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KIRKENYTT
Å Gud, du som skapte oss alle

og ga oss et liv her på jord,
hvordan vil du vise ditt nærvær
når sorgen er grenseløst stor?

Hvordan vil du si oss at håpet
har mening, slik noen har sagt,
når lyset i verden har sloknet
og dødskrefter viser sin makt?

Til hvem skal vi vende vår klage,
til hvem skal vi gå i vår nød?

Vi trenger ditt lysende nærvær
i uro, i krig og i død!

Gud, finnes det tårer i himlen,
der englene synger din pris,
da kom med litt varme til 

jorden,
når hjertene kjennes som is.

Å, kom når vi engstes og gråter
og rør ved vår redsel, vårt savn!
Fortell oss at alt det vi mistet,

er gjemt i din nådige favn.

© Eyvind Skeie, 2022
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Drøbak og Frogn menighetsråd
Leder: Kåre Grumstad
Telefon: 481 61 414

Gravstell
Vil tilbyr årsavtale om stell av grav på kirkegårdene i Drøbak og Frogn. 
Gravstell inkluderer vårblomster, sommerblomster og høstlyng.

• Første gang det inngås avtale blir det montert en selvvanningskasse på 
graven. Denne sikrer jevn vanntilgang til blomstene. Avtale om gravstell 
forutsetter montering av selvvanningskasse.

• Det blir plantet vårblomster (påskeliljer eller stemor) tidlig på våren.  
Når faren for nattefrost er over, blir disse erstattet av sommerblomster.  
I september blir det plantet høstlyng. Hvert år blir jorda i plantekassen 
skiftet ut.

Gjeldende priser 2022:
• Kr 1.481,- pr. år for stell av grav
• Kr 1.662,- for selvvanningskasse ferdig montert (engangsutgift ved starten 

av avtale)

Ønsker du avtale om stell av grav, kontakt kirkekontoret på tlf. 40 40 97 10 
eller epost saksbehandler.frogn@kirken.no

Kirkeverge 
Per Ørjan Aaslid
Tlf: 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: 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

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: 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: 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

Kirkekontoret har fått nytt 
telefonnummer  

40 40 97 10
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ANDAKT

Det er krig i Europa. Igjen. Jeg tar turen fra Bølgen til 
Badeparken og ser utover fjorden til Oscarsborg. Like ved 
står det nye monumentet over de falne i Frogn under 2. 

verdenskrig. 

Jeg vet ikke hva kunstnerne tenkte da de laget minnesmerket, 
men det ser ut som om det er sprekker i monumentet. Og ut 
av sprekkene kommer det gull. Jeg tror det handler om noe 
som er ødelagt, at kanskje alt i verden bærer på lidelse og 
ufullkommenhet. Dette er vondt. Men i det vonde ligger det 
muligheter. Det ligger gull i sprekkene. 

Det er ikke god tone å se etter mening i det onde som skjer. Det 
sies at det mørke bare er svart. Noen bruker lidelsen i verden som 
bevis på at Gud ikke finnes. Men om vi avskaffer Gud, blir verden 
mer logisk da? Blir det lettere å leve i lidelsen? Livet blir likevel 
et mysterium, noe som er større enn oss, noe vi ikke fullt ut kan 
forstå eller kontrollere.

Jeg snur meg og ser sørover. Ikke langt unna minnesmerket 
over de falne i Frogn, ligger Drøbak kirke. Øynene mine treffer 
kirketårnet som strekker seg mot himmelen. Øverst helt i toppen 
av spiret blinker et kors av gull i solen.

Hvorfor er korset farget med gull? 

Det er historien om hvordan Kristus snudde nederlaget. Hvordan 
han ofret seg, led og døde på korset. Da han oppsto, ble korset 
forvandlet til et gullkors, et seierssymbol. Døden ble forvandlet til 
liv. Derfor feirer vi påske.

Hvorfor er sprekkene i minnesmerket fylt med gull?

For meg er det historien om de falne fra Frogn under 2. 
verdenskrig. De ofret seg, led og døde. Deres liv ble til frihet for 
oss. Derfor feirer vi 17. mai.

Er det en hemmelig forbindelse mellom lidelsen og Gud? Kan 
Gud forvandle selv det mørkeste mørke til lys? Jeg tror det. Mange 
av oss har et gullkors rundt halsen. La påskens farge bli gullfargen.

Tekst og foto: Hanne Tegnér

Påsken i gullfarge

Gullet i sprekkene. Fra krig til frihet for oss. Men noen måtte ofre 
seg. Minnesmerke over de falne i Frogn.

Dåpsreisen
Dåp er viktig av mange grunner! 

Derfor må de praktiske siden rundt dåp ikke  
være til hinder for å velge dåp for barn, unge  
og voksne.

Kirken i Borg har i høst gjort en jobb for å høre 
hva de som vurderer dåp mener er viktig; både 
for å velge dåp, og for å oppleve det som skjer før, 
under og etter dåpen som meningsfullt. 
Et firma som jobber med «tjenestedesign» ble 
brukt, og de har jobbet med en ressursgruppe 
der Dag-Kjetil har sittet. Prosjektnavnet har vært 
«Dåpsreisen».

Funnene viser at fleksibilitet og valgfrihet både på 
dåpsdag og form på dåpssamtale er viktig, og at vi 
må jobbe for å gi dåpsfamiliene en opplevelse av 
å høre til, selv om man ikke nødvendigvis er faste 
kirkegjengere. Vi er en folkekirke; og vurderer 
ikke mennesker etter fremmøtelister! 
Under pandemien har vi måttet utvise stor 
fleksibilitet i dåpspraksis. Dette; sammenholdt 
med funnene i «Dåpsreisen» har ført til følgende 
konkrete utslag i Drøbak og Frogn

• Vi tilbyr lørdagsdåp en gang i måneden:  
19.03, 23.04, 21.05 og 18.06.

• Vi øker antall egne dåpsgudstjenester 
søndager kl. 13, men beholder også dåp i 
11-gudstjenesten på en god del søndager.

• Vi lar dåpsforeldre selv velge hvilken ramme de 
ønsker for dåpssamtalen: Delta på dåpstreff på 
Smia sammen med andre, egen samtale med 
prest hjemme, eller egen samtale med prest på 
Smia.

Vi ser at dåpstallene våre for både 2020 og 2021 
har vært høye, og vi ønsker at det skal fortsette!

Foto: Bo Mathisen 
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Vibeke Nordli Lunde,  
styreleder i Drøbak 
Gospel. 

Hva innebærer 
det å være 

styreleder?

Dette innebærer å  
 være leder for det frivillige 
Drøbak Gospel. Vi har en musikalsk 
leder, vår dirigent Svanhild. Hun 
bestemmer alt av det musikalske og 
styrer skuta vår. Vi i styret er med på å 
styre resten av Drøbak Gospel. Vi tar 
ansvar for alt det rundt, årsmøter, det 
tekniske, det sosiale, markedsføring, 
rigging, turer og økonomi. Vi er de 
som kommuniserer ut til de frivillige 
gruppene våre, som gjennomfører alt 
fysisk. Jeg som styreleder innkaller til 
styremøter og planlegger med styret. 
Som styreleder skal man lytte, delegere 
og holde oversikt. Det viktigste man 
gjør er å ha et godt samarbeid med 
styremedlemmer og dirigenten vår.

Hva liker du best, og hva kan være litt 
krevende?
Det å ha oversikt og være med på reisen 
til Drøbak Gospel er best. Det å få til 
noe nytt for koret, finne løsninger, prøve 
å bidra, det er det som er den beste 
delen. Det at man alltid er «litt på jobb» 
på hver øvelse kan være litt krevende. 

Hvordan i all verden har de siste to 
årene vært for koret?
Det har vært en prøvelse for oss som 
kor de siste to årene. Vi er et stort kor, 
vi er så mange at vi alltid har måttet 
følge mange regler. Når det har vært 
antallsbegrensningen så har vi måttet 
dele oss. Det magiske tallet 20, er ikke 
halvparten av oss engang. Dette har 
gjort det litt trøblete. Så har du den 
hårfine balansen mellom å tolke regler 
og anbefalinger på det strengeste eller 
mildeste. Skal man ta samfunnsansvar 
under en pandemi, og hva er det? Er det 
å la folk få synge sammen for psykisk 
helse, eller er det å holde mennesker 
borte fra hverandre for fysisk helse? Ikke 
lett å avgjøre. 

Det har vært opp og nedturer. Det 
som er litt trist er at man kanskje 
husker nedturene best. Vi hadde en 

Hvem er Atle 
Fretheim?
Atle Fretheim er 
en 54 år gammel 
mann fra Ås, 

som i nesten 10 
år har bodd på 

Heer sammen med 
ektefelle og tre barn – barn som 
begynner å bli mer eller mindre 
voksne (13, 15 og 20 år). På slutten 
av 1990-tallet jobbet han som lege, 
blant annet på Legevakta i Oslo og 
som frivillig for Leger Uten Grenser. 
Siden 2000 har han drevet mest med 
forskning, og leder nå FHIs senter 
for forskning på smitteverntiltak. 
På kontoret har han en stor pokal, 
for seier i Follo-rock 1987, som 
både kan forklare forkjærligheten 
for gitarer og det litt for lange håret 
som ble tidsriktig anlagt som gitarist 
i Ås Ten-sing på 80-tallet. Han gav 
raskt opp musikerkarrieren, men 
etter å ha holdt seg langt unna de 
skrå bredder i 25 år, debuterte han 
som standup-komiker med sin egen 
forestilling «Nordlendinger og annet 
pakk» i 2016, som gikk for fulle 
hus på Ås stasjon. To år seinere var 
han tilbake med et nytt soloshow, 
«Politisk kollekt», til enda flere fulle 
hus – også på Reenskaug i Drøbak. 
Så kom koronaen, og jobben på FHI 
blei altoppslukende – Atle ble sittende 
på den lille pulten på soverommet 
fra morgen til kveld. Det er ikke synd 
på meg sier han, det har vært super-
interessante tider for meg som forsker!
Hva har du lært de siste to åra,  
både privat og jobbmessig
De siste to årene har vært ei merkelig 
tid. Det kanskje mest overraskende for 
meg er at så store deler av arbeidslivet 
ser ut til å kunne fungere temmelig 
godt selv om de ansatte er hensatt 
på hjemmekontor. Det at det også er 
mange sektorer som mer eller mindre 
kollapser i en slik situasjon er et 
stort problem for alle som rammes, 
men er ikke så veldig overraskende. 
Jeg syns selv at digitale møter på 
jobben fungerer veldig godt, mens 
gudstjenester og kulturarrangement 
har vært mye vanskeligere å få til i 
digitalt format. 

Jeg er også overraska over hvor skarpe 
fronter det er blitt mellom folk med 
forskjellige, og omtrent like sterke 
meninger om vaksiner, smitteverntiltak 
og slikt. I Norge er vi spart for mye, 
sammenliknet med USA i alle fall, 
men også her har det tidvis vært 
ganske hissig på sosiale medier. Jeg 
har følt på samme frustrasjon som 
mange andre over å ikke kunne treffe 
folk, gå ut osv. Samtidig kjenner jeg 
meg også litt igjen når folk sier at det 
også har vært fint med rolige kvelder 
og helger, selv om det har vært en 
slags «ro» som vi ikke har valgt selv. 
Det at det har vært vanskelig å få 
ungdom til å holde seg hjemme og å 
holde avstand til hverandre, er ikke 
overraskende i det hele tatt!

2022 er Frivillighetens år. Hva tror 
du vil skje med alle frivillige som har 
sittet på gjerdet i snart to år? Hva 
kan vi som kirke gjøre for å få opp 
engasjement og lysten på frivillig 
arbeid etter så lang tid med fokus på 
egen tid og tv-serier?
Det kan vel slå begge veier. Jeg tror 
mange er «sultne» på sosialt samvær 
nå, og det å engasjere seg i frivillig 
arbeid har jo ofte en sosial funksjon 
for mange. Så det er ikke sikkert det 
blir så vanskelig å mobilisere folk til å 
gjenoppta frivillig innsats. Jeg tror det 
å sørge for gode sosiale rammer er viktig 
for å mobilisere til frivillig innsats. 
Er du selv frivillig på noen som helst 
måte, og i tilfelle hvorfor? 
Jeg har ikke vært veldig aktiv i frivillig 
arbeid de siste åra, men jeg har gjort 
min plikt som medlem og leder 
av flere FAUer inntil ganske nylig! 
Forresten – jeg har tatt på meg å kjøpe 
inn mat til «Menn i Frogn»-gruppa til 
Frogn menighet et par ganger i året, 
men det kvalifiserer knapt som frivillig 
innsats, syns jeg!
Hva er det som trigger lysten til å bidra?
«Lyst» er antakelig nøkkelordet – folk 
må ha lyst til å bidra, tror jeg, og 
det varierer nok en del fra person til 
person hva som stimulerer lysten. For 
meg er det kanskje å kunne bidra med 
noe som er tidsavgrenset og helst litt 
morsomt som får fram lysten til å bidra 
(sier Atle med et smil).

Kirkenytt har fokus på Frivillighetens år i dette nummeret. Vi har tatt praten med 
tre av menighetens frivillige. Noen gjør mye, andre litt mindre, men en ting har 
de felles: de er alle med helt frivillig!
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FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

vanvittig flott høst i 2021. Da 
fikk vi sunget fra sommeren og 
helt til desember. Så kom en ny 
smittetopp, og vi måtte avlyse 
julekonserten. Det er noe av det 
tøffeste jeg har vært med på som 
styreleder. 

Så har vi hatt oppturer også. De 
to gangene alle restriksjonene var 
borte og vi kunne synge sammen 
som vanlig. Da var gleden og 
samholdet så stort at flere av oss 
måtte gråte litt på øvelsen. Nå er 
gleden stor igjen. Vi kan synge, vi 
kan glede oss til konsert igjen.

I år har vi Frivillighetens år. Kan 
du anbefale andre å bruke litt tid 
som frivillig?
I aller høyeste grad. Jeg beklager 
å måtte si det, men vårt land 
er bygd på frivillighet. I både 
kulturen vår og idretten vår ser vi 
dette hver dag. Om man bruker 
tid som frivillig så ser man også 
resultater. Du kan være med å 
lage en ramme for at andre skal 
trives, mestre og ha det sosialt. 
Det er godt å kunne bidra. Det gir 
like mye tilbake til deg selv også 
å være frivillig. 

Du har sikkert vært frivillig ift til 
barn på skole og fritidsaktiviteter. 
Hva er forskjellen på det, og koret 
som er ditt?
Det er ikke store forskjellen 
egentlig. Da jeg var fotballtrener 
for min sønn og min datter var 
det like stort som å være frivillig 
i koret. Nå er fotball, sang 
og barna mine noe jeg setter 
veldig høyt så da er det like gøy. 
Må innrømme at å sitte som 
klassekontakt på skolen ikke ga 
like mye moro for meg, men jeg 
så at det jeg gjorde ble satt pris 
på da.
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Tusenvis av mennesker på 
Madagaskar er rammet av akutt 
mangel på mat og vann etter 

herjinger fra to tropiske stormer. 
Kirken ber om hjelp fra Norge til 
nødhjelp og gjenoppbygging.

I februar ble Madagaskar hardt 
rammet av naturkreftene. Med en 
styrke i kastene på 235 km/h og 
enorme nedbørsmengder, feide 
syklonene Batsiray og Emnati inn over 
øya. De tropiske stormene har gjort 
enorme ødeleggelser og lagt både 
landsbyer og store landbruksområder 
under vann. FN melder om ca. 150 
døde, 170.000 mennesker har fått 
ødelagt sine hjem og 206.000 barn 
står uten skole. 

Mangel på mat og rent vann
- Tusenvis av mennesker har mistet 
sine hjem, forteller kirkeverge Per 
Ørjan Aaslid, som har kontakt med 
kirkens ansatte på stedet. - Den 
største og mest akutte utfordringen 

er tilgang på mat og rent vann. 
Når oversvømmelsene trekker seg 
tilbake, klarer folk å bygge opp igjen 
hjemmene i løpet av noen dager, men 
det tar lang tid å få opp nye avlinger. 
- Ris er det viktigste i kostholdet på 
Madagaskar. Risplantene kan stå inntil 
tre døgn under vann, men deretter 
begynner den å råtne. Det er det 
som skjer nå. De store rismarkene er 
oversvømt og risen er ødelagt. Derfor 
er kirken opptatt av at befolkningen 
må få hjelp til å komme i gang med 
dyrking av mat så raskt som mulig.

Nødrop fra kirken
Kirken på 
Madagaskar har 
sendt et nød rop 
til NMS, der de 
ber om mat-
forsyninger, rent 
vann og hjelp til å 
dyrke jorda på nytt. 
Det er også stort 
behov for hjelp til 
gjenoppbygging 
av skoler og kirker. 
Rundt 200 kirker er 
ødelagt.

Nødhjelp 
til ofre for 
sykloner på 
Madagaskar

MADAGASKAR

Oksygen deles med  
flere sykehus
Sist sommer samlet vi inn penger til en oksygen-
kompressor til et sykehus på Madagaskar. Maskinen 
har vært viktig i behandling av covid-19-pasienter, 
men den kommer også til å bli viktig for behandling 
av andre pasienter ved Santé Plus.

Nå har Det Norske Misjonsselskap gitt ekstra støtte 
til innkjøp av tilleggs utstyr som gjør det mulig å 
fylle oksygen på flasker, som igjen kan leveres til 
andre sykehus. De fleste sykehus på Madagaskar, 
som er nær to ganger så stort som Norge, kan 
ikke tilby oksygen til sine pasienter. På den måten 
blir oksygengeneratoren til glede for mange flere 
pasienter.

 
 

Drøbak og Frogn 
menighet støtter fremdeles 
kirkens viktige arbeid blant 

fattige på Madagaskar. 
Gi din gave til prosjektet. 

592323

Slik ser det nå ut i Vohipeno by, hvor Fihaonana jordbruksskole ligger. Selve skolen ligger 
på en høyde utenfor byen og er derfor ikke oversvømt.
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TEMA 6:  
NATTVERD, HVA ER DET?
En ting som ofte skjer under 
en Gudstjeneste er nattverd. 
Hvorfor stiller menigheten seg 
i kø, går frem til presten og 
mottar et beger med vin og en 
kjeksoblat? Dette er en av to 

sakramenter som den lutherske kirken har beholdt hos oss, 
dåp er den andre. Katolikkene har flere sakramenter, og 
der er nattverden en viktig og høytidelig seremoni. Første 
gang barn deltar, i 8 årsalderen, er det ofte fest med gaver 
og god mat. Her i Norge er dette ikke praktisert, men 
seremonien er likevel en viktig Tros-bekjennelse for mange. 
Nattverden ble innstiftet av Jesus i påsken, under hans 
siste måltid med disiplene. Dette er skildret flere steder i 
Bibelen, bl.a. i Matteus-evangeliet 14, 17-28. Selve teksten 
som leses finnes i 1.Korinterbrev 11, 23-26, for de som vil 
lese mer om det.

Ordet nattverd betyr rett og slett ‘kveldsmåltid’, og 
seremonien er åpen for alle, uavhengig av hvilket kirke-
samfunn man tilhører. Det er mest vanlig for voksne å 
motta nattverden, men selvsagt kan barn også delta hvis de 
føler det rett. Det er nok mange som mottar nattverd første 
gang i forbindelse med konfirmasjonsundervisningen.

Presten leder seremonien, men har alltid med seg en 
med hjelper. Dette kan være en medliturg, men det er 
også mulig at frivillige gudstjenestemedhjelpere kan bli 
godkjent. Dette kan soknepresten bestemme, etter en liten 
opplæring.

Kjeksen og vinen skal symbolisere Jesus blod og legeme. 
Vinen er selvsagt alkoholfri, hvis du lurte på det. Det er 
selvsagt helt frivillig å motta nattverd, både kristne og 
andre tilstedeværende kan bli sittende under seremonien. 
Det kan oppleves flaut å ikke delta på nattverden, men 
dette er en personlig handling, og ingen vil reagere på om 
du ikke deltar. Og visste du det at du kan la være å motta 
nattverd selv om du går frem til bordet. Da legger du bare 
høyre hånd på venstre skulder, så vil du kun motta en 
velsignelse med håndspåleggelse og korstegning i stedet. 
Nå som smitte vernstiltak har preget livet, har nattverd vært 
litt vrient å avvikle innimellom, men nu er alt så meget 
bedre, så da er det bare å delta. Kom, for alt er ferdig!

SJETTE 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 

 

26.3. Drøbak kirke kl. 12.00
KONSERT FOR UKRAINA
Duo Vårdøg med sanger Inger Øvrebø Uberg og 
camballist Nikolai Endresen Dahl fremfører musikk av 
Henry Purcell. Arrangør Galleri Vera
Billetter kr 250 til inntekt for hjelpeorganisasjonen Caritas
27.3. Drøbak kirke kl. 19.00
Konsert med Saltdal mannskor og Drøbak mannskor
7.4. Drøbak kirke kl. 19.30
PÅSKETONER
Marianne Sørensen Berg, Andreas Skolt Iversen, Kristin 
Eikenes Richardsen og Trine Holst med band inviterer 
til en spennende påskekonsert i Drøbak kirke. Her får 
du høre både kjent og ikke fullt så kjent påskemusikk, 
pakket inn i god atmosfære. Bandet består av Bendik 
Kråvik Schøien, Håvard Stokstad, Kjetil Raustøl og 
Øyvind Ridley Pihl. 
Billetter kr 225 (voksen)/kr 100 (barn) på påsketoner.no
11.4. Drøbak kirke kl. 19.00
KONSERT FOR KLARINETT OG STRYKEKVARTETT
Roger Arve Vigulf, Birgitte Stærnes, Ricardo Odriozola, 
Cathrine Bullock-Bukkøy og Emery Cardas
Billetter v/ inng. Kr 200 (voksne) Barn/ungdom gratis
23.4. Drøbak kirke kl. 12.00
Konsert med Klassisk i Drøbak
26.4. Drøbak kirke kl. 19.00
KONSERT ‘JESU MEINE FREUDE’
Drøbak Kantori (dir. Rudolf de Beer) med cellist Marius 
Oftedahl og organist Daina Molvika
Musikk av Johan Sebastian Bach og Pergolesi m.m.
Billetter v/ inng kr 50
30.4. Drøbak kirke kl. 12.00
Konsert med Klassisk i Drøbak
30.4. Smia storsal kl. 18.00
VÅRKONSERT MED DRØBAK GOSPEL  
(dir. Svanhild Moen Refvik) og band
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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?

Velkommen til  
VÅRFEST med Drøbak 
og Frogn menighet  
19. mai!
Menighetsrådet inviterer alle til fest og inspirasjonssamling 
på Smia torsdag 19. mai kl. 18.00. Det blir god mat, 
inspirerende innlegg og høydepunktet er en konsert med 
Ole Paus! Etter de siste årene trenger vi å se hverandre. 
Denne kvelden har vi fokus på å løfte frem all den gode 
frivillige innsatsen som gjøres i menigheten, og å inspirere 
til videre engasjement. Bli med i felleskapet! Del dine 
talenter. Bli med på fest! 2022 er frivillighetens år!

Det vil koste 250 kr for kvelden (inkludert middag og kaffe, 
konsert og øvrig program). Påmelding via kirkens nettside eller telefon 40 40 97 10.  

En frivillig medarbeider har påtatt seg en fast, ulønnet oppgave i menigheten. 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. 
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HVA SKJER?

Drøbak gospel
Koret er i gang igjen for fullt, og hver mandag fyller 
koret Frogn kirke med masse sangglede.  
Denne våren har vi noen planer og vi håper å se  
mange av dere på våre opptredener.  

2. påskedag, 18. april, planlegger vi en gospelmesse i 
Frogn kirke kl. 1900. Det blir en gudstjeneste med en 
litt mer moderne musikkdrakt enn det vi vanligvis har, 
og du er hjertelig velkommen til å komme.  

Vi skal dessuten ha en vårkonsert med gammelt og nytt 
gospel materiale, og du er velkommen til å høre på. Et 
fullt band og lyd og lysrigg gjør at vi satser på en flott 
gospelaften. 
Du er velkommen lørdag 30. april kl 18.00 på Smia.

Bli med på tur til Fredrikstad!
Vi gleder oss til å dra på tur til Fredrikstad sammen onsdag 
4. mai. Vi reiser med buss fra Smia, og i Fredrikstad skal 
vi besøke bispegården og få omvisning i gamlebyen. 
Diakoniutvalget og Tankesmia inviterer alle til å bli med 
på tur! 

Pris: kr 550,- per pers. (inkludert lunsj, guidet tur og 
transport).  
Påmelding: Kirkens nettside eller per e-post til diakon 
Maria Njerve Borgenvik på mb387@kirken.no innen  
27. april. 

Dette lavterskeltilbudet handler om å 
spise Taco og deretter synge sammen. 
Første gangen kom det 5 stk. og i tillegg 
var prest og musiker med. Noen av de 
tilstedeværende var over 80 år, og stod i 
kor for første gang i sitt liv. Skikkelig flott!  
Det er aldri for sent. Taco-koret møttes igjen 
på søndagens gudstjeneste og bidro der. 

Tanken er at hvem som helst kan blir 
med i Taco-koret enten man er vant til å 

synge eller ikke, og enten du er ung eller 
gammel. Fellesskapet skal stå sterkt i Taco-
koret, og det handler ikke om å prestere 
musikalsk. Her vil det ALLTID være plass 
til flere.  

Ta kontakt med menighetsmusiker eller 
bare møt opp på neste samling om du 
ønsker å bli med.
Neste Taco-kor er fredag 13. mai  
kl. 1600-18.00 i Frogn kirke .

TACO-koret har allerede hatt sin oppstart

Fra første samling for Tacokoret.

Drøbak Kantori
Kantoriet under ledelse av kantor Rudolf de Beer  
er i gang igjen med ukentlige øvelser på tirsdag  
kl. 19.00-21.00 i Frogn kirke.
Akkurat nå forbereder vi oss til å synge på Maria 
Budskaps dag 27. mars, konfirmasjon 7. / 8. mai og ikke 
minst en påskekonsert med kor, cello og orgel 26. april 
i Drøbak kirke.
Nye sangere er hjertelig velkommen. Til konserten  
26. april, der vi skal synge musikk av J.S. Bach og 
Pergolesi, tar vi gjerne inn ‘prosjektkorsangere’ som 
bare er med i koret fram til da.
Er du interessert ta kontakt med dirigent Rudolf de Beer 
på tlf. 950 13 440

Sagt på  

Taco-koret:  

«jeg blir så varm  

og glad av å 

synge»
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OMSORG

Inne på skolen møter jeg to russ til 
som er engasjert i omsorgsknuten. De 
forteller om hvordan de i pandemien 
gjennomførte munnbindaksjon 
på skolen, at de i år skal delta i 
Røde Fjær aksjonen, at de har hatt 
innsamling til Krafttak mot kreft, 
og selvfølgelig alle de hyggelige 
aktivitetene de har gjennomført på 
Ullerud Helsebygg. Det er jo her 
ideen til russeknuten ble skapt, og 
det er her russen har lagt ned størst 
innsats de fire årene russeknuten har 
eksistert. Det har vært omsorgsarbeid 
som belønnes med en engel i lua. 
Den kan selvfølgelig også gjennom-
føres på mange områder, man kan for 
eksempel gjøre en innsats i nabolaget 
eller i forhold til medelever på skolen. 
Målet er å vise medmenneskelighet 
overfor noen som trenger det, sier 
Svein-Tore Kræmer fra Ullerud 
Helse bygg, og lærer Gunnar Solvang 
nikker samtykkende. Det er tydelig 
at de er stolte av hva russen bidrar 
med, og deler villig ut engler til de 
som har gjort en innsats for andre. 
Russen ønsker også å bidra inn mot 
Ukraina, de vil vise solidaritet og 
gjerne være med å samle inn klær 

og annet som flyktningene trenger. 
Isabelle poengterer at noe av det som 
er spesielt fint med denne russeknuten 
er at den kan gjennomføres av alle, 
uavhengig av økonomi, livssyn, 
kultur og annet. Dette er noe de har 
hatt fokus på når de har søkt om å 
gjøre omsorgsknuten nasjonal. De 
har søkt hovedstyret i Oslo og Viken, 
og fått positive tilbakemeldinger. 
Tenk hvis alle landets russ hadde 
hatt omsorgsknute, da hadde det 
blitt utrolig mange dugnadstimer til 
fellesskapets beste. 

Jeg ønsker Frognrussen alt godt for 
russetiden. Mens jeg går ut fra skolen 
tenker jeg på at i år håper jeg vi får 
feire 17. mai akkurat sånn det skal 
være med barnetog og Norske flagg, 
men før den tid skal Frognrussen 
gjennomføre mye skolearbeid og 
omsorgsarbeid i vårt nærområde.

Frognrussens  
egen omsorgsknute

Jeg går spent mot døren på Frogn videregående der russepresident, Mia 
Isabelle Bernard, står og tar meg imot. Vi skal snakke om russeknuta som 
er skapt her i Frogn. Jeg har lyst til å gi de unge skryt for innsatsene de gjør, 

læring i russetiden er mer enn om erfaring i prosjektarbeid og økonomistyring 
på russebussen. Omsorgsknuta er holdningsskapende arbeid som gir en 
kompetanse i forhold til andre mennesker, og dette kan de ha med seg resten 
av livet.

Mia Isabelle Bernard, russepresident på 
Frogn videregående skole.
Foto: Oddrun Bøhlerengen

Denne engelen 
kan festes i lua når 
man har bidratt 
i solidaritets
arbeidet.
Foto: Oddrun 
Bøhlerengen

Disse jobber fram omsorgsknuta. Engelen 
kan enten festes i lua eller sys på brystet 
på russedressen.
Foran fra venstre: Mia Føllingstad og 
Jesper HelleJensen begge er omsorgs og 
inkluderingssjefer. Mia Isabelle Bernard, 
russepresident.
Bak fra venstre: SveinTore Kræmer, 
servicemedarbeider fra Ullerud Helsebygg. 
Gunnar Solvang, lærer på Frogn videre
gående skole. Foto: Oddrun Bøhlerengen

Vi kom oss på leir! For en fantastisk 
opptur, etter noen år med alt for få 
skikkelige fellesskapsopplevelser!
23 konfirmanter og 7 ungdomsledere 
dro av gårde til Mesnali fire dager i 
starten av vinterferien.
Et strålende vintervær skapte en flott 
ramme for intense dager med masse 
program! Søndag er hviledag, så da 
brukte vi hele dagen i bakken og i 
langrennsløypa!  

Vi hadde kvelds gudstjeneste i 
nydelig Mesnali kirke som avslutning 
på dagen. Det virket absolutt som 
om konfirmantene koste seg, og ble 
bedre kjent. Vi ansatte som var med 
synes de var utrolig flotte å ha med 
på tur, og at ungdomslederne gjorde 
en kjempejobb!

Hilsen stabs-teamet: Sarah Emilie, 
Maria, Camilla og Dag-Kjetil

Konfirmantleir
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SMIA

De fleste er vel kjent med de 
ukentlige gudstjenester og 
høymesser som foregår i 

kirke regi. Men vi tok turen til Smia, 
en helt vanlig søndag i mars. Og 
her var det liv! Rundt 15 unger var 
på Søndagsskole i andre etasje, og 
en frimenighet med over 30 holdt 
engelsk gudstjeneste i kapellet. Hva 
er det som skjer?

Søndagsskole
Først treffer vi Turid som akkurat har 
servert nybakte og påsmurte rund-
stykker til barn og voksne. Hun har 
bidratt som søndagsskolevert i en 
årrekke, lenge etter at egne barn og 
barnebarn ble voksne. Før maten har 
de vært samlet for å synge, og høre 
om Sakkeus, og til min overraskelse, 
var flanellografen fortsatt i bruk. 
De moderne tider har ikke fått 
overta overalt. Heldigvis! Barna er 
engasjerte, for senere vet de at de skal 
få et magasin, med tegneserier og 
oppgaver, og selvsagt fargelegging av 
dagens historie. Og da er det viktig for 
noen at det blir helt likt slik Turid viste. 

Det er barn i alle aldre til stede, 
men tilbudet til de eldste er for tiden 
minimalt, bl.a. grunnet plassmangel. 
Dette bedrer seg nok når flere møter 
opp! Øystein på 11 får spesial-
oppgaver, som å hjelpe til med maten, 
og han synes det er stas, og har ikke 
noe imot å dele stol med lillesøstera 
når det er mange til stede. Viktig at 
alle får plass!

Søndagsskolen samles annenhver 
søndag, og er et tilbud til de 
yngste i kommunen. Det er en 
fin og trygg arena for å bli kjent 
med menigheten, og barn herfra 
rekrutteres ofte til Soul children, 
Dirridam og kor i menighetens 
regi, forteller trosopplærer Amalie 
Karijord. Det koster ingenting å delta, 
det er ingen påmelding, så det er 
bare å møte opp. Som mye annet er 
søndagsskolen basert på at frivillige, 
som Turid, stiller opp. Opplegget får 
de sentralt fra, så det er ikke mye 
den lille arbeidsgruppa trenger å 
planlegge. Selv om det var ganske 
mange til stede, så ønsker de enda 
flere velkommen. Flott engasje ment 
blant barna, og selv om flere av de 
var venner fra før, både på skolen og 
i speideren, så var det en god tone og 
fin oppførsel mellom dem. Så her er 
det helt ufarlig å møte opp! Sjekk på 
kirkens nettside når det er neste gang. 
Og stjerner for frem møte, slik jeg 
husker fra min søndagsskolebarndom, 
er heller ikke helt borte. Men det 
virket ikke som det var like stas 
lenger..

Service in English!
Noen av de minste barna på søndags-
skolen hadde også familie og kjente 
nede i kapellet. Her foregår det 
nemlig hver søndag en engelskspråklig 
gudstjeneste, ledet av egen pastor 
og biskop fra en av frimenighetene 
i Frogn. De er veldig takknemlige 
for å bruke kapellet, forteller pastor 

Vivian Gonzaga. Det skal feires 8 års-
jubileum i år, så dette er ikke noe nytt. 
Hun og de fleste deltakerne er bosatt 
i Frogn, men de tiltrekker seg familier 
fra nabokommunene også. De fleste 
har filippinsk bakgrunn, men noen av 
de har stiftet norsk familie – og alle er 
velkomne. Selv ble jeg invitert inn på 
et måltid etter at seremonien var over. 
Vi pleier å ha det litt sosialt sammen 
etter gudstjenesten, det er alltid mange 
som ønsker å prate og leke sammen, 
forteller Vivian. De fleste snakker 
norsk men selve gudstjenesten foregår 
på engelsk. Det jeg la merke til var at 
de brukte gitar istedenfor orgel, og at 
sanggleden var merkbart bedre enn 
norske gudstjenester jeg har vært på. 

Så er du nysgjerrig på dette, garanterer 
jeg at du blir tatt godt imot av 
Vivian og de andre i den filippinske 
tverrkirkelige menigheten, de er der 
hver søndag kl. 11. Trivelig gjeng!

Av Terje Hagen

Flanellograf og engelsk lovsang  
– en vanlig søndag i Smia!

Menn i Frogn
«Menn i Frogn» er en møteplass med rom for interessante samtaler og nye bekjentskap.
Under pandemien ble det full stopp; og nå etter nyttår har en liten arbeidsgruppe jobbet for å få det i gang igjen. 
Rammene er en innledning over et tema, samtale og kveldsmat. Målgruppen er menn i alle aldre. 
Tidspunkt er torsdager kl. 19 på Smia, ca. en gang i måneden.
Det var en samling i mars, og etter påske blir den første torsdag 21.04. Da er tema «Dialog i praksis». Innleder er 
Geir Hagberg, som brenner for å skape god kommunikasjon og involvering gjennom nettopp dialog. 
Ønsker du å få tilsendt jevnlig informasjon om prosjektet? Send en epost til dh469@kirken.no.
Dag-Kjetil Hartberg leder arbeidsgruppa som består av Erlend Høyem, Tore Skoglund, Terje Hagen, Atle Fretheim 
og Håvard Sæbø.
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Vi står i solidaritet med en nødstilt verden
Visst kan vi bidra! Vi må stå i solidaritet 
med en nødstilt verden der krig og urett 
råder. Vi kan bidra med vårt engasjement, 
våre penger og bruke vår stemme til å stå 
opp mot maktovergrep og undertrykkelse.
Hvert år gjennomføres Kirkens nødhjelp 
fasteaksjon der alle kan bidra. Tidligere var 
konfirmantene bøssebærere, men nå er det 
en solidaritetsaksjon der de mobiliserer 
innbyggerne i kommunen til å gi penger 
for innsatsen konfirmantene gjør. Det kan 
være tjenester de utfører, solidaritetsløp, 
konserter, salg av mat eller annet. Målet 
er at det ungdommene bidrar med utløser 
stor giverglede. Pengene går til de som 
trenger det aller mest, og akkurat nå trengs 
det til krigsofrene fra Ukraina. Samtidig 
som det er krig i Ukraina må vi se videre 
ut til en verden i nød, og det gjør Kirkens 
nødhjelp som fast bistandsarbeid.

Konfirmantene i Drøbak og Frogn har 
sitt hovedfokus fra 30. mars til 5. april. 
Siden 2015 har midlene fra fasteaksjonen 
gått til vann. Vann er helt avgjørende 
for å leve, og årets aksjon hadde navnet 
«Håp i en dråpe vann», og de innsamlede 
midlene skulle gå til rent vann på det 
Afrikanske kontinentet. Men nå er det 
krig i Europa, og jeg spør Mona Bø, 
Kirkens Nødhjelp sin regionskontakt, 
om hvordan de forholder seg til denne 
katastrofen. Mona kan fortelle at de 
allerede de første dagene av krigen 
var på plass I grenseområdene rundt 
Ukraina via sin søsterorganisasjon ACT 
Allianse som har arbeid i de Ukrainske 
nabolandene. Kirkens Nødhjelp er en 
del av denne internasjonale humanitære 
alliansen, og kan derfor være svært raskt 
på plass i katastrofeområder. Innsatsen 
for det Ukrainske folk vil fortsette i tiden 

fremover, og folk og forsendelser direkte 
fra Norge er nå på plass der hjelpen trengs 
mest. Kirkens nødhjelp bidrar med å 
etablere flyktningeleirer, de sørger for telt 
og mobile toaletter, mat, vann, ulltepper 
og hygieneartikler. De hjelper også til 
med å fortelle hvordan flyktningene kan 
komme seg ut av katastrofeområdene, 
og videre inn til sikre områder. Kirkens 
Nødhjelp er svært takknemlige for alle 
gaver som blir gitt når det er katastrofer, og 
også det som blir samlet inn i kirkene på 
julaften, i fastetiden og ellers i året. Disse 
midlene sammen med det som blir samlet 
inn under konfirmantenes fasteaksjon 
er såkalte «frie midler» som raskt kan 
omdisponeres og benyttes der det er akutte 
behov, og akkurat nå er det Ukraina. Du 
kan gjerne begynne å gi allerede nå via 
QR-koden eller vipps nr: 664395, som 
er våre konfirmanters vippsnummer. I 
aksjonsperioden vil det også være en 
del voksne ute med bøsser, ønsker du å 
bidra som bøssebærer, så ta kontakt med 
kirkekontoret. Er dere en familie med barn, 
så bli gjerne med å mobilisere venner og 
familie til å gjøre solidaritetsoppgaver, 
og gi inntektene til Kirkens Nødhjelp. 
Sammen kan vi bidra til en bedre verden!

Scann QR-koden, og gi din gave 
via konfirmantenes fasteaksjon 

Vi står i solidaritet med en nødstilt verden 

Visst kan vi bidra! Vi må stå i solidaritet med en nødstilt verden der Krig og urett råder. Vi 
kan bidra med vårt engasjement, våre penger og bruke vår stemme til å stå opp mot 
maktovergrep og undertrykkelse. 

Hvert år gjennomføres Kirkens nødhjelp fasteaksjon der alle kan bidra. Tidligere var 
konfirmantene bøssebærere, men nå er det en solidaritetsaksjon der de mobiliserer 
innbyggerne i kommunen til å gi penger for innsatsen konfirmantene gjør. Det kan være 
tjenester de utfører, solidaritetsløp, konserter, salg av mat eller annet. Målet er at det 
ungdommene bidrar med utløser stor giverglede. Pengene går til de som trenger det aller 
mest, og akkurat nå trengs det til krigsofrene fra Ukraina. Samtidig som det er krig i Ukraina 
må vi se videre ut til en verden i nød, og det gjør Kirkens nødhjelp som fast bistandsarbeid. 
 
Konfirmantene i Drøbak og Frogn har sitt hovedfokus fra 30. mars til 05. april. Siden 2015 har 
midlene fra fasteaksjonen gått til vann. Vann er helt avgjørende for å leve, og årets aksjon 
hadde navnet «Håp i en dråpe vann», og de innsamlede midlene skulle gå til rent vann på 
det Afrikanske kontinentet. Men nå er det krig i Europa, og jeg spør Mona Bø, Kirkens 
Nødhjelp sin regionskontakt, om hvordan de forholder seg til denne katastrofen. Mona kan 
fortelle at de allerede de første dagene av krigen var på plass I grenseområdene rundt 
Ukraina via sin søsterorganisasjon ACT Allianse som har arbeid i de Ukrainske nabolandene. 
Kirkens Nødhjelp er en del av denne internasjonale humanitære alliansen, og kan derfor 
være svært raskt på plass i katastrofeområder. Innsatsen for det Ukrainske folk vil fortsette i 
tiden fremover, og folk og forsendelser direkte fra Norge er nå på plass der hjelpen trengs 
mest. Kirkens nødhjelp bidrar med å etablere flyktningeleirer, de sørger for telt og mobile 
toaletter, mat, vann, ulltepper og hygieneartikler. De hjelper også til med å fortelle hvordan 
flyktningene kan komme seg ut av katastrofeområdene, og videre inn til sikre områder. 
Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for alle gaver som blir gitt når det er katastrofer, og 
også det som blir samlet inn i kirkene på julaften, i fastetiden og ellers i året. Disse midlene 
sammen med det som blir samlet inn under konfirmantenes fasteaksjon er såkalte «frie 
midler» som raskt kan omdisponeres og benyttes der det er akutte behov, og akkurat nå er 
det Ukraina. Du kan gjerne begynne å gi allerede nå via QR-koden eller vipps nr: 664395, 
som er våre konfirmanters vippsnummer. I aksjonsperioden vil det også være en del voksne 
ute med bøsser, ønsker du å bidra som bøssebærer, så ta kontakt med kirkekontoret. Er dere 
en familie med barn, så bli gjerne med å mobilisere venner og familie til å gjøre 
solidaritetsoppgaver, og gi inntektene til Kirkens Nødhjelp. Sammen kan vi bidra til en bedre 
verden! 
 

 
 
Bildetekst: 
Scann QR-koden, og gi din gave  
via konfirmantenes fasteaksjon  
 
 
 
 

Konfirmantenes solidaritetsaksjon

Fasteaksjonen
2022

 

Salome Foster (25) er også en av bøndene som er med.  

–Jeg ble utrolig motivert da jeg fikk høre om prosjektet. Ikke minst ble jeg motivert av å høre hvor 
mye de tjente, smiler hun.  

Sammen med ektemannen har hun dyrket tobakksplanter, men ønsket å spe på inntektene sine.  

–Vi har vært bønder bestandig, men det å se ting med nye øyne, har vært utrolig lærerikt. Da jeg 
startet med mitt første bed, trodde jeg at jeg kunne tjene rundt 160 kroner på grønnsakene mine. 
Agronomen sa at jeg kunne gange det med ti, altså 1600 kroner. Det trodde jeg ikke på. Men det har 
vist seg å være sant, ler hun.  

Hun legger ikke skjul på at det å være bonde er et tøft liv.  

–Før var det hardt, men nå går det jo som en drøm, avslutter hun.  

 

 

 

 

#664395
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
05.12.2021 Elida Øveraasen Torp

05.12.2021 Julia Kjus-Dahl

12.12.2021 Hans Edward Schlotterbeck

09.01.2022 Tomine Indseth Alm

30.01.2022 Lilly Gibson Hutchings

30.01.2022 Even Bakke

30.01.2022 Ane Mørk Hoksnes

30.01.2022 Zoe Bendiksen Orderud

06.02.2022 Elliot Luan Buchman-Skavås

20.02.2022 Hermine Ødegaard Gefle

27.02.2022 Ivar Serigstad Stokkeland

06.03.2022 Axel Drejer-Dølvik

06.03.2022 Frida Halgunset Johannessen

Vigde
Vielsesdato Navn
08.01.2022 Bente Knutsmoen og  
 Terje Erlandsen

Gravferd
Seremonidato Navn
30.11.2021 Svein Andre Pedersen

07.12.2021 Ewa Jarina Arnesen 

10.12.2021 Inger-Lise Hansson

14.12.2021 Ane-Christell  
 Arnesen-Sødermann

14.12.2021 Tor Hellesøe

17.12.2021 Svein Erik Larsen

21.12.2021 Ole Wilhelm Johannesen

21.12.2021 Ellen Sponberg

29.12.2021 Nils Kolstadløkken

29.12.2021 Hans Petter Nilsen

30.12.2021 Elny Ruud

07.01.2022 Arna Gripstad

07.01.2022 Sverre Hove

07.01.2022 Jens Erik Olsen

11.01.2022 Arne Jørstad

14.01.2022 Bjørg Synnøve Mikkelrud

14.01.2022 Erna Roxrud

18.01.2022 Johnny Wilfred Theien

18.01.2022 Ingrid Gertrud Oberscheit Bjerke

25.01.2022 Aina Schøyen

04.02.2022 Svenn Erik Ådahl

08.02.2022 Øystein Nikolaisen

10.02.2022 Kari Larsen

11.02.2022 Bjarne Volmert

18.02.2022 Liv Karin Steen

25.02.2022 Kåre Nedreberg

04.03.2022 Bjørn Esbjug

04.03.2022 Berit Nilsen

08.03.2022 Helge Bentzen

08.03.2022 Svein Tore Johnsen

10.03.2022 Laila Firing

11.03.2022 Odd Egil Kristiansen

11.03.2022 Yngve Atle Paulsen

fasteaksjonen 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa 
rent vann og en fremtid

For 250 kr 
gir du et menneske 

varig tilgang til rent vann

Vanndråpen som kan forandre alt 

 

En pakke med en slange, noen gode frø og litt gjødsel har endret flere tusen liv i Malawi. 
Interessen for å investere rundt 100 kroner i en ny fremtid, bare øker og øker.  

Av Anette Torjusen 

Foto: Håvard Bjelland 

Det første som slår i mot meg i det vi kommer inn i landsbyen Chingawe i Malawi, er duften av 
blomster. Det lukter så godt. Faktisk så godt at det første jeg må spørre om er hvor lukten kommer 
fra.  

– Det er biene mine, det. De sørger for at hele området lukter så godt. Se her. Du må smake på 
honningen. Jeg har akkurat vært og hentet den, smiler Foster Jeminati (53).  

Han eier den første gården vi kommer til. Han eier også området som nå er utlånt til opplæring av 
tolv bønder i landsbyen. De skal lære seg å dyrke smartere, moderne og mer plasseffektivt.  

Kjøper startpakker 

Bøndene kjøper seg en startpakke som består av kvalitetsfrø, et irrigasjonssett og gjødsel. Et slikt 
sett koster rundt 100 kroner. Før måtte de hente vann flere ganger om dagen slik at plantene fikk 
nok vann. Takket være irrigasjonssystemet, får plantene vannet de trenger. 

Bønder som benytter seg av moderne jordbruksteknologi, slipper å hente vann i brønner og elver. I 
stedet fyller de en bøtte med vann, som er koblet til to slanger. Slangene har små hull, slik at vannet 
pipler ut og gir en jevn vanning av grønnsakene.  
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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 20. mars
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt 
Iversen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 27. mars – Maria Budskapsdag
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Camilla Kofoed-Steen 
og Rudolf de Beer. Drøbak Kantori deltar.
Menighetsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 4. april
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer
Drøbak kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil 
Hartberg og Rudolf de Beer

Søndag 10. april - Palmesøndag
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Andreas Skolt 
Iversen og Svanhild Moen Refvik

Torsdag 14. april - Skjærtorsdag
Smia kapell kl. 19.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer

Fredag 15. april - Langfredag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg 
og Rudolf de Beer

Lørdag 16. april - Påskenatt
Drøbak kirke kl. 23.00
Påskenattsmesse v/ Camilla Kofoed-
Steen og Rudolf de Beer

Søndag 17. april – 1. Påskedag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Camilla 
Kofoed-Steen og Rudolf de Beer

Mandag 18. april – 2. Påskedag
Frogn kirke kl. 19.00
Gospelmesse v/ Camilla Kofoed-Steen 
og Svanhild Moen Refvik
Drøbak Gospel deltar

Søndag 24. april
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt 
Iversen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 1. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i samarbeid med Frogn Ap
Drøbak kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste 

Lørdag 7. mai
Frogn kirke kl. 10.00
Drøbak kirke kl. 12.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 8. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste 

Søndag 15. mai
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Andreas Skolt Iversen 
og Svanhild Moen Refvik

Tirsdag 17. mai - Nasjonaldagen
Drøbak kirke etter barnetoget  
ca. kl. 11.15
Gudstjeneste

Søndag 22. mai
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste v/ Andreas Skolt 
Iversen og Svanhild Moen Refvik

Søndag 29. mai
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 5. juni – 1. Pinsedag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

Mandag 6. juni – 2. Pinsedag
Oscarsborg kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste og Pinsefest for 
hele familien

14  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



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



BUDBRINGEREN

Drøbak bibliotek en solfylt 
formiddag i februar.  
30 forventningsfulle mennesker 

var på bokbad og hadde valgt å lytte 
til forfatteren Kristina Quintano. 
Temaet var flyktningkrisen i Europa.

Kristina er litteraturviter og lærer 
og hun har jobbet frivillig blant 
flyktninger på Malta i en årrekke. 
Dette gir henne førstehåndskunnskap 
om flyktningenes situasjon; en unik 
kunnskap som hun delte med oss 
denne vakre lørdags formiddagen.
Bildet hun tegnet var alt 
annet en vakkert.

Troverdig og levende 
formidlet hun en 
virkelighet langt 
utenfor vår fatteevne. 
Hvordan er det mulig 
for oss - i trygge Norge 
- å sette seg inn i et liv 
preget av krig, forfølgelse 
og overgrep, og hvor selve 
livsgrunnlaget smuldrer 
bort, fordi storkapitalen 
kjøper opp såkorn og 
fiskerettigheter, og fordi 
klimakrisen gjør det umulig å 
drive primærnæringer?
Hun fortalte om unge menn 
fra Mali som, dersom de 
ikke valgte flukt, ville bli tvunget 
til livslang militærtjeneste. 
Hun beskrev situasjonen til 
mennesker som la på flukt på grunn 
av forfølgelse og overgrep, eller at 
hele livsgrunnlaget var tatt fra dem. 
Hun fortalte om mennesker som 
hadde spart penger fordi de ønsket å 
skape en bedre framtid; som kjøpte 
transport og lugar på passasjerbåten 
som de trodde skulle ta dem trygt over 
Middelhavet. Så viser det seg at alt 
de trodde på var løgn, orkestrert av 
kyniske menneskehandlere. Når de 
først kom frem til «passasjerbåten» 
viste det seg å være en gammel åpen 
holk, utstyrt med redningsvester 
stappet med avispapir. Mange har 
forsøkt å si nei til videre reise. 
«Gå om bord eller bli skutt» er 
menneskehandlernes svar.
Så går de ombord, båret av håpet og 

troen på noe større enn seg selv.
Mange båter blir funnet, og håpet 
styrkes, for igjen å bli knust. I stedet 
for å bli reddet blir båtene med 
flyktninger tvunget til å returnere til 
avreisestedet.

Hun fortalte om utallige fartøyer i 
Middelhavet som følger den eldgamle 
skikken å hjelpe mennesker i havsnød 
– for deretter å seile rundt med dekket 
fullt av skipbrudne - fra havn til havn - 
uten å få tillatelse til å legge til.

 
Hun beskrev systematiske 

brudd på grunnleggende menneske-
rettigheter og om brudd på flyktning- 
konvensjonen. 
Hun fortalte om brev til ulike justis-
ministre uten å få svar og hun delte 
fortvilelsen og frustrasjonen over det 
hun opplever som strukturell rasisme.
En time
Etter en times tid med dramatiske 
fortellinger fra virkeligheten kjente jeg 
på en stor avmakt.
Problemstillingen oppleves så 
om fattende og så uangripelig. 
Spørsmålene tumlet rundt i hodet: 
Hva er mitt ansvar, hvordan kan jeg 
bidra og hva er myndighetenes ansvar 
for mennesker i stor nød?

Middelhavet er langt fra oss, og det er 
lett å lukke øynene for det som skjer 

og å fraskrive oss ansvar. Dette må 
jo løses gjennom EU og et europeisk 
samarbeid?
Ja, dette må løses gjennom Europeisk 
samarbeid, men hvem skal sette seg 
i førersetet, gå foran og vise at vi tar 
mennesker på flukt på alvor? Media? 
Men selv bildet av druknede lille Alan 
skyllet i land på stranden, klarte ikke å 
opprettholde oppmerksomheten mer 
enn noen dager.
Alle som flykter skal ikke til Norge, 
men hvordan kan vi sikre at flykt-
n inger får vurdert sin søknad om 

opphold på en rettssikker måte?

I dag er det ikke slik. Våre 
medsøstre og brødre nektes 
den retten som er gitt dem 
gjennom verdenserklæringen 
om menneskerettighetene hvor 
det formuleres slik «enhver har 
rett til å søke asyl og søke om 
beskyttelse».
Og jeg gjør Kristinas spørsmål 
til mitt: Hva hadde skjedd om 
noen hadde støtt på en norsk 
båt med 250 skipbrudne i 
Middelhavet?
En annen krise
I disse dager ruller 
en annen krise over 

tv-skjermene. Russlands 
okkupasjon av Ukraina. Frivillige 
hjelpeorganisasjoner, som Kirkens 
Nødhjelp, melder om humanitær krise 
og store flyktningstrømmer. 
Heldigvis har Norge svart ja til å 
hjelpe og til å ta imot flyktninger og 
EU står samlet i fordømmelsen av 
Russlands okkupasjon og ønsket om å 
hjelpe. Heldigvis har mange, mange 
satt i gang ulike innsamlingsaksjoner 
også her i kommunen. 
Jeg skulle ønske et samlet EU 
hadde den samme viljen til å hjelpe 
alle de som ikke får oppfylt sine 
menneskerettigheter. Jeg skulle ønske 
at Europa stod sammen om å fordele 
belastningene som båtflyktningene 
over Middelhavet medfører på 
landene langs Europas yttergrenser.
Bare gjennom å ta felles ansvar kan vi 
lykkes i å redde medmennesker i nød.

Bente Bjerknes

HVERDAGSLIV


