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Bemanning i prestetjenesten
Mange vil ha merket at menighetens faste prester har vært ute av tjeneste i høst. 

Etter 15 års tjeneste i Drøbak og Frogn, gikk sokneprest Dag-Kjetil Hartberg  
over i ny stilling som kirkefagsjef ved Borg bispedømmekontor fra 1/9-22. 

Kapellan Andreas Skolt Iversen har farspermisjon fra 1. august og ut året.  
Fra 1. januar går han inn i stillingen som sokneprest etter Dag-Kjetil Hartberg.

Camilla Kofoed-Steen går over i en annen stilling som prostiprest i Vestre Borge-
syssel prosti. Det er derfor utlyst to ledige kapellan-stilinger. Søknadsfristen var 
13. november, og det er ventet tilsetting i Borg bispedømmeråd 13. desember.

Høsten 2022 har prestetjenesten vært dekket 
av to faste vikarer, Kristine Skree Kristiansen og 
Gunnvor Hovland, samt flere prester som har tatt 
enkelttjenester. Det hele har vært godt organisert av 
prost Kjerstin Jensen, som også selv har stilt opp på 
mange gudstjenester og begravelser.
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ANDAKTJULESANGUNDERSØKELSE

«Kan vi synge i ei verd som blør fra tusen åpne sår?» 

Jeg vet. 

Jeg burde åpnet med en strofe fra en julesang, noe om fred 
på jorden. 

Men det er ikke bare kirkeklokker som kimer i ørene mine.  
Det er ikke noe nytt, dette vonde, men det har kommet mye 
nærmere. 

Men Gud har også kommet nærmere. 

I et lite barn, i en krybbe, midt i alt det vonde. Han vil 
komme helt nær deg. 

«Nå min Jesus sjelens skatt, ta ditt tilhold her i natt! 

Se, jeg har et hvilested i mitt hjerte deg berett», synger vi i 
en salme. 

Ja, vi kan synge i vår vonde verden!

Hanne Tegnér

Helt nær, i en krybbe

Menighetens frivillige og ansatte ble oppfordret  
til å gi oss sin favorittjulesang. Redaksjonen 
takker for alle bidrag, som uten tvil inneholdt  
flere religiøse temaer enn nisser og pepperkaker.  
Kanskje ikke så rart utfra utvelgelses gruppen. 
Og vi kan uten tvil kåre en vinner. 

Ikke uventet ble en del av de gamle tradisjonelle 
julesangene nevnt, f.eks. «Et barn er født i 
Betlehem», «Jeg er så glad hver julekveld», 
«Glade jul» og «Romjulsdrøm». Her nevnes 
barndomsminner med julebukk, juletregang, og 
kirkebesøk som hovedårsak. Likevel er det flere 
nyere sanger/salmer som blir nevnt. «Solbarn/
Jordbarn», «Himmel på jord», «Det lyser i stille 
grender» og «Himlen i min famn» (Carola), 
nevnes som nyere favoritter hvor teksten ofte er 
mer moderne i både språk og ettertanke. 

Likevel; den sangen flest nevner er «Deilig er 
Jorden». Når jule gudstjenester, skoleavslutninger, 
julekonserter mm avsluttes med at alle reiser seg 
og synger med sitt nebb, da senker roen seg og 
høytiden kan starte. Men er dette egentlig en 
julesang, hører jeg enkelte si? Kanskje ikke, men 
den har en tekst som passer inn, og så lenge vi 
synger den til jul så er den kvalifisert. Teksten 
vi kjenner er laget av en danske, Bernhard 
Ingemann (rundt 1850), mens melodien er 
opprinnelig en tysk «korsfarersang». Sangen er 
mest kjent i Norden, men forekommer også med 
engelsk, fransk og selvsagt tysk tekst: «Schønster 
Herr Jesu, Herrscher alle Herren». 

Alle Kirkenytts lesere har nok et forhold til denne 
salmen, og de fleste kan den sikkert på rams. Det 
som kan være vrient er å starte på vers 2. Her 
blir det ofte litt mumling.  For hva kommer først? 
Er det «Tider skal komme….» eller «Englene 
sang den…» Her gjelder det å lage huskeregler 
for seg selv. For meg er det enkelt: T(ider) 
kommer før E(ngler) i navnet mitt. Da går resten 
av seg selv. Og til slutt skal det jo bli «fred over 
Jorden – frelseren er født». 

Listen over menighetens favoritt julesanger 
er herved overlevert Allsangkvelden 13/12. 
Forventer at flere av disse synges der, til glede  
for hverandre. 

Til slutt vil jeg dele min nyankomne favoritt; 
«Når kjerkeklokka slår» med Lewi Bergerud 
– en helt fantastisk norsk tolkning av 
Pogues´«Fairytale in New York» Kanskje ingen 
allsang, men nydelig å høre på.

God Jul(esang)!
Terje 

Julekrybben foran Fretex i Drøbak for noen år siden.  
Foto: Jostein Tegnér

Mere Jesus  
enn nisser!
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BISKOPENS JULEANDAKT

Jeg liker så godt å vandre gatelangs 
i desember. Lysene som er tent 
i vinduene gir meg det jeg ofte 

lengter etter på denne tiden av 
året: Julestemning. Den søtlige og 
forventningsfulle følelsen av at noe 
godt er i vente. Iblant siver lukten 
av pepperkaker ut fra et åpent 
kjøkkenvindu. Da kan jeg kjenne 
hvordan barnet i meg kroer seg, og 
nærmest maler som en katt. Å, kunne 
jeg bare bli barn igjen!

I år tenker jeg ekstra mye på alle 
barn som ikke møter julen med en 
forventning om noe godt. Barn som 
gruer seg, fordi de vet at deres voksne 
drikker mer enn ellers i julen. Fest og 
julestemning er ikke ord som bærer 
med seg gode følelser, men ubehag og 
frykt. Og jeg tenker på barn som lever 
i hjem der det ikke er nok penger til 
å lage den julen man ønsker. Vi vet at 
mange av oss strever ekstra med det 
nå. Økte utgifter av alle slag gjør at 
det er vanskeligere enn på mange år å 
handle inn julemat og julegaver. 

I Ukraina og i andre krigsrammede 
land er muligheten for å feire jul 
avhengig av aggresjonsnivået i 
krigen. Vil det bli julefred? Slik 
noen soldater i skyttergravene 
under første verdenskrig selv valgte 
å ta en pause fra krigen og møtes 
i «ingenmannsland» til fredelig 
utveksling av gaver? Det fortelles at 
den korte freden ble innledet av at 
soldatene begynte å synge julesanger 

til hverandre fra skyttergravene: Glade 
jul, hellige jul… Tenk om det kunne 
blitt julefred på jord! 

Frykten for krig er med å prege 
livsfølelsen til mange av oss. De 
voldsomme rapportene fra katastrofer 
forårsaket av klimaendringene gjør 
mange redde for fremtiden. Kraftkrisen 
og inflasjonen likeså. 

Det kan synes absurd å oppsøke 
julestemning midt i alt dette. Men 
jeg gjør det likevel. Fordi jeg trenger 
det. Jeg trenger en pause fra alt som 
skremmer og som skaper uro. Jeg får 
styrke av å oppleve at det gode finnes, 
og er like nært som et lys i et vindu 
eller duften av nystekte pepperkaker. 
Jeg tror soldatene i skyttergravene 
opplevde det samme. At når noe godt 
finner veien til oss og til våre hjerter, 
styrkes troen på at det onde ikke skal 
vinne. At mørket aldri skal overvinne 
lyset. Og slik får vi ny kraft til å tro på 
morgendagen og kjempe for at den 
skal bli god. 

Midt i mørkeste natten ble verdens lys, 
Jesus Kristus, født i en stall i Betlehem. 
Det var ikke mye julestemning 
der. Det var dyr som skubbet mot 
hverandre, lukt av møkk og svette, og 
på alle måter kummerlige forhold å 
starte et liv i. Men det skjedde likevel. 
Gud ble en av oss den natten. Vi 
trenger ikke frykte at Gud har forlatt 
oss når kriser truer og livet ser umulig 
ut. Nei, vi kan lytte til julefortellingens 
budskap om at Gud kommer til oss, 

midt i det mørke og vanskelige, 
og blir hos oss. Mørket skal aldri 
overvinne lyset. Det er det som er 
julestemningens uuttømmelige kilde. 

Så kan vi mennesker tenne lys og 
skape julestemning for hverandre. 
Noen ganger trenger vi å ta imot fra 
andre fordi vi selv ikke har noe å gi. 
Andre ganger kan vi gi og dele av vårt, 
for at en som trenger det skal ha litt 
mer å lage jul av. Vi bærer hverandres 
liv i våre hender. La oss se hverandre 
og dele med hverandre, og være hos 
hverandre slik Gud er hos oss. Da kan 
julestemningen få vinger og varme 
mange menneskers skjelvende hjerter. 

Nå tennes tusen julelys.
Det stråler rundt vår jord,
og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor.

Og over land og by i kveld
går julens glade bud
om han som fødtes i en stall,
vår Frelser og vår Gud.

Du stjerne over Betlehem,
send dine stråler ned,
og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred.

Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky,
så finner det den rette vei,
og det blir jul på ny.

T & M: E. Köhler

Biskop Kari Mangrud Alvsvåg

Juleandakt
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Det er en Tid for alt som skjer under 
himmelen… står det i det gamle 
testamentet.  
Dette har mange hørt meg lese og nå 
er det en TID for meg - til å gå videre 
på nye veier. 

I nesten 5 år har jeg fått være tett på 
og sammen med utallige fantastiske 
gode, gøye, fine, flinke og spennende 
folk i Drøbak og Frogn. De mange jeg 
har fått møte som prest her, har delt 
litt eller mye av livet sitt med meg 
og jeg har fått følge dem gjennom 
gode dager og andre dager. Sammen 
med flinke, gøye og flotte frivillige 
medarbeider og fantastiske kollegaer 

har jeg fått være med på mye moro og 
masse viktig. 

Å holde kirken åpen, (døpe, konfirmere, 
vie, holde gravferd for,) og invitere 
små og store inn, skape rom for 
fellesskap, se hverandre og gi tid. 
Spise, dele, skravle, synge, gråte og 
le.. og be.. 

Jeg er takknemlig for alt jeg har fått 
være med på. Det har vært øyeblikk 
og dager fylt med mye, og med godt 
og vanskelig, sårt og vakkert. Det 
har vært fest og feiring, kaos og ro, 
Teamarbeid og enkle nære møter. 
TAKK for Godt samarbeid med flinke 

folk i kommunen, på Ullerud, i 
gravferdsbyråer og andre. 

Jeg tar med meg alt – gjemmer det i 
hjertet og grunner på det. 

Jeg har fått dele av meg og mitt og det 
jeg har å gi og fått så uendelig mye 
tilbake. 

Drøbak og Frogn – Hver og en av dere 
vil for alltid ha plass av hjertet mitt. 

TUSEN TAKK for meg!

Guds velsignelse over nye dager og 
nye tider. 

Hilsen Camilla prest
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På vegne av hele menigheten vil vi rette en stor takk til Camilla for innsatsen  
de årene hun har vært kapellan i Drøbak og Frogn og ønske henne alt godt på veien videre.
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FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

«Det jeg drømmer om er at de unge 
skal få lyst til å lære om Gud.» Frida 
Opaker (20), frivillig medarbeider 
i Drøbak og Frogn menighet, er 
engasjert når hun sier dette.

Selv har hun valgt å bidra ved å 
arbeide frivillig i menigheten. Ikke 

med ungdomsarbeid, men med 
babysang. Ved å la foreldre få et 
positivt møte med kirken, er hun 
med på å skape muligheter for møter 
i kirken med Gud. De små kan 
kanskje ikke lære så mye enda, men 
aftenbønn og kristne barnesanger er 
en sterk begynnelse. 

«Det er et tvillingpar 
på babysang i høst», 
forteller Frida. Da er 
det ekstra behov for 
en frivillig arbeider 
med et fang. 
Tvilling-mammaen 
klarer bare en baby 
av gangen. Nå blir 
begge tvillingene 
sunget for og danset 
med samtidig.

Frida har nettopp 
flyttet til Dyrløkke 
i Drøbak. Noen vil 
kanskje synes det 
er noe kjent med 
navnet. Ja, ganske 
riktig, farfaren, Nils 
Opaker var ordfører 
i Frogn. Ellers har 
hun mye slekt her. 

Videre er Frida vikar i en omsorgsbolig 
i Frogn. Det blir mange vakter på 
kveldstid og i helgene, derfor har 
hun anledning til frivillig arbeid på 
dagtid. Av andre interesser kan nevnes 
keramikk og Frida har hund.

Frida er ikke redd for å bli stemplet 
fordi hun er tydelig om sin kristne tro. 
Hun er tvert imot opptatt av å delta i 
kirken slik at hun får noen døråpnere 
til samtaler om kristendommen. Og 
ved å la seg intervjue i Kirkenytt, har 
hun nok fått enda en mulighet til å 
snakke om troen sin.

Hvilken julesang er du spesielt glad i?  
Det må bli «Nordnorsk julesalme», 
svarer Frida. Det er en sånn kraft i 
den. Og Kraft er det i Frida også om 
enn noe mykere. 

Frida er åpen og trygg. Har du noen 
drømmer for ditt eget liv?  
Hun er klar når hun svarer: «Jeg 
ønsker meg en stabil framtid uten så 
mye usikkerhet. Og så ønsker jeg meg 
familie.» Så kanskje en dag deltar hun 
selv på babysang med sin egen baby.

Hanne Tegnér

Frida Opaker er  
frivillig medarbeider  
i menigheten
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Frida Opaker, frivillig medarbeider i Drøbak og Frogn 
Menighet. Her tenner hun alterlysene i kapellet i Smia. 
Foto: Hanne Tegnér

2022 er Frivillighetens år i Norge, og dette skal synes også i kirken. 
Uten frivillige stopper Norge og uten frivillige stopper Kirken. De er helt avgjørende 
for gjennomføring av alle kirkens aktiviteter, både gudstjenester, korøvelser, barne- og 
familiesamlinger og alt det andre som kirken har på programmet. Kaffekokere, forsangere, 
kirkeverter, de som sitter i råd og utvalg, de som gjør i stand til arrangementer og rydder etterpå, 
listen er lang.

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. 

Kirkenytt vil framover presentere noen av våre trofaste frivillige. Først ute er Frida Opaker.
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Hittil har vi møtt konfirmantene på «Bli kjent» samling, 
«Helt ærlig» samling og ungdomsklubben «På hjørnet». 
Alle disse tiltakene er laget for at ungdommene skal 
kunne kombinere lek, læring og den gode samtalen med 
hverandre og oss voksne. I tillegg til å være en ungdoms-
klubb inneholder «På hjørnet» også en SMIA gudstjeneste. 

Sist møtte 50 ungdommer til gudstjeneste kl. 18.00 på 
SMIA. De var nok både spente og undrende til hvordan 
en slik gudstjeneste fungerte. Med sin ungdommelige 
nysgjerrighet tente de lys, skrev bønnelapper og la både 
hjerter, stjerner, tårer og svarte firkanter på alterert for å 
vise hvordan livet deres var akkurat nå. Mange gikk til 
nattverd, og det var en ny opplevelse for de fleste. I dette 
gudstjenestefellesskapet trenger vi mange voksne, og jeg 
utfordrer alle til å bli med! Etter gudstjenesten er det kaffe 
og kveldsmat. Da møter du mange flotte folk inkludert 
ungdommene våre. Hvis du ønsker kan du i tillegg bli med 
i dugnadsgjengen som er med å rigge, rydde og ordne med 
kveldsmat. Alle er velkommen!

Mange voksne i vår kommune ønsker å bidra til at 
ungdommene trives, og dette gjelder også konfirmant
foreldrene. De har stilt seg disponible til å være med både 
på konfirmant KICKOFF på Dyrløkkeåsen skole, og til å 
komme på SMIA-gudstjenester og andre arrangementer. 
Det er stort fokus på enkeltindividet i vårt samfunn, men 
det er ved å stå sammen at det skapes et godt miljø både 
for unge og voksne. Så takk til deg som ønsker å være 
et godt medmenneske for de unge i vår kommune. Det 
gjelder enten du møter dem på butikken i konfirmanttiden, 
eller du ser de gå gatelangs på kveldstid.

Oddrun Bøhlerengen

Storfamiliegudstjenester på SMIA en gang i måneden  
kl. 18.00. Etter gudstjenesten er det kveldsmat.

DATOER: 20.11, 15.01, 12.02, 19.03, 16.04, 21.05, 11.06

Sammen med 
ungdommen vår!

Nå er et nytt konfirmantår i gang, og vi oppfordrer deg til å være med der ungdommen samles. De unge er glad 
i å møte voksne i alle aldre, og de opplever stor trygghet i at voksne er til stede sammen med dem. Selv er jeg 
oppvokst på 80-tallet, og vi som var ungdommer samlet oss i kjellerstuer og andre steder der de voksne ikke var. 

Nå er tiden annerledes, og voksent nærvær er ønsket blant de fleste unge.

Helt Ærlig, Alexander og Cedrik leser 
gjennom spørsmålene som er kommet 
inn fra konfirmantene.

Bli kjent samling: Det er alltid deilig mat når ungdommen samles, og vi er takk
nemlig for alle som bidrar med servering. Velkomsten begynner allerede i døra. 
Der blir alle ønsket velkommen, og registrert.

Konfirmantene lyttet spent når panelet svarte på spørsmål om 
«Hva som skal til for å få et godt liv»

I kapellet forteller Sarah om altertavla som stadig endres fra ulike 
vinkler og i ulikt lys. Fra noen vinkler kan vi ikke se Jesus, men hvis vi 
bytter synsvinkel trer han tydelig frem for oss.
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HVA SKJER?

 
i Drøbak og Frogn menighet høsten 2022 

GUDSTJENESTER                     SUPERTORSDAG/KOR SAMLINGER/ARRANGEMENT SØNDAGSKOLE 
 17.11 på Smia 

15:30 Tweens  
16.30 Supertorsdag med 

middag og Dirridam 
17:00 Eget opplegg for 

barnegospel. 

04.11 kl. 11-13:00 
1-års samling (2021-kullet) 
i Smia. Plandag for skole, 

SFO og barnehager. 

20.11 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

27.11 kl. 11:00 
Lys Våken -

Familiegudstjeneste i 
Frogn kirke med 

Soulchildren. 

 26.11-27.11 
Lys Våken – adventsnatt i 
Frogn kirke for 11-åringer 

(2011-kullet). 
 

04.12 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

01.12 kl. 16:30 
Barnas adventskveld på Smia med julemusikal ved barnekorene, juleverksted, salg av grøt m.m. 

Kr 30,- for barn og kr 50,- for voksne (kr 100,- for familie). Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». 

 
Plan for januar-februar 2023 

GUDSTJENESTER                       SUPERTORSDAG/KOR SAMLINGER/ ARRANGEMENT SØNDAGSKOLE 
   05.01 på Smia 

07.01 på Folkvang 
Juletrefest for hele 

familien! 

08.01. kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

 12.01 på Smia 
Oppstart av barnekorene 

Soulchildren kl. 17:00 
Barnegospel kl. 17:00 

Deretter egen 
semesterplan. 

14.01 i Dyrløkkehallen 
Kl. 12-13:30, 5.-7. klasse 
Oppstart av JuniorKRIK! 
Sportsleker, andakt og 

kake. Deretter egen 
semesterplan. 

22.01. kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 
 

29.01 kl. 11:00 
Familiegudstjeneste

/ Tårnagent-
gudstjeneste i 

Drøbak kirke med 
Barnegospel. 

19.01 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

27.01 Drøbak Kirke 
Tårnagentsamling – Topp 

hemmelig dag for alle  
9-åringer! Plandag for skole, 

SFO og barnehager. 

 

 02.02 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag og Dirridam 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

 05.02 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

19.02 kl. 11:00 
Familiegudstjeneste/ 

Fastelavenssøndag med 
karneval! I Frogn kirke. 

16.02 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag og Dirridam 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

 26.02 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

 

 
i Drøbak og Frogn menighet høsten 2022 
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04.11 kl. 11-13:00 
1-års samling (2021-kullet) 
i Smia. Plandag for skole, 

SFO og barnehager. 

20.11 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

27.11 kl. 11:00 
Lys Våken -

Familiegudstjeneste i 
Frogn kirke med 

Soulchildren. 

 26.11-27.11 
Lys Våken – adventsnatt i 
Frogn kirke for 11-åringer 

(2011-kullet). 
 

04.12 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

01.12 kl. 16:30 
Barnas adventskveld på Smia med julemusikal ved barnekorene, juleverksted, salg av grøt m.m. 

Kr 30,- for barn og kr 50,- for voksne (kr 100,- for familie). Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». 

 
Plan for januar-februar 2023 

GUDSTJENESTER                       SUPERTORSDAG/KOR SAMLINGER/ ARRANGEMENT SØNDAGSKOLE 
   05.01 på Smia 

07.01 på Folkvang 
Juletrefest for hele 

familien! 

08.01. kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

 12.01 på Smia 
Oppstart av barnekorene 

Soulchildren kl. 17:00 
Barnegospel kl. 17:00 

Deretter egen 
semesterplan. 

14.01 i Dyrløkkehallen 
Kl. 12-13:30, 5.-7. klasse 
Oppstart av JuniorKRIK! 
Sportsleker, andakt og 

kake. Deretter egen 
semesterplan. 

22.01. kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 
 

29.01 kl. 11:00 
Familiegudstjeneste

/ Tårnagent-
gudstjeneste i 

Drøbak kirke med 
Barnegospel. 

19.01 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

27.01 Drøbak Kirke 
Tårnagentsamling – Topp 

hemmelig dag for alle  
9-åringer! Plandag for skole, 

SFO og barnehager. 

 

 02.02 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag og Dirridam 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

 05.02 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

19.02 kl. 11:00 
Familiegudstjeneste/ 

Fastelavenssøndag med 
karneval! I Frogn kirke. 

16.02 på Smia 
15:30 Tweens  

16.30 Supertorsdag med 
middag og Dirridam 

17:00 Eget opplegg for 
barnegospel. 

 26.02 kl. 11:00 
Søndagsskole på Smia. 
Barnegruppe fra 3-8 år. 

Tweensgruppe fra 9-12 år. 

 

TRENGER DU ELEKTRIKER?

v drobak-elektriske.no  x 64 93 11 64

TRENGER DU NOEN  
Å SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget liv,  
andre er usikre, ensomme eller redde. 

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Glimt fra trosopplæringen denne høsten …
Trosopplæring er et livslangt prosjekt – vi slutter aldri å bli kjent med Gud og hvem Gud er! I Drøbak og Frogn menighet 
jobber både ansatte og frivillige på tiltak som skjer en gang i året og på samlinger som går gjennom hele året for å gi 
barn og unge en relasjon til Gud, og mulighet til å vokse i troen. Her får dere se glimt av hva vi har gjort, og til alt det 
spennende som kommer! 

… Og hva vi gleder oss til!

Høstens Takk for maten samling for 8-åringene 
var en suksess! Vi fikk besøke Haneborg 

gård, lærte om mais og markens grøde og 
alle gavene vi får av Gud. I år samarbeidet vi med 
både Speideren og Frogn Bygdekvinnelag om 
Høsttakkefesten – og fest var det virkelig! Speideren 
fikk omvisning og bidro på gudstjenesten sammen 
med 8-åringene. Under kirkekaffen fikk vi deilig 
grønnsakssuppe og omvisning i speiderleiren.  
Takk til alle som medvirket!

Gud har skapt deg akkurat slik som du er. Han 
synes du er kjempeflott! På søndagsskolen er 

du velkommen - med hele deg! Søndagsskolen 
er for store og små fra 3-12 år. Det er fra en til to 
ganger hver måned, og er på Smia Flerbrukshus 
inntil Hospitalet åpner for drift. Her er det bibel-
fortelling, aktiviteter, sang og lunsj! Høstens 
Søndagsskole-datoer finner du på vår hjemmeside! 
Vårens datoer er: 8/1 - 22/1 - 5/2 - 26/2 - 12/3 - 26/3 
16/4 - 30/4 - 14/5 - 28/5 - 11/6.

Vi er på vei inn i en av de viktigste tidene 
av året, nemlig Advent! Vi sparker i gang 

adventstiden og kirkeåret med Lys Våken. 
Første adventsnatt, 26.-27. november, inviteres alle 
11-åringer til å overnatte i kirken sin. I Drøbak og 
Frogn Menighet skjer dette i Frogn Kirke! Vil du være 
med? Meld deg på på vår hjemmeside!

I januar, 2023, starter vi opp JuniorKRIK for  
5.-7.klasse! Her blir det lek, konkurranser, andakt 
og kake. Følg med på vår hjemmeside for mer 
informasjon, og meld deg inn i vår SPOND gruppe 
med kode GHMVZ.

PSSSST! Alle 9-åringer! 
Har du en agentspire i magen? Vi har et 
mysterium vi trenger hjelp med å løse, 

og trenger din hjelp! Hold av 27. januar, 2023. 
Påmelding åpner 1. januar, følg med for flere spor på 
vår hjemmeside. Hilsen Agent X

4. november var det plan-
leggingsdag i kommunen. 

Intet bedre enn å invitere små-
rollingene på 1 år, foreldre og søsken 
til Knøttesamling! Vi sang, lekte og 
spiste god lunsj. Familiene fikk med 
sangbok hjem som små og store kan vokse og glede 
seg over i lang tid fremover!

Torsdagene våre 
er fylt fra morgen 
til kveld, med 
babysang kl. 11-13, 
og en gang i måneden er det i tillegg Supertorsdag 
fra 16:30-18! Her er det plass for hele familien, 
fra middagen, til småbarnssangen Dirridam, og 
barneklubb!

Hvor er Krølle? 2-åringene ble 
på samlingen kjent med Gud 

som den gode gjeteren – en som 
er villig til å gjøre alt for å finne det 
bort komne lammet Krølle, men også 
oss! Med seg hjem fikk de 2-årsboken 
som forteller om Krølle og gjeteren.

Når det stormer er det godt å vite 
at Gud er der – det fikk vi lære 

av 4-åringene på årets samling og 
gudstjeneste! Her var det duket til fest, 
Barne gospel sang og hedersgjestene 
fikk sin egen 4-årsbok. 

……  OOgg  hhvvaa  vvii  gglleeddeerr  oossss  ttiill!!**  
 

Gud har skapt deg akkurat slik som du er. Han synes du er kjempeflott! 
På søndagsskolen er du velkommen - med hele deg!  

Søndagsskolen er for store og små fra 3-12 år. Det er fra en til to ganger 
hver måned, og er på Smia Flerbrukshus inntil Hospitalet åpner for drift. 
Her er det bibelfortelling, aktiviteter, sang og lunsj! 

Høstens Søndagsskole-datoer finner du på vår hjemmeside! Vårens 
datoer er: 

8/1 - 22/1 - 5/2 - 26/2 - 12/3 - 26/3 - 16/4 - 30/4 - 14/5 - 28/5 - 11/6  

 

 

Vi er på vei inn i en av de viktigste tidene av året, nemlig 
Advent! Vi sparker i gang adventstiden og kirkeåret med Lys 
Våken. Første adventsnatt, 26.-27. november, inviteres alle 
døpte 11-åringer til å overnatte i kirken sin. I Drøbak og Frogn 
Menighet skjer dette i Frogn Kirke! Vil du være med? Meld deg 
på på vår hjemmeside! 
 
(Bilder som kan legges inn her: Lys Våken bakfra) 

 

PSSSST! Alle 9-åringer!  

Har du en agentspire i magen?  Vi har et mysterium vi trenger hjelp med å 
løse, og trenger din hjelp! Hold av 27. januar, 2023. Påmelding åpner 1. 
januar, følg med for flere spor på vår hjemmeside. 

Hilsen Agent X 

 

 

 

 

I januar, 2023, starter vi opp JuniorKRIK for 5.-7.klasse! Her blir det lek, konkurranser, andakt og 
kake. Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon, og meld deg inn i vår SPOND gruppe med 
kode GHMVZ. 

 

*Flere arrangement, datoer og informasjon finner du i vår oversikt over barne- og familietilbud 
videre i kirkenytt, og på vår hjemmeside.  

 
 

SØNDAGSSKOLE PÅ SMIA 
11. og 25. september 

16. og 30. oktober 

6. og 20. november 

Kl. 11.00 

Søndagsskolen er delt inn i to klasser, 
yngre og eldre. 

VELKOMMEN 

* Flere arrangement, datoer og informasjon finner  
 du i vår oversikt på foregående side i Kirkenytt  
 og på vår hjemmeside.
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ADVENT

Vi inviterer til et rikholdig og 
variert adventsprogram i kirkene 
våre. Mange konserter av ulike 
slag, gudstjenester, allsangkveld og 
juleverksted. Tidligere år har vi utgitt 
en egen programfolder. Nå finner 
du programmet her på midtsidene. 
Ta gjerne ut sidene og heng på 
kjøleskapsdøra. Her er det noe for 
alle. Velkommen til Advent 2022! 

27. november SØNDAG 
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/ 11-åringer som 
har deltatt på ”Lys våken” overnatting i 
kirken. Prest Kristine Skree Kristiansen

1. desember TORSDAG  
Smia flerbrukshus kl. 16.30
Familiens adventskveld
Denne kvelden skaper vi advents-
stemning 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 (150,- for familie) inkl. mat og 
juleverksted

3. desember  LØRDAG 
Drøbak kirke kl. 14.30 
Minikonsert med ÅsEnsemblet
ÅsEnsemblet inviterer til en liten 
konsert i Drøbak kirke under deres 
turné rundt omkring i Follo.
Fri entré

4. desember SØNDAG
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Kjerstin Jensen
Martin og Henrik Enger Holm bidrar 
musikalsk
Drøbak kirke kl. 15.00
Lysmesse med speiderne  
v/ Øyvind Refvik

10. desember LØRDAG
Drøbak kirke kl. 17.00
Julekonsert med Drøbak Gospel
Endelig kan Drøbak Gospel ha 
julekonsert igjen. Vi kjører på med 
tre konserter. Vi lover full trøkk med 
julemusikk og gospel.
Billetter til gospelkorets konserter  
kr 225 (v)/kr 100 (b) på Ticketmaster.no

11. desember SØNDAG
Smia kapell kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Gunvor Hovland
Drøbak kirke kl. 16.30 og 19.00
Julekonsert med Drøbak Gospel

12. desember MANDAG
Drøbak kirke kl. 19.00
Konsert med Martin og Henrik Enger 
Holm
Tenorbrødrene Martin og Henrik 
Enger Holm med musikere ønsker 
alle hjertelig velkommen til å ringe 
julen inn. De gleder seg til å bringe 
julestemning til store og små med 
kjent og kjær julemusikk fra Norge og 
utlandet, dette i en tid hvor mange har 
savnet musikken mer enn noen gang. 
Brødrene har som alltid med seg 
kapellmester Stefan Ibsen Zlatanos 
på piano, 1. konsertmester i opera-
orkesteret, Catharina Chen på fiolin 
og Andreas Kaleb Øhrn på cello. 
Hjertelig velkommen til vår klassiske 
julekonsert! Billetter kr 395 selges på  
Ticketmaster.no og i døra

 

ALLSANGKVELD JUL 
DRØBAK KIRKE 

tirsdag 13. des. kl. 19.  
Kom og bli med og syng dine 

favorittjulesange ! 

Fri entré 

13. desember TIRSDAG
Drøbak kirke kl. 19.00
Allsang kveld JUL
Bli med og syng mange kjente og 
mindre kjente julesalmer og sanger 
sammen med Drøbak Kantori og 
kantor Rudolf de Beer. Fri entré

16. desember FREDAG
Frogn kirke kl. 19.00
Konsert med Skala Damekor
Velkommen til julekonsert med Skala 
Damekor i vakre Frogn kirke! Vi gleder 
oss til å ta en pause fra julestria og 
formidle ord og toner dreiet rundt 
jul og vinter. Vi har satt sammen et 
program som består av kjente og 

Advent
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kjære juletoner sammen med nyere sanger i ulike sjangre. 
Sammen med oss denne kvelden har vi pianist Sindre 
Skarelven.
Billetter kr 220 selges på Ticketmaster.no

 
17. desember LØRDAG
Drøbak kirke kl. 18.30
Konsert med Margaret Berger og Lenny Kittelsen
Det ligger an til en lun kveld med et dryss av ettertanke 
når to av byens egne sangfugler inntar Drøbak kirke 18. 
desember. I fokus denne kvelden, står julebudskapet om 
medmenneskelighet, omtanke og nærhet, i en tid der 
mange trenger ekstra påfyll av dette. 
Billetter kr 325 på hoopla.no

18. desember SØNDAG
Frogn kirke kl. 17.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak/Frogn Skolekorps, Soul Children, Nesodden og 
Frogn kammerkor, Barnegospel og Drøbak Gospel.  
Prest Kjell Ivar Berger
Drøbak kirke kl. 19.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak Mannskor, Drøbak Musikkorps, Drøbak Kantori, 
Trine Holst, Cesilie Skaslien og Fredrik Møller.  
Prest Kjell Ivar Berger

22. desember TORSDAG
Drøbak kirke kl .14.00 – 17.00
Åpen kirke for ungdom
Vi ønsker å skape julestemning for deg mellom 14 og 25 
år! Kom innom kirken å få gløgg, pepperkaker og varme 
sveler. Juletreet er pyntet, julemusikken på og lysgloben 
tent, og vil du lage et julekort har vi med utstyr til det. 
Vi håper du vil komme i julestemning sammen med 
oss. Du kan komme alene, eller ta med en venn. Alle er 
velkommen inn!

23. desember FREDAG
Frogn kirke kl. 20.30 og kl. 23.00
Midtnattskonsert med Nesodden & Frogn kammerkor
Dirigent: Gunnar Bjerknes Haugen
Gratis adgangstegn fås på Servicetorget på Rådhuset fra 
mandag 12. desember.

24. desember LØRDAG - JULAFTEN
Drøbak kirke kl. 13.00 
Gudstjeneste v/ Kjerstin Jensen
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 14.00 
Gudstjeneste v/ Kjerstin Jensen
Drøbak Kantori deltar
Drøbak kirke kl. 15.00 og kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Kjerstin Jensen
Solist: Mathis Manger Winter
Frogn kirke kl. 14.30 og kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Kristine Skree Kristiansen 

25. desember SØNDAG - 1. JULEDAG
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Kjell Ivar Berger

26. desember MANDAG – 2. JULEDAG
Gudstjeneste på Ullerud sykehjem v/ Gunnvor Hovland
Forsangergruppe deltar. Åpent for alle

... vi venter på Julen 2022

 

 
 
 
 

SALG AV GRAVSTEN 
 - Din lokale leverandør i Follo - 

Kvalitet fra stenhuggere gjennom 5 generasjoner! 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

Velkommen til 
norges største 
inneutstilling 
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TAKK FOR GAVEN

Drøbak og Frogn Menighet  
Postboks 1
1441 Drøbak

8200 01 24725

Gave til Drøbak og Frogn menighet. 
Forhåndsutfylt gavebeløp kan endres etter ønske.

Glad sang og gode samtaler
Visste du at menigheten samler inn penger til lønn for 
menighetsmusiker og diakon?

Når Svanhild Moen Refvik får utfolde seg i Babysang, Barnegospel, 
Dirridam og Drøbak Gospel, så skapes det musikk og glede. 

Helena Tomter er vår nye diakonimedarbeider. Hun leder vår satsing  
på ungdomsdiakoni og ønsker å nå ut til ungdom som trenger noen  
å snakke med om livets små og store utfordringer, sorger og gleder. 

50 % av lønnsutgiftene til disse stillingene samles inn i menigheten 
gjennom fast givertjeneste, kirkeoffer, gaver og støtte fra Leiums legat.

Tusen takk til alle som støtter kirkens viktige arbeid! 
Ønsker du å bli fast giver, så ta gjerne kontakt med kirkekontoret.

Hilsen Per Ørjan Aaslid, kirkeverge

Du kan gi en gave gjennom  til Vippsnummer 739257 eller 
gjennom bankoverføring. Gave på Vipps gir mulighet for skattefradrag.

250

KIRKENYTT
KJÆRE LESER AV

MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN  ÅRGANG 93 NR. 4 2022

KIRKENYTT
Advent 2022
Frivillige
JulesangundersøkelseNy diakonimedarbeider

Dette er et bilde av en giroblankett og kan ikke sendes inn til banken for betaling.

12  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



De som var samlet til guds-
tjeneste i Drøbak kirke 
søndag 13. november kunne 

umiddelbart føle seg hensatt til 
selveste New Orleans. Magnolia 
Jazzband deltok i gudstjenesten 
og spilte en herlig blanding av 
tradisjonell jazz og gospel.

Magnolia har jubileum i år og har 
holdt det gående i 50 år. Men 50 år  
til tross, veteranene sprudler og sprer  

musikkglede som aldri før. Og 
musikken sklir rett inn i en norsk 
gudstjeneste med alle de vanlige 
elementene; bønn, nattverd, dåp, 
trosbekjennelse og velsignelse. 

En nesten fullsatt Drøbak kirke var 
med på notene og viste tydelig å sette 
pris på den musikalskse skatten de 
fikk presentert og var med og sang 
på noen av de kjente gospelsangene. 
Sanger om håp in en håpløs tilværelse 

med dype røtter i den afrikansk-
amerikanske historien.

I am weak but Thou art strong
Jesus keep me from all wrong

I’ll be satisfied as long
As I walk, let me walk close to Thee

En stor takk til prost Kjerstin Jensen og 
musikerne i Magnolia for denne flotte 
jazz-messen !

En annerledes gudstjeneste

JAZZMESSE
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Katerina fra Odessa flyktet fra 
krigens grusomheter med 
babyen i magen. – Det eneste 

jeg ber om er å føde i trygghet, sier 
hun.

Hun husker godt den dagen krigen 
startet. Det var sent, og hun hadde lagt 
seg for kvelden. Plutselig ble hun revet 
ut av søvnen og våknet av kraftige 
skudd. 
– Jeg visste ikke hva som foregikk 
og vi forstod ikke at krigen hadde 
startet før morgenen etter, forteller 
Katerina da vi møter henne på et 
flyktningesenter i byen Lasi i Romania.

Fryktet for barnet i magen
Noen dager senere tok hun og 
familien den tunge beslutningen om 
å forlate Ukraina og komme seg i 
sikkerhet. Med barnet i magen hun 
ville beskytte for enhver pris hadde 
hun de siste dagene før flukten gjen
tatte ganger måttet søke dekning i 
bomberom da sirenene begynte å ule. 
– Jeg fikk panikk og ville bare få 
babyen i magen i sikkerhet. Jeg klarte 
ikke å slappe av før vi krysset grensen, 
forteller Katerina.

Flukten tok henne hit til senteret i 
Lasi. Her får hun trygghet, mat og 
omsorg. Det er godt å vite at hun nå 
får all den hjelp hun trenger for å føde 
barnet sitt i trygge omgivelser uten å 
trenge å frykte bomber og granater 
fra krigens herjinger i hjemlandet. 
På senteret her i Lasi bidrar Kirkens 
Nødhjelp med blant annet mat og 
senger og med forebyggende tiltak 
mot menneskehandel.

En trygg fødsel
Katerina flyktet fra krigen sammen 
med moren, tanten og katten sin. 
Barnefaren til den kommende babyen 
måtte bli igjen i hjemlandet. Nå sørger 
han for at de ukrainske soldatene 
får matforforsyninger, men skulle 
situasjonen kreve det blir også han 
sendt til fronten.

Men først og fremst er Katerina 
takknemlig for at hun er i sikkerhet her 
på senteret i Romania og at hun kan 
føde barnet sitt i trygge omgivelser. 
– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg vet 
ikke når det blir mulig. Byen min er 
blitt ødelagt og må bygges opp igjen. 
For meg er trygge omgivelser for 

barnet mitt det aller viktigste nå, sier 
Katerina.

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet 
og glede over Jesu fødsel. En fødsel 
som mest sannsynlig var en tøff 
erfaring for unge Maria. I en stall, i en 
fremmed by, langt borte fra familien. 
Hadde hun en fødselshjelper?

Jesus overlevde både fødselen og 
flukten den lille familien måtte legge 
ut på etterhvert. Vi antar spedbarns-
dødeligheten var stor. Jesus overlevde 
spedbarnstiden på tross av den urolige 
verden han ble født inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 
28 dager står for nesten halvparten av 
dødsfallene blant barn under fem år 
(tall fra 2019). Mange fødes fortsatt i 
krig, konflikt, med vannmangel, sult 
og fattigdom. 

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve 
rettferdighet for disse. Vi kan være 
med og gi nyfødte barn en trygg 
fremtid. Sammen med deg og dem 
kan vi bygge flere fødeavdelinger og 
sørge for tilgang til mat, rent vann, 
vaksiner og utdanning. Slik at flere får 
fylle fem år.

SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE
Vipps et valgfritt beløp til 2426 / Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner. / Gavekonto: 1594.22.87248

Gi en fremtid i gave!

Høygravid 
og på flukt

KIRKENS NØDHJELP
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
13.08.2022 Fredrik Knutsen

13.08.2022 Maia Ingrid Victoria Hellevik

13.08.2022 Christian Javier Fillip Hellevik

13.08.2022 Ellie Nygård

13.08.2022 Eva Nygård

25.09.2022 Odin Bjønness

25.09.2022 Erik Mevik

25.09.2022 Hudson Wilder Enge

29.10.2022 Olav Bjerke Honningsøy

29.10.2022 Milian Olavsrud Dale

29.10.2022 Liam Klynderud Bjerkelund

29.10.2022 Sanna Bruaset Aakre

13.11.2022 Vetle Nordberg

13.11.2022 Emma Folkøy

13.11.2022 Laurence John Løkke

Vigde
Vielsesdato Navn
13.08.2022 Thomas Mørk Nyborg &  
 Line Mørk Rasmussen
13.08.2022 Camilla Søderlund &  
 Kenneth Andresen
20.08.2022 Fredrik Kjølberg Wikøren &  
 Heidi Mørkhagen Granum
20.08.2022 Thomas Horjen &  
 Maria Kvernberg
27.08.2022 Arne Lunde &  
 Carla Santana Dale
27.08.2022 Espen Helen Losoa &  
 Målfrid Helen Sverresen
27.08.2022 Erik Tobias Andersson &  
 Cecilia Flinder Stierna
10.09.2022 Polina Novikova &  
 Christian Wilhelmi

Gravferd
Seremonidato Navn
18.08.2022 Arne Smith

19.08.2022 Øyvind Wilhelmsen

02.09.2022 Pål Johannessen

02.09.2022 Anne-Mary Skjønhaug

06.09.2022 Helge Rudolf Korbi

09.09.2022 Jette Kolstad

16.09.2022 Wenche Johnsen

16.09.2022 Bjørn Knudsen

30.09.2022 Anne Ragnhild Bucher

04.10.2022 Harry Marius Olsen

07.10.2022 Willy Asle Bæck

07.10.2022 Bjørn Andersen

11.10.2022 Torill Sissel Knutsen

18.10.2022 Arne Johannes Bråthen

21.10.2022 Leif Inge Bratsberg

21.10.2022 Ingrid Granum

25.10.2022 Ragnhild Evelyn Nilsen

25.10.2022 Ida Agnete Johansson

27.10.2022 Kjell Ingvald Bakka

28.10.2022 Rolf Hansen

28.10.2022 Helge Kjartan Hindbjørgmo

01.11.2022 Thor Sigvart Hole

04.11.2022 Berit Kristine Stadsvik

08.11.2022 Bjørn Aamodt

08.11.2022 Erik Walter Thorbjørnsen

09.11.2022 Heidi Nilsen

11.11.2022 Finn Mørk

11.11.2022 Mari-Ann Danielsen

15.11.2022 Per Bakker

15.11.2022 Dag Klemetsen
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Hvis du ikke helt vet hva en 
diakonimedarbeider gjør, kan 
vi opplyse om at det dreier seg 

om sosiale tiltak og omsorgsoppgaver. 
Diakoni er kirkas omsorgstjeneste. 
Det er evangeliet i handling!

På barneskolen hadde Helena livs-
synsnøytral undervisning, men hos 
faren sin familie i Hellas var kirken 
en naturlig del av hverdagslivet. At 
hun hverken var døpt eller konfirmert 
tenkte hun lite på. Ikke før hun ble 
21 år. «Da oppdaget jeg at kirken står 
for mange verdier jeg setter høyt, som 
neste kjærlighet, fellesskap og omsorg. 
Derfor valgte jeg å bli døpt» sier 
Helena. 

At hun selv har en fot i både norsk og 
gresk kultur og tradisjoner, samt et liv 
med reiser til ulike land både i jobb 
og privat, tror hun har bidratt til en 
åpenhet for mennesker og kulturer. «Å 
møte andre med et åpent sinn tror jeg 
øker forståelsen. Det er ikke gitt at vår 
egen måte, det vi er vant til, alltid er 
den riktige måten» tenker Helena. 

Mange mener hun hadde drømme
jobben i FINN.no og reiselivet. 
Hvorfor ikke bare bli der?
«For meg har jobbene hatt en sammen-
heng med både interesse og hvor jeg 
er i livet. Jeg kunne ikke tenke meg 
noen annen jobb den gangen, og 
kan faktisk ikke tenke meg en annen 
jobb enn den jeg har fått i Drøbak 
akkurat nå. I kirken får jeg jobbe 
med mennesker og brukt sosionom-
utdanningen i høyeste grad. Det å 
utgjøre en forskjell for noen er en 
stor drivkraft. I tillegg kommer det 
åndelige aspektet som betyr mye for 
meg personlig».

Nå har du kollegaer som kan være 
prest, kantor, kateket, kirkeverge, 
kirketjener, menighetsmusiker, tros
opplærer, kontormedarbeider eller 
kirkegårdsarbeider. I tillegg er det 
mange frivillige å forholde seg til. 
Klarer du å holde styr på dem alle 
sammen?
«Hehe, godt spørsmål. Gi meg litt mer 
enn de to månedene som jeg har vært 

i jobben, så skal jeg svare deg. Det 
jeg allerede nå kan si er at det er en 
utrolig mangfoldig, herlig gjeng».

Hva tenker du om samarbeidet som 
skjer i en menighet?
«Jeg tenker at som i alle jobber, 
er samarbeid en forutsetning for å 
lykkes. Som det kom fram i forrige 
spørsmålet er det mange og ulike 
funksjoner i en menighet, og alle har 
en betydning. En måte å tolke det 
på for min del er fra Bibelen. Den 
menneskelige kroppen har ulike 
lemmer og funksjoner, hvor hver er 
viktig. Det kan overføres til dette med 
samarbeid. Jeg har i tillegg inntrykk 
av at det er en stor verdi-bevissthet 
til stede i menighetsarbeidet. Det er 
rom for refleksjon, som er med på 
å forhåpentligvis, forsterke fokuset 
på hvordan vi er med hverandre 
og bruker kunnskapen vår i forhold 
til verdier og menneskesyn. 
Det reflekteres i samarbeidet i 
menigheten». 

Hva er den største forskjellen på å 
jobbe i kirka i forhold til FINN.no og 
reiselivet?
«Begge deler omfatter å jobbe med 
mennesker, gi service og «selge 
inn» alt det gode man kan tilby. 
Ingen dager er helt like og arbeids-
oppgavene kan være mange og 
forskjellige. I reiselivsjobbene var det 
i tillegg mye reising og »wining & 
dining». Jeg er vant til å måtte levere, 
ofte med korte tidsfrister, finne raske 
løsninger og tilpasse meg endringer 
både internt og i samfunnet. Det 
siste er i høyeste grad aktuelt i kirken 
også. Videre er de menneskene jeg 
møter i kirkejobben også i større 
grad i ulike livssituasjoner. Det følger 
med en større oppmerksomhet og 
et ansvar for både andres og egen 
sårbarhet og verdighet. Jeg synes også 
at kirken jobber mer prosessuelt. For 
en, til tider rastløs sjel kan det være 
en tålmodighetsprøve at ting tar tid, 
at mye av jobben er en kontinuerlig 
prosess hvor jeg kanskje ikke ser 
resultatene av arbeidet før om 
måneder eller år. 

Hvorfor er kirka relevant i 2022?
«Fordi alle mennesker har behov 
for omsorg og nestekjærlighet, som 
kirken står for, blant mye annet. Det er 
færre som bruker kirken, så måten vi 
kommuniserer på i en ny tid er noe vi 
kan utfordre oss selv ekstra på inn mot 
ungdomsarbeidet. Jeg tenker at med 
alt som foregår i verden av kriser og 
krig, press og utenforskap, er kirken 
noe som representerer det motsatte 
av dette og ikke minst; tro, håp og 
kjærlighet».

Helena ønsker at folk i alle 
aldre skal nyte godt av den nye 
diakonimedarbeiderens innsats, 
men den skal rettes spesielt inn 
mot ungdomsarbeid. Dette har hun 
bred erfaring fra. Hun har jobbet 
mange år i barneskolen, og på en 
avlastningsbolig for barn og unge de 
siste par årene. I tillegg har hun en 
liten prosjektstilling i Frogn kommune, 
rettet mot unge med flerkulturell 
bakgrunn. 

Du skal ha ungdomsdiakoni som din 
hovedsatsing. Hva innebærer det, og 
hvem kan du samarbeide med?
«Vi må få kommunisert ut, i enda 
større grad, at det diakonale arbeidet 
i høyeste grad gjelder ungdom 
også. Helt konkret kan det for 
eksempel være at jeg sammen med 
ungdomsdiakonen i Ås tilbyr et 
gratis samtaletilbud. Jeg er ikke ute 
etter å forkynne, og dette er helt på 
ungdommens premisser. Andre ting 
kan være tilrettelegging av aktiviteter, 
og det vil være helt naturlig å sam-
arbeide med de andre i staben om 
ulike tiltak. Behovene vil variere utfra 
lokalsamfunnet man bor i. Det å 
samarbeide med kommunen, andre 
instanser og ikke minst frivilligheten 
tror jeg er en forutsetning for et godt 
arbeid».

Helt til slutt Helena, kan du si en ting 
som ikke mange vet om deg? 
«Jeg er en stor Star-Wars fan!»

Hilde Løwen Grumstad

NY DIAKONIMEDARBEIDER

Møt Helena, Drøbaks  
nye diakonimedarbeider
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VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Vi som er igjen lærer oss å leve med minnene, men 
først kan det være godt å ta farvel.

Plutselig er stolen tom...
Martin Heidi Roy Inger-Lise Toril Hanne

Telefon 69354020 • Alltid tilgjengelig • Østfold • fonus.no

Søndag 27. november – 1. søndag i 
advent
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Svanhild Moen Refvik
Deltakerne fra ”Lys våken” og Soul 
Children deltar

Søndag 4. desember – 2. søndag i 
advent
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kjerstin Jensen og 
Rudolf de Beer
Henrik og Martin Enger Holm bidrar 
musikalsk
Drøbak kirke kl. 15.00
Lysmesse med Drøbak og Frogn 
speidergruppe ved Øyvind Refvik

Søndag 11. desember
Smia kapell kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnvor Hovland 
og Rudolf de Beer
 
Søndag 18. desember
Frogn kirke kl. 17.00
Vi synger og spiller julen inn med 
Drøbak/Frogn skolekorps, Soul 
Children, Nesodden og Frogn kammer-
kor, Barnegospel og Drøbak Gospel 
– Kjell Ivar Berger og Svanhild Moen 
Refvik
Drøbak kirke kl. 19.00
Vi synger og spiller julen inn 
med Drøbak Mannskor, Drøbak 
Musikkorps, Drøbak Kantori, Trine 
Holst, Cesilie Skaslien og Fredrik Møller 
– Kjell Ivar Berger og Rudolf de Beer

Lørdag 24. desember – Julaften
Drøbak kirke kl. 13.00 
Julaftengudstjeneste v/ Kjerstin Jensen 
og Svanhild Moen Refvik
Drøbak Gospel deltar 
Drøbak kirke kl. 14.00 
Julaftengudstjeneste v/ Kjerstin Jensen 
og Rudolf de Beer
Drøbak Kantori deltar
Drøbak kirke kl. 15.00 og 16.00
Julaftengudstjenester v/ Kjerstin Jensen 
og Rudolf de Beer
Solist: Mathis Manger Winter 
Frogn kirke kl. 14.30 og 16.00
Julaftengudstjenester v/ Kristine Skree 
Kristiansen og Svanhild Moen Refvik  

Søndag 25. desember – 1. juledag
Drøbak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Kjell Ivar 
Berger og Rudolf de Beer

Mandag 26. desember – 2. juledag
Ullerud helsebygg kl. 12.00
Julegudstjeneste v/ Gunnvor Hovland 
og Svanhild Moen Refvik

Søndag 1. januar – 1. Nyttårsdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sigurd Bakke og 
Rudolf de Beer

Søndag 8. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 15. januar
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste
Kirkekaffe/kveldsmat etter 
gudstjenesten
 
Søndag 22. januar
Frogn kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 

Søndag 29. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. 9-åringer fra 
”Tårnagentdagen” deltar 
 
Søndag 5. februar
Drøbak kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste  

Søndag 12. februar
Smia storsal kl. 18.00
Smiagudstjeneste
Kirkekaffe/kveldsmat etter 
gudstjenesten

Søndag 19. februar
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 26. februar
Drøbak kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 

GUDSTJENESTELISTE
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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

KIRKEN FOR DUMMIES

KLESKODE I KIRKEN

Hva er det greit å ha på seg når man er i kirken?  
Kan man komme i shorts, slippers og badekåpe, 
eller må slipset og dressjakka fram?

De jeg har snakket med, har ikke hørt om noen som har 
blitt kastet ut av kirken pga. uanstendig påkledning. Det 
skyldes vel at ingen går i kirken uten at man ser på det 
som en høytidsstund og at det derfor er naturlig å kle seg 
litt pent. Ofte er det jo fest, som barnedåp, konfirmasjon 
eller bryllup og da er det jo stas. Omvendt i bisettelser, der 
vil man jo ikke støte noen og velger pene, mer anonyme 
klær. På vanlige gudstjenester vil man som regel ikke 
stikke seg ut, og uansett ikke stjele oppmerksomheten fra 
hovedpersonene, om det er dåpsbarn, brud eller Gud. Så 
det anbefales ikke å gå i blikkfangende prangende klær, 
reklame- eller fotball t-shirts og joggebukse, eller direkte 
fra malejobb, men uansett så har ikke kirken for vane å 
kaste noen ut eller nekte noen adgang. Det tar seg ikke ut 
at fadderen går i shorts. Velg heller en pen bluse, skjorte og 
slips som i andre festlige anledninger. Ytterjakke, gummi-
støvler i vått vær, og skjerf er vel også greit, men vanlig 
folkeskikk er vel å ta av seg hodeplagg inne i kirken. I 
hvertfall hvis du er mann. Det er budskapet, seremonien 
og høytidsstundene vi vil snakke om og huske etterpå, ikke 
hva folk hadde på seg.

Det er altså ingen offisielle krav til bekledning i kirken i 
Norge, men de fleste har kanskje opplevd at bare knær og 
skuldre ikke er greit ved besøk i utenlandske kirker.

Presten derimot har strengere kleskode. Dette er bestemt 
på Kirkemøtet
Alle vigslede ansatte skal bruke liturgiske drakter under 
utførelse av liturgiske handlinger, for medhjelpere og andre 
lek-folk er det tilstrekkelig, men ikke påkrevet, med en 
enkel hvit kappe. 
Du har sikkert lagt merke til at prestene har ulike plagg, 
kapper og pynt på seg under en Gudstjeneste og andre 
seremonier, det er bl.a.: Alba, stola, singulum, messehagel, 
gravferdskåpe og hvis du er biskop; korkåpe. Hva alle 
disse betyr og symboliserer kan spalten muligens forklare 
ved en senere anledning, men undertegnede synes likevel 
det mest spennende plagget må være diako-nissedrakten! 
Denne brukes kanskje på julaften?

Like viktig som drakt og kapper er hvilken farge som skal 
brukes. Kirkeåret er delt inn i fire perioder, og de har hver 
sine farger. I advent er det fiolett som skal brukes. Fargen 
sees lettest på prestens liturgiske klesplagg, men noen 
ganger kan kirken pyntes i samme farge. Og det er vel en 
grunn til at vi alle vil ha fiolette/lilla lys i adventsstaken vår!

 Terje Hagen

KIRKEN FOR DUMMIES!
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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

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

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

jolstad.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



– Takk –

I dag vil jeg bruke siden min til 
å skrive om og takke alle dere 
som gjør godt. Alle som trofast 

engasjerer seg, som drar lasset, 
som svarer ja til å støtte opp når en 
annen trenger det- og som gjennom 
uegennyttig innsats bidrar til at 
verden og spesielt Frogn blir et bedre 
sted å leve og bo.

Det skjer på så mange arenaer
Mange i vårt nærsamfunn gjør en stor 
innsats for flyktninger og er 
hjelpearbeidere under fjerne 
himmelstrøk.

For ikke lenge 
siden fikk jeg en 
hyggelig e-post som 
beskrev hvordan 
hjemmesykepleien i 
Frogn stiller opp, og jeg 
vet at mange ansatte i 
Frogn kommune strekker 
seg langt når det trengs.

Jeg er imponert over 
Frivilligsentralens iherdige 
innsats for å gjøre Frogn 
samfunnet til et bedre sted og 
jeg er sjarmert av ildsjelene 
Morten og Seppo som drar 
lasset på Digerud grendehus og 
som imponerer med et utall ulike 
arrangementer og tilstelninger.

Kirken bidrar med et omfattende 
frivillig arbeid for alle aldersgrupper 
og så har vi alle foreningene: 
Røde Kors, Kiwanis, Lions, 
Bygdekvinnelaget og Frogn kulturråd 
med alle dets medlemmer – alle 
bidrar de på hver sin måte.

Den ekstra innsatsen som hver enkelt 
gjør betyr så mye, selv om vi kanskje 
ikke alltid forstår det selv.

Ja, jeg er både betatt og imponert 
- over innsatsen, engasjementet og 
tilstedeværelsen.

Listen ville blitt kjempelang om jeg 
skulle liste opp alle dem som på en 
særskilt måte bidrar.

Og jeg får lyst til å uttrykke en 
hjertens takk til alle som ut i fra hvert 
sitt ståsted gjør en ekstra innsats, som 
gir en god klem, som stopper 

opp, som 
lytter eller som går den 

ekstra mila når det trengs.

Vi trenger oppmuntring og glede, vi 
trenger at noen bryr seg. Vi trenger 
at noen ser akkurat meg. Vi trenger 
det i en hverdag som til tider er 
utfordrende.

En utfordrende tid
For vi lever i en særdeles utfordrende 
tid. Situasjonen både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt er skremmende og 
uforutsigbar. Krig, mat- og energikrise  

setter oss i en situasjon som de aller 
fleste av oss ikke har erfaring med. 
Mange sliter økonomisk og flere jeg 
har snakket med forteller at de er 
redde. Redde for utviklingen og redde 
for hva som kan skje internasjonalt. 

Frykt gjør noe med oss. Frykten kan 
føre til at vi blir mer innadvendte, og 
at viktige verdier som aksept, åpenhet 
og raushet får trangere kår. 

Julen står for døra
Om ikke lenge går vi inn i 
adventstid og julefeiring. Vi 
venter på noe godt, og julens 
budskap er et kjærlighetsbudskap 
og en proklamasjon om Fred på 
jorden.

Men freden kan ikke skapes «der 
ute». Freden starter med at hvert 
enkelt menneske har fred med 
seg selv og i sine relasjoner til 
de som er rundt. Freden får 
grobunn når vi våger å ha tillit 
til hverandre, og når vi våger 
å tro at den andre vil oss vel. 
I Frogn er vi heldige fordi 
så mange bidrar til akkurat 
det.

La meg avslutte med et dikt av 
Janicke Langford i Stjernekast som det 
er lett å kjenne seg igjen i og som på 
en betagende måte beskriver det hver 
enkelt av oss trenger aller mest.

Gi meg nærhet når jeg nekter.
Hold meg fast når jeg vil dra.
Se at sjelen min den kjemper
 men jeg vet ikke mot hva.

Kall meg elskbar når jeg gråter.
Gjør meg verdig til en flokk.
Velg meg selv om jeg er mye.
 Bare si at jeg er nok.

Bente Bjerknes

HVERDAGSLIV


