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Dette tilbys
mens vi venter...

Vi venter…
Velkommen til Advent 2012
– Festival for Drøbak og Frogn!
I dette programmet finnes det mange
små og store anledninger til å oppsøke
adventstidens stillferdige egenart underveis mot julen og solvervets skimmer.
Kirkens nyttår feires nettopp ved Advent
- helt uten fyrverkeri og baluba. Ganske
forsiktig - nærmest prøvende - lyser Advent
og det nye kirkeårets begynnelse over oss
og markerer kanskje vår reise på jorden i liv og tid, på godt og ondt?
Vi ønsker det slik, og håper at denne tredje
adventsfestivalen blir til glede!
Jo Selsjord

Gudstjenestereform i Den norske kirke

Adventsfestivalen vil markere starten
på nye gudstjenester Drøbak og Frogn
kirker. Kirkerådet startet i 2003 arbeidet
med å fornye gudstjenesten i Den norske
kirke. Fra 1. søndag i advent vil alle
kirker i landet ha innført nye ordninger.
Adventsgudstjenestene vil ta i bruk ny liturgi
i både familiegudstjenester og i høymesser.
Kom og opplev vakre festivalgudstjenester
med ny form og musikk.

Arrangør

Festivalledelsen består av:
Elena Chalneva Sirnes, Anne-Mathilde Klare,
Hans Martin Molvik, Jo Selsjord,
Vera Olsnes, Govert van den Brink.
Grafisk design: Tone Buene
Det blir videooverføring av alle
gudstjenester og konserter til Grande og
Ullerud sykehjem. Ansvarlig: Svein Moen.

Adventstiden er din
Sponsorer:

Den norske kirke
Akershus Amtstidende
Galleri Vera

Advent 2012

1. adventsuke
- vi tenner et lys for glede

1. desember LØRDAG
Drøbak kirke kl. 12.00

Korkonsert med Det Norske Guttekoret
Synger Advent- og Julemusikk
Dirigent: Danuta Kozon
Organist: Abram Bezuijen
Billett: kr 200 (v) / kr 150 (h) / kr 100 (b) /
kr 500 (fam.), fri entré for gutter under 16 år

2. desember SØNDAG
Frogn kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste
med 11-åringer som har deltatt på ”Lys
våken” overnatting i kirken (ny liturgi)
Prest: Maria Ådland Monger
Drøbak og Frogn Soul Children deltar
Dirigent: Svanhild Moen Refvik

Drøbak kirke kl. 19.00

Korkonsert med Drøbak Kantori
Utdrag fra G.F. Händels ”Messiah”
Dirigent: Hans Martin Molvik
Klaver: Jeva Berzina
Solist: sopran Karoline Kongsten
Billetter: kr 100 (v) / 50 (b) / 200 (fam.) selges
ved inngangen

6. desember TORSDAG
Drøbak kirke kl. 19.00

Store diktere om
”Den lille mann og Gud”
Resitasjon: Noralv Teigen
Musikk: Hans Martin Molvik
Fri entré

8. desember LØRDAG
Drøbak kirke kl. 12.00

Konsert med Drøbak Pianoakademi
Pianoakademiets elever i alderen 5 til 20 år,
sammen med klaverpedagog Elena C. Sirnes,
inviterer til en flott musikalsk opplevelse
Fri entré
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2. adventsuke
- vi tenner to lys for håp og glede

9. desember SØNDAG
Drøbak kirke kl. 11.00

Festivalhøymesse (ny liturgi)
Prest: Anne Mathilde Klare
Organist: Hans Martin Molvik
Drøbak Kantori deltar

Hospitalet kl. 11.00-13.00

Søndagsskolens juleverksted
Alle barn er hjertelig velkommen

Drøbak kirke kl. 17.00

Speidernes Lysmesse
Prest: Anne Mathilde Klare

13. desember TORSDAG
Drøbak kirke kl. 19.00

Korkonsert med Nesodden og Frogn
kammerkor
Dirigent: Gunnar Bjerknes Haugen
Fri entré

14. desember FREDAG
Drøbak kirke kl. 19.00

Konsert med Julie og David Coucheron
Musikk av bl.a.
Tomaso Vitali,
W.A Mozart,
J. S. Bach,
F. Schubert
David (fiolin) og
Julie Coucheron
(klaver) har spilt
sammen siden
de var 5 og 7 år
gamle. De har
20-års jubileum
neste år! Sammen har de gitt ut to CD-er
som er solgt i et stort opplag og vært til
glede for mange klassisk musikkelskere.
Med topp utdannelse fra både Juilliard
School i New York og Royal Academy of
Music i London – har de det siste året også
debutert både i Wigmore Hall i London og
Carnegie Hall i New York til stor begeistring
fra anmeldere og publikum.
Billetter: kr 200 (v) / kr 50 (b) selges ved inngangen.
Billetter kan evt. reserveres på tlf. 95 83 78 76
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2. adventsuke
- vi tenner to lys for håp og glede

15. desember LØRDAG
Drøbak kirke kl. 19.30

”Jol i mi song”
- konsert
med Sondre
Bratland &
ensemble
Gjør deg klar
for en kveld
med dempet ro,
hvor den gode
julefølelsen
varmt og
stille tvinger
julestresset bort. Når Sondre Bratland nå
drar på turné, gir en av Norges største
folkemusikere deg en befriende pause fra
julestria gjennom sin nære formidling av
noen av de vakreste julesangene vi har.
Tore Bruvoll – gitarer, Sigbjørn Apeland –
tangenter, Nils Økland - feler.
Billetter: kr 275 (v) / kr 95 (b) på Billettservice eller
ved inngangen fra en time før konserten

3. adventsuke
16. desember SØNDAG
Drøbak kirke kl. 11.00

Festivalhøymesse (ny liturgi)
Prest: Dag-Kjetil Hartberg
Organist: Arild Heggelund

Frogn kirke kl. 17.00

”Vi synger og spiller julen inn”
Frogn Mannskor, Drøbak/Frogn skolekorps,
Drøbak og Frogn Soul Children, Det
Norske Guttekoret og Drøbak og Frogn
Barnegospel.
Prest: Dag-Kjetil Hartberg

Drøbak kirke kl. 19.00

”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak Mannskor, Beatleskoret,
Drøbak Musikkorps og Drøbak Kantori
Prest: Dag-Kjetil Hartberg
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3. adventsuke
- vi tenner tre lys for lengsel,
håp og glede

18. desember TIRSDAG
Drøbak kirke kl. 19.00

Foto: Marie Vallestad

Julekonsert med Audun og Elise
Audun Aschim
Steffensen (gitar)
og Elise Tegnér
(hardingfele/fele)
inviterer til en
stemningsfull
julekonsert med
folkemusikk og
gode historier fra
Follo, julesanger
og egne
komposisjoner
med et jazz-preg. Begge er studenter ved
Norges Musikkhøgskole.
Audun er fra Langhus. Han er gitarist/
komponist og studerer jazzgitar. Elise er fra
Drøbak, studerer folkemusikk og har jobbet
mye med å gjenopplive gammel folkemusikk
fra Follo. Som gjesteartister har de invitert
unge talenter fra Drøbak.
Billetter: kr 120 (v) / kr 70 (b/st) selges ved inngangen

20. desember TORSDAG
Drøbak kirke kl. 18.00

”Julegaven” - Konsert med Trine Rein,
Drøbak Gospel og Drøbak/Frogn
Soul Children
Få norske artister
har en så sterk
stemme som
Trine Rein.
Musikken du
får høre er en
blanding av
kjent og kjær,
norsk julemusikk
og svingende
sørstatsgospel.
Trine Rein
formidler et klart budskap i kirkene hun
besøker, og denne kvelden har hun Drøbak
Gospel og Drøbak Soul Children med seg
på laget. La deg rive med, her blir det høy
stemning, masse sang og juleglede!
Gratis inngang for barn under 5 år.
Billetter: kr 340 på Billettservice eller
ved inngangen
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4. adventsuke
- vi tenner fire lys for lengsel,
glede, håp og fred

23. desember SØNDAG
Frogn kirke kl. 20.30 og kl. 23.00
Midtnattskonsert
Nesodden/Frogn kommerkor
Dirigent: Gunnar Bjerknes Haugen

Gratis adgangstegn fås på Servicetorget i Rådhuset
fra mandag 17. desember

24. desember MANDAG
JULAFTEN
Drøbak kirke kl. 13.00

Familiegudstjeneste
Prest Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar

Drøbak kirke kl. 14.00

Familiegudstjeneste
Prest Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar

Drøbak kirke kl. 15.00

Gudstjeneste
Prest Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar

Drøbak kirke kl. 16.00

Gudstjeneste
Prest Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar

Frogn kirke kl. 14.30

Familiegudstjeneste
Prest Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel og Soul Children deltar

Frogn kirke kl. 16.00

Gudstjeneste
Prest Dag-Kjetil Hartberg
Frogn Mannskor deltar

25. desember TIRSDAG
1. JULEDAG
Frogn kirke kl. 12.00

Høytidsgudstjeneste
Prest Dag-Kjetil Hartberg
Messingkvartett deltar
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Adventskunst
Grete Refsum er kunstneren bak
kustverkene i Frogn- og Drøbak kirke
i adventstiden.
Hun arbeider med en krevende teknikk. Sten
og streng er materialene hun binder sammen
til vakre sakrale kunstverk. Hun er en meget
anerkjent og etterspurt kunstner. Se hennes
hjemmeside www.refsum.no og hennes
imponerende CV. Drøbak Adventsfestival er
takknemlig for Grete Refsums deltagelse i vår
adventsfeiring.
I Frogn kirke står Grete Refsums
kors plassért rett på gulvet
til høyre for alteret. På
gulvet rundt korset er det
allerede mange stener. Du
er velkommen med din egen
sten, kanskje én fra din
hage, eller én du nettopp
fant på veien, legg den ved
korset som en byrde, brev, et
budskap eller en bønn. Tenn
ett lys og plassér det på stenene. Dersom du
ikke har din egen sten, kan du ta én fra kurven
ved korset. På pilegrimsveien til Santiago de
Compostella er det blitt en høy varde av stener,
lagt der av vandrere. Dette har vi hatt i tankene
da vi valgte kunst for adventsfeiringen i Drøbak.

Foto: Halvord Haugerud

Korset som er avbildet her i programmet, er
vakkert pyntet med vinterrim. Nå er korset
kommet inn i varmen i kirken. Kulen i midten
på korset vil bringes på plass på korset av
barn under julaftens gudstjeneste. Et symbol
på Jesubarnets komme til krybben og jorden.
Krybben og korset i samme kunstverk,
kristendommens to sentrale symboler.
På gulvet ved alterringen i
Drøbak kirke er det også et
verk av Grete Refsum. Det
er en ”ball” laget av porfyrsten, bundet sammen av
metalltråd. Den ligger med
sin bastante tyngde som
et punktum, et Amen til
adventstiden og julens budskap. Et velkomponert
kunstverk for Drøbaks barokk-rokokko kirke.
Vera Olsnes

... vi venter på
julen 2012

