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Høstkonf irmanter 2013
Ny diakon er tilsatt
Ungdomstur til Brasil
Å se barn

God kontakt mellom  
ungdommen fra Drøbak  
og barna i slummen i Brasil.
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ANDAKT

Det er mye visdom og trøst å finne i 
Det gamle testamentet. De gamle for-
tellingene, profetordene og salmene 
har fremdeles noe å si til mennesker 
som kjemper med dagens problemer  
– den gang som nå.

I Klagesangene i klages det over 
Jerusalems ødeleggelse i 587 f.Kr; 
babylonerne hadde herjet byen og 
templet var brent. Men – midt i sorgen 
over alle døde og all ødeleggelse, ber 
forfatteren av skriftet til Gud om at 
Han ikke må forkaste sitt folk, men 
ta det til nåde igjen, på tross av dets 
ulydighet mot Ham. I tredje kapittel 

av Klagesangene er ulykken kommet 
mer på avstand og det er mulig å se 
mer balansert på situasjonen. Nå 
gjelder det å oppmuntre og styrke 
folket, som er i ferd med å miste de 
siste rester av håp det måtte ha. Men 
klare ord fra Gud er underveis: Gud 
er god mot dem som venter på Ham! 
Selv om situasjonen så aldri så håpløs 
ut, kunne de som stolte på Gud med 
god grunn bevare håpet. Men – det er 
ikke lett å vente når mørket synes å ha 
overtaket. I slike tider og i slike situa-
sjoner gjelder det imidlertid å stå fast. 
”Det er godt å være stille og vente på 
hjelp fra Herren” (Klagesangene 3:26).  

Å vente - i stillhet har vel kommet noe 
i bakgrunnen i våre dagers oppkavede 
samfunn, kanskje gjelder dette også 
innenfor kirken(?) Guds agenda sam-
svarer ikke alltid med vår dagsorden, 
men de som venter på Ham og venter 
i stillhet, vil få oppleve Hans godhet, 
det er Guds løfte til oss. De som levde 
før oss - ”de gamle” om vi vil - visste 
mer om Guds timeplan enn vi gjør. 
Det ga dem en ro og en trygghet i  
tilværelsen som vi, som lever i dag, 
godt kunne trenge.

Otto Schou

Gud er god mot dem som venter på Ham

2  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D)
Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK
Tlf: 64 90 61 70 Faks: 64 90 61 90
E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.frogn.kirken.no
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00

Frogn kirkelige fellesråd/menighetsråd
Leder: Leif Thv. Tomter
Tlf: 907 53 513

ANSATTE
Sogneprest 
Dag-Kjetil Hartberg
Tlf: 64 90 61 74/911 04 341
dag-kjetil.hartberg@frogn.kirken.no

Sogneprest 
Anne Mathilde Klare
Tlf: 64 90 61 76/406 41 981
anne.mathilde.klare@frogn.kirken.no

Kapellan
Maria Ådland Monger
Tlf: 64 90 63 75/922 42 921
maria.monger@frogn.kirken.no

Ungdomsprest 
Øivind Refvik
Tlf: 64 90 61 75/412 32 004
oivind.refvik@frogn.kirken.no

Kirkeverge 
Thor-Arne Prøis
Tlf: 64 90 61 71/982 45 560
thor-arne.prois@frogn.kirken.no

Saksbehandler 
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/928 20 363
saksbehandler@frogn.kirken.no

Sekretær 
Randi Flock
Tlf: 64 90 61 70
kirkekontoret@frogn.kirken.no

Kantor
Hans Martin Molvik
Tlf: 995 51 757
hmmolvik@hotmail.com

Menighetsmusiker
Prosjektleder trosopplæring
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/950 78 559
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Kirketjener 
Jan-Helge Ljøstad
Tlf: 64 90 61 72/982 45 565
jan-helge.ljostad@frogn.kirken.no

Kirkegårdsarbeider 
Frank Hansen
Tlf: 982 45 566

Kirkegårdsarbeider 
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386

Diakon
Anne Marie Sverdrup
Tlf: 922 31 196
anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no



DEN vIKTIGSTE 
Av SOMMERENS 
MERKEDAGER… 
For ca. tre uker siden feiret vi 

olsok - eller Olafsvaka - til 
minne om Olav Haraldsons 

død i slaget på Stiklestad år 1030. 
Underlige historier ble fortalt om 
hva som skjedde med Olavs lik: En 
blind bonde skal ha kommet i kontakt 
med Olavs blod og gnidd seg øynene 
med blodet og fått synet tilbake. 
Det fortelles at bonden på Stiklestad 
tok med seg liket og gravla det ved 
Nidaros. videre hevdes det at da liket 
ble gravd opp året etter, hadde hår, 
skjegg og negler vokst(!)  
Folk så på dette som et under, og 
det varte ikke lenge før Olav fikk 
tilnavnet ”den hellige”.

Året 1030, og tiden som fulgte, 
markerer et viktig vendepunkt i 
Norges historie både religiøst, 
kulturelt og politisk: en praktfull  
kirke ble reist i Nidaros til ære for 
Olav. Under hans sønn Magnus, ble 
et kristent Norge samlet til ett rike i 
1035. Olavskirker og monumenter ble 
snart reist i mange land. Olavskirkene 
var en sentral del av Olavsdyrkingen 
i middelalderen. Hellig Olav var 
vernehelgen for disse kirkene. Kjente 
Olavskirker i Norge er, foruten 
Nidarosdomen, Ringsaker kirke, 

Avaldsnes kirke på Karmøy og  
St Olavs domkirke i Oslo. Olavskirker 
fantes, og finnes, i hele Norden, i 
England og på kontinentet. En av 
Olavskirkene i London ble bygget 
allerede rundt 1060. Men, den eldste 
Olavskirken ble reist i Kirkwall på 
Orknøyene så tidlig som i 1035-40. 

Etter hvert dro mange på pilegrims-
reise til Nidaros for å få hjelp og 
trøst av Olav den hellige. Nidaros 
var i middelalderen det største pile-
grimsmålet i Nord-Europa. I Norge 
er det i alt syv såkalte St Olavsveier, 
eller leder. Særlig aktuell for oss i 
Follo er Folloleden, fra Son over Ås 
til Oslo, der kan man ”koble seg på” 
for eksempel Romeriksleden, forbi 
Gjelleråsen og videre til Hamar, eller 
Gudbrandsdalsleden over Bærum 
og Krokskogen og videre til Hamar 
og Trondheim. Folloleden er merket 
”begge veier” slik at det også er 
mulig å gå sydover mot de store 
pilegrimsmålene på Kontinentet, for 
eksempel til Santiago de Compostela 
i Spania.

Av andre pilegrimsleder i Norge, kan 
nevnes St Sunnivaleden, fra Kinn 
til Selje kloster i Sogn og Fjordane.  

Sunniva var en 
irsk kongsdat-
ter, berømt for 
sin skjønnhet 
og rikdom. 
Hun rømte fra 
landet for å 
slippe å gifte 
seg med en 
hedensk og 
brutal beiler. 
Båten drev 
i land på 
norskekysten, 
der noen av 
hennes folk 

gikk i land på øya Kinn, mens Sunniva 
gikk i land på øya Selja i Sogn og 
Fjordane. ”Utlendingene” som 
Sunniva og hennes følge ble kaldt, 
ble beskyldt for å stjele sauer på øya. 
Sunniva og følget hennes gjemte seg 
i en hule, og de ba til Gud om at de 
ikke måtte bli drept. Store stenblokker 
falt ned, og dekket inngangen. Da 
Olav Tryggvason i 996 foretok en 
utgraving av hulen, fant han liket av 
Sunniva helt intakt!

Røldal stavkirke ble, og blir, besøkt, 
pga. et undergjørende krusifiks. 

For de mer bedagelig anlagte, kan jeg 
anbefale en 6 km lang pilegrimsled 
som tar utgangspunkt i Uppsala 
domkirke og ender opp ved Uppsala 
gamle kirke. Denne veien kalles  
St Eriksleden, etter kong Erik av 
Sverige, som ble halshugget 18. mai 
1160, visstnok etter en krangel.

Jeg vil avslutte med den Hellige 
Birgitta’s bønn – (Hun vandret også 
pilegrimsveien til Nidaros!)
Herre,
visa meg din väg
och gör mig villig
att vandra den.

Otto Schou

SOMMERENS MERKEDAGER

Olav den Hellige

Olavskirken Avaldsnes Sunniva av Selja
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   KONFIRMANTER
   på KRIK Action
Fem junidager i Bø sammen med 1 000 andre ungdommer: Idrett, teltliv, 
fellesskap og impulser til troslivet: Det er KRIK Action i stikkordsform. 

For dem av årets konfirmanter som 
hadde valgt høstkonfirmasjon var sommerleiren en viktig 
del av opplegget. 31 av årets kull dro avgårde sammen med 
6 fra fjorårets som gjerne ville oppleve leiren i år igjen.  
2 av dem, Kristine Stadheim og Sunniva Rusten var med 
som hjelpeledere og gjorde en kjempeflott jobb med både 
matservering og som miljøskapere. 

KRIK er en organisasjon som jobber for å skape positive 
og sportslige arrangementer og miljøer med en kristen 
profil. Sommerleirene deres er veldig godt organisert, 
og engasjerer deltakerne på alle måter. Et stort sirkustelt 

danner rammen for fellessamlingene morgen og kveld. På 
formiddagen tilbringes mange timer med sportsaktiviteter 
deltakerne selv har valgt. Våre deltok på alt fra golf, via 
terrengsykling til elvepadling. På ettermiddagene hadde de 
fri tilgang til Bø Sommarland. 

Å bo sammen i en teltleir er sosialt og trivelig. Litt regn, 
men mest sol! Gjengen fra Drøbak og Frogn var helt supre 
å ha med på tur, og fikk mange inntrykk med tilbake. Nå 
venter konfirmasjon i september! For dem som fikk lyst på 
flere leiropplevelser er både KRIK Explore på Lillehammer i 
nyttårshelgen og neste års KRIK Action aktuelt.

KONFIRMANTER

Høstkonfirmanter 2013
Lørdag 7. september kl. 11.00 
Drøbak kirke
Joachim Cornelius Mårvik
Thorstein Frogner
Mads Andreas Arvesen
Nora Raaf
Rikard Adler Holter
Marit Karlotte Halvorsen
Thorjus Vemund Bakke
Kristian Kirkeby
Torbjørn Herberg Lunde
Christina Narverud Strand
Heidi Marie Håkedal
Victor Christian Busch

Angelika Gander Stormo
Michelle Vogter Granhaug
Kathrine Westrum

Lørdag 7. september kl. 12.30 
Drøbak kirke
Mikael Falkendal
Filip Rasmussen
Tina Linkjendal
Jon Henrik Asheim Hammer
Mads Westby
Magnus Jevne
Jonas Anker Andersen
Maria-Cecilie Husby

Hanna Birgitte Hoel Betten
Fredrik Bøhlerengen
Mari Saxebøl Eek
Anine Valsø Sann
Fredrik Laszlo Lundeby
Fredrick Andreas Holen

Søndag 8. september kl. 11.00 
Frogn kirke
Rebecca Nayana Meinert
Marcus Groth Jensen
Henry Wilhelmsen
Hanne Høyem

Rebecca Meinert og 
Hanne Høyem

Fredrik Lundeby og 
Fredrik Bøhlerengen 
på fotballgruppa
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UNGDOM

Bli med i G19 BANDET?
Er du interessert i å spille i band og få profesjonell bandinstruktør? 
Kirken i Drøbak og Frogn har startet et band som har som hoved-
oppgave å spille på ungdomsgudstjenestene G19 i Drøbak kirke. 
Det musikalske uttrykket på gudstjenestene er preget av både en del 
moderne kristne lovsanger i pop/rock/gospel sjanger etc. og også noen 
slitesterke salmer som fungerer for ungdom i dag og som kan spilles 
av band.

Frank Kvinge, som har levd som profesjonell musiker 14 år i Chicago, 
er bandinstruktør/arrangør. Har du en del erfaring med å spille gitar, 
bass, tromme, keyboard/piano/kirkeorgel, eller et annet instrument 
som passer til instrumentalsolo, og er interessert i å være med?
Send en e-post til frkvinge@online.no 

Bli med i G19 FORSANGERGRUPPEN?
Liker du å synge? Ønsker du å synge i en sanggruppe og få sangopplæring? Det er startet opp en sanggruppe av 
ungdom som synger på G19 ungdomsgudstjenestene og det er plass til flere. Du vil bli tilbudt sangopplæring av 
kantor Hans Martin Molvik. 
Interessert? Send en e-post til ungdomsprest oivind.refvik@frogn.kirken.no

Bli med på G19 LYDTEKNIKERKURS?
Drøbak kirke har fått et meget bra digitalt lydanlegg. Sannsynligvis 
det beste i Drøbak. I høst blir det arrangert lydteknikerkurs av 
Lydtekniker Ørjan T. Godø. Han har 12 års erfaring og har kjørt 
lyd på eventer og festivaler med blant andre: Susanne Sundfør, 
Albrigtsen/Hoel, Hanne Krogh, Kelis, Thomas Dybdahl, September 
When, Deerhof, Jenny Hval, Elisabeth Andreasson, Skanksters og 
han vikarierer som Morten Abel sin tekniker i høst. 

Fire stykker får en fantastisk mulighet til å få profesjonell opplæring 
på et profesjonelt anlegg. Mye av kurset blir lagt i tilknytning til 
G19 ungdomsgudstjenestene (1/9, 6/10, 3/11, 1/12), samt i til-
knytning til konsert med gospelkoret 2/11. De som deltar forplikter 
seg til å kjøre lyd for ungdomsgudstjenestene og gospelkoret i 
etterkant.

Interessert? Send en e-post til ungdomsprest  
oivind.refvik@frogn.kirken.no

Lyst å lære å 
spille ORGEL?
Kantor Hans Martin 
Molvik gir orgeltimer til 
interesserte ungdommer 
som har erfaring med 
tangenter. 

Er du interessert? 
Ta kontakt med 
hmm@hotmail.com 

Første søndag i måneden  
(1/9, 6/10,3/11, 1/12), kl. 19.00 er 
det G19 ungdomsgudstjenester i 
Drøbak kirke. Disse gudstjenestene 
er åpne for alle, men vil få preg 
av at ungdom er medvirkende 
både i band, forsangere, lyd/lys, 
projektor, medhjelpere i liturgien/
prekenen, drama, lage til sosial 
samling på Hospitalet etterpå etc. 
Medarbeiderne på gudstjenestene 
vil først og fremst være ungdom 
som går på lederkurs og som er 
eldre enn konfirmantene. Velkommen!

G19 UNGDOMSGUDSTJENESTER



OPPSLAG
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på  tomb  lø r  7 .  sep  2
01

3

 13.00  Dyresafari, klatrevegg, fotohjørne, 
kaninhopping, tegneaktiviteter

 13.00  lørdagsgrøt, pølser, kumlokkvafler, svele, kaffe m.m

 14.15  ruben Gazki – illusjonist som skaper 
magiske øyeblikk for store og små

 15.00  Forts. aktiviteter – salg av mat

Arrangører: SMM (Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske 
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon, Himalpartner, 
Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme), TOMB og Søndagsskolen Østfold krets.

16 –17.00 Globusgudstjeneste  
- for alle aldersgrupper 

  

              

 

Barnefestival 
Vestfossen 

18. - 20. oktober 2013

www.kfuk-kfum.no 

For barn fra 2. til 7. klasse

Middag og sMåbarnssang én torsdag i Måneden

datoer for høsten er:
12. september, 10. oktober, 7. november og 12. desember

Mer info på www.frogn.kirken.no
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Kirken i Frogn
Babysang
Sosialt treff for deg som er hjemme  
med babyen din – nytt kurs starter 3.9. 
7 tirsdager – kr 400,- inkl. lunsj
kl. 11.00 i Frognhallen.

Dirridam
for deg som vil synge med barna 
dine (opptil 6 år) - enkel middag 
og sangstund 
– 12.9./10.10./7.11./12.12.
kl. 16.30 på Rådhusets kantine.

Sprell levende søndagsskole 
8.9./22.9./6.10/20.10/3.11. kl. 11.00
på Hospitalet –  Søndagsskolen starter 
i kirken hvis gudstjenesten er i Drøbak.

Drøbak og Frogn Barnegospel 
Kor for 1.-4. klassinger
hver mandag kl. 16.30 - 17.15 fra 26.8. 
Seiersten Ungdomsskole musikkrom.

Drøbak og Frogn Soul Children
for sangglade tweens (4.-8. klasse) 
hver mandag kl. 17.30 – 19.00 fra 26.8.  
Seiersten Ungdomsskole musikkrom.

Klubb for Kompiser
Klubb for 4. klasse og oppover
9.9./23.9./14.10./28.10./11.11./25.11.                
kl. 18.00-20.00 i kirkestuen på Frogn.
13.+14.9. kanotur med overnatting.

Drøbak Gospel 
for ungdom fra 15 år og  voksne 
mandag kl. 19.30 – 21.30 i Drøbak 
kirke.

Drøbak Kantori
Blandet voksenkor
tirsdag kl. 19.30 – 21.45 i Frogn kirke.

Diakonitreff
22.8./26.9./24.10./28.11
kl. 11.30 på Hospitalet.

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

Kveldskirken
Drøbak kirke er åpen hver torsdag fra 
kl. 19.00 til 21.00 - Se egen kalender.

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

Barne- og familietilbud 
i Drøbak og Frogn menigheter høsten 2013 

               
 
 
August: 
25.08: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00 
30.08- 01.09: Sensommerweekend ved sjøen 
 
September: 
08.09: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
12.09: Dirridam, småbarnssang på Råhuset fra kl. 16.30  
15.09: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00 
22.09: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
29.09: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
 
Oktober: 
06.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
10.10: Dirridam, småbarnssang på Råhuset fra kl. 16.30  
13.10: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00 
18.-20.10: Barnefestival på Vestfossen for 2.-7.klassinger 
20.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
27.10: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
 
November: 
03.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
07.11: Dirridam, småbarnssang på Råhuset fra kl. 16.30  
10.11: Sportssøndag på Dyrløkkeåsen skole kl. 14-17 
17.11: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
24.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka først) 
 
Desember: 
01.12: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
08.12: Søndagsskole med juleverksted på Hospitalet kl. 11.00 (møtes i kirka) 
12.12: Dirridam, småbarnssang. Sesongavslutning i Frogn kirke. Kl. 16.30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

velkommen til Babysang!
Nytt kurs starter tirsdag 3. september kl. 11.00  
i Frognhallen. Samlingen starter med at vi synger i ca. 45 min. 
Etterpå blir det tid til mat og prat.
Samlingene går over 7 tirsdager, pris kr 400,- (inkl. servering) eller  
kr 60,- pr gang.
For påmelding/informasjon ring Kirkekontoret 64 90 61 70 (kl. 10-14),
eller e-post: svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no
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Ungdomstur for deg som går  
i 10. klasse og videregående

HØYT OG LAvT AKTIvITETSPARK
13.-15. SEPTEMBER
Dette er Skandinavias største klatrepark i naturskjønne 
omgivelser med høydepark, klatrevegger, buldring og  
slakk line. Her er det utfordringer for alle enten man har 
litt høydeskrekk, eller man tørr å prøve ekstremløypene. 
Se mer info og video på www.aktivitetspark.no

Vi bor i klatreparken og klatrer i 5 timer på lørdagen og  
2 timer på søndagen. I tillegg har vi bålkvelder, lek og 
spill, samlinger, underholdning, griller mat og sover i telt. 

Pris: kr 600,- per person for opphold, klatring, mat og 
bussreise!

Det blir overnatting i telt. 
Buss går fra parkeringsplass bak Drøbak City fredag 13/9 
kl. 17.00 fra Drøbak til aktivitetsparken. Retur søndag 15/9 
kl. 13.30 fra aktivitetsparken. (Tilbake i Drøbak kl. 15.30.) 

De som er med på ungdomslederkurset (ULK) har denne 
turen inkludert i kurset. 
Mer informasjon om sikkerhetserklæring og hva som skal 
tas med kommer etter påmelding. Påmeldingsfrist 1/9. 
Påmeldingsskjemaet sendes til:  
kirkekontoret@frogn.kirken.no 

Vennligst hilsen Maria Ådland Monger (kapellan) og 
Øivind Refvik (ungdomsprest)

Soulchildren
Kor for dem som går i 4.-7. klasse. 
Øver hver mandag på Seiersten ungdomsskole fra kl. 17.30-19.00.
Oppstart 26. august. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Barnegospel
Kor for dem som går i 1.-4. klasse. 
Øver hver mandag på Seiersten ungdomsskole fra kl. 16.30-17.15.
Oppstart 26. august. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen! 
Ta kontakt med svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no eller 950 78 559.

Klubb for Kompiser
Et tilbud for 4.-7. klassinger som er glade i turer, lek, spill og leir.  
Vi har base i vår nyoppussede klubbstue ved Frogn Kirke (Kirkestua),  
og samles annenhver mandag kl. 18-20. 
I tillegg liker vi å dra på tur, vi starter med kanotur på Langen  
13.-14. september etter første klubbkvelden som er 9. september. 
Videre venter KFUK-Ms barnefestival i oktober, og vintertur til  
Østmarkskapellet over nyttår. Nye er hjertelig velkomne til å møte opp  
direkte eller ta kontakt med Dag-Kjetil Hartberg (Kontaktinfo foran i bladet).

Fra barnas dag i Frogn kirke 22. april der 
Barnegospel, Soulchildren og Klubb for 
Kompiser deltok.



HILSEN

FEIRING Av  
NYOPPUSSET DRØBAK KIRKE 14. JUNI 

Fredag 14. juni arrangerte 
”Kveldskirken i Drøbak” en 
feiring for å markere at Drøbak 

kirke er pusset opp. Professor i kunst-
historie Gunnar Danbolt holdt et 
svært interessant foredrag om Drøbak 
kirke og både ordfører Thore vestby 
og prost Hege Fagermoen kom med 
hilsner. Her følger prostens hilsen for 
anledningen:

Kjære ordfører, rådsleder, sokneprest, 
kirkeverge, og kjære alle sammen! 
Gratulerer med feiringen av en 
nydelig oppusset kirke! Det har kostet 
både tid, krefter, og millioner, men tatt 
i betraktning at det er investeringer for 
evigheten, oppleves det i dag som en 
god investering, vil jeg tro. All ære til 
alle dere som har gjort dette mulig, 
og til kommunen som disponerer 
fellesskapets midler til dette gode 
formål. 

Jeg tenker at det å holde en kirke, 
det er å holde en port åpen til rom i 
oss selv som kirkerommet gir oss en 
mulighet til å være i. Selve ordet kirke 
kommer jo fra gresk og betyr «det som 
hører Herren til», eller «de som hører 
Herren til». Det ble fra begynnelsen 
av brukt om de som samlet seg om 
Guds ord, dåpen og nattverden, altså 
til gudstjeneste. I starten, for 2 000 år 
siden, var disse samlingene i private 
hjem. Etter hvert ble det så mange 
som samlet seg til gudstjenester 
at man bygde egne hus til disse 
samlingene. Husene fikk navnet etter 
forsamlingen, nemlig kirke. Slik ble 
kirken et annet hjem, et nytt hjem og 
et åpent hjem for alle som ønsker å 
finne sin plass der, enten det er til de 
store anledninger, eller i hverdagens 
gleder, utfordringer eller sorger. 
Kirkene ble bygget som åpne rom for 
alle sanser, og for de lag av erfaringer 
og kunnskap, av levd liv som vi bærer 
med oss. Her kan man ta inn rommets 
symbolikk og kunst, ta del i ord og 
handlinger, tenne lys eller bare være. 

Jeg tror salige Niels Carlsen og hans 
familie, som bar hele det økonomiske 
ansvaret for at denne kirken ble reist, 
ville vært svært fornøyd med både 
tilstanden til og bruken av dette prakt-
fulle huset. På dette stedet, Drøbak, 
med sine drøye bakker og nydelige 
strender, bygde de kirken som et skip, 
en ark, et tilfluktssted og et sted for 
livsseilasen, et sted for både livets 
drøye bakker og solfylte strender, et 
sted for å hale inn for kryss eller seile 
slør. Det er all grunn til å gi honnør 
(er det ikke det man gjør på skip?) 
til både kommuneledelse og kirke 
for måten Drøbak kirke brukes på 
i all sin variasjon, med et levende 
gudstjenesteliv, åpenhet for stillhet 
og bønn, de fantastiske sommer-
konsertene m.m., og at det legges til 
rette for at dette fortsatt skal kunne 
være et levende og godt hjem for alle 
som ønsker å komme hit. Som tidli-
gere sommergjest er jeg av dem som 
kan fortelle om gode opplevelser her 
i Drøbak kirke. Sammen med alt det 
denne kirken er, er den også en del av 
Drøbaks gode merkevare, en del av 
Drøbaks identitet. 

På denne dagen kan vi trygt si at Niels 
Carlsens bønneord på «almissetavlen» 
kan sies å oppfylles: «Gled mig og 
enhver Siel i dette hus! Giv Forsmag 
paa dine ævige forgjættelser! …» Vår 
Frelsers kirke, innviet 29. oktober i 
1776 for glede, og en forsmak på de 
evige forgjettelser! I dag 14. juni 2013 
kan vi trygt si at dette bygget fremde-
les kan oppfylle Niels Carlsens bønn. 
Som prost i Søndre Follo sier jeg til 
dette: Gratulerer, og amen.

14.06.2013 Hege E. Fagermoen

Gunnar Danbolt holdt foredrag om Drøbak kirke.

Prost Hege Fagermoen.

Foto: Otto Schou
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De to første ukene i august har jeg og 11 
ungdommer fra Drøbak vært i Brasil. 
Nå sitter jeg på hotellet i Rio de Janeiro. 

vi har akkurat kommet tilbake etter en tur på 
Copacabana. 

Turen har hatt tre forskjellige mål:
1. Signere vennskapsavtale med  
 Redentor menighet i Curitiba
Redentor menighet er en av de største lutherske 
menighetene i Brasil. Den har mange tyskættede 
medlemmer. Vår menighet har hatt utveksling 
mellom denne menigheten allerede. Maicon 
Steuernagel var utsendt fra denne menigheten 
og jobbet som ungdomsarbeider hos oss i 
2010-2012. Miriam Lia Nordmoen har vært 
utvekslingstudent i denne menigheten i 
2011-2012. Og i året som kommer får vi en 
utvekslingstudent til Drøbak fra dem, Carla Seely. 

Under oppholdet i Curitiba fikk vi se og være 
med på et mangfoldig menighetsarbeid for 
konfirmanter, tenåringer og unge voksne. Vi 
ble tatt utrolig godt i mot av ungdommene og 
av vertsfamiliene våre. Mange vennskap er 
stiftet og facebook gjør det enklere å holde 
kontakten. Under oppholdet underskrev vi en 
vennskaps avtale mellom ungdomsarbeidet i 
våre menigheter. Vi skal søke om støtte til å få 
til årlig utveksling i årene fremover. Den neste 
planen vi har er at de skal komme til vinterferien 
og være med å lage til en vinterleir for ungdom 
fra Drøbak og Frogn over konfirmasjonsalder i 
Hemsedal. I 2015 er planen at en ungdomsgjeng 
fra oss igjen besøker vennskapsmenigheten vår i 
Brasil og har ledertrening sammen i tillegg til at 
vi skal arbeide i et slumstrøk.

REISEBREV

UNGDOMSTUR TIL BRASIL
Fotballdrakter fra DFI 
overrekkes lederne 
av menigheten.

Fra slummen  
i Pelotas.  
Åpen kloakk 
og dårlige 
hus preget 
området.

Barnegruppe i menigheten i Pestano.

Foto: Ingvild Torsdalen

Ungdommene fra Drøbak  
sammen med presten Tiago, 
kona Aline og lederen Gabriel.

Fo
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2. Besøke misjonær og  
misjonsprosjekt vi støtter.
Menigheten vår har de siste 6 årene 
støttet kirkelig undervisning i Brasil 
gjennom Det norske misjonsselskap. 
I dette er en bibelskole for ledere og 
en preste/misjonær skole i Curitiba. 
Vi bodde to netter på denne skolen 
og fikk feire gudstjeneste med 
studentene. De jobber på dagtid og 
studerer på kveldstid 5 dager i uken, 
samt praksis i helgene. En av lærerne 
der er Mona Dysjeland Gjesing, hun 
er misjonær og vi er med å støtte 
hennes lønn. Hun har vært der i 7 år 
og får en god attest av sine studenter, 
både språklig, omsorgsmessig 
og faglig. Hun gav oss en god 
oppdatering på brasiliansk kultur, 
religion og på den lutherske kirken. 
Selv om Brasil er et kristent land er 
det behov for misjon der, mener hun. 
I den katolske kirken i Brasil er det 
mer snakk om Maria enn om Jesus og 
i mange nye menigheter er det mer 
fokus på fremgang og penger enn på 
evangeliet. I desember reiser Mona 
tilbake på grunn av at mannen ikke 
har funnet noen relevant jobb. Dermed 
vil det ikke være noen misjonærer 
lengre fra Den norske kirke i Brasil. 
Det er nok Den norske kirke som 
taper mest på dette når kontakten med 
den brasilianske kirken blir dårligere.

3. vi skal samle inn penger til  
 hjelpesenter i slummen i Pestano
De siste dagene har vi vært langt sør i 
Brasil i Pestano. Der har den lutherske 
kirken startet opp en ny menighet 
i slummen i Pestano  utenfor byen 
Pelotas. Vi som er med på denne turen 
har tatt på oss å samle inn ca.  
kr 130 000 hvert år i tre år for å få 
opp et nytt hjelpeprosjekt der. Det 
handler om å hjelpe barn og unge til 
å få tro på seg selv og gi dem håp for 
hverdagen. Gjennom positive tiltak 
som fotball og sport, undervisning 
og alfabetisering, helseforebygging, 
tannlegehjelp, avrusing for 
alkoholikere og narkomane, hjelpe 
folk med utdanning og jobb, kunst, 
musikkopplæring og håndarbeid 
er håpet at flere skal bli løftet ut av 
fattigdom og få håp for fremtiden. Vi 
ble godt mottatt av de unge lederne 
i menigheten, presten Tiago og hans 
kone Aline. De tok oss med inn i 
slummen og vi fikk se de elendige 
forholdene folk bodde i med åpen 
kloakk og falleferdige hus. I tillegg er 
kriminaliteten høy, mye på grunn av 
narkotika og alkohol. 

For å få realisert dette prosjektet 
trenger vi mange som kan være med 
å støtte det. Fyll gjerne ut autogiro 
på den neste side og vær med å 

BRASILFORENINGEN
Er du interessert i å være med å 
starte opp et hjelpesenter for Barn 
og ungdom i slummen i Pestano i 
Pelotas i Brasil? 11 ungdommer fra 
Drøbak reiste dit i august og skal 
i ettertid informere og samle inn 
penger til et hjelpesenter for å holde 
barn- og unge borte fra rus og  
kriminalitet i et slumstrøk. Kan du 
tenke deg å være med å samle inn 
til dette flotte prosjektet, samt ta i 
mot brasilianske ungdommer som 
kommer på besøk til Drøbak i 2014? 
Send en e-post til ungdomsprest 
oivind.refvik@frogn.kirken.no 

Turdag med ungdommer fra Drøbak og Frogn menighet og Redentor menighet i Brasil.

gi innbyggerne et fullverdig liv! 
Innsamlingen går gjennom Det norske 
misjonsselskap til prosjektet i Den 
lutherske kirken i Brasil.
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fotball	  og	  sport,	  undervisning	  og	  alfabetisering,	  helseforebygging,	  tannlegehjelp,	  avrusing	  for	  

alkoholikere	  og	  narkomane,	  hjelpe	  folk	  med	  utdanning	  og	  jobb,	  kunst,	  musikkopplæring	  og	  
håndarbeid	  er	  håpet	  at	  flere	  skal	  bli	  løftet	  ut	  av	  fattigdom	  og	  få	  håp	  for	  fremtiden.	  Vi	  ble	  godt	  
mottatt	  av	  de	  unge	  lederne	  i	  menigheten,	  presten	  Tiago	  og	  hans	  kone	  Aline.	  De	  tok	  oss	  med	  inn	  i	  

slummen	  og	  vi	  fikk	  se	  de	  elendige	  forholdene	  folk	  bodde	  i	  med	  åpen	  kloakk	  og	  falleferdige	  hus.	  I	  
tillegg	  er	  kriminaliteten	  høy,	  mye	  på	  grunn	  av	  narkotika	  og	  alkohol.	  	  

For	  å	  få	  realisert	  dette	  prosjektet	  trenger	  vi	  mange	  som	  kan	  være	  med	  å	  støtte	  det.	  Fyll	  gjerne	  ut	  
autogiro	  under	  og	  vær	  med	  å	  gi	  innbyggerne	  et	  fullverdig	  liv!	  Innsamlingen	  går	  gjennom	  Det	  norske	  

misjonsselskap	  til	  prosjektet	  i	  Den	  lutherske	  kirken	  i	  Brasil.	  

	  

	  

Menighetens misjonsprosjekt: Fullverdig liv i Pestano. 610 511. 

Hald Internasjonale Senter i 
Mandal er en møteplass for 
tverrkulturell forståelse og 

internasjonalt arbeid med fokus på 
bistand, misjon og ledelse. Det er 
Laget, Det Norske Misjonsselskap 
og Strømmestiftelsen som driver 
stedet og utveksler ungdom i  
alderen 18 til 25 år.

For to år siden skrev vi i Kirkenytt 
om tre jenter fra Frogn som gikk et 
år på Hald og jobbet en periode på 
ca. 7 måneder ute på hver deres 
prosjekt i henholdsvis Uganda,  
Peru og Brasil.

En av linjene på Hald heter 
Connect, drevet av Det Norske 
Misjonsselskap. Her møtes både 
norske og utenlandske ungdommer. 
Etter 6 ukers undervisning drar så 
de norske ungdommer til prosjekter 
rundt omkring i verden, mens de 
utenlandske ungdommer får sin 
praksisplass i en norsk menighet 
hvor de skal jobbe i et halvt år.

I år skal Drøbak og Frogn menighet 
ta imot to ungdommer fra Brasil, 
Carla og Andre. Begge er 25 år 
gamle og begge har lang erfaring 
fra barne- og ungdomsarbeid i sin 
hjemmemenighet. Menigheten vår 
har de seneste årene hatt særlig 
fokus på Brasil gjennom misjons-
prosjektet i regi av NMS. En gruppe 
med Drøbakungdommer under 
ledelse av ungdomsprest Øivind 
Refvik er i sommer på besøk i Brasil 
og har forpliktet seg på å samle inn 
penger til oppstart av et hjelpesenter 
i Pestano. 

Vi ønsker Carla og Andre hjertelig 
velkommen og ser fram til å bli godt 
kjent med dem.

Et år av en  
annen verden  
– to brasilianske  
praktikanter  
til Drøbak/Frogn

Andre og Carla sammen med ungdomsprest Øivind.
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
31.03.2013 Tia Getz Bøe
31.03.2013 Oliver August Rickoff Christensen
31.03.2013 Saga Elise Olfsen Fischer
07.04.2013 Mathea Hultin
07.04.2013 Alexander Bidne Grenhov
07.04.2013 Sofie Skak Simenstad
14.04.2013 Marius Dragestad
14.04.2013 Michelle Høst
28.04.2013 Alma Reinhardsen
28.04.2013 Gabriella Marie Mordal Rosenlund
05.05.2013 Nicolai Lunde Josefsen
05.05.2013 Caroline Larsen
05.05.2013 Mathilde Synnestvedt
12.05.2013 Lennox Alexander Vindegg  
 Allworthy
19.05.2013 Jacob Vinknes Åkerlund
19.05.2013 Isolde Octavia Dirro Odden
26.05.2013 Olav Johan Ulleriks
26.05.2013 Emil Solbakk Hulbach
26.05.2013 Helene Rolland Sanfelt
09.06.2013 Mie Fornes Benserud
09.06.2013 Leon Ottesen
09.06.2013 Emma Selim Thoresen
09.06.2013 Emine Christèl Andersen
16.06.2013 Vilde Pettersen Fuglesang
16.06.2013 Sara Eliassen Fried
23.06.2013 Oscar Casillas Nordby
23.06.2013 William Morice-Kirkeby
23.06.2013 Olivia Nerem-Woldsæter
30.06.2013 Leon Ostad Salamonsen
30.06.2013 Helene Slyngstad Fredriksen
14.07.2013 Matilda Maree Plunkett
21.07.2013 Simen Andreas Moe
28.07.2013 Oliver Alexander Bjerke
04.08.2013 Madeleine Aamodt
04.08.2013 Mie Sophie Boland
11.08.2013 Sander Degerud Jeppesen
11.08.2013 June Askautrud

Vigde
vielsesdato Navn
27.04.2013 Vera Elida Nyhus og  
 Morten Gavik
25.05.2013 Henriette Heier Nordahl og  
 Thomas Hansen
01.06.2013 Hanne Linnea Bjerke og  
 Kim Andre Wibe
01.06.2013 Annette Hanseth og Lars Alm
08.06.2013 Maria Eberhardt og  
 Pål Håkon Lundgren Ask
08.06.2013 Anine Elisabeth Rønning og  
 David Sean Hague
08.06.2013 Camilla Nøklegård og Vegard Valli

15.06.2013 Hilde Line Voldene og  
 Helge Haugland
15.06.2013 Charlotte Boug og  
 Are Meisler Storvik
22.06.2013 Charlotte Volleberget Jensen og  
 Ole Jørgen Ringsby
22.06.2013 Siri Nordeng og Joachim Berner
29.06.2013 Cato Pedersen og  
 Yvonne Christin Sjøberg
13.07.2013 Marianne Skotåm Danielsen og  
 Steinar Gaupholm Karlsen
03.08.2013 Vivian Cordelia Lindblom og  
 Øystein Jenson
03.08.2013 Stine Mari Dahl og  
 Tommy Eeg Skikstein
10.08.2013 Monica Elisabeth Auberg og  
 Svein-Håkon Forvik

Døde
Dødsdato  Navn
07.02.2013 Magne Hovind Rognhaug f. 1990
02.03.2013 Randi Smith f. 1946
03.03.2013 Runo Bjørn Halvorsen f. 1927
07.03.2013 Magnar Johan Graav f. 1932
08.03.2013 Elin Sundet f. 1931
09.03.2013 Britt Randi Abrahamsen f. 1943
11.03.2013 Helge Børresen f. 1920
11.03.2013 Karen Elise Stageboe f. 1917
21.03.2013 Tor Svenke f. 1938
21.03.2013 Pål Trygve Eriksen f. 1962
30.03.2013 Truls Arnljot Kolstad f. 1941
05.04.2013 Tore Magnussen f. 1943
10.04.2013 Leif Gunerius Hansen f. 1923
15.04.2013 Bjørn Kaare Ruud f. 1924
22.04.2013 Liv Stranger f. 1928
25.04.2013 Terje Arnesen f. 1942
03.05.2013 Else Marie Bakk f. 1939
07.05.2013 Stein Nørve f. 1940
17.05.2013 John Håkon Sundsby f. 1930
28.05.2013 Arnfinn Jarle Strømmen f. 1935
07.06.2013 Bernhard Vincent Magnussen  
  f. 1917
11.06.2013 Inger Johanne Bråthen f. 1933
18.06.2013 Marit Johanne Weingaarde  
  f. 1922
24.06.2013 Fred Otto Eriksen f. 1944
01.07.2013 Odd Egil Christensen f. 1929
01.07.2013 Glenny Smedsrud f. 1919
03.07.2013 Irene Hovland Hemminghyth  
  f. 1963
03.07.2013 Irene Ruud f. 1932
06.07.2013 Eli Margrete Røyert f. 1942
09.07.2013 Bjørn Enger f. 1923
14.07.2013 Ada Brekke f. 1916
15.07.2013 Thor Eggen f. 1926
27.07.2013 Stein Harry Sundet f. 1929
28.07.2013 Helga Hansen f. 1920
01.08.2013 Frank Viggo Skavås f. 1952
03.08.2013 Oddvar Antonsen f. 1951
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Lyst til å synge i kor?
Etter en velfortjent sommerferie er 
Drøbak Kantori i gang igjen, og vi ønsker 
nye sangglade medlemmer velkommen. 
Menn er spesielt velkomne!
Kantoriet har i snart tyve år vært tilknyttet 
menigheten i Drøbak/Frogn og består 
av rundt 30 sangere fra kommuner i og 
rundt Follo. I tillegg til å holde konserter, 
beriker koret det religiøse kulturlivet ved 
kirkens høytider.

Vi øver hver tirsdag kveld i Frogn Kirke. Vi har det gøy, og 
det legges vekt på trivsel og glede rundt øvelsene, noe som 
går hånd i hånd med god innlæring av både noter og sang-
teknikk. Vi arbeider målbevisst for å utvikle sangen og det 
sanglige - hver øvelse og utfordring bringer oss litt videre. 
Kantoriet er et høykvalitets amatørkor og vår dirigent,  
Hans Martin Molvik, er også kantor i Drøbak og Frogn menighet.
Vi pleier det sosiale samholdet gjennom turer til byer i 
Europa. Da synger vi gjerne i en lokal kirke. Siste tur gikk til 
Horsens i Danmark 
“Rusten” eller usikker på stemmen din?
Fortvil ikke. Koret har egen note- og gehørundervisning for 
de som trenger, og individuell oppfølging av sangpedagog 
om du ønsker det - i det læretempoet som passer deg. 
Frogn Kirke har gode akustiske forhold, er en sangperle og et 
flott lokale for både øvelser, konserter og CD-innspillinger. 
Ta gjerne kontakt med dirigent Hans Martin Molvik på  
tlf. 995 51 757 eller e-post hmmolvik@hotmail.com, eller 
møt opp på en av våre øvelser for å bare høre på. 
Les mer om koret på www.drobak-kantori.org

Kveldskirken  
i Drøbak

F.o.m. 5. september er det åpen kirke
hver torsdag kl. 19.00-21.00

Gudstjeneste (2. torsdag i mnd.) og  
foredrag (4. torsdag i mnd.)

annonseres i AMTA og i kirkene.

• 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

Drøbak Kantori på Danmarkstur, her foran hotellet i Horsens.
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Kirkens SOS 
Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste. Hvert år besvarer vi ca. 150 000 
henvendelser via telefon og ca. 7 000 brev over internett. 
Kirkens SOS i Borg eies av menighetene i Borg og er Kirkens krisetjeneste. 
Kirkens SOS er en krisetelefon som tilbyr et menneske å snakke med når livet er som verst.

For å besvare alle som tar kontakt trenger vi flere frivillige
Vi ønsker folks gode kompetanse. Kanskje er du vant til å jobbe med mennesker?
Blant våre frivillige har vi pensjonerte lærere, helsepersonell, arbeidsløse, mennesker  
fra næringslivet, kort sagt helt vanlige kristne mennesker.
Vi trenger noen som vil bruke av sin livserfaring til å hjelpe andre. 
Det som kreves er at du er over 20 år, har orden på livet og tid til å bry deg. 
At jobben er ulønnet, betyr ikke at du går tomhendt hjem. Som frivillig er du med på  
å redde mange liv, samtidig med at du utvikler deg som menneske. 

Hva må du gjøre:
Før du begynner som telefonvakt vil du få en grundig innføring i det å møte mennesker 
i krise. Etter fullført kurs på totalt 40 timer, har du mulighet til å inngå en kontrakt om 
tjeneste i Kirkens SOS. Telefonvaktene bruker om lag 10 timer i måneden på vakt. Du 
bestemmer selv når du kan sitte på vakt. 

Vi kan tilby: 
• Veiledning hver 6. uke
• Fag- og medarbeidersamlinger
• Et unikt fellesskap

Vårt neste innføringskurs starter med informasjonskvelder
• Romerike: 26. august kl. 18 i Lørenskog/Skårer kirke 
• Greåker: 27. august kl. 18 i menighetshuset, Greåker Kirke 
• Askim: 28. august kl. 18 i Grøtvedt Kirkens SOS

Lurer du på om dette passer for deg?
Kan du svare ja på de fleste av disse spørsmålene er dette noe for deg:
• Kan du investere 10 timer i måneden i andres liv?
• Er du god til å lytte?
• Er du mer opptatt av å ta vare på mennesker enn av å løse problemene deres raskt?
• Kan du møte alle mennesker med respekt, støtte og åpenhet?
• Kan du be en enkel bønn dersom den du snakker med ønsker det?

Ta kontakt med Kirkens SOS i Borg på telefon 69 10 05 00 
Søknadsskjema finner du på våre nettsider www.kirkens-sos.no/borg 

Hjertelig velkommen!

Kunstnerisk leder: Danuta Kozon
www.adastra.no

Unge talenter 2013
Ad Astra

Velkommen til høstens konsertserie  
i Drøbak Kirke.  

Lørdager kl. 12. Fri entré.

07. september
Eirik P. Krokfjord, baryton 

Jie Zhang, klaver  
Det Norske Guttekoret, dir. Danuta Kozon

NB: Konserten holdes i Frogn kirke kl. 12

14. september 
Jie Zhang, solo klaver

21. september
Duo Celliano

Mathilde Hirsum Lystad, klarinett og
Sofie Lange Jønland, klarinett (Frogn kulturskole) 

28. september
Jeanette Christin Nordberg, fløyte

Jie Zhang, klaver

05. oktober
TUP-kvartetten,  

Musikkhøgskolens talentutviklings program
Synne Kofoed, fiolin (Oppegård kulturskole)

12. oktober
Annvei Wathne Svinø, sopran 

Inger-Kristine Riber (Tyskland), klaver
Daniel Rath, gitar (Kontra kulturskole)

 
19. oktober

Olga Jørgensen, klaver
Leon Benjamin Eurenius, fiolin (Frogn)

26. oktober
Mari Birgitte Halvorsen, fiolin 

Jie Zhang, klaver
Jonas Nordberg, klaver (Oppegård kulturskole)

02. november
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Håvard Gimse, klaver
Rasmus Linnestad, gitar (Vestby kulturskole)

09. november
Kristin Hammerseth, fløyte

Jie Zhang, klaver
Magnus Kile Stokholm, gitar (Frogn kulturskole)

xx

Elisabeth og Knut Fures stiftelse

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn Menighetsråd

design: 12punkt

www.kirkens-sos.no



Etter at både Frogn kirkelige fellesråd og 
kommunestyret i Frogn i juni godkjente 
avtalen som et utvalg har forhandlet fram, ble 
avtalen undertegnet av kommunens ordfører 
og fellesrådets leder fredag den 19. juli. 
Undertegningen fant sted på tomten hvor 
bygget skal oppføres. Avtalen, som regulerer 
eierforhold, bruksrettigheter, organisering av 
driften og sammensetningen av et brukerstyre for 
huset, er en viktig forutsetning for realiseringen 
av det lenge etterlengtete huset som skal 
samle mye av kirkens og kulturens virksomhet. 
Samtidig vil det gi lokaler og muligheter for 
frivillige lag og foreninger, for kulturaktiviteter 
og arrangementer, og også seremonier som 
ikke arrangeres i kirkens regi, men av andre 
trossamfunn.
I disse dager er detaljprosjekteringen avsluttet 
og prosjektet legges ut på anbud. Entreprenør 
vil trolig bli valgt i oktober, og det er håp om 
byggestart denne høsten. I september vil det 
også bli oppnevnt et brukerstyre i samsvar med 
inngått avtale. Brukerstyret skal legge de mer 
detaljerte reglene som skal regulere drift, utleie / 
utlån av lokaler, budsjett og økonomi etc. Disse 
tingene må være på plass i god tid før bygget 
står ferdig og skal tas i bruk. Det vil bli informert 
mer om dette senere. Det er nå stor optimisme i 
forhold til at dette prosjektet faktisk blir realisert 
slik det er planlagt.

FLERBRUKSHUSET – FLERE STEG 
NÆRMERE REALISERING

KIRKEVERGENS SPALTE

Undertegning av avtalen.
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Ulemper for nabogravene ved kistegravlegging
Vi får fra tid til annen reaksjoner fra festere av graver 
som ligger inntil nye graver hvor det skal foretas 
kistegravlegging. På Frogn kirkegård er det på enkelte felt 
meget trangt. For å komme til med maskinene og få lagt 
vekk jorda når vi graver en ny grav, kan det dessverre være 
helt nødvendig midlertidig å fjerne en eller flere gravstøtter 
og beplantning etc. på nabograver. Normalt graver vi en 
ny grav dagen før begravelsen skal skje, og fyller den igjen 
umiddelbart etter at jordfestelsen har funnet sted og de 
pårørende har forlatt kirkegården. Og så snart som mulig 
settes også gravsteiner og beplantning på plass. Vi har 
forståelse for at pårørende som kommer og finner sin grav 
midlertidig flyttet og brukt som plass for jord fra nabograv 
synes dette ser ille ut. Vi forsøker å varsle på forhånd, men 
ofte mangler vi korrekt telefonnummer etc. slik at vi ikke 
kan få sagt i fra. Vi beklager den ulempe dette medfører, og 
håper på tålmodighet og forståelse for nødvendigheten av å 
gjøre disse midlertidige inngrepene for å få gjennomført en 
begravelse. Vi gjør vårt beste for at inngrepene skal være 
minst mulig, vare så kort som mulig og at gravene etterpå 
skal settes tilbake i den stand de var i før begravelsen. 
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Ny diakon er tilsatt

Det å ha en diakon ansatt i menigheten har stått 
øverst på menighetsrådets ønskeliste i lang tid.  
I vår kom den endelige finansieringen på plass til 

å kunne ansette en diakon for en prøveperiode på 3 år. 
Leiums Legat har bidradd med betydelige midler supplert 
med en testamentarisk gave øremerket diakoniarbeid i 
menigheten.

Diakonens hovedoppgave er beskrevet som ”Være til hjelp 
for mennesker som er kommet i en vanskelig situasjon”. 
Dette kan romme mye, bl.a. sorgarbeid, arbeid blant eldre, 
arbeid med mennesker med fysisk og psykisk funksjons-
hemming m.m.

Etter en grundig tilsettingsprosess ble rett før sommerferien 
Anne Marie Sverdrup tilsatt som diakon. Hun har en variert 
utdanningsbakgrunn som bl.a. førskolelærer, en mastergrad  
i kunsthistorie og en mastergrad i diakoni. Hennes 
yrkeserfaring er hovedsakelig fra barnevern og kirke og noe 

fra kultursektoren. I januar i år ble hun vigslet som diakon 
og har det siste året jobbet som sognediakon i et vikariat i 
Moss.

Hun starter i Drøbak/Frogn 1. september og ser fram til å 
bli kjent med kolleger og alle andre hun skal samarbeide 
med. Spesielt ser hun fram til det nye flerbrukshuset  
– «Det er godt for en diakon å ha et åpent hus å invitere 
mennesker til, enten enkeltvis eller i små eller større 
grupper». 
Vi ønsker henne hjertelig velkommen.

OPPSLAG

Ny nattverdkalk og disk i Frogn kirke
Forsiden av siste nummer av menighetsbladet hadde bilde av våre to flotte gamle 
nattverdkalker. Den i Frogn er eldst; over 400 år gammel, og gullsmeden har sterkt 
frarådet å bruke den videre da den er reparert flere ganger, er svært skjør, og kan bli helt 
ødelagt av videre bruk. Den egner seg nå best til å stå utstilt i monteret i våpenhuset i 
Drøbak kirke der flere av klenodiene fra kirkene er plassert.

Parallelt med at behovet for ny kalk 
dukket opp fikk kirken i Drøbak og 
Frogn en gave som kunne disponeres 
fritt. Menighetsrådet har i samråd med 
giveren valgt å bruke gaven til å kjøpe 
inn ny nattverdkalk og disk til Frogn 
kirke. Det finnes ytterligere en kalk i 
Frogn som ble gitt som gave av Frogn 
Sanitetsforening i 1933, men denne er 
svært vid og vanskelig å helle av. Det 
nye nattverdsettet passer godt stilen og 
interiøret i nye Frogn kirke, og vil både 
komme til praktisk nytte samt være med  
å utsmykke kirken.

                                    Giver er familien Løvstad/Wennberg. Gunnar Løvstad var gift  
                                        med Inger Løvstad som gikk bort i november 2012. Han ønsket  
                                            i forbindelse med hennes gravferd å gi noe tilbake til  
                                                 kirken, og synes det er hyggelig at gaven er brukt på  
                                                  denne måten. 

                                                  Menighetsrådet uttrykker stor takk for gaven, og ser  
                                               frem til at nattverdsettet kommer i bruk.

Gunnar Løvstad med kone Inger som gikk bort i 
november 2012. Tatt på deres gullbryllupsdag.
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GUDSTJENESTELISTE

vELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 25. august 
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Familiegudstjeneste 
v/ Maria Ådland Monger

Søndag 1. september
kl. 11.00 – Frogn kirke
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
kl. 19.00 – Drøbak kirke
G19 – gudstjeneste 
v/ Øivind Refvik + ungdommer

Lørdag 7. september
kl. 11.00 og 12.30 – Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/ Dag-Kjetil Hartberg og Øivind 
Refvik - Drøbak Gospel deltar

Søndag 8. september
kl. 11.00 – Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Dag-Kjetil Hartberg og Øivind 
Refvik – Drøbak Kantori deltar
kl. 11.00 – Søndagsskole på Hospitalet

Søndag 15. september
kl. 11.00 - Drøbak kirke
Familiegudstjeneste
v/ Maria Ådland Monger
Tur til Håøya med Historielaget etter 
gudstjenesten

Søndag 22. september
kl. 11.00 - Drøbak kirke 
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Søndagsskole

Søndag 29. september
kl. 11.00 – Frogn kirke
Høsttakkefest/familiegudstjeneste
v/ Dag-Kjetil Hartberg
Frogn Mannskor og Bygdekvinnelaget 
deltar

Søndag 6. oktober
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Søndagsskole
kl. 19.00 – Drøbak kirke
G19 – gudstjeneste
v/ Øivind Refvik + ungdommer

Søndag 13. oktober
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Familiegudstjeneste
v/ Anne Mathilde Klare
Utdeling av 4-års bok
Dirridam deltar

Søndag 20. oktober
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Søndagsskole

Søndag 27. oktober
kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste
v/ Maria Ådland Monger
Utdeling av 4-års bok
Barnegospel deltar

Søndag 3. november
Alle Helgens dag
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar
Søndagsskole
kl. 19.00 – Frogn kirke
Minnegudstjeneste
v/ alle prester
Drøbak Kantori deltar
kl. 19.00 – Drøbak kirke
G19 – gudstjeneste
v/ Øivind Refvik + ungdommer

Søndag 10. november
kl. 11.00 - Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 17. november
kl. 11.00 – Frogn kirke
Familiegudstjeneste
v/ Maria Ådland Monger

Søndag 24. november
kl. 11.00 – Drøbak kirke
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

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

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER

KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN  19

• 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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HVERDAGSLIV

Å SE BARN
vi minnes til stadighet på 

betydningen og viktigheten  
av «å se» barn. 

Kunnskapsdepartementet skriver 
om det på sine hjemmesider, aviser 
skriver om temaet, søndagsskole-
forbundet har utarbeidet et godt 
grunnlagsdokument «Basisblikk» og 
vi snakker om betydningen av å bli 
sett. For ikke lenge siden etablerte 
UNICEF en egen facebook aksjon 
hvor hovedbudskapet er «Elsk meg, 
se meg» 

Mye gjøres for at barn skal bli 
«sett og elsket»
Forskning doku-
menterer at 
spedbarn kommer 
til verden som 
relasjons-
orienterte og 
menings-
skapende helt 
fra fødselen, og 
ikke som primitive 
skapninger som 
må sosialiseres 
og tuktes før de 
blir mennesker. 
Helt fra nyfødt 
er barn sosiale 
vesener som søker 
å bygge relasjon 
til andre. Barnet er 
i stand til å signalisere 
egne intensjoner og grenser. 
Forutsetningen er at omsorgspersonene 
rundt barnet evner å se barnets  
kommunikasjon.  
(Stern, Smith og Ulvund 1999)

I en artikkel på kunnskapsdeparte-
mentets hjemmeside skriver Berit 
Bae blant annet: «Vi lever i en tid 
preget av endringer i synet på barn 
og oppdragelse. Nyere forskning fra 
ulike fag peker på hvor viktig det er 
å se barnet som subjekt. Samtidig er 
vi som borgere bærere av kulturelle 
og faglige tradisjoner som kan gjøre 
det vanskelig å se og møte barn som 
subjekt». 

Å møte barnet som «subjekt» (i mot-
setning til «objekt») innebærer å vise 
respekt for barnets perspektiver og 

meninger, dets opplevelser og følelser. 
Det handler ikke nødvendigvis om at 
den voksne alltid skal imøtekomme 
det barnet ber om. Det handler om at 
barnet skal føle seg lyttet til og tatt på 
alvor, også der hvor den voksne må ta 
en beslutning som går på tvers av det 
barnet ønsker.

Det motsatte er å se barnet som 
objekt. Denne måten å se et annet 
individ har som sitt utgangspunkt at 
mennesket (barnet) må kontrolleres og 
at det utvikles gjennom ytre påvirkning.  
(Anne-Lise Løvlie Schibbye, 2002)

”Å anerkjenne et annet menneske 
er å stå ved siden av og erkjenne en 
annens følelser og opplevelser som 
virkelige og viktige – uansett om jeg er 
enig eller ikke.” (Berit Bae, 1996) 

Jesper Juul trekker frem mange av de 
samme perspektivene i sin anerkjente 
bok «Ditt kompetente barn». Her 
beskriver han blant annet alle barn 
som grunnleggende samarbeidsvillige.

Å ja… jeg er så enig i at det er 
viktig å se barna!!!!
Likeså viktig er det at vi voksne 
makter å se hverandre. Tenk om vi la 
de samme premissene til grunn i vår 
samhandling- ikke bare i relasjon til 
barna, men til alle vi omgås. Tenk om 
vi istedenfor å gå i forsvarsposisjon 
valgte «å erkjenne den andres følelser 
og opplevelser som virkelige og 

viktige- uansett om jeg er enig eller 
ikke» 

I det følgende har jeg som et lite 
tanke eksperiment erstattet ordet 
«barn» med voksne eller «den andre». 
Alt har jeg tatt ut i fra departementets 
hjemmeside om «å se barn».

«La den andres perspektiv komme til 
uttrykk, følg den andres intensjoner, 
forsøk å forhandle!»

«Ikke definer den andres behov»

«Ikke ta ditt eget perspektiv 
for gitt eller møt den 
andres perspektiv som 

om det var uten 
mening.»

«Ikke fortolk, som 
om det handler om 
å utfordre deg.»

Og -Om voksne 
ble stilt de samme 
spørsmålene som 
barna fikk i en 
spørreunder-
søkelse tror jeg 
svarene ville bli 

omtrent de samme.
(Søbstad 2004)

«Voksne liker å ha 
venner, noen å leke  

                           med, også barn.»

«Voksne liker å bestemme over seg 
selv, og selv definere hva som er lek 
og ikke lek»

«Voksne liker ikke aktiviteter som er 
veldig styrt av andre, for eksempel 
samlingsstund»

«Voksne liker ikke å få kjeft, for 
eksempel at andre skjeller dem ut 
foran andre, tar hardt i dem eller 
snakker med sint og ubehagelig stemme.»

«Voksne liker ikke at andre er slemme 
mot dem, biter, slår eller lignende»

Og om vi voksne ikke akkurat biter, 
lugger eller slår, kan vi kanskje lære 
litt av kunnskapen som foreligger- ikke 
bare i den hensikt å se barn- men å se 
hverandre!                   

Bente Bjerknes


