Nikolaj Dahl (cembalo), Trond og Maiken 
Schau (klaver/fløyte), Baard Gagnum (bariton), Den Nye 
Oslo Trio og to gjester fra Paris: Konstantin Bogino og 
Miomira Vitas. 
Vi håper at mange ønsker seg gode kulturopplevelser. På 
våre konserter er det ingen aldersgrense, og det er gratis 
adgang for barn (t.o.m. fylte 18 år). Klassisk i Drøbak 
har sin egen Facebook-side med mer informasjon.

Quiz og lek, kombinert med en liten live-konsert, 
panelsamtale og andaktsstund med lystenning utgjør 
konseptet «Helt ærlig». November hadde temaet: «Når 
alt skjer, livet er jo bare stress. Det er alltid ungdommer 
som velger tema, og dette er jo spesielt aktuelt nå som 
landet vårt har åpnet igjen etter Koronapandemien. 
Stresset kan både komme utenfra og innenfra, men 
hvordan håndtere det? Det er godt å kunne stille de 
spørsmålene man har, og få svar fra et panel som har 
lovet å svare helt ærlig.

Konstantin Bogino.
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HVA SKJER?

TRO OG LYS VÅREN 2022
Tro og Lys er en internasjonal kristen, økumenisk bevegelse som 
jobber for at mennesker med utviklingshemning skal finne sin 
plass i Kirke og samfunn.

Tro og Lys - grupper består av:  
mennesker med utviklingshemning, familie og andre. Gruppen 
består av 30 - 35 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis 
minst en gang i måneden. Her møtes man for å dele, livserfaringer 
og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. 
Det er mye glede og humør i gruppene. Vi forsøker å møtes også 
utenom de vanlige møtene, besøke hverandre, dra på turer og 
delta på felles samlinger, leirer og lignende. Det varierer fra gruppe 
til gruppe hvor ofte en møtes.

Det er flere grupper i Norge, deriblant i Follo. Den har samlinger 
i Ås arbeidskirke en lørdag i måneden og har deltakere fra hele 
Follo og har plass til flere. Stikk innom da vel!

Samlingene foregår i Ås arbeidskirke, fra kl. 14.00-15.30

Her er datoene for samlingene vårsemesteret 2022: 
Lørdagene 15.1., 12.2., 12.3. 9.4. og 11.6.

Prostidiakon Atle Eikeland

Samlingene holdes på Smia 16.12., 27.01., 24.02. og 24.03. 
Alle er hjertelig velkommen. 

Trenger du skyss eller følge, ring gjerne tlf. 926 56 463

Tankesmia 
Onsdag 29. september inviterte diakoni-
utvalget og tankesmia med på tur til 
Lillehammer, og for en fin tur det ble!  
Vi hørte foredrag på Sigrid Undset-museet 
om hennes forhold til katolisismen, og fikk 
omvisning på Bjerkebæk hvor hun bodde 
og skrev. Etterfulgt av en flott omvisning i 
Nordre Ål kirke. Fantastisk! Og ikke minst 
god mat og godt fellesskap. Tusen takk for 
turen til alle som var med, og velkommen 
med på neste tur!

Tankesmia er en rasteplass for voksne. Vi 
samles hver onsdag på Smia til lunsj og 
sosialt. Annenhver onsdag er det foredrag. 

Resten av dette semesteret ser slik ut: 

1. desember: Foredrag med lege Atle 
Fretheim. 

8. desember: Adventslunsj og salmesang 

Første Tankesmia i 2022 er onsdag 5. januar! 



Frivillighetsfest 26. januar

Bli med i felleskapet! Del dine 
talenter. Bli med på fest!  
2022 er frivillighetens år! 

Menighetsrådet starter året med å 
invitere alle som er eller ønsker å bli 
frivillige medarbeidere i kirken til 
fest og inspirasjonssamling på Smia 
onsdag 26. januar kl. 18.00. 

Vi byr på god mat, godt program og 
god atmosfære. Kvelden høydepunkt 
er en lukket konsert med Ole Paus! 

Påmelding via kirkens nettside eller 
telefon 64 90 61 70.

Hva er en frivillig?
En frivillig medarbeider har påtatt 
seg en fast, ulønnet oppgave i menig-
heten. Noen deltar ofte, andre mer 
sporadisk. Oppgavene er mange og 
forskjellige. Fellesnevneren er at vi 
tilhører et fellesskap, og vi utfyller 
hverandre ved at vi gir av vår tid og 
våre evner til fellesskapets beste.

Ønsker du å være frivillig medarbeider 
i Drøbak og Frogn menighet, så kan 
du ta kontakt med diakon Maria N. 
Borgenvik på epost MB387@kirken.no 
eller tlf. 952 31 489.

HVA SKJER?

 

JULETREFESTER  

I mange år har kirken samarbeidet med  
Frogn Bygdekvinnelag og Frogn Bondelag om 

å arrangere juletrefester både på Folkvang og på Smia.  

Torsdag 6. januar kl. 16.30 er store små hjertelig 
velkommen til Juletrefest på Smia flerbrukshus.  

(kirken i Drøbak/Frogn er arrangør,  
Bygdekvinnelaget/Bondelaget medvirker) 

 
Lørdag 8. januar kl. 15.00 blir den tradisjonelle 

Juletrefesten på Folkvang.  
(Bygdekvinnelaget/bondelaget er arrangør,  

kirken medvirker) 
 

Entré kr 50 pr. pers. inkludert kaffe, saft, boller og pose til barna. 

Torsdag 2. desember

BARNAS ADVENTSKVELD
på Smia flerbrukshus kl. 16.30-18.00

Denne kvelden skaper vi adventsstemning 
med julegrøt til hele familien, juleverksted og 
barnekonsert med Barnegospel og Soul Children. 
Barn og voksne inviteres til å ta med seg (nye) 
julegaver, merket med alder/kjønn, som gis videre 
til Frelsesarmeen. 

Inngang kr 30,- for barn og 50,- for voksne  
(100,- for familie) inkl. mat og juleverksted.

 

JULETREFESTER  

I mange år har kirken samarbeidet med  
Frogn Bygdekvinnelag og Frogn Bondelag om 

å arrangere juletrefester både på Folkvang og på Smia.  

Torsdag 6. januar kl. 16.30 er store små hjertelig 
velkommen til Juletrefest på Smia flerbrukshus.  

(kirken i Drøbak/Frogn er arrangør,  
Bygdekvinnelaget/Bondelaget medvirker) 

 
Lørdag 8. januar kl. 15.00 blir den tradisjonelle 

Juletrefesten på Folkvang.  
(Bygdekvinnelaget/bondelaget er arrangør,  

kirken medvirker) 
 

Entré kr 50 pr. pers. inkludert kaffe, saft, boller og pose til barna. 

  

  

  
mmeedd  

DDIIRRRRIIDDAAMM  
mmiiddddaagg  oogg  aakkttiivviitteetteerr  ffoorr  bbaarrnn  

66..11..  ((jjuulleettrreeffeesstt))  //33..22..  //  33..33..    

KKll..  1166..3300  ppåå  SSMMIIAA  

Søndagsskolen er i gang igjen!
Hospitalet er stengt i lang tid så nå har søndagsskolen flyttet  

til SMIA flerbrukshus.
Vi møttes annenhver søndag kl. 11.00 i 2. etasje på Smia.

Siste gang i år er 5. desember. 
Oppstart og datoer for 2022 finner du på hjemmesiden vår.

HJERTELIG VELKOMMEN

 

 

Søndagsskolen er i gang igjen ! 

Hospitalet er stengt i lang tid så nå har søndagsskolen 
flyttet til SMIA flerbrukshus. 

Vi møttes annenhver søndag kl. 11.00 i 2. etasje på Smia. 

Siste gang i år er 5. desember.  

Oppstart og datoer for 2022 finner du på hjemmesiden vår. 

HJERTELIG VELKOMMEN 

Bilde fra frivillighetsfesten i 2019.

Foto: Antoni 
Zolnerkiewicz
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Babysang for andre gang
«Jeg løfter deg opp, se her. Vi ser på hverandre.» Sangen lyder i storsalen 
på Smia. Det er tid for Babysang som Drøbak og Frogn menighet 
arrangerer, og menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik er leder. Ti 
mammaer og én pappa ser inn i like mange små ansikter mens de løfter 
babyene og beveger seg på gulvet. 
Stine Mørkhagen Granum er fra Drøbak og bosatt i Nordre Frogn. Hun 
er hjemmevant for hun har vært på babysang før med eldstejenta, Selma, 
på 2 år. Nå er det sønnen, Emil, sin tur. Han er bare 4 måneder, men 
mamma kan fortelle at han allerede har sine favorittsanger. «Her er mine 
tær» og «Gå i skogen» er populære. Dessuten liker han «Bom chicka 
bom». Det er en regle som man sier mens man går på gulvet i ring. Emil 
smiler mot de andre babyene der han sitter på armen til mamma. 
Stine er opptatt av å ha god øyekontakt med babyen sin. «På babysang 
får Emil og jeg en helt unik stund sammen. Dessuten lærer jeg mange 
nye sanger.» 

«Om kvelden synger jeg for barna mine før de sovner. Da bruker jeg fortsatt mange av sangene jeg lærte på Babysang 
første gang. Jeg har lastet ned «Bom chicka bom» (Frelsesarmeens utgivelse). Der er de fleste av sangene jeg bruker.» 
Stine kjente ingen på Babysang fra før, så hun tok med seg en venninne med baby dit. Hun forteller videre at det var lett 
å bli kjent med nye her, for en har jo så mye felles. «Det er så koselig her på Babysang,» sier Stine og nå smiler hun lurt: 
«Hvis jeg får et barn til, så blir det Babysang for tredje gang!»

Tekst: Hanne Tegnér

Stine Mørkhagen Granum og Emil 4 måneder. 
Babysang for andre gang for Stine mens det er 
første gang for Emil.

HVA SKJER?

Tårnagent i Drøbak kirke!
Hvert år inviterer menigheten i Drøbak og Frogn alle som går i 3. klasse til å bli ekte 
Tårnagenter. Dette skjer på skolens planleggingsdag 28. januar 2022. 

Vi starter med felles frokost og skal i løpet av dagen løse oppdrag og mysterier i 
kirken. De som vil kan ta en tur opp i tårnet iført skikkelig klatreutstyr for å utforske 
kirkeklokkene og den flotte utsikten over hele Drøbak. Dagen avsluttes kl. 16:00 med 
høytidelig overrekking av agentdiplom. 

Søndag 30. januar møtes vi igjen i Drøbak kirke til Tårnagentgudstjeneste. Årets 
Tårnagenter bidrar til å lage en familiegudstjeneste for alle. På kirkekaffen blir det 
boller, kakao og mulighet til å se bilder fra Tårnagentdagen. 

Chill og spill  
– Klubb for ungdom 
Denne høsten har vi starta noe helt nytt for ungdom på 
Smia! Chill og spill er åpen ungdomsklubb én søndag 
kveld i måneden med brettspill, Nintendo Switch, sosialt, 
snacks og SMIA-gudstjeneste. Vi har vært samlet mellom 
30-40 ungdommer, og vi har kost oss masse. Vi gleder oss 
til å samle ungdom på neste Chill og spill 16. januar!
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HVA SKJER?

Lørdag den 11.12 kl. 19.00 i Drøbak kirke vil julestemningen 
møte deg allerede utenfor kirken. Der serverer vi varm gløgg, 
og nystekte sveler. Ungdommens egen julekonsert har også et 
prosjektkor som vil håper mange vil delta på. Vi øver torsdag 
den 9. desember og på dagen den 11. desember.

De som deltar som solister på åres konsert er Veronica 
Eurenius og Alma Kremers Bugge, Karijord vokalensemble, 
Maria Borgenvik Njerve og selvfølgelig vårt prosjektkor. 

Ungdommens julekonsert er et nytt konsept som er i ferd 
med å se dagens lys. Ungdommene i Frogn blir invitert 
og involvert i sin egen julekonsert. Gjennom 10 år med 
julegudstjenester i grunnskolen har barna i Frogn deltatt 
på skolegudstjeneste med sang og julespill. Nå legger vi til 
rette for at de kan fortsette tradisjonen om å møtes i kirken i 
førjulstiden også etter 10. klasse.

Alle som går på videregående er spesielt invitert, og selv om 
vi kun har adressen til de som er døpt håper vi ryktet går slik 
at alle som har lyst får med seg konserten. Konfirmanter og 
fjorårskonfirmanter er også invitert, så vi håper på full kirke 
med god julestemning.

 

Kjære alle dere i Drøbak gospel <3 

Tusen takk for at dere er med og bidrar på 
konfirmasjonsgudstjenester og andre arrangementer for 
ungdommene våre. Vi har lyst til å gi dere en bitteliten symbolsk 
gave. Et gripekors laget av oliventre fra Betlehem. 
Så litt fra meg personlig. Jeg elsker å være på konsert med dere, og gleder meg til fortsettelsen. 
Konserter og andre arrangementer i deres regi gir meg en god musikalsk opplevelse, og det bidrar til 
å berike både meg og mange andre. Deres bredde i repertoar som spenner fra bidrag på Alle helgen, 
julekonserter, andre konserter og som forsangere. 

Beste hilsen Oddrun Bøhlerengen 

 

  

Lørdag den 11.12 kl. 19.00 i Drøbak kirke vil julestemningen møte deg 
allerede utenfor kirken. Der serverer vi varm gløgg, og nystekte sveler. 
Ungdommens egen julekonsert har også et prosjektkor som vil håper mange 
vil delta på. Vi øver torsdag den 9. desember og på dagen den 11.desember. 
De som deltar som solister på åres konsert er Veronica Eurenius og Alma Kremers Bugge, Karijord 
vokalensemble, Maria Borgenvik Njerve og selvfølgelig vårt prosjektkor.  

Ungdommens julekonsert er et nytt konsept som er i ferd med å se dagens lys. Ungdommene i Frogn 
blir invitert og involvert i sin egen julekonsert. Gjennom 10 år med julegudstjenester i grunnskolen 
har barna i Frogn deltatt på skolegudstjeneste med sang og julespill. Nå legger vi til rette for at de 
kan fortsette tradisjonen om å møtes i kirken i førjulstiden også etter 10. klasse. 

Alle som går på videregående er spesielt invitert, og selv vi kun har adressen til de som er døpt håper 
vi ryktet går slik at alle som har lyst får med seg konserten. Konfirmanter og fjorårskonfirmanter er 
også invitert, så vi håper på full kirke med god julestemning. 

Undommens julekonsert

Vi skal lage julestemning for ungdommene!  
Sarah Emilie Jonhaugen og Oddrun Bøhlerengen
Foto: Sebastian Hellvik Holst.

Vi gleder oss til å høre Alma Marie Kremers 
Bugge og Veronica Eurenius synge julesanger.

2 av tre fra Karijord vokalensemble. Fra venstre Kine Merete 
Hole og Amalie Karijord Stokke. Foto: Sebastian Hellvik Holst

Julestall ved Drøbak kirke
I fjor ble det satt opp en julestall i full størrelse ved Drøbak kirke 
og en dag vi hadde besøk av mange barnehagebarn var det til og 
med et ekte esel der. En populær gjest.
I år skal julestallen settes opp foran kirken og stå der i hele advent 
som et symbol på barnet som snart kommer. Vi håper å få mange 
skole- og barnehagebarn på besøk før jul og kanskje eselet 
kommer en tur i år også.
Vi prøver å ha Drøbak kirke åpent for publikum noen dager i uka 
i advent og er avhengig av frivillige verter som kan være der og 
passe på vår flotte kirke. Kan du tenke deg å være vertskap er det 
fint om du tar kontakt med kirkekontoret på tlf. 64 90 61 70. 
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Livets gang

Behov for samtale
Trenger du noen å snakke med? Ta gjerne kontakt med kirkekontoret på telefon 
64906170 mellom klokken 10 og 14. Oppgi at du ønsker samtale, og en av prestene 
eller diakonene vil ta kontakt så fort som mulig. Det er også mulig å bruke epost til å 
kontakte en prest eller diakon. Kontaktinformasjon finner du på side 2.

Døpte
Dåpsdato Navn
11.09.2021 Åsmund Midtrød

11.09.2021 Lilja Midtrød Aalbu

12.09.2021 Aria Halvorsen Kaxrud

25.09.2021 Emrik Sebastian Tenden

26.09.2021 Aurora Langaard

26.09.2021 Louie Iversen Tagarira

26.09.2021 Oscar Anker Afshar Berfendal

03.10.2021 Albert Stewart Jeremiassen

03.10.2021 Emma Olavesen Framnæs

03.10.2021 Ludvik Wammen-Tobiassen

03.10.2021 Emil Mørkhagen-Larsen

10.10.2021 Live Josefine Stai-Bue

10.10.2021 Åsa Lidal Henriksen

10.10.2021 Alfie Stokkeland

24.10.2021 Gustav Reichelt Nyberg

24.10.2021 Jakob Aaser-Stene

31.10.2021 Evelina Marjorie Løkke

31.10.2021 Philip Maibom Halvorsen

31.10.2021 Emilie Solvang Pedersen

21.11.2021 Bastian Falk Stensrud

21.11.2021 Signild Ingeroth

21.11.2021 Iben Ingeroth

21.11.2021 Frøya Ingeroth

21.11.2021 Mikkel Rismoen Pillgram

21.11.2021 Theodor Aaland Rudshaug

Vigde
Vielsesdato Navn
10.07.2021 Elin Skjæveland og  
 Espen Eikenes 
28.08.2021 Celine Madsen og Haakon Mevik 
18.09.2021 Gro Stormyr og Stian Martinsen 
25.09.2021 Kristina Larsen og  
 Alexander Sørlie 
02.10.2021 Tina Roesen og Jørgen Skaug 
20.11.2021 Emma Stokkeland og Lars Nygård 

Gravferd
Seremonidato Navn
14.09.2021 Reidun Victoria Wendel

14.09.2021 Aage Harald Huseby

17.09.2021 Johan Olai Rommerud

24.09.2021 Solveig Helene Jonassen

28.09.2021 Bente Leknes

01.10.2021 Synnøve Haldis Samuelsen

08.10.2021 Ingrid Andersson

08.10.2021 May Kristina Olavsrud

19.10.2021 Eva Flemmen Sørensen

03.11.2021 Jann Erik Nygård

04.11.2021 Geir Håvard Schwensen

05.11.2021 Reidun Iversen

05.11.2021 Karin Britt Weimand

16.11.2021 Elly Marina Jakset

19.11.2021 Bente Flinterud

19.11.2021 Edla Martinsen Sollmann

26.11.2021 Erik Kåre Hagen
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GUDSTJENESTELISTE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Ski - Kolbotn - Nesodden
Drøbak - Askim - Ås  
Tlf. 64 91 49 00 (24t) 

jolstad.no

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 5. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Tenoren Martin Enger Holm bidrar 
musikalsk
Drøbak kirke kl. 15.00
Lysmesse med speiderne v/ Dag-Kjetil 
Hartberg

Tirsdag 7. desember 
Drøbak kirke kl. 19.00
Allsang kveld JUL med Drøbak Kantori
 
Søndag 12. desember
Smia kapell kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen 

Søndag 19. desember
Frogn kirke kl. 17.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak/Frogn Skolekorps, Soul Children, 
Barnegospel og Drøbak Gospel
Dag-Kjetil Hartberg og Svanhild Moen 
Refvik

Drøbak kirke kl. 19.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak Mannskor, Drøbak 
Musikkorps og Drøbak Kantori
Dag-Kjetil Hartberg og Svanhild Moen 
Refvik

Fredag 24. desember - Julaften
Drøbak kirke kl. 13.00 
Familiegudstjeneste v/ Andreas Skolt 
Iversen. Drøbak Gospel deltar

Drøbak kirke kl. 14.00
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen 
Drøbak kirke kl. 15.00 og kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen
Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil 
Hartberg. Barnegospel og Soul 
Children deltar
Frogn kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Lørdag 25. desember – 1. Juledag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Camilla 
Kofoed-Steen

Søndag 26. desember – 2. juledag
Juleandakter på Ullerud sykehjem
v/ Andreas Skolt Iversen

Fredag 31. desember
Drøbak kirke kl. 23.00
Midnattsmesse v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 2. januar
Drøbak kirke klk 11.00
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 9. januar
Drøbak kirke klk 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 16. januar
Smia storsal klk 18.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt-Iversen

Søndag 23. januar
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen

Søndag 30. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Tårnagenter 
v/ Dag-Kjetil Hartberg
Drøbak kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 6. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med markering av 
samenes nasjonaldag v/ Camilla 
Kofoed-Steen

Søndag 13. februar
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt-Iversen

Søndag 20. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 27. februar
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste – Fastelavn/
Karneval v/ Andreas Skolt Iversen

Søndag 6. mars
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen
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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



KONTRASTENES JUL – EN REFLEKSJON

De fleste av oss merker det, 
forventningene som bygger 
seg opp før årets julefeiring. 

Kanskje merker vi det ekstra i år, 
etter de sterke begrensningene vi har 
måttet forholde oss til som følge av 
pandemien.

Mediene gjør sitt beste for å minne 
oss på at det kan være lurt 
å være tidlig ute med kjøp 
av gaver. Mangler vi gode 
ideer gir ukebladene oss 
gavetips til han eller 
hun som har «alt» og 
bekymrer vi oss om 
for mye å gjøre, får vi 
utallige råd om hvordan 
vi kan legge til rette for 
en førjulstid uten stress og 
mas. Kunst og kultur lokker 
med ulike juleforestillinger, 
for de som har overskudd og 
økonomi til det.

Å feire jul i Norge er et stort 
prosjekt, og skal vi gjøre det 
«skikkelig» trengs en velfylt 
lommebok, skal vi tro de som 
forstår seg på det.

Andre stemmer
Innimellom hører vi stemmer som 
forteller om en annen virkelighet.

• Skal vi redusere klima og miljø-
utslipp må vi skjerpe oss og eie og 
forbruke mindre.

• Frelsesarmeen, matsentraler og 
andre frivillige organisasjoner melder 
om økt pågang av fattige som har det 
vanskeligere enn noensinne.

• Løfter vi blikket ut over vår lille 
andedam ser vi nød og fortvilelse som 
kanskje overgår alt vi har 

kjent til fra tidligere. I dag er én 
prosent av verdens befolkning på 
flukt. Det er mange, og dobbelt så 
mange som i 2011. Da var antallet 
i underkant av 40 millioner. Krig, 
konflikt, forfølgelse og alvorlige 
brudd på menneskerettighetene er 
hovedårsakene til at mennesker flykter 
fra hjemmene sine.

• Pandemien har for alvor tydeliggjort 
forskjellen på fattige og rike land. 
Forskjellene er dramatiske. Mens 
vi snart får tilbud om dose 3, har 
flertallet av verdens befolkning enda 
ikke mottatt vaksine.

Leger uten grenser har på denne 
bakgrunn tatt et initiativ overfor 
norske myndigheter. Deres ønske er 
at de store legemiddelfirmaene skal 
oppheve patentrettigheter på korona-
vaksinen slik at også fattige land kan 
produsere vaksiner. Vi kan bare håpe 
at de lykkes.

I blant lurer jeg på om vi lever i vår 
egen lille lykkeboble, vi som har det 
ganske bra. Vi som i beste mening 
kjøper julegaver for tusenvis av kroner, 
uten å reflektere over at vi gjennom 
dette bidrar til å opprettholde kjøpe-
presset, øke forbruket og gjøre det 
vanskelig for noen barn å komme på 
skolen etter julefeiringen.

En rebell og en opprører
Jesu fødsel var starten på et 
menneskeliv, så annerledes 
enn noen kunne tenke seg. 
Forvarslene var at det skulle bli 
født en konge! Mange var nok 
overrasket over omstendighetene 
som Jesus ble født inn i. En stall, 
noen fattige gjetere og foreldre 
som ikke en gang var gift var 
liksom ikke det man assosierte 
med en kongelig fødsel.

Vi som kjenner til Jesu liv 
og virke, vet at det var en 
opprører og rebell som kom 
til verden julenatt. 

Guds sønn, som i alt sitt vesen 
satte menneskets verdi høyest. 
Guds sønn som ga omsorg, 
oppreisning og tilgivelse til de 
som hadde det vanskelig eller 

hadde trått feil. Guds sønn, som 
forsvarte de utstøtte, som refset de 
skriftlærde og som hatet falskhet. Som 
talte med autoritet, som kom med 
budskap om fred og forsoning og som 
utfordret oss til å dele.

Jesu liv og eksempel har fortsatt 
mye å lære oss, også når vi går inn i 
julehøytiden.

Med denne refleksjonen ønsker jeg 
hver og en en gledelig og kanskje 
annerledes jul.

Bente Bjerknes 

HVERDAGSLIV

Illustrasjonsfoto.  
(Foto: National Council of the 

Churches of Christ in the USA).


