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Livets skiftninger
Livet består av skiftninger. Noen er så små 
og ubetydelige at vi nesten ikke merker 
dem. Andre gir seg til kjenne med stor kraft.

Hele livet er en stor overgangsfase fra 
fødsel til død. Ikke et øyeblikk er lik det 
neste. Naturen selv består av skiftninger. 
Fra sommer til vinter, fra lys til mørke, 
fra nærhet til avstand. Forskjellen er at 
naturens skiftninger skjer i et uforanderlig 
kretsløp – et kretsløp som vi kan ”trene 
oss” på å mestre. Unntaket er når store 
naturkatastrofer rammer. De kan vi aldri få 
trening i å mestre.

De aller fleste betydningsfulle skiftninger 
i menneskelivet oppleves bare en gang! 
Noen overgangsfaser er mer utfordrende 
enn andre. Som barn kan det være å 
begynne i barnehave eller skole eller det 

kan være å takle foreldres samlivsbrudd, 
ungdommer kan streve med overgangen 
fra barn til voksen, å flytte hjemmefra eller 
å velge utdanning. Som voksen kan det 
handle om å etablere seg i et parforhold, 
få barn – eller oppleve at foreldre dør. 
Som gammel må vi i større grad forholde 
oss til at livet en gang tar slutt, eller vi kan 
oppleve begrensende sykdommer. 

Mange av de mest smertefulle livsutfordringene  
er ikke alltid knyttet til livssyklusen. 
Ulykker, alvorlig sykdom og død kan 
ramme når vi minst venter det.

Mange ganger har jeg ønsket at jeg kunne 
leve livet baklengs. I etterpåklokskapens 
klare lys kan jeg lett tenke – og noen 
ganger bebreide meg selv, fordi jeg ikke 
taklet situasjonen annerledes, men det 

er etterpå. Realiteten er at ingen av oss 
lever «baklengs» Vi må ta overgangene og 
utfordringene når de kommer.

Noen råd kan aldri gjentas for ofte: 
•	 Våg å snakke med noen om det som  
 oppleves vanskelig!

• Velg deg en samtalepartner som du  
 kan stole på.

Og til deg som er samtalepartner 
• Våg å være til stede

• Ha fokus på å lytte, uten å snakke så  
 mye selv eller komme med løsninger.

• Vis respekt og ydmykhet over for den  
 som har valgt å dele en bit av livet sitt  
 med akkurat deg. 

Bente Bjerknes
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PINSEN 
- kirkens dåpsdag eller kirkens fødselsdag? 

HISTORIE

Når jeg kommer over skikkelig gamle 
aviser, så tenker jeg at da må det være 
en grunn eller to for at de ikke er kastet.  
Her om dagen satt jeg (plutselig) med 
Aftenposten for 1. juni 1974 i hendene.  
Altså en nesten 40 år gammel avis! Jeg 
forstod fort hvorfor den ikke var kastet: 
Pinsen er kirkens dåpsdag, lyder en 
overskrift. Det er den kjente danske 
teolog Anna Marie Aagaard fra Århus 
som blir intervjuet. Ett av intervjuerens  
spørsmål lyder, fritt gjengitt av under-
tegnede: - Spør man mennesker i og 
utenfor kirken hva pinse er, så svarer 
de fleste at pinsen er kirkens fødsels- 
dag - er den det? - Nei, svarer  
Aagaard,- pinsen er kirkens dåpsdag. 
Den Hellige Ånd kom ikke til verden 
først på pinsedagen for 2000 år siden. 
Som skapende ånd har den vært i 
verden helt fra begynnelsen. Allerede 
i Bibelens første kapittel nevnes Guds 
Ånd som den skapende ånd  
(1. Mosebok kap 1). Den Hellige Ånd 
taler også gjennom profetene. Uten 
Guds Ånd var intet levende blitt til, 
ingen sannhet forkynt, og ingen kjær-
lighet virkeliggjort! Det som skjedde i 
pinsen for 2000 år siden var at denne 
Guds Ånd ble utøst over kirken, det vil 
si, gitt rikelig og uten begrensninger til 
alle kristne - i dåpen, så de kan tale og 
handle som Guds barn! (Så langt Anna 

Marie Aagaard, fritt gjengitt). La oss se 
hva som skjedde på denne pinsedagen 
i Jerusalem: En stor mengde jøder var 
samlet for å feire førstegrøde-festen for 
kornavlingen. Også Jesu disipler var 
der. Begivenheten beskrives i Apost-
lenes Gjerninger kapittel 2. Her står 
bl.a.: - Da pinsedagen kom, var de 
alle samlet. Med ett kom det et brus 
fra himmelen som når det blåser en 
sterk storm, og det fylte huset hvor 
de satt. Tunger likesom av ild kom til 
syne, og de delte seg og satte seg på 
hver enkelt av dem. Da ble de fylt av 
Den Hellige Ånd, og de begynte å tale 
i andre tungemål ettersom Ånden ga 
dem å forkynne. I Jerusalem bodde 
det fromme jøder fra alle folkeslag 
under himmelen. En stor folkemengde 
stimlet sammen da de hørte denne 
lyden, og det ble stor forvirring, for 
hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli 
talt. Forskrekket og forundret spurte 
de: Er de ikke galileere alle disse som 
taler? Hvordan kan da hver enkelt av 
oss høre sitt eget morsmål? (…) Fylt 
av den Hellige Ånd trådte da apostelen  
Peter frem sammen med de elleve. 
Han hevet stemmen og talte til alle 
som var til stede og minte dem om en 
profeti i Det gamle testamentet om at 
alle mennesker skulle få del i Guds 
Ånd, og at det som nå skjedde var 

oppfyllelsen av denne profetien (Joel 
3:1ff). Dette språkunderet, eller  
pinseunderet, kan nok virke  
forvirrende, ikke bare for tilhørerne 
den gang, men også for oss. Poenget 
er at fra og med åndsutgytelsen på 
pinsedagen i Jerusalem blir disippel-
flokken og den kristne kirke satt i 
stand til å forkynne evangeliet på alle 
språk. Kirken er universell, ubundet 
av nasjonale og språklige grenser. Litt 
av en bursdagsgave! I denne første 
kristne pinse ble ca. tre tusen  
mennesker døpt og lagt til menigheten!  
(kap 2:41) Etter Jesu død spredte  
kristendommen seg over et stort 
område via Lilleasia og Hellas til det 
vestlige Europa og senere til hver 
minste avkrok i verden, et resultat av 
at Gud er til stede i kirken ved sin 
Ånd. Vi startet med et spørsmål om 
pinsedag er kirkens dåpsdag eller 
kirkens fødselsdag. Undertegnede ser 
ikke helt betydningen av et enten-eller 
her, heller et både-og! Eller, som vår 
venn Ole Brumm ville sagt: ”Ja takk, 
begge deler!”

(Husk Pinsefesten anno 2012  
på Oscarsborg!)

Otto Schou

I tradisjonell kirkelig billedkunst fremstilles ofte Den Hellige Ånd som 
en due. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, 
himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en 
due. (Matteus 3:16) 

Glassmaleri av Gian Lorenzo Bernini, ca. 1660

PINSEN
- kirkens dåpsdag eller kirkens fødselsdag? 
Når jeg kommer over skikkelig gamle Marie Aagaard, fritt gjengitt). La oss se 
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Lørdag 21. april var det duket for felleskonsert mellom Drøbak & 
Frogn og Ås soulchildren i Ås arbeidskirke. Masse folk, god  
stemning og mye trøkk både fra koret og bandet, samt drama og 
dans gjorde at dette ble en flott og energifylt kveld. Disse jentene 
er strålende og når de attpåtil har et så godt budskap å komme 
med i sangene sine, er det bare helt topp!

...og for de av dere som ikke fikk med dere dette høydepunktet, så 
blir det en konsert til; og da i Drøbak kirke. 21. mai kl. 18.00 er 
det soulchildren som skal fylle kirka vår med sang. Håper vi sees!

Er det noen 10-14 åringer der ute som er glad i å synge, så er  
kanskje soulchildren noe for deg?  
Øvelse hver mandag kl. 17.30-19.00 
Ta kontakt med svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

DIR. PER ODDVAR "PROTS" HILDRE

a cappella

DRØBAK KIRKE
onsdag 25/7 kl 17.00

Bill. kr 100 (stud.) 200 (v) 500 (fam.)

SKRUK Drøbak 105x148,5 - 4farge.pdf   1   4/18/2012   12:45:50 AM

• Vi leVerer nye graVsteiner
• renser stein
• oppretter

• restaurerer
• legger bladgull

GRAVSTEIN 
6.900 kr 
(Rødbrun eller lys granitt)

R I N G
986 29 013

Inkludert:  
et navn,  
dato, 
urnesokkel, 
oppsetting, 
søknad og 
mva. 
Gjelder 
Nesodden  
og Frogn

• MobilPlant-kasser
• 15 års holdbarhet 
• Flere kassetyper
• Leveres med  
   spesialjord

    n o r d r eLindebråte 
gårdsdrift• GRAVSERVICE

Vi monterer  
selvvannings- 
kasser for  
enkelt gravstell
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Konfirmant	
til neste år?
Til deg som fyller 14 år i år. Kirken 
inviterer	deg	til	å	være	konfirmant.	

Uansett om du tror, tviler eller bare 
er nysgjerrig er du velkommen til 
konfirmasjon i kirken. I konfirmant-
tiden får du lære mer om deg selv 
og Gud. Du får mulighet til å utforske  
noen av livets mange spørsmål 
sammen med andre. Vi snakker om 
livet – på godt og vondt, om  
kjærlighet og om Gud. Samtidig  
får du mange nye opplevelser. 

I kirkens konfirmanttid får du mulighet til å: 
• Finne ut hva du tror  
• Lære mer om Bibelen 
• Samtale om kristen tro 
• Bli kjent med kirken 
• Få nye tanker om livet 
• Engasjere deg i kirkens arbeid for fattige 
• Delta på enten vinterleir på Mesnali/ Sjusjøen  
 eller KRIK ACTION sommerleir i Bø i Telemark

Konfirmasjon blir enten andre helg i mai eller første helg i september. 
Informasjonsmøte i Drøbak kirke onsdag 13. juni kl 18.30.  
Mer informasjon kommer i posten, på skolen og på www.frogn.kirken.no

OPPSLAG

ANNO 1930

Kick-off
26. august samles alt barne- og 
ungdomsarbeid i Drøbak/Frogn 
menighet til kick-offgudstjenste i 
Drøbak kirke. Etter gudstjenesten 
går vi over til Hospitalet for å 
grille pølser og leke. Blir det 
rebusløp? Kanskje sekkeløp? Vi 
vet ikke, men vi skal ha det moro 
og få anledning til å se hva og 
hvem som rører seg i barne- og 
ungdomsmiljøet i vår menighet. 
Ville vært flott om vi greide å 
fylle kirken til randen! Så ALLE er 
hjertelig velkommen.

Semesteroppstart          
19. august avvikles den tradisjons- 
rike Turmarsjen til Knardal etter  
gudstjenesten i Frogn kirke.  
Og som vanlig blir det servert 
lapskaus på Knardal. Alle er 
hjertelig velkommen.

ANNO 1930

Kirken i Frogn
Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme med 
babyen din – nytt kurs starter 11/9
10 tirsdager – kr 400,- inkl. lunsj
Kl. 11.00 i Frognhallen

Dirridam
For deg som vil synge med barna 
dine (opp til 6 år) - enkel middag 
og sangstund – 24/5 og 13/9
Kl. 16.30 på Rådhusets kantine

Sprell levende søndagsskole 
13/5, 3/6 og 2/9  
Kl. 11.00 på Hospitalet
Søndagsskolen starter i kirken

Drøbak og Frogn Barnegospel 
For de mellom 6 og 9 år som liker å 
synge sanger med futt og fart i! 
Hver mandag kl. 16.30-17.15
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Drøbak og Frogn Soul Children
For sangglade tweens (4.-7. klasse) 
Hver mandag kl. 17.30-19.00 
Seiersten Ungdomsskole musikkrom

Klubb for Kompiser
for 4. til 7. klasse, klubbkveld 9/5, 23/5 
og 6/6 kl. 18.00-20.00
Kantina på Seiersten 

YES ungdomskveld
Sport, drama, samling, underholdning
og god mat på Dyrløkkeåsen skole
12/5 og 2/6 kl. 19.00-22.00

Drøbak Gospel 
For ungdom fra 15 år og voksne 
mandag kl. 19.30-21.30
Drøbak kirke

Drøbak Kantori
Tirsdag kl. 19.15-21.45 i Frogn kirke

Diakonitreff
Torsdag 24/5 og 23/8 kl. 11.30 på 
Hospitalet

Åpen kirke
Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet 
hver mandag fra kl. 18.30 til 20.00

Mer info på www.frogn.kirken.no, 
eller på telefon 64 90 61 70
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ANDAKT

Å MØTE DEN OPPSTANDNE JESUS
For ikke lenge siden feiret vi påske, 
som er høydepunktet både i Bibelen 
og i kirkeåret. Evangeliene tar ikke 
slutt med Jesu død og oppstandelse. 
Søndagene som følger hører vi  
fortellinger om den oppstandne Jesus. 
Disse fortellingene er utrolig viktige. 
De bekrefter at Jesus stod opp fra de 
døde, og bekrefter også hans gud-
dommelighet. Døden har ikke siste 
ordet, livet bryter igjennom. I Jesus 
finnes	ikke	bare	tilgivelse	for	synder,	
men også evig liv! 

Men disse fortellingene gjør mer 
enn bare å bekrefte den oppstandne 
Jesus. De kaster et nytt lys over det vi 
kunne kalle den “historiske” Jesus. De 
hjelper oss å koble den guddommelig 
oppstandne herre med tømmermannen 
fra Nasaret. Mannen som kom ut av 
graven og fòr opp til Himmelen, med 
gutten som ble født i en stall.

For Peter, disippelen til Jesus, var det 
også viktig å få møte den oppstandne 
Kristus. Han får da på nytt erfare 
meningfylte opplevelser lik dem han 
hadde hatt med Jesus tidligere, og 
finner ny dybde i sitt forhold til ham. 
I Johannes 21 ser vi Peter oppleve sin 
andre mirakuløse fiskefangst. Den 
første (Lukas 5) var før Jesu død. Da 
var Peter, som var fisker, litt skeptisk til 
mannen som ville lære han å fiske, og 
adlød ham litt motvillig. Men da han 
og kameratene hans gjorde det Jesus 
sa, ble de overrasket over et under 
som de ikke var klare for. Garnene  

begynte å revne og båtene å synke 
med mengden fisk de fikk. Peter, 
overvunnet av Jesu makt, kneler og 
sier “Gå fra meg, Herre, for jeg er en 
syndig mann”. Jesus svarer “Vær ikke 
redd! Fra nå av skal du fange mennesker”. 
Etter oppstandelsen opplevde Peter 
mirakelet på nytt, men reaksjonene 
hans er forandret. Peter skjønner ikke 
med en gang at det er Jesus som står 
på stranden, men han har lært allerede  
at det finnes mer i livet enn det han 
vet og kan. Derfor adlyder han mannen  
som ber han om å kaste garnet en 
gang til. Når underet skjer og garnet er 
fylt med fisk, skjønner Johannes at det 
er Jesus som står på stranden, og sier 
det til Peter. Denne gangen kneler han 
ikke i frykt, men kaster seg i vannet og 
svømmer til Jesus! Etterpå setter de seg 
med Jesus og spiser fisk sammen.

Etter måltidet, blir Peter igjen utfordret 
av den oppstandne Jesus. Denne 
gangen er opplevelsen koblet til en 
annen, tyngre og vanskeligere opp-
levelse Peter hadde før korsfestelsen. 
Etter den første fiskefangst, hadde 
Peter fulgt Jesus i 3 år og lært mye. 
Faktisk begynte han å tenke at han var 
utrustet nok til å stå i alle slags fristelser.  
Når Jesus sier at han kommer til å bli 
angrepet, drept og at alle vil forlate 
ham, og at Peter selv kommer til å 
fornekte ham, roper Peter “Om så alle 
vender seg bort fra deg, kommer jeg 
aldri til å gjøre det. Om jeg så må dø 
med deg, vil jeg ikke fornekte deg.” 
(Mt 26.33-35). Peters stolthet tar en 

brå slutt når Jesus faktisk blir angrepet. 
Peter fornekter sin herre 3 ganger.  
Etter oppstandelsen tar Jesus vare på 
det dype sår i Peters sjel. “Peter, elsker 
du meg?”; “Peter, elsker du meg?”; 
“Peter, elsker du meg?”. 3 ganger! Den 
første gangen går Jesus dypere i saken 
med spørsmålet. “Elsker du meg mer 
enn disse?”. Før korsfestelsen hadde 
han sagt at han skulle komme til å dø 
med Jesus, selv om alle andre forlot 
han. Hva er svaret nå Peter?  
I Peters svar ser vi nåden som foran-
drer en mann. “Du vet at jeg har deg 
kjær. Du vet at jeg elsker deg”; “Du 
vet alt, så du vet akkurat hvor mye 
jeg elsker deg.” Før stolte Peter på seg 
selv, nå stoler han på Jesus.

Veien Peter går sammen med Jesus er 
meningsfylt og ekstremt menneskelig.  
Det er veien fra møtet med Guds 
åpenbaring i Jesus Kristus, som vi 
pleier å kalle den historiske Jesus, og 
videre til å være forsonet med seg 
selv og med Gud gjennom ham. Til å 
kjenne og lære å elske den personlige, 
nådefylte oppstandne Herre og Frelser. 
Den veien inviterer han også oss til å 
gå. Veien fra den historiske Jesus, til 
den oppstandne, guddommelige Jesus 
som gjør oss ny i hans død og opp-
standelse. Veien fra å nekte, til å elske 
Han som elsker oss helt til verdens 
ende.

Maicon Steuernagel

GRAVSTELL PÅ KIRKEGÅRDENE I FROGN
Det er mulighet for å få utført gravstell på Drøbak og Frogn 
kirkegård. Gravstellet er basert på selvvanningskasser hvor 
blomsterjorden alltid får tilført nok vann fra en vann- 
beholder i bunnen. I løpet av mai, når det ikke lenger er 
fare for nattefrost, blir jorden i selvvanningskassene skiftet 
ut og sommerblomstene plantet. I løpet av sommerse-
songen blir plantene stelt og i september plantes det ut 
høstlyng som står til vinteren kommer. Gravstellet er basert 
på forhåndsbetaling for ett eller flere år. 

For mer informasjon om gravstell ta kontakt med  
kirkekontoret på telefon 64 90 61 72
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Hele gjengen glade sangere i Drøbak 
Gospel har bestemt seg for å samle 
sammen penger til nytt lydanlegg i 
vår	flotte	kirke,	sier	innsamlingsleder	
Eivind Smith, og håper hele Drøbak 
vil være med å bidra!

Eivind, er ikke nytt lydanlegg  
kommunens eller kirkens ansvar  
og fornye og bygge ut?
Jo det er det sikkert, men vi vet hvor 
vanskelig det er å få prioritert midler 
til dette, og det er masse oppussing 
som går foran i køen i Drøbak kirke.  
Vi vet at dagens anlegg ikke holder 
mål og da må noen ta ansvar og 
det gjør vi. I tillegg må alle trådløse 
mikrofoner skiftes ut før 1. januar 
2014, for da kommer det nye 
frekvensregler for bruk av disse.

Når vi også vet at Drøbak kirke har 
alle sine kirkelige sammenkomster 
fra dåp til begravelser, så er den 
også den største konsertarenaen i 
kommunen. 

Hvor mye koster et nytt anlegg?
Når vi nå først skal gjøre dette, skal 
vi gjøre noe som blir proft slik at 
alle skal høre det som blir sagt og 
det som blir sunget over hele kirken. 
Det nye anlegget vil koste 537.500 
kroner + kabeltrekking og div. små 
utgifter. Vi har fått en av våre med-
borgere i Drøbak, Knut Børke som 
er adm.dir. i Scandec Systems AS til 
å levere oss anlegget til 293.000,-. 
Han fortjener en stor applaus for et 
realt avslag i prisen så vi skal klare 
dette. Vi har fått Drøbak elektriske til 
å dra kabler til kostpris, så mange er 
med på å gjøre dette mulig.

Vårt budsjett er 330 000,-. Det skal 
vi klare å samle inn nå før somme-
ren håper vi på.

Vi har fått en knallstart på innsamlingen. 
Kolbjørn Røstelien og Sparebank1 – 
Drøbak stilte opp med 100 000  
kroner noen dager etter innsamlings-
åpningen. De er fantastiske, sier 
Eivind og bobler over av entusiasme 
for bankens spontane engasjement for 
en så god sak.

Nå mangler vi «bare» 230 000 kroner, 
som vi skal samle inn i løpet av vår og 
forsommer.

Hva vil dere gjøre for å få inn penger?
Vi skal selge «lydaksjer» av kroner 
200,- og 500,- Dette er et flott bilde 
malt fra Drøbak kirke av Jan Kåre 
Øien. Vi tror at veldig mange vil være 
med å sikre seg en slik aksje, det vil 
bli et klenodium og det er så flott at 
det kan rammes inn og henges på 
veggen.

Vi skal selge bilder av vår multikunstner  
Reidar Finsrud. Vi har fått kopiere 
hans fantastiske bilde «Mot Gudenes 
rike X» et vakkert og storslått maleri 
som er kopiert i A3 og skal selges for 
kr 400,- pr stk. Vi retter en stor takk til 
Reidar og Jan Kåre for dette bidraget.

Nå håper vi at alle tar vel i mot  
selgerne fra Drøbak Gospel som selger 
disse bildene og aksjene. 

Vi skal ha stor auksjon på torget den 
9. juni hvor vi har fått masse flotte 
gaver som vi skal auksjonere bort, så 
dere må komme på torget fra klokken 
13:00 den 9. juni.

Det vil komme masse informasjon i 
Amta om hva som skal auksjoneres 
bort.

Tilslutt søker vi Frogn Kommune, 
Norsk Kulturråd og alle mulige 
foreninger som Lions, Rotary, 
etc. og legater og stiftelser som 
fordeler midler til kultur og glede.

Vi har opprettet Grasrotandel, så 
alle som tipper i Norsk Tipping 
må neste gang de skal tippe sette 
Grasrotandelen sin til DRØBAK 
GOSPEL.  
Du må ha med deg følgende til 
Tippekommisjonæren:  
Drøbak Gospel, organisasjons-
nummer 996 742 040

Har du eller din bedrift lyst til 
å bidra med et kronebeløp, kan 
du ta kontakt med Sparebank1- 
Drøbak og sette inn penger på: 
Bankkontonr.: Sparebank1 –
Drøbak - 1080 29 12744 
Der vil det også være mulig å 
kjøpe bilder og/eller aksjer. 
Du kan også kontakte leder av 
Drøbak Gospel Hilde Løwén 
Grumstad på tlf.:978 94 370 eller 
e-post: hilde.lowen.grumstad@
online.no for å bestille bilde og/
eller aksjer.

Klarer dere dette løftet nå da?
Selvfølgelig, men en slik gjeng 

som vi har i Gospelkoret og med 
alle de hyggelige og engasjerte 
menneskene som bor i Drøbak går 
dette selvfølgelig bra.

Så bli med støtt opp, og på forhånd 
tusen takk for hjelpen!

Hilde Løwén Grumstad

NYTT LYDANLEGG I DRØBAK KIRKE ANGÅR OSS ALLE!

INNSAMLING
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KONFIRMASJON

Konfirmasjonsgudstjenester	2012
05.05.2012 kl. 11:00
Drøbak Kirke
Jenter
Basteson Katrine
Fanebust Maria 
Knudsen Sofie Røkkum
Ommundsen Victoria
Thorstensen Synnøve
Økland Silje
Gutter
Brustad Kjetil Carelius
Flugheim Kristian Svevad
Klare Fredrik Wilhelm 
Garmann
Lunde Lars-Erik
Paulseth Håkon Ferdinand
Wiik Thomas Ritesh

06.05.2012 kl. 11:00
Drøbak Kirke
Jenter
Hagen Terese
Jevne Frida Sofie
Pedersen Marte
Gutter
Bakke Fredrik Richard
Haugland Knut-Alfred
Langebeck Stian Tolleshaug
Rostad Thomas 
Ryste Jostein Ludvik
Schjønneberg Henrik
Strypet Thomas Lundby
Sørlie Henrik Hatlø

13.05.2012 kl. 11:00  
Drøbak Kirke
Jenter
Gjems Mimmi Sofie
Hellenes Ingrid Anvik
Lystad Mathilde Hirsum
Nordaas Sandra
Pettersen Alexandra Eline
Valskar Cecilie Frivåg
Wæringsaasen Cecilie  
Agathe Blomberg

Ødegaard Susanne Ljiljana
Gutter
Hansen Eilif Lislegaard
Mathisen Sander Brandvoll
Moen Rasmus Drivenes
Olsen Tobias Rinde
Pedersen Fredrik Nelvik
Storvand Mikkel 
Wold Julius 

13.05.2012 kl. 13:30
Frogn Kirke
Jenter
Heiestad Hilde Henriette
Lesteberg Silje
Linchausen Isabel
Lorentzen Victoria

01.09.2012 kl. 11:00  
Drøbak Kirke
Jenter
Amengual Christina Kvamme
Eide Anette Leonora
Erikson Fanny Marie Gren
Kjølhamar Siri Margrethe
Lund Ada Christiane Frølich
Sickel Liv Helene Kolberg
Skålevik Nora Malene
Svendsen Hedda Helen
Thingulstad Anette
Gutter
Frich Joachim Sunde
Gjølme Petter Heggelund
Hesthammer Jonas
Jokstad Anders Kvarme
Kolderup Max Alexander 
Bolstad
Lilleng Henrik Harald

01.09.2012 kl. 13:00  
Drøbak Kirke
Jenter
Andersen Julie 
Borknes Tiril Melby
Erevik Kristina Østli

Jensen Vilde Lin 
Raanaas Aurora Moen
Sponberg Marthe 
Svendsrud Ingeborg
Särelind Vendela Emilie
Gutter
Andersen Robin Krutnes
Berger Emil
Dahl Sebastian Oliver 
Fredriksen Christoffer Astad
Mårvik Adrian Christoffer
Svendsen David Aleksander 
Rudrud 

01.09.2012 kl. 11:00
Frogn Kirke
Jenter
Hordvik Juliane
Gutter
Hartberg Sindre Johannessen
Huseby Adrian Odvar
Hvidsten TobiasVerheugen
Ottestad Stig Mikael
Wiger Hallgeir

02.09.2012 kl. 10:30
Drøbak Kirke
Jenter
Høiland Anna Emilie
Lexau Alice Myklebust
Naustdal Emma Linnea
Overgaard Frida
Rokke Marianne Kaurin
Saxebøl Martine Elisabeth
Skarø Ingrid Thilde
Thunem Nora
Gutter
Alm Andreas 
Aulie Anders Metteson
Huseby Preben
Lexau Axel Myklebust
Rodt Henrik
Sand Simen
Simonsen Bekkevar Marcus 

02.09.2012 kl. 12:00  
Drøbak Kirke
Jenter
Diaz De Valdes Maria  
Elisabeth Granlien
Magnussen Ingvild Elen
Rudshaug Vanja
Stenberg Christine Røstgård
Sæbø Linnea Kristine
Westlie Ellen Sofie
Gutter
Aasgaard Marius Vaager
Andersen Magnus Løken
Arder Marius Andreas
Hemminghyth Joakim 
Hovland
Lokøy Christian Dehlie
Mæhle Herman Alexander
Svea-Lochert William
Thomas William

02.09.2012 kl. 13:30  
Drøbak Kirke
Jenter
Falch Celine 
Gregersen Mari Voldmo
Hulbach Stine
Håkonsen Kaja Mazarino
Pettersen Kristine
Rusthen Sunniva Stenseth
Stadheim Kristine Marie
Gutter
Brun Herman
Larsen Even Oh Orenæs
Nilsen Aksel
Næsset Thomas Troy
Selnes Markus
Vike Henrik Joon Ho
Wold Bendik

Tot. ant. konfirmanter: 120
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Yes - kirkens ungdomsklubb
Kirkens ungdomsklubb Yes har tre samlinger igjen før 
sommerferien. Vi samles på Dyrløkkeåsen kultursenter/skole  
kl. 19.00-22.00. Her blir det god mat, tid til å henge med 
venner, et ord til ettertanke og litt fysisk utfoldelse.
28. april, 12. mai og 2. juni

Ta kontakt med Ungdomsprest Øivind Refvik om du har  
noen spørsmål.

Menighetsrådet støtter ungdommer som 
reiser på leir i sommer

Det er mange forskjellige leirer som 
kristne organisasjoner arrangerer 
i sommer. Mange av oss har svært 
gode minner fra slike leirer og 
menighetsrådet ønsker at flere 
skal få mulighet til å reise på leir. 
Derfor er det mulig å søke om 
økonomisk støtte. Send søknad til 
ungdomsprest Øivind.

Her er noen gode forslag til leir:

KRIK ACTION
25. juni-29. juni 2012 
Bø i Telemark, for aldersgruppen 
14-17 år. Idrett, badeland og 
Jesus. Ca. 1000 deltagere. 75 KRIK 
konfirmanter fra Drøbak/ Frogn blir 
med sammen med ungdomsledere 
fra Drøbak. 
Se mer info på www.krik.no og 
kontakt ungdomspresten for info 
om fellesreise fra Drøbak.

KRIK ARENA 2012
7.-12. august
Dvergsnestangen utenfor 
Kristiansand, for aldersgruppen 
16+. Mye idrett og aktiviteter og 
god forkynnelse. www.kirk.no

Skjærgårds Music&Mission
3.-8. juli 2012 
Risøya ved Tvedestrand. Festivalen 
er en ungdomsfestival som 
presenterer kristen musikk og 
kultur og som gir opplevelser som 
varer. Ca. 5 000 kommer. En stor 
opplevelse! www.sginfo.no 

Ten Oase
10.-15. juli 
Fredrikstad. En festival med mye 
bibelundervisning, lovsang og 
bønn om at Den hellige ånd må 
forandre oss, menighetene våre og 
samfunnet. Ca. 1 000 ungdommer. 
www.tenoase.no 

Tenmisjonsfestivalen
6.-11. august 
TMF er NMS U sin store årlige 
tenåringsfestival og arrangeres på 
leirstedet Åpta, som ligger ved 
Farsund. Det blir en uke med sol, 
sommer, Jesus, misjon, nye venner, 
gamle venner, ja alt mulig av gøye 
ting! En må være ferdig med  
8. klasse for å være med på TMF og 
øvre aldersgrense er 19 år. 
www.nmsu.no 

Tenåringstreff
28. juni-3. juli
Gjøvik. Årlig treff arrangert av 
KFUK-KFUM. Mange tusen deltar. 
Mye moro og god forkynnelse. 
www.kfuk-kfum.no

FASTEAKSJON 2012
Årets konfirmanter gjorde en fantastisk innsats 
under dør-til-døraksjonen til inntekt for Kirkens 
Nødhjelp 27. mars.
Totalt ble det samlet inn kr 100.608, en solid 
innsamlingsrekord.
En stor takk til alle som bidro til dette flotte resultatet!

Fredag 13. april dro turgruppen blant årets 
konfirmanter	på	tur	til	M/S	Innvik.
På	programmet	var	det:	hoppeslott,	film,	kreativ	 
bibelundervisning, pizza, lek og ekskursjon på båten.  
Vi ble tatt imot av et svært gjestfritt vertskap.  
En	svært	hyggelig	tur	med	en	skikkelig	flott	gjeng.

www.tenoase.no 

V

KONFIRMASJON
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design: www.enzo.no

I DRØBAK KIRKE 2012

 VELKOMMEN TIL SOMMERENS  
 VAKRESTE KONSERTSERIE!
 LØRDAGER KL. 12. FRI ENTRÉ.

19. mai Grieg Trio

26. mai Christopher Tun Andersen, fiolin

 Jie Zhang, (Kina) klaver

02. juni  Trine Wilsberg Lund, sopran

 Alexander Soddy, (Storbritannia) klaver

09. juni   Håvard Gimse, klaver 

16. juni  Lars Anders Tomter, bratsj

 Håvard Gimse, klaver

23. juni  Marita Kvarving Sølberg, sopran

           Håvard Gimse, klaver 

30. juni    Solveig Kringlebotn, sopran

 Gunilla Süssmann, klaver

07. juli   Einar Steen-Nøkleberg, klaver

14. juli  Mariko Takei, (Japan) orgel

21. juli  Anders Øien, gitar

 Birgitte Grimstad, resitasjoner, sang

28. juli   Gleb Pysniak, (Litauen) cello

             Ole Christian Haagenrud, klaver

04. aug.  Sveinung Bjelland, klaver

11. aug.  Tine Thing Helseth, trompet med band

18. aug.  Mari Eriksmoen, sopran

 Gunilla Süssmann, klaver

25. aug.   Engegårdkvartetten
 
 
 Kunstnerisk leder: Danuta Kozon
 Les mer på: www.sommerkonsertene.no

Sommerkonsertene

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn Menighetsråd

SOMMERÅPENT  
i Drøbak kirke
Også i år vil Drøbak kirke 
holde åpent flere dager i uken 
gjennom hele sommeren. Det 
er mulig for fastboende, turister og andre besøkende å 
få en omvisning i kirken eller å være tilstede i kirken for 
stillhet og ettertanke. 

Kirken har navnet ”Vår Frelsers Kirke”
Drøbak kirke ble bygget 1774 – 1776 og innviet  
29. oktober 1776. Den rike forretningsmannen Nils 
Carlsen bekostet det meste av bygging og utsmykning 
av kirken. Kirken er bygget i tilnærmet rokokkostil med 
Oslo Domkirke som forbilde. Kirken er et svært vakkert 
bygg som innbyr til både høytid, alvor og glede.
Av spesielle skatter i kirken kan nevnes den gamle 
Bibelen som er trykket i 1589. Den ble gitt i gave til 
kirken i 1778 og er nå permanent utstilt i et eget  
utstillingskap i kirkens våpenhus. 
Gammelt kirkesølv og alterbøker fra slutten av  
1700-tallet vil også bli utstilt sammen med den vakre 
brudekronen fra 1965.
Kirkens historie er en del av Drøbaks lokale historie 
samtidig som den gjenspeiler sin samtids stil på  
områder som arkitektur, kirkekunst og musikk. 
Gjennom hele sommeren er det ukentlige omvisninger i 
kirken. Det er også mulig å bestille egen omvisning for 
grupper.

Et hellig rom for levende mennesker
Kirken er åpen for alle. Det er et godt rom – et hellig 
rom – som favner hele menneskelivet. Det er mulig 
å tenne et lys i lysgloben eller sitte i benken og unne 
seg tid til stillhet, ettertanke og bønn. Kirkerommet er 
et hellig rom, men helligheten blir først levende når 
mennesker tar rommet i bruk. Alle er velkommen inn, 
uansett bakgrunn eller religiøs tilknytning.

Åpningstider i sommer: 27. juni-15. august
Onsdager:  Åpen kirke fra 11.00-17.00
 Omvisning ved Åsmund Berg kl. 12.00
Lørdager: Sommerkonserter kl. 12.00  
 (se www.sommerkonsertene.no)
 Åpen kirke fra 13.00-17.00 (dersom det  
 ikke er berammet vielser)
Søndager: Gudstjenester kl. 11.00  
 (se www.frogn.kirken.no)
 Åpen kirke fra 12.30-17.00

Frivillige i åpen kirke
For å kunne holde Drøbak kirke åpen er vi avhengige 
av at noen gjør en innsats som frivillige kirkeverter.  
Dersom du har tid og anledning, - ta kontakt med 
kirkekontoret: kirkekontoret@frogn.kirken.no eller  
telefon 64 90 61 70.

er mulig for fastboende, turister og andre besøkende å 



Den norske kirke i Follo 
ønsker for sjuende gang velkommen til pinsefeiring 

på Oscarsborg festning ved Drøbak. 
Sammen med staben ved festningen 

ønsker vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag 
for små og store.

Årets gjest 
er TV-pastor Egil Svartdahl. Han er dagens predikant. 
I tillegg deltar de nye prostene i Follo-prostiene, Hege 

Fagermoen og Sven Holmsen. 

Vi samles til familievennlig gudstjeneste i borggården.
 Etter gudstjenesten blir det tid til å spise, 
være sammen og delta i ulike aktiviteter. 

Oscarsborg er et flott område med sin historie 
og med god plass for alle.
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PÅ OSCARSBORG  
FESTNING

 28. mai 2012 kl 12.00.

Nordre og Søndre Follo prostier

GOD FRAMDRIFT 
for	flerbrukshuset
Det er nå god framdrift i realiseringen av nytt flerbrukshus/
flerbrukskirke. Det avtegner seg nå et forslag til skisse-
prosjekt som forhåpentligvis både kirken og kulturen kan 
ha stor glede av. Men som alltid, begrensningene ligger i 
de tilgjengelige økonomiske ressurser.

Referansegruppa for nytt flerbrukshus/flerbrukskirke, som 
består av representanter for kommunens administrasjon, 
kulturenheten, eldrerådet, kulturrådet, frivillighetssentralen 
og kirken, har nå hatt flere møter, de siste tre sammen 
med de valgte arkitektene. Det har vært diskutert konkrete 
skisseforslag og etter hvert avtegner det seg et resultat. 
Referansegruppa skal ha sitt foreløpig siste møte 27. april. 
Der forutsettes det at et endelig forslag med mulige alter-
native løsninger blir vedtatt og oversendt som anbefaling 
til prosjektets styringsgruppe, som består av representanter 
for kommunens administrasjon og kirken og som har det 
overordnete ansvaret for framdriften i prosjektet.  
Styringsgruppa skal ha sitt siste møte 2. mai, hvor et  
endelig forslag til skisseprosjekt skal vedtas for fram-
leggelse for rådmannen, som deretter tar stilling til  
forslaget og lager sin innstilling til politisk behandling.

Den videre framdrift er behandling i kommunestyret  
29. mai. Deretter vil det bli jobbet videre med et mer 
detaljert forprosjekt, basert på det kommunestyret vedtar. 
Forprosjektet forutsettes ferdig til videre politisk behandling  
på høsten 2012. Deretter kommer detaljprosjektering, 
anbudsinnhenting og gjennomføring. Vi håper på et ferdig 
resultat i første halvdel av 2014. Og vi håper nå på en 
positiv politisk behandling som bygger opp under den 
vilje og evne som både kulturen og kirken har vist til å få 
til omforente løsninger begge kan leve med, og som vil gi 
Drøbak og Frogn helt nye muligheter innen kirke- og  
kulturliv. For kirkens del ser vi veldig fram til å få samlet 
våre aktiviteter og vår administrasjon i nye hensiktmessige 
lokaler. Og det blir spennende å bygge opp et tett samarbeid 
med kulturen og frivillige lag og foreninger i kommunen, 
som dette nye bygget vil skape gode forutsetninger for.

Thor-Arne Prøis

Vi i Drøbak og Frogn er heldige som har  
Oscarsborg som attraksjon i kommunen vår.  
Og vi er heldig som lokal kirke som får være vert-
skap for Follo prosti sin store pinsefest- 
gudstjeneste	2.	pinsedag!	En	kjempeflott	dag	å	ta	
med venner, naboer og bekjente. Her er det noe 
for alle aldre! 
Dere får og møte vår nye prost, Hege Fagermoen. 
Dagens predikant er Egil Svartdahl; han er vel 
verdt å høre på!
Vel møtt!



Tårnagentdagene, ingen  
hemmeligheter igjen i Drøbak kirke?
Fredag 3. februar ble Drøbak kirke 
invadert av 38 ivrige 2. klassinger. 
De hadde blitt invitert for å utforske 
Drøbak kirkes dypeste hemmeligheter.  
Eller var det de høyeste hemmeligheter? 
I alle fall så var det mange spente 
unger som møtte opp til registrering 
på Hospitalet, for så å bli sendt ut 2 
og 2 til kirkegården. Der møtte de 
en mystisk mann, som kunne fortelle 
dem det hemmelige passordet som 
måtte til for å komme inn i kirken. 

Og i kirken ble det delt ut agentbevis, 
og de ble fordelt i grupper. Så gikk 
det slag i slag, med jakt på symboler, 
rebusløp, mat, innføring i hvordan 
orgelet virker, innøving av sang, 
besøk på kirkegården, klatring i 
trappene i tårnet, fruktspising og 
gudstjenesteverksted. Ja, det var 
hektisk for staben som stilte med alle 
som var tilgjengelig for å få til dette. 
Men jeg er ganske sikker på at alle 
føler at en slik ”ut av kontoret dag” er 

givende, for makan til engasjement.
Søndag ble en heidundrande guds-
tjeneste, hvor tårnagentene hadde 
gjort i stand både forbønnslapper og 
lysalter. De hadde fått lov til å komme 
med innspill til prekenen som Anne 
Mathilde holdt, og de fikk fremføre 
Tårnagentsangen. Alt i alt et flott  
arrangement å få lov til å være med 
på. Tusen takk til dere alle.

Anders Helset Eriksen

Idédugnadscafè
Trosopplæringsutvalget har 
utfordringen i å skulle lage en 
helhetlig plan for alt barn- og 
ungdomsarbeide i Drøbak/Frogn. Den 
skal inneholde hvilke aktiviteter vi 
har, hvilke vi ønsker, og den skal 
også ha en helt klar visjon om hva 
vi ønsker 0-18 åringene skal sitte 
igjen med av bibelkunnskaper, 
trospraksis, tradisjoner og ikke 
minst hva det vil si å være troende 
i hverdagen. I den forbindelse 
inviterte trosopplæringsutvalget til 
idedugnadscafé lørdag 10. mars 
på rådhuset. Besøk av Rådgiver 
trosopplæring Kari Mangrud 
Alvsvåg fikk vi også. Hun holdt 
en kort innledning, hvor vi fikk 
noen tanker om hvorfor og hva 
en trosopplæringsplan er for noe. 
Oppmøtet var ikke så stort, men det 
var kvalitet over de som var. Vi fikk 
mange gode innspill som vi kan 
bygge videre på. Men vi trenger 
stadig nye idéer. Denne planen skal 
være en dynamisk plan, med rom 
for nye og mange innspill. Og ingen 
café uten mat. Tapasen var svært 
smaksfull!

hemmeligheter igjen i Drøbak kirke?hemmeligheter igjen i Drøbak kirke?

Navnet minnelund på Drøbak kirkegård
I fjor ble en ny navnet minnelund ferdigstilt på Drøbak kirkegård.  
Minnelunden ligger på nordsiden av kirken, mot Badeparken.
Navnet minnelund er et gravfelt for urner med et felles gravminne. På dette 
gravminnet er det mulighet for å montere en standard navneplate med navnet 
til avdøde samt fødsels- og dødsdato. Pårørende kan delta under urne- 
nedsettelsen og avskårne blomster og gravlys kan settes ved minnesmerket  
på anvist sted.

Grav på navnet minnelund har fredningstid på 20 år som for vanlige urne-
graver. Etter fredningstidens utløp vil graven bli gjenbrukt og navneplaten fjernet.
Ønsker du mer informasjon om minnelunden, ta kontakt med kirkekontoret 
på telefon 64 90 61 70.
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Døpte
Dåpsdato Navn

29.01.2012 Aksel Lars Otnem Stenerud
05.02.2012 Andreas Bernbo Jønsberg
19.02.2012 Jonathan Bøhlerengen Aase
26.02.2012 Ludvig Kaurin Andersen
26.02.2012 Ida Maria Nybråten Kjeilen
04.03.2012 Agnes Klausen
18.03.2012 Olai Severin Fadum Jansen Vedvik
18.03.2012 Mia Nordmann
25.03.2012 Frida Seim Aamodt
25.03.2012 Mathias Grønvoll Eskelund
08.04.2012 Eva Thorén-Hagen
11.04.2012 Tobias Rinde Olsen
15.04.2012 Liam Johannes Torrissen Hansen
15.04.2012 Wilma Solbakk Hulbach

Vigde
Vielsesdato Navn

11.02.2012 Jeanette Brynhildsen og  
 Kristian Veiteberg Ottesen
03.03.2012 Kjersti Marie Holmby og  
 Thorleif Bernhard Dahl
14.04.2012 Eline Suzanne Buchman og  
 Marius Skavås

Døde
Dødsdato  Navn

31.01.2012 Carl Elmer f. 1926
03.02.2012 Astrid Karine Axelsen f. 1926
09.02.2012 Jonny Torgersen f. 1954
17.02.2012 Vera Synnøve Stenberg f. 1940
20.02.2012 Aslaug Marie Torvund f. 1939
28.02.2012 Randi Strand f. 1914
08.03.2012 Rigmor Nygård f. 1944
07.03.2012 Bjørn Leif Stokkeland f. 1923
15.03.2012 Bjørg Østmark f. 1931
20.03.2012 Tore Håkon Thorstensen f. 1946
20.03.2012 Ole Theodor Sandberg f. 1939
29.03.2012 Synnøve Holsen f. 1921
03.04.2012 Per Krohn Moen f. 1922
04.04.2012 Boye Mikkelborg f. 1920
08.04.2012 Rolf Slæperud f. 1934
08.04.2012 Dag Thorne Vogt f. 1925

Livets gang

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 93 26 00 hele døgnet
Avd. leder: Magnar Bøhlerengen

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Drøbak/Frogn
B e g r a v e l s e s b y r å

Jan-Oddleiv Garder
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 29. april
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste
Søndagsskole på Hospitalet

Tirsdag 1. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke 
Gudstjeneste i samarbeid med  
Frogn Arbeiderparti.
 
Lørdag 5. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Beatleskoret deltar

Søndag 6. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Gospel deltar
Kl. 13.00 – Drøbak kirke
Dåpsgudstjeneste

Søndag 13. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Kantori deltar
Søndagsskole på Hospitalet
Kl. 13.30 – Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Drøbak Kantori deltar

Torsdag 17. mai
Kl. 11.30 – Drøbak kirke
Gudstjeneste 

Søndag 20. mai
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste med innsettelse av Maria 
Ådland Monger

Søndag 27. mai 1. Pinsedag
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Høyttidsgudstjeneste    

Mandag 28. mai 2. Pinsedag
Kl. 12.00 – Oscarsborg
Familiegudstjeneste 

Søndag 3. juni
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste.   

Søndag 10. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 17. juni
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste

Søndag 24. juni
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 1. juli
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 8. juli
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 15. juli
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 22. juli
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 29. juli
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste
Kl. 18.00 – Follo Museum
Olsokmesse

Søndag 5. august
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 12. august
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste 

Søndag 19. august
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste – turmarsj til Bølerbråten 
etter gudstjenesten

Søndag 26. august
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste – ’Kick-off’ for barne- og 
familieaktivitene

Lørdag 1. september
Kl. 11.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 – Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 2. september
Kl. 10.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 12.00 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

tlf: 64 93 11 64
www.drobak-elektriske.no
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ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

Telefon: 900 71 798 • Faks: 64 90 91 37 
E-post: erlend@uteanlegg.com
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INTERVJU MED VÅR NYE KAPELLAN I DRØBAK OG FROGN

MARIA	fikk	drømmejobben
Hvem er Maria?  
Maria Ådland Monger, 34 år, gift med 
Matthew P. Monger, USA

Tre barn; Andreas 5 ½ år, Petter 4 år, 
Mia 2 år. 

Født som bergenser, emigrerte til  
østlandet som 15-åring. 

Sterkt forhold til sjø, fjell,  
søtsaker, musikk, Gud og familie

Du har bodd i Drøbak i 
mange år. Hva tenker du er 
spesielt med Drøbak, og  
hvorfor kommer du tilbake?  
Jeg kom til Drøbak første gang 
som 15-åring. Pappa hadde 
fått jobb i Oslo og vi lette etter 
et sted å bo. Vi hadde kjørt 
litt rundt i Asker og kom så til 
Drøbak hvor vi forelsket oss i 
den sjarmerende lille byen. Vi 
besøkte kirken i Drøbak, for 
å se om det fantes noen gode 
tilbud til ungdom, og da vi gikk 
derfra visste vi at det var behov 
for oss. Vi ville være et sted det 
var bruk for oss – sånn ble Drøbak 
valgt første gang. Jeg ble boende 
der til jeg var ferdig med studiene. 
Da måtte jeg flytte dit jeg fikk jobb. 
Gjennom hele studietiden hadde 
jeg et sterkt ønske om å få bli prest i 
Drøbak, og at denne drømmen nå har 
gått i oppfyllelse var i starten ganske 
uvirkelig. Jeg var egentlig ikke på ut-
kikk etter jobb. Vi hadde blitt evakuert 
fra Mali hvor vi jobbet, og ventet på å 
få lov til å reise ned igjen. Da jeg leste 
at de trengte prest i Drøbak søkte jeg 
jobben – vel vitende om at det kom til 
å bli tøff konkurranse. Det tok nesten 
tre måneder før jeg fikk vite at jobben 
hadde blitt min – den kvelden stod 
jubelen i taket! 

Kan du fortelle litt om det du har 
gjort på Revetal og i Mali? 
Da jeg skulle begynne å jobbe som 
prest var jeg på utkikk etter noe litt 
utradisjonelt. De trengte en prest på et 
lite sted i Vestfold som heter Revetal – 
ikke en helt vanlig prest, men en som 
kunne starte en

 

ny menighet i kommunen. Med 
en gymsal som kirkerom og et stort 
fokus på barnefamilier startet vi et 
arbeid som resulterte i et sprudlende, 
livsglad gudstjenestefelleskap. Det 
var en fantastisk utfordring. Gleden 
ved å oppdage at vi traff et behov 
hos barnefamilier som fikk dem til å 
komme tilbake søndag etter søndag 
– å se at kirken fremdeles kan være 
relevant for unge mennesker – det var 
en gave! 

Etter fire år på Revetal fikk vi tilbud 
om jobber i Mali. Mannen min  
Matthew som er utdannet lingvist og 
teolog, skulle jobbe med bibel- 
oversettelse, og jeg skulle være med 
å bygge opp den unge fulanikirken 
der. Vi dro til Paris for å lære fransk 
og til Stavanger for å lære om bistand, 
diakoni og misjon, før vi kom til Mali 
i september 2010 der vi gikk i gang 
med å lære fulani språket. Vi var frem-
deles under språkopplæring da vi ble 
evakuert i høst. Nå som situasjonen i 

Mali har forverret seg ytterligere med 
statskupp og tuareg opprør, er vi glad 
for at vi skal få være i Norge.

Hvilke forskjeller tror du blir størst 
etter en periode i Mali? 
Å komme til Drøbak etter Mali, jeg 
vet ikke hvordan jeg skal si det, men 
hverdagen i Mali var krevende. Det 
er jo ett av verdens fattigste land. Det 
er en ekstrem varme der, 40 grader 
er dagligdags. Malariamyggen var på 
hugget, og barna ble mye syke. Etter 
hvert følte vi en del på redsel knyttet 
til sikkerhetssituasjonen. Det er en 
påkjenning å gå rundt og være redd 
hele tiden. Det slipper vi her. Etter å 
ha kommet hjem fra Mali merket jeg 
at jeg ikke tok alt som en selvfølge 
lenger, små ting fikk en så mye større 
verdi for meg, og gleden over å være 
sammen med familie og venner ble 
dypere.

Hvis du skulle beskrive «drømme-
menigheten», hvordan ville det bli? 

Drømmemenighet? Nei, jeg er ikke 
den som kommer med ferdiglagte 
strategiplaner med velformulerte mål-
setninger og vet akkurat hvordan den 
perfekte menighet skal være, eller hva 
som skal til for å skape en slik. Jeg tror 
ikke på det perfekte, jeg tror på det 
ekte. Møter mellom ekte mennesker, 
å få spre varme og glede. Jeg tror på 
barna, på foreldrene, på ungdom, på 
de voksne og på de eldre – jeg tror 
at Gud er relevant for alle – men jeg 
tror kirken må gjøre en jobb for at folk 
skal se det.  

Hva gjør du når du ikke er på jobb? 
Skifter bleier, tørker snørr, plukker opp 
leker fra gulvet. Jeg gjør vel det de 
fleste andre mammaer gjør. Prøver å 
få tid til litt trening.

Hva gjør du om 10 år? 
Om ti år? Jeg har et håp om å få barna 
gjennom skolen før jeg begynner å 
bevege for mye på meg igjen. Dere får 
heller si fra om dere blir lei av meg!

Hilde Løwén Grumstad




