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LEDER

Skal det være nattverd i hver guds-tjeneste? Og skal det være ved
kneling eller ved dypping? Svarene for
en generasjon siden var at det ikke var
nødvendig med nattverd hver guds-
tjeneste, og at kneling med særkalk
var den ordning som vi skulle ha. Men
svarene i 2010 er ikke helt de samme!
Vår generasjon opplever en økt opp-
slutning om nattverden som sakrament
og som viktig del av gudstjenesten.
Kirken tar på alvor de løftene og den
beskjeden Jesus ga på Skjærtorsdag,
slik du kan lese mer om i dette bladet.
Derfor har det å feire nattverd sammen
vært viktig for kristne gjennom to tusen
år. I nattverden tror vi at Jesu ord

fortsatt gjelder. Men måten nattverden
er feiret på, har endret seg.
I dag er det i Drøbak og Frogn en
prøveordning hvor nattverden feires
nesten hver søndag under gudstjenesten.
Og nesten hver søndag er det dåp.
Dermed er vi heldige som kan få feire
både dåp og nattverd på samme dag!
I riktig gamle dager ble det stilt strenge
krav til hvem som kunne få nattverd. I
dag er det åpent for alle som trenger
dette måltidet! Oppslutningen om
nattverden er økende, og prøveordningen
vi har i 2010 kan inkludere flere i vårt
fellesskap.

Paul Stray
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Nattverden - eller eukaristi
(= takksigelse) - er et sakrament,

dvs. en hellig, rituell handling som
formidler guddommelig nåde gjennom
et ytre middel.
Nattverd, av gammelnorsk náttverdr =
aftensmåltid, må ses i sammenheng
med den viktige rollemåltidsfellesskapet
spilte i israelittenes liv, og senere i Jesu
liv og virke. Hos israelittene kunne
f.eks. et måltidsfellesskap bekrefte en
fredsslutning eller opprettelsen av en
pakt mellom mennesker. Et slikt syn
på måltidsfellesskapet finnes mange
steder i Det gamle testamentet. Det
hadde sin plass i glede og
sorg. På nasjonale
festdager skulle folket
spise fete retter og drikke
søt vin! “Så sa Esra til
folket: “Gå nå hjem, spis
festkost og drikk søt vin!
Send også noe av det til
dem som ingen dekker
bord for. Denne dagen er
jo viet til vår Herre. Vær
ikke bedrøvet! For gleden
i Herren er deres styrke.”
(Nehemja 8:10)
Utgangen og befrielsen
fra Egypt er den mest
betydningsfulle begivenhet
i Israels historie; hendelsen
gjenoppleves hvert år i påskemåltidet,
eller rettere sagt - påskelammåltidet.
Lammet ble ofret og slaktet i templet,
og spist på kvelden, til minne om
utgangen fra Egypt. Offermåltidet
skapte samfunn mellom Gud og de
som deltok i måltidet, og mellom
deltagerne innbyrdes. Dessuten kunne
jødene under påskemåltidet på en
særskilt måte vente Messias, frelses-
skikkelsen som en gang ved tidens
slutt skulle åpenbares for å dømme
verden og herske over Israel. Et beger
ble satt til side for Messias, dersom
han skulle komme og ta del i måltidet
med dem.Ved at Jesus foretar nattverds-
innstiftelsen under jødenes påske-
måltid, understreker han følgelig også
måltidets profetiske karakter (Jesus er
jo Messias!), samtidig som han knytter
denne betydning til nattverden. Det er
således en klar forbindelse mellom
påskemåltidet og nattverden.

At betegnelsen Lammet kom til å bli
brukt om Jesus er lett å forstå ut fra
tanken om at Jesus er den som ved sin
skyldfrie lidelse stedfortredende bærer
menneskenes synd. Jevnfør her
nattverdsliturgien i Den norske kirke -
nr. 948 i salmeboken: “Du Guds lam,
som bar all verdens synder, miskunne
deg over oss..(….)” Jesus gjør måltids-
samværet til det sentrale i hele sitt
virke; det hellige måltid, nattverden,
blir senere et sentralt punkt i den
kristne gudstjeneste.
Måltidsmetaforene er mange i Jesu for-
kynnelse. De mest kjente er lignelsen

om det store gjestebudet, Lukas 14:
16-24; og Lukas 13:29, om de mange
som skal komme fra øst og vest, syd
og nord og sitte til bords i Guds rike.
Men også beretningene om da Jesus
metter fem tusen, Joh. 6:1-15, bryllupet
i Kana - Joh. 2:1-12 og Johannes 6:22-
59, “Brødet fra himmelen”, har i seg
klare hentydninger til nattverden.
I NT fins fire beretninger om inn-
stiftelsen av nattverden skjærtorsdag
aften: Matt. 26:26-29; Mrk. 14:22-25;
Luk. 22:14-23 og i Paulus’ 1. brev til
menigheten i Korint, 11:23ff.
Matteusversjonen har følgende ordlyd:
Mens de holdt måltid, tok Jesus et
brød, takket, brøt det, gav disiplene
og sa: “ta dette og et det! Dette er mitt
legeme.” Og han tok en kalk, takket,
gav dem og sa: “Drikk alle av den! For
dette er mitt blod, som utøses for
mange til syndenes forlatelse. Og det
sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke

drikke av denne vintreets frukt før den
dag jeg drikker den ny sammen med
dere i min Fars rike.”

Hva er nattverdens betydning? Når det
gjelder de konfesjonelle forskjeller
med hensyn til nattverdens innhold, er
tolkningen av ordet “er” i innstiftelses-
ordene av største betydning. Den
katolske kirke lærer at det skjer en
forvandling, transubstansiasjon, av
elementene til virkelig å bli, og forbli,
Jesu legeme og blod; følgelig betraktes
da nattverdshandlingen som ublodig
repetisjon av Jesu offer på Golgata.

Etter luthersk oppfatning mottar
nattverdsgjestene virkelig Jesu
legeme og blod, dog uten at
elementene gjennomgår en
forvandling.
Nattverden er ikke, som dåpens
sakrament, en individuell
handling; den er en samfunns-
handling, et menighetsmåltid -
kommunion.
Den befinner seg midt mellom
påskemåltidet og fullendelses-
festen i Guds rike; den er et
minnemåltid, men også en
foregripelse av det evige livs
måltid i Guds rike. Jevnfør
utformingen og symbolikken i
den halve alter-”ringen”: den er

møtestedet for menigheten og de som
har “gått foran” og allerede tar del i
fullendelsesfesten.
Det som skjer i nattverden kan ikke
forklares med den sunne fornuft. Det
at Kristi legeme og blod er knyttet til
det innvidde brød og den innvidde vin
er for menigheten under dens jordiske
kår et mysterium (fra latin og gresk =
mystes: “innviet”).
For den som tror på Jesu ord når han
sier: “Dette er mitt legeme”, “dette er
mitt blod”, vil nattverdsmåltidet gi den
velsignelse Jesus har bestemt det til.
Uavhengig av hva vi begriper med vår
fornuft, gir det oss syndenes forlatelse
og styrke på livsveien.

Otto Schou

Nattverden
HISTORIE
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ANDAKT

De mest kjente påskesalmene
Ingen høytid i kirkeåret er viktigereenn påsken!
Ingen høytid er blitt tildelt flere sider i
Norsk Salmebok enn påsken!
Da må døden gi tapt for livet og lyset
- slik Thomas Kingo uttrykker det i sin
kjente salme fra 1689 (nr. 172).
Som den gyldne sol frembryter
gjennom den kullsorte sky
og sin strålekrans utskyter,
så at natt og mulm må fly,
så min Jesus av sin grav
og det dype dødens hav
oppstod ærefull av døde
imot påskemorgen røde.

“Påskemorgen slukker sorgen“,
(NoS nr 184) er vel den mest populære
av alle påskesalmene. Den er skrevet
av den store danske salmedikter
Nikolai Frederik Severin Grundtvig i
1843. Det lyse og lette melodifølge
den etter hvert fikk (1864) av den
norske komponist Ludvig M. Lindeman,
har sikkert bidratt til dens popularitet.

Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Salmen har også et visst pedagogisk
tilsnitt: hvert av de seks versene inn-
holder et viktig moment for oppstand-
elsestroen. Litt gammeldags og tungt
språk, kanskje, men forfatteren får på
en mesterlig måte frem kontrasten
mellom lys og mørke. Grundtvig var
selv et hardt prøvet menneske, men
han nektet å la livets mørke sider ta
overhånd; han elsket livet! I sin bok
“Mennesket - et guddommelig
eksperiment” skriver lærebokforfatteren
Egil Elseth om denne salmen blant
annet: “Påskemorgen slukker sorgen”
er et overdådig gledesutbrudd..(….)”
Redningsmannen er oppstanden,

er oppstanden ,
er oppstanden i morgengry!
Oppstandelsesgleden blir også mektig
uttrykt i en av de nyere påskesalmene
“Han er oppstanden. Halleluja!
(NoS 191), hvor både tekst og melodi
kommer fra misjonslandet Tanzania
(skrevet av Bernhard Kamanywa,
f 1938). Vi har ikke plass til flere
kommentarer her, men avslutningsvis
skal bare nevnes følgende monumentale
påskesalmer - alle i NoS:
179: Johan N. Brun:

Jesus lever, graven brast
182: N. F. S. Grundtvig:

Krist stod opp av død
187: Edmond L. Budry:

Deg være ære, Herre over…
189: Johan Halmrast:

Å salige stund uten like
195: Olov Hartman:

Livet vant, dets navn er Jesus

Otto Schou

Et møte mellom himmel og jord
Bordet er dekket med funklende

glass, en vakker duk, tallerkener
og bestikk. Det skinner i levende lys
og dufter fra vakre blomster. Familie
og venner er invitert til middag.
Et annet sted i verden samler alle seg
rundt kveldsbålet. Alle deler det de
har. Vann, ris og litt kjøtt sendes rundt.
Roen senker seg, maten spises og
praten går.
Mye av det som skjer mellommennesker
finner sted rundt et måltid. Vi spiser
sammen og deler mat med dem vi er
glad i. Vi lager også ritualer rundt
måltidene, - bestemt mat til bestemte
handlinger, årstider eller feiringer. En
tradisjonell plassering og fast bord-
plassering. Mange mennesker har sine
lykkeligste stunder når de kan lage i
stand middag til familie og venner.
Det er hyggelig å lage mat, dekke
bord og så glede seg i fellesskapet.
Rundt et felles måltid legger vi merke
til hverandre. Vi setter oss ned, tar det
rolig og prater sammen.Vi ser hverandre.

Vi deler liv, tanker, gleder og sorger.
Å dele et måltid er et av menneskers
viktigste felleskapshandlinger. Når vi
deler nattverd, da har vi felleskap med
Gud og med hverandre.

Nattverd er et møtested rundt et bord
hvor det serveres mat, brød og vin.
Den første nattverden fant sted i
Jerusalem i et rom som var leid inn til
fest. Jesus og disiplene hadde påskefest.
Jesus brøt brødet og delte ut vinen og
ba dem gjøre dette til minne om ham.
Dette var den siste kvelden de var
sammen. I tre år hadde de levd sammen
og delt alt. Dagen etter skulle den
lange fredagen komme.
Etter den kvelden i Jerusalem, har
nattverden blitt feiret blant de kristne
som et tegn på at fellesskapet mellom
Jesus og mennesker aldri blir brutt.
Gjennom to tusen år har mennesker
feiret dette felleskapsmåltidet med
Jesus. Et måltid som bærer i seg så
mye; tilgivelse, felleskap, kjærlighet.

Det er et mysterium og samtidig en
konkret handling. En handling som
har kraft fra Gud. Vi får være nær Jesus
og han løfter byrdene våre av oss.
Kanskje vi ikke merker det eller forstår
det, men det som tynger blir tatt bort.
Ved Guds bord blir vi alle sett og
elsket.
Det gjør ikke noe om vi ikke kjenner
de andre som deltar. Det gjør ikke noe
om vi ikke forstår. Det er godt å bare
være tilstede i et hellig måltid – i et
møte med Gud.
Ringen rundt alteret er bare en halv
sirkel. Den manglende delen av
sirkelen symboliserer dem vi ikke ser.
Vi feirer nattverden sammen med
millioner av kristne over hele verden
og vi feirer sammen med de som har
levd før og som er i himmelen.
Et møte mellom himmel og jord – et
møte mellom deg og Gud.

Anne Mathilde Klare
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Hva er egentlig liturgi
og hvorfor følger vi den i gudstjenesten?
Hva er egentlig liturgi – og hvorfor

følger vi den i gudstjenesten?
Hver eneste søndag synger vi de samme
gamle liturgileddene som mange ikke
opplever som meningsfulle. Hvorfor er
vi pålagt denne seigpining avmenigheten,
denne langtekkelige oppøvelse i selv-
disiplin og avstraffelse?
Mange har nok stilt dette spørsmålet.
Men det er svar underveis!

Vi i Drøbak og Frogn har startet med
små foredrag under kirkekaffen hvor
liturgien og dens historie blir presentert.
Utgangspunktet er et tilbakeblikk på
utviklingen av den ortodokse, den
romersk-katolske og de protestantiske
kirkene og de ulike liturgier som er
tatt i bruk. Østkirken med hovedsete i
Konstantinopel og Vestkirken med
Roma som sentrum var en felles kirke
fra starten og frem til 1054. Da skilte

de lag grunnet uenigheter som for
mange i dag synes bagatellmessige, og
ble til romersk- katolsk kirke og
ortodoks kirke.
Østkirken bestemte seg tidlig for aldri
å forandre eller fjerne noe fra den
gamle liturgien, og dette er også
gjeldende for dagens ortodokse kirker.
Bruddet mellom paven og Martin Luther
er velkjent for de aller fleste. I liturgisk
sammenheng var Luther opptatt av at
menigheten skulle delta i messen med
salmesang. Salmemessen ble populær
og over noen hundre år endte man
opp med en messe som hovedsakelig
bestod av salmer og preken. Nattverd
ble det 1-2 ganger i året.
Liturgien vi har i dag, har sitt utgangs-
punkt i et betydelig reformarbeid som
Gustav Jensen utførte. Han var arkitekten
bak ordningen i 1879 hvor høymessen
skulle ha faste ledd som kalles

ordinarieleddene. Disse består av
Kyrie (Herre, miskunne Deg over meg,
en synder), Gloria (ære være Gud i
det høyeste), Credo (trosbekjennelsen),
Sanctus (Hellig, hellig, hellig) og
Agnus Dei (Du Guds Lam som bærer
verdens synd). Disse leddene omtales
ofte som messens grunnstener i
dagens liturgi.

De siste søndagene har vi hatt et
dypdykk for å lære mer om disse
delene av vår liturgi og hvordan de er
brukt av de forskjellige kirkesamfunnene.
Vi vil også referere det viktigste fra
foredragene i det kommende
menighetsbladet.

Hans Martin Molvik
Kantor og ansvarlig for opplegget

NYTT FRA
GUDSTJENESTEUTVALGET

I 2009 ble det lagt ned mye arbeid i å
forberede en lokal prøveordning for ny
gudstjenesteliturgi. Det er en stor reform
på gang i kirken som omfatter både ny
liturgi og ny salmebok. Liturgireformen
er imidlertid noe bremset i fremdriften,
og vårt lokale utvalg har valgt å avvente
innføring av en lokal prøveordning
inntil videre.

I 2010 ønsker vi heller å fokusere på
vår nåværende gudstjeneste. Det vil
bli arbeidet med standardisering av
gudstjenesteprogram, foredrag om
liturgi (se egen sak i bladet) og en
brosjyre om kirkerommets symbolikk
til bruk i forbindelse med Åpen Kirke
i Drøbak. Samt planlegging av
gudstjenestelisten som forelegges
menighetsrådet hvert semester.
Etter nyttår gikk Anne Eikli ut av utvalget
etter mange års god innsats.
Stor takk til henne!

Gudstjenesteutvalget har for øvrig en
egen side på kirkens nettsider der man
kan følge arbeidet.

Det er en stund siden vi har gitt en opp-
datering av situasjonen for flerbrukskirken/-
flerbrukshuset her i Menighetsbladet.

I løpet av våren 2009 var alle tillatelser og
forberedelser gjort til å undertegne kontrakter
med entreprenørene og starte byggingen.
Det som gjenstår er finansieringen.
Kommunestyret i Frogn har tidligere
bevilget kr. 43 millioner inklusive moms
og prosjekteringskostnader, som er kommet
opp i ca. 7 millioner kroner. Dette er ikke
tilstrekkelig til å realisere hele prosjektet.
Frogn kirkelige fellesråd søkte om
26 millioner i tillegg til tidligere gitte
bevilgning for å realisere hele prosjektet.
I vedtak i juni fastholdt kommunen sin
tidligere bevilgning. Byggekomiteen og
fellesrådet arbeidet fram et redusert
prosjekt og søkte i september i fjor om en
ekstravbevilgning på
kr. 4,3 millioner for å
realisere det reduserte
prosjektet. Det store
rommet var utelatt i
dette forslaget. Også
dette ble avslått. Det
ble vedtatt å endre
organiseringen av
prosjektet, hvilket er

akseptert av fellesrådet. Kommunen ønsker
også en avklaring av godkjenning og for-
pliktelser i forhold til Kirkedepartementets
gamle krav om bygging av ny kirke, som
betingelse for å godkjenne den nye kirken
i Frogn. Fellesrådet arbeider med en
avklaring av disse spørsmål. Frogn kirkelige
fellesråd har også uttrykt klart at de fortsatt
ønsker hele prosjektet realisert, hvis
nødvendig i 2 faser. For positivt å forsøke å
bidra til en løsning har fellesrådet sagt at
det vil forsøke å reise egenkapital til
byggingen av kirkerommet. Det arbeides
med hvorledes fellesrådet kan bidra
konstruktivt til finansieringen. Så snart
spørsmålene er bedre avklart vil fellesrådet
igjen komme med forslag til løsninger
overfor Frogn kommune.

FLERBRUKSKIRKEN – HVA ER STATUS?
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AKTIVITETER

Velkommen til sosialt og uformelt treff for deg som er hjemme  
med babyen din. 

 
Vi starter opp tirsdag 13. april 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. 350,- (inkl. servering). 
 

For påmelding/informasjon ring Kirkekontoret 64 90 61 70 (10-14) 
eller Svanhild Moen Refvik  982 45 562/64 90 61 77. 

E-post: svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no 

Barne- og familietilbud 
i Drøbak og Frogn menigheter våren 2010 

 

April:
08.04: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30 
11.04 : Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30 
Middag kl. 15.30 (kompisklubben deltar) 
18.04: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
Mai:  
02.05: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
06.05: Dirridam på Rådhuset (kantina) kl. 16.30 
09.05: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30 
Middag kl. 15.30  
30.05: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
Juni:  
03.06: Dirridam på Rådhuset kl. 16.30 i kantina eller utendørs  
(nærmere beskjed blir gitt)  
04.-06. juni: knøtteleir i regi av KFUK/KFUM på Tjeldholmen 
13.06: Gudstjeneste på Dyrløkkeåsen for alle aldersgrupper kl. 16.30 
Middag kl. 15.30 (soulchildren og kompisklubben deltar) 
 
BABYSANG med oppstart av nytt kurs tirsdag 13. april kl. 11.00 i Frognhallen 
BARNEGOSPEL for barn fra 6-9 år. Øver hver mandag kl. 16.30-17.15 
SOULCHILDREN for tweens fra 10-14 år. Øver hver mandag fra kl. 17.30-19.00 
KLUBB FOR KOMPISER for tweens fra 10-14 år. Møtes ca. to søndager i måneden. 
 
Ta kontakt med Svanhild Moen Refvik for mer informasjon tlf. 982 455 62 

Fugl i Matteus 3,16
Søt mat i Markus 1,6
Elv i Johannes 1,28 
By i Johannes 11,18
Mann i Markus 10,46

18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!
Bestill barnebladet BARNAS på post@sondagsskole.no 

NNNNNyyyyeee aaagggggeeennntttttkkkkkkrrryyyyssssssssss iiii hhhhhhvvvveeerrrttttt

ll

Jesus stiller
stormen

Vinn over
det onde med

det gode

BBB

Her må dere bruke Det nye testamente. Store tall viser kapittel, små 
tall viser vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i 
Markus. Løsningsordet står i de fargede rutene.

SALMEGJENNOMGANG
Kantor Hans Martin Molvik
vil gi de av kirkegjengerne
som ønsker det, mulighet
å synge igjennom søndagens
salmer før gudstjenesten
starter.
Kl. 10.30 de fleste søndager
samler de seg for en
gjennomgang.

Er du interessert i å være
med på dette, så ta
kontakt med kirkekontoret
på tlf. 64 90 61 72 og
registrer navn og
mobiltelefonnummer.
De dager det er salme-
gjennomgang sender vi ut
SMS til alle på listen et
par dager i forveien.

��
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Vi kan i dette nummer av
Menighetsbladet slippe en

skikkelig nyhetssak fra klubben:

De siste tre år har vi deltatt på KFUK-M’s
barnefestival. Og det har vært kjempe-
gøy. Og tanken har meldt seg: Dette
måtte vært moro og arrangert her i
Drøbak og Frogn! Og nå gjør vi det:

15.-17. oktober kommer 350 barn og
ledere fra KFUK-KFUM enheter i
Buskerud, Østfold, Vestfold og
Asker/Bærum til Dyrløkkeåsen skole
for å oppleve en fantastisk festival!

Som verter har vi ansvar for alt rundt
innkvartering, mat og noe av aktivitetene.
Hovedkomiteen, som står for det
meste av programmet, består av
erfarne ansatte fra kretskontorene, og
vi lener oss trygt på gode rutiner og
erfaringer fra tidligere festivaler. Men
vi trenger mange hjelpende hender;
her blir det muligheter for å bidra

både som vaffelsteker og stolstabler.
Sett av helgen! Festivalen avsluttes
med en fargerik gudstjeneste i idretts-
hallen søndag, som og blir vår menighets
hovedgudstjeneste denne dagen.

Annet nytt fra klubben:
Vi fikk støtte fra KFUK-M til innkjøp av
utstyr før jul, og kjøpte 4 luftgevær
som er i flittig bruk.
Året startet med overnattingstur til
Østmarkskapellet der vi og drev
kaféen søndag. Ellers møtes vi ca.
annenhver søndag på Seiersten til
klubbkvelder, og drar på leirer og tur
så ofte vi kan. Å være med i Klubb for
Kompiser er noe alle fra 4.-7. klasse
kan. Det er ikke ment å konkurrere
med andre aktiviteter man er med i,
men som et supplement og et
møtested. Så håper vi fellesskapet i
klubben også gir et godt utgangspunkt
for å delta i kirkens ungdomsarbeid
når den tid kommer!

Kveldsavslutning med lystenning på ”Lys Våken” i Frogn kirke.

Skigudstjeneste
palmesøndag
Frogn kirke
NB! Kl. 12.00, 28. mars 2010

Det blir skigudstjeneste for hele
familien i Frogn kirke palmesøndag,
så sant snøen ikke smelter bort….
Vi oppfordrer alle til å ta skiene fatt
og benytte de flotte løypene som
DFI har laget helt frem til Frogn kirke.
For at vi ikke skal finne på en
unnskyldning om at det er for tidlig
på søndagen til å gå på ski til kirken,
har vi forskjøvet starten til kl. 12.00.
I gudstjenesten vil koret Drøbak og
Frogn Soul Children sørge for god
trøkk. Etterpå går vi ut, og så sant
føre og forhold tillater det, vil vi
arrangere ”Frogn olympiske leker”.

Velkommen!

Foto: Mariann Leines Dahle



AKTIVITETER

Barnegospel
for 6-9 år

SANGGLEDE

LATTER

LEK

KULA&MYGGEN

ENERGI

ØVER HVER MANDAG PÅ SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE FRA KL. 16.30-17.15

SYNGE SOLO
VIL
DU
BLI
MED
???

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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FEST FORVOKSNE
24. april kl. 20, Hospitalet

Det er mye flott som skjer for barn
og familier i menigheten vår. Men
av og til er det godt å møtes uten
barn. Derfor inviterer ressursgruppen
for gudstjenestene på Dyrløkkeåsen
deg/dere til fest. Vi feirer at vi har
hatt gudstjenester på Dyrløkkeåsen
skole i over ett år.
God mat, moro og konsert med
Merete F. Arnevåg!
Sted: Hospitalet
Tid: lørdag 24. april kl. 20.00
Antrekk: Pent
Pris: kr. 100,- pr. pers.
S.U. innen 18. april til:
oivind.refvik@frogn.kirken.no
eller mobil: 412 32 004

MENY
Gazpacho
Kald, sterkt krydret spansk tomatsuppe
Marrokansk gryte
Lammegryte med aprikos, mandler og
eksotisk krydder
Sitronfromasj
Frisk hjemmelaget sitrondessert
Kaffe og mineralvann

Gudstjenester på Dyrløkkeåsen skole
En søndag i måneden arrangerer
menigheten gudstjenester påDyrløkkeåsen
skole kl. 16.30. Nytt i år er at vi starter
med middag kl. 15.30. Dette er et
sosialt og hyggelig tiltak som flere er
velkommen til å delta på. Da kan man
komme rett fra søndagsturen til
ferdiglaget middag. Middagen koster
kr. 50,- for voksne og kr. 100,- for
barn. Det er fint med tilbakemelding
til kirkekontoret innen fredag lunsj om
du/dere kommer slik at vi kan beregne
noen lunne hvor mye middag som
skal lages. Men vi lager alltid litt ekstra
så det er bare til å komme om dere
bestemmer dere i siste liten.

Neste gudstjeneste på Dyrløkkeåsen
skole er:
• 11. april kl. 16.30
Kompisklubben (10-14 åringer) vil
være med å sette preg på guds-
tjenesten. Etterpå blir det en liten
turnering i hallen.

• 7. mai kl. 16.30
• 13. juni kl 16.30
Drøbak/Frogn Soulchildren synger.

ET GODT STED ÅVÆRE
Før gudstjenesten
på Dyrløkkeåsen
på fastelavens
søndag 14/2 var
det karneval og
barna kledde seg ut.



GUDSTJENESTELISTE
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VELKOMMEN
TIL KIRKENE

Søndag 28. mars. kl. 12.00
Frogn kirke
Skigudstjeneste

Skjærtorsdag 1. april kl. 19.00
Frogn kirke
Påskemåltid etter jødisk tradisjon

Langfredag 2. april kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

1. Påskedag 4. april kl. 11.00
Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste

2. Påskedag 5. april kl. 19.00
Frogn kirke
Syng Påske!

Søndag 11. april
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste
Kl. 16.30 Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre*

Søndag 18. april
Drøbak kirke
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 11.00 Søndagsskole på Hospitalet
Kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste

Søndag 25. april kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Lørdag 1. mai kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste i samarbeid med Frogn AP

Søndag 2. mai
Kl. 10.30 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 Søndagsskole på Hospitalet
Kl. 12.00 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.30 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 19.00 Frogn kirke
Musikkandakt med Frogn Mannskor

Lørdag 8. mai
Kl. 11.00 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 12.30 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 9. mai
Kl. 11.00 Frogn kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.30 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 13.00 Drøbak kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 16.30 Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre*

Kristi Himmelfartsdag 13. mai
kl. 11.00 Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 16. mai kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Mandag 17. mai
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste
Kl. 11.15 Drøbak kirke
Gudstjeneste

1. Pinsedag 23. mai kl. 11.00
Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste
2. Pinsedag 24. mai kl. 12.00
Oscarsborg Festning
Gudstjeneste

Søndag 30. mai
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste
Kl. 11.00 Søndagsskole på Hospitalet

Søndag 6. juni kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 13. juni
Kl. 11.00 Frogn kirke
Gudstjeneste
Kl. 16.30 Dyrløkkeåsen skole
Gudstjeneste for alle aldre*

Søndag 20. juni kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

Søndag 27. juni kl. 11.00
Drøbak kirke
Gudstjeneste

*middag serveres i kantina kl. 15.30

Påsken i Drøbak og Frogn kirker
28. mars - Palmesøndag kl. 12.00
Frogn kirke
Skigudstjeneste! Det innebærer at vi
starter kl. 12.00 for at folk kan komme
seg til kirken på ski. I gudstjenesten
medvirker Drøbak og Frogn SoulChildren
og Barnegospel. Etter gudstjenesten
blir det skileker og konkurranser; salg
av pølser til inntekt for DFI’s arbeid
med skiløyper. De sørger og for løyper
helt til kirken.

Øivind Moen Refvik og
Svanhild Moen Refvik

1. april - Skjærtorsdag kl. 19.00
Frogn kirke
Påskemåltid etter jødisk tradisjon.
Vi sitter rundt langbord og opplever
hvordan den jødiske påskemåltids-
tradisjonen er, og hvordan mange
jødisk-kristne feirer sin påske. Vi leser,
synger, og spiser usyret brød, urter og
annen symbolsk mat. Nattverden blir
en del av måltidet. Vi starter kl. 19.00
og holder på et par timer.

Dag-Kjetil Hartberg og
Svanhild Moen Refvik

2. april - Langfredag kl. 11.00
Drøbak kirke
Pasjonsgudstjeneste. Jesus lidelses-
historie formidles gjennom dikt,
bibeltekster og musikk.
Skuespiller Noralv Teigen medvirker.

Anne Mathilde Klare og
Hans Martin Molvik

4. april - 1.påskedag kl. 12.00
Drøbak kirke
Høytidsgudstjeneste.
Vi feirer påskens glade budskap!
Messingkvartett, forsangergrupper fra
Kantoriet og Gospelkoret
AnneMathilde Klare, Dag-Kjetil Hartberg

og Hans Martin Molvik

5. mai - 2.påskedag kl. 19.00
Frogn Kirke
Syng påske
Vi synger oss igjennom påskens
drama. Forsangergruppe fra Kantoriet
og Gospelkoret
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KONFIRMANTER 2010

SØNDAG 2. MAI 2010
DRØBAK KIRKE

Rebecca Kjellgren
Øyvind Rokkestad Christiansen
Martine Totland Gangstøe
Vetle Olav Viggen
Joakim Thuen Svevad
Jørgen Moe
Ida Skogheim Olsen
Sander Svartbekk Sandvik
Henrik Ullersmo Nordsletten
Anniken Karlsen
Silje Thorstensen
Knut Kristen Høiland
Anna Lisa Garmann Klare
Henrik Vasbotten
Christian Berger
Lisa Øverås
Anne-Celine Gulliksen
Thor Robert Nebbenes
Lise-Marie Ålesve Frydenberg
Kaia Tønsberg
Ayla Engebrethsen
Julie Anine Grønnern
Stine Mørkhagen Granum
Ronja Malén Bråthen
Rannveig Marie Færgestad
Joakim Arntzen Engedahl
Aleksander Weik Wildhagen
Marius Indseth
Vegard Andre Selnes
Annica Norrie Moe
Julia Dimmen Sekkesæter
Hannah Strøm-Pedersen
Mette Karin Espenakk Alsaker
Maria Reidun Skarø
Benjamin Wergeland Asheim
Magnus Kaurin Rokke
Håkon Legernæs
Caroline Marie Halvorsen Hagen
Petter Hebnes Røssevold
Pernille Monita Lemke Nordhagen
Kristoffer Landsnes
Amalie Sofie Drivenes Moen
Henrik Moi Nilsen
Oda Westby
Marius Dreyer
Nikolai Sætre
Tommy Madsen
Barbara Svendsen
Philip Karlsen Mc Gowan
Steffen Glenne

LØRDAG 8. MAI
DRØBAK KIRKE

Amanda Soldal Rasmussen
Ulrik Berg Karlsson
Marcus Mattias Gøte Karlsson Gulbrandsen
Adrian Bødker Nilsen
Eline Glenne
Fredric Benneche Steira
Camilla Scharp Gulbrandsen
Ruben Anderssen Fjeld
Karl-Emil Ramstad Franzvåg
Henrik Krogager Albertsen
Martine Huseby Kaxrud
Marie Celine Smeby Fremstad
Mie Amalie Kroken Eriksen
Marit Svinndal
Magnus Wergeland
Håkon Wergeland
Julie Berget
Sandra Skar Halvorsen
Victoria Stensrud Andersen
Brede Kjølhamar
Maria Midthjell
Adrian Haukåssveen Risan
Malin Jacobsen
Espen Skar Halvorsen
Dennis Kristiansen Fjellstad
Mikkel Aleksander Aarstrand
Sjur Barstad Nyborg
Hans-Marius Paulseth

SØNDAG 9. MAI
FROGN KIRKE

Ole Anders Ek Lundby
Kristian Kristensen Høgmoen
Alexander Waler-Larsen
David Aleksander Ottestad
Silje Merethe Røyrvik Sørvig
Andrine Tomter
Mats Knutsmoen Borgen
Kristine Ingebretsen
Silje Landrø Botten
Maren Digerud Berg

SØNDAG 9. MAI
DRØBAK KIRKE

Martine Cecilie Arvesen
Camilie Gilbertine Tretli
Andre Larsen
Eirik Almås Wendel
Erik Andersen Moderhak
Jenny Kristine Andreassen Nygård
Eirik Sture Børressønn Aursnes
Pernille Krog Torp
Cornelia Reme-Ness
Connie Siren Johansen
Hanna Marie Andersen
Sandra Holte
Kasper Nikolai Ryste
Sebastian Nordby
Anette Buene
Erik Struijk Holmen
Mats Gultvedt
Christoffer Bruun Paulsen
Sofie Helen Lilleng
Maylen Borge Svae
Margit Werner Kristiansen
Solveig Tønder Sandberg
Maria Victoria Magnussen
Daniel Østli Erevik
Kim Andre Iversen
Mina Hirsum Lystad
Peder Waldemar Mæhle
Sebastian Resvold
Christina Cèline Fleisje Straumfors
Kristoffer Jensen
Sander Myers
Markus Woll
Helene Røkkum

Konfirmanter våren 2010
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Som i fjor var Mesnali leirsted måletfor bussene som tidlig en fredag i
januar dro av gårde med 80
konfirmanter om bord. Tre prester,
kantor, fire foreldre og to ungdoms-
ledere dro i fellesskap opplegget
denne helgen. Konfirmantene var delt
i 5 grupper og var i løpet av fredag og
lørdag innom to utendørsaktiviteter
med teambuilding, en samling om

påske, en om vennskap/mobbing og
en med korsang. Innimellom dette var
det tid til godterispising på rommene,
kortspill og avslapping på hyttene.
Lørdag kveld hadde vi en flott kvelds-
gudstjeneste i Mesnali Kapell hvor alle
kunne delta på mange forskjellige
måter; lystenning, dåpspåminnelse,
forbønn og sang. Søndag formiddag
ble Mesnali Olympiske leker avholdt,

helt klart inspirert av et visst mester-
skap i traktene i 1994. Noen av
konfirmantene påsto de ikke husket så
mye fra den gang, og ble derfor
tvunget til å lære den nydelige
”OL -floka”. Takk til foreldrene som
bidro på en flott måte, og til
konfirmantene for god innsats på alle
måter!

GLIMT FRA KONFIRMANTLEIR 2010

Konsert til inntekt for Haiti
Drøbak Gospel tok initiativ til å arrangere en konsert til inntekt for jordskjelv-
ofrene på Haiti, og 14. februar ble konserten holdt i Drøbak kirke. Ved siden av
arrangørkoret bidro St. Hallvardguttene og Drøbak Kantori med hver sin avdeling.
Kantor Hans Martin hadde trommet sammen et band for anledningen med
Marius Solbakken på gitar, Jan Martin Kvile på bass, Jon Erik Bokn på trommer
og Olav Nordsjø Lund på piano. Ellers bidro Siv Iren Misund med noen gospel-
låter i beste ’Mahalia Jackson stil’. Vera Olsnes hadde kunstsalg i våpenhuset.
Det ble en flott og variert konsert som innbrakte ca. kr. 16.500,- til Haiti.

Drøbak Gospel - “We are family!”

Program for våren 2010
KRISTNE FELLESMØTER
Alle møter i er i Frelsesarmeens
lokale i Drøbak kl. 18.00:

7. mars
Karin Kristiansen

21. mars
Ole Bjørn Saltnes

11. april
Frank Gjeruldsen, Frelsesarmeen

25. april
Tom Arild Fjeld, evangelist

9. mai
Berit og Tore Gjævert

30. mai
Geir Kristian Johannessen,
Misjonsforbundet

13. juni
Elsa og Kåre Arnesen, Frelsesarmeen



Livetsgang
Døpte
Dåpsdato Navn

22.11.2009 Sander Bugge Bøhlerengen
22.11.2009 Anniken Josefine Dahl
22.11.2009 Jonathan Whyte Seim
22.11.2009 Philip André Kvamsøe Iversen
06.12.2009 Christian Sødermann Rørstrøm
13.12.2009 Ask August Eide Melaas
13.12.2009 Isabel Markussen
27.12.2009 Aksel Krisander Dahl Skikstein
27.12.2009 Ella Konstanse Dahl Kallstad
03.01.2010 Pål Sebastian Folkedal
03.01.2010 Alexander Inderhaug Lund
24.01.2010 August Myhre-nielsen
24.01.2010 Sigurd Funderud Fosse
24.01.2010 Adrian Galland
07.02.2010 Jonas Lund-roland
14.02.2010 Hans Christian Marthinsen

Bernhardsen
14.02.2010 Casper Haug Lunde
21.02.2010 Oliver Rokkerud
21.02.2010 Niclas Christiansen
21.02.2010 Andreas Langebeck Pettersen
21.02.2010 Olivia Rokkerud
28.02.2010 Aiman Mohammad Ahmad
28.02.2010 Khanzad Ahmad Mustafa Aziz
28.02.2010 Mathias Frette Allsted
07.03.2010 Martin Skalle Treider

Vigde
Vielsesdato Navn

20.02.2010 Tine Landehagen Gulbrandsen
og Jodi Mcdonald

06.03.2010 Silje Eirin Johansen og
Trond Kjetil Fotland

Døde
Dødsdato Navn

15.11.2009 Gertrud Oberscheit f. 1913
17.11.2009 Einar Saxebøl f. 1923
18.11.2009 Gudrun Marie Pedersen

f. 1913

21.11.2009 Kari Barfod Reff f. 1930
23.11.2009 Rolf Eriksen f. 1925
27.11.2009 Rolf Øien f. 1927
28.11.2009 Truls Louis Westerberg

Andersen f. 1946
29.11.2009 Trygve Ulset f. 1946
01.12.2009 Erik Andreas Andresen

f. 1916
09.12.2009 Halvard Kjus f. 1940
14.12.2009 Berit Dahl f. 1937
17.12.2009 Ragnhild Maud Kristiansen

f. 1919
25.12.2009 Rolf Sveen f. 1936
26.12.2009 Inger Marie Kristiansen

f. 1926
28.12.2009 Valborg Baltzersen f. 1911
01.01.2010 Bjarne Konrad Karlsen

f. 1915
01.01.2010 Gudrun Synnøve Andersen

f. 1928
04.01.2010 Else Bergljot Evensen

f. 1915
09.01.2010 Åse Teigen f. 1930
09.01.2010 Sven Erik Bodin f. 1952
14.01.2010 Ellen Karin Venøy Jacobsen

f. 1958
15.01.2010 Kari Fuglesang f. 1922
15.01.2010 Nina E Johannessen

f. 1958
17.01.2010 Birger Algot Eriksson

f. 1922
25.01.2010 Rolf Skogli f. 1925
30.01.2010 Mary Charlotte Wiktoria

Rommerud f. 1920
02.02.2010 Christian Berle f. 1963
08.02.2010 Gunhild Olivia Henrichsen

f. 1909
08.02.2010 Anne Marie Gulbrandsen

f. 1942
10.02.2010 Lilly Irene Prestby Agnor

f. 1949
10.02.2010 Eva Løvaas f. 1929
12.02.2010 Alf Norberg f. 1906
14.02.2010 Haakon Isdahl f. 1919
23.02.2010 Lise Trystad f. 1932
25.02.2010 Ingebjørg Kaspara Skavås

f. 1919
26.02.2010 Anton Ragnvald Larsen

f. 1927
28.02.2010 Solveig Jorun Andersen

f. 1938
05.03.2010 Ellen Oline Ermesjø

f. 1914
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Vinterens vakreste eventyr, det er
hva jeg tenker de fleste dagene

jeg har vært på jobb i vinter.
Nå har vi vært veldig heldige med
vinteren, det har vært stabilt kaldt og
med masse snø, og jammen har det
vært mye sol fra skyfri himmel.
Frogn kirkegård er et fantastisk vakkert
skue i soloppgang i januar og februar i
15-20 kuldegrader. De store flotte
bjerkene skinner som gull, lodne av
rim i morgensolen, og som det glitrer
og knaker i snøen. Jo jammen koser
jeg meg her jeg går og inspiserer
kirkegården (og blir inspirert), en tidlig
morgen i januar, og tenker på hva jeg
skal skrive i menighetsbladet. Jeg vil
dele litt av den herlige opplevelsen jeg
får og har ved å arbeide akkurat her, at
jeg nyter å jobbe på en kirkegård, om
det enn høres rart ut, og jeg skal
fortelle litt om hva vi gjør til de for-
skjellige årstider. Så da faller det seg
naturlig å begynne med vinteren,
siden det er den vi er inne i nå.

Julen kom jo i år med masse snø, og
vi fikk en utfordring med å måke til
julegudstjenester, men parkeringsplasser
og trapper ble måkt. I etterkant har vi
fått måkt alle hovedveier og stier inne
på kirkegårdene, så vi håper det er så
de fleste kommer seg vel fram til sine
gravsteder.

Til gravferder må vi sørge for at det er
godt måkt og strødd, slik at gravfølget
kommer seg fram til gravstedet.
Begravelser om vinteren må vi ha
beskjed om i god tid, fordi det er tele i
bakken. Da har vi et stort tineapparat
som vi legger på bakken der vi skal
grave. Tineapparatet tiner ca. 25 cm i
døgnet. Så skal det graves og gjøres
klart, pent, trygt og presentabelt til
kisten og gravfølget kommer.
Kirkegården på Frogn kan se rotete og
stygg ut for de som har graver rundt
stedet vi graver opp til ny grav. Fordi
det veldig trangt, må vi ofte flytte på
flere gravstøtter og plantefelt for å få
gjort arbeidet. Av og til må vi flytte
store gravminner for å ivareta sikkerheten.
Men vi rydder selvfølgelig opp, og det
skal ikke bli veldig synlig at vi har
rotet rundt oss, når vi er ferdige.

Før snøen kom, ble alle krakker og
kasser tatt inn, oljet og malt, slik at de
er klare til en ny sommer. Spader,
raker og lignende med dårlige eller
ødelagte skaft, blir reparert og som
nye igjen. Mange av maskinene våre
har et vedlikeholdsprogram som vi må
følge, som traktor og gressklippere,
men i hovedsak er det rengjøring,
oljebytte, smøring, og slipe knivene på
gressklipperene.

Vinteren går også med til oppdatering
av kart, føring av protokoller og annet
forefallende arbeid. Om vi har tid, så
besøker vi andre kirkegårder for å se
litt hvordan det ser ut andre steder og
hvilke forhold andre rundt oss jobber
under. Det er hyggelig å knytte
kontakter med kirkegårdsarbeidere i
kommunene rundt oss.

Jeg jobber også som kirketjener en
helg i måneden, så jeg har jo noen
oppgaver innendørs også, og møter
mange av dere inne i kirken.

Jeg ønsker å formidle at vi håper vi
behandler alle vi møter og snakker
med, med den største respekt, ydmykhet
og forståelse for hva dere måtte ønske
å formidle til oss. Vi er til stede for
dere, og vil gjøre vårt beste for at
kirken og kirkegården er et godt sted å
være og å møte både oss som jobber
her og andre mennesker.

Jeg er også i ferd med å utdanne meg
til å bli gartner, som jeg begynte på
høsten 2009, og blir ferdig til sommeren
2011. Jeg håper jeg kan bruke mine
kunnskaper som både agronom og
gartner, slik at kirkegårdene i Drøbak
og Frogn blir en fryd for alle som
kommer på kirkegårdene våre.
Arbeidet nå framover blir å forberede
våren og sommeren, for da har vi en
hektisk tid foran oss.

Marit Andresen

Vinteren på kirkegårdene
i Drøbak og Frogn



HVERDAGSLIV

For mer enn 2000 år siden, påpåskedagen, ble en kvinne et viktig
budskap til del.
Maria Magdalena hadde besøkt Jesu
grav tidlig om morgenen og oppdaget
at graven var tom.
Oppskjørtet kom hun til disiplene for
å fortelle hva hun hadde sett. Peter og
Johannes løp av sted for å se om det
var sant at Jesus var stått opp…
Dette er fortsettelsen på en lang historie
hvor kvinner verdsettes, gis ansvar og
tas på alvor…

Alle verdens kvinner har nettopp hatt
bursdag!
For 100 år siden tok sterke, flotte
arbeiderkvinner initiativ til arbeid for
å styrke kvinners rettigheter. Saken
som samlet var kvinners stemmerett.
I 1975 proklamerte FN 8. mars til
Internasjonal kvinnedag - uavhengig
av partitilknytning. Dette tilførte dagen
ny kraft og betydning. Samtidig var det
en erkjennelse av at kvinner og barn
er en særlig utsatt gruppe som trenger
spesielt fokus og særskilt beskyttelse.

Kvinnedagen har i de senere år vært
preget av standpunktene til marginale
politiske grupperinger. Mange med
meg har nok tenkt at deres tilnærming
og uttrykksform har vært- og er - for

snever, at den ”glemmer” at vi er
kvinner – at de fremmer kvinnekamp
med målsettingen å bli lik mannen og
at de dermed ikke representerer det
jeg står for.
En ting er i hvert fall sikkert: Uten våre
forkvinners utrettelige arbeid for
likestilling og likeverd ville VÅRE
kvinneliv vært ganske annerledes. Vi
har mye å takke disse dyktige, uredde
kvinnene for.

Vi som lever våre hverdagsliv med
menn, barn, barnebarn og svigermødre,
med kulturutfordringer og tidsklemme,
med deltidsstillinger og tusen gjøremål.
Vi som kjenner på kroppen hvordan
det er å være kvinne og mor og som
erfarer hvilke saker som er viktige for
OSS. VI utfordres til å bidra og å sette
vårt preg på dagen. Først da blir dagen
det den er ment å være, et bredt
engasjement ut i fra et kvinneperspektiv.
Sett i internasjonal sammenheng
fremstår Norge som et lite paradis.
Formelt sett har vi oppnådd likestilling
på de fleste områder. Men også i
Norge finnes kvinner som opplever
vold og overgrep. Mange innvandrer-
kvinner er utsatt for betydelig under-
trykkelse og frarøving av frihet. Det er
nok å nevne tvangsekteskap, omskjæring
og kvinner som holdes hjemme og

som ikke en gang får lov til å gå på
norskkurs.
Om vi beveger oss utenfor landets
grenser er mange kvinners situasjon
larmerende. Pikefostre aborteres bort ,
kvinner og barn i krigsherjede land
utsettes for vold, tortur og overgrep.
Listen kan gjøres lang. Det er en lang
vei å gå før kvinner over hele verden
kan oppleve et verdig liv.

Mitt mål som kvinnesakskvinne er
ikke å bli en kopi av mannen. Nei,
mitt mål er at alle mennesker skal
kjenne seg respektert og verdsatt ut i
fra den man er, uavhengig av kjønn.
Det handler om likeverd og grunn-
leggende respekt for hverandre som
medmennesker, med alle våre
rariteter, muligheter og begrensninger!
Det handler om å være rause med
hverandre og å tillegge hverandre de
beste hensikter! Det handler om å
våge!

”Den som våger risikerer å miste
fotfestet for en liten stund, den som
ikke våger risikerer å miste seg selv.”
Søren Kierkegaard

Bente Bjerknes

Kjære medsøstre

Det er mulighet for å få utført
gravstell på Drøbak og Frogn

kirkegård. Gravstellet er basert på
selvvanningskasser hvor blomster-
jorden alltid får tilført nok vann fra en
vannbeholder i bunn. I løpet av mai,
når det ikke lenger er fare for nattefrost,
blir jorden i selvvanningskassene
skiftet ut og sommerblomstene plantet.

I løpet av sommersesongen blir
plantene stelt, og i september plantes
det ut høstlyng som står til vinteren
kommer.
Gravstellet er basert på forhåndsbetaling
for et visst antall år.
For mer informasjon om gravstell, ta
kontakt med kirkekontoret på
telefon 64 90 61 72.

Gravstell på kirkegårdene i Frogn
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INTERVJU

Familien Grumstads liv fikk et nyttinnhold i påsken i fjor. Datteren
Kristin som da var 14 år, fikk diagnosen
leukemi midt i påskeuken. Mamma
Hilde og Kristin oppsummerer her hva
som skjedde.

Da du opplevde en hver mors
mareritt, hvor fikk du krefter til å
hjelpe Kristin?
Hilde: Midt oppe i en slik krise var det
godt å kjenne en trygghet i at leger og
sykepleiere på Rikshospitalet tok
ansvar for Kristin og at hennes
behandling skulle bli best mulig. Det
var også godt å kjenne at vi hadde et
stort nettverk rundt oss som viste
omsorg. Vi visste at det var mange
som ba for oss, og det ga kanskje litt
ekstra krefter, ellers er det ikke vanskelig
å ville hjelpe barna sine uansett hva
som skjer.

Hvordan opplevde dere å være på
sykehuset i påsken?
Hilde: Det var spesielt å være der i
påsken, med et budskap som har
betydd mye for meg i mange år. Å lese

påskens tekster om kampen mellom
liv og død ble veldig sterkt. Samtidig
kjentes det godt å være der i en uke
hvor alt står litt stille. Påsken har i
mange år vært en spesiell høytid for
meg, og den blir enda sterkere etter
dette året. Det ble tent mange lys for
Kristin i kirkene i Frogn denne påsken,
og hun ble bedt for i en gudstjeneste.

Hvordan opplevde du det, Kristin?
Kristin: Jeg husker ikke så mye, og
tenkte ikke så mye på at det var påske.
Jeg kommer aldri til å glemme påsken
2009. Nå bare gleder jeg meg til
påsken 2010.

Hvis det samme skulle skje en av dine
venner, hva ville du ha gjort?
Kristin: En sms i første omgang. Det er
ikke alltid man er klar for de lange
samtalene, men det er godt å vite at
omgivelsene er informert. En god venn
tok på seg å bringe nyheten videre, og
for oss fungerte det bra.Jeg ville dratt
mye på besøk, fortalt om hvordan jeg
opplevde å være syk og prøvd å stille
opp som en god "støttekontakt"

Er det en salme eller sang som har
betydd ekstra mye for deg i denne
tiden?
Hilde: Musikk betyr mye for meg.
Etter at Kristin ble syk var det mye jeg
ikke orket å høre på. Følelsene ble for
sterke. Sakte, men sikkert, kan iPoden
spille det meste som er lagret der. Det
å gå i kirken og også synge salmer var
heller ikke lett. Det ble for sterkt
følelsesmessig. Nå er kirken igjen et
godt sted å være. Å synge "Lean on
me" med Drøbak gospel i Drøbak
kirke får tårene fram i øyekroken.
Blir det kirkebesøk etter fjellpåsken i
år håper jeg å få synge "Han er opp-
standen" med litt tøffe trommerytmer.
Kristin: Musikk har betydd mye for
meg. Da tenker jeg på noe annet. Jeg
liker rock og grunge godt. Jeg har nok
ikke så mange salmefavoritter, men
liker veldig godt "Klapp alle hender i
glede" som faktisk er en påskesalme.

TAVARE PÅ
HVERANDRE!
Intervju med Hilde og Kristin Grumstad

Øverst: Kristin Grumstad
Nederst: Hilde Grumstad


