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Årsmelding 2019 – Kulturutvalget Frogner menighet 

  
Utvalget har videreført fjorårets program med foredrag, konserter og 

menighetstur.  

KU har som tidligere tatt utgangpunkt i dets mandats pkt. 2 om «…å 

inspirere til, planlegge og gjennomføre arrangementer og andre tiltak 

av kulturell og kirkelig karakter». 

KU er fra februar 2019 opptatt som medlem av Norske  

Kirkeakademier. Dette medfører visse endringer i vedtekter samt noen 

føringer på programmet.  

Espen Selvik har startet opp seniorkoret Frogner Singers, og vi venter 

spent på første konsert –  i april 2020!  

På Hellig tre konge festen 05.01.20 opptrådte de med 2-3 sanger. 

 

Medlemmer har i perioden vært Anders Bjørnsen, Liv Clemens, 

Anitra Terese Eriksen, Erik Grøttum, Grethe M. Robertsen og  

Inger Elisabeth Solem. 

Arrangementer: Det har vært avholdt 18 arrangementer.  

Annonsering og fremmøte: Det har som tidligere vært annonsert i 

montrene utenfor kirken, på egen bukk på selve dagen, i 

Kunngjøringene under gudstjenesten, i Månedsbrevet, på nettstedet 

detskjerioslo.no og på KUs egen facebook-side. Dessuten har vi i 

begrenset grad benyttet både Klassekampen og Aftenposten. Vi 

ønsker også å takke Dag Bæverfjord for mange flotte plakater til ulike 

arrangementer. Deltagelsen har variert fra 30 + til over 300 (Hoem) 

 

Økonomi: Stiftelsen Frogner menighets legat bevilget kr. 80.000,- i 

støtte. KU har som tidligere ønsket å honorere de involverte deltagere. 

Regnskapet viser utgifter på kr. 60.630,90 og inntekter på kr. 

119.196,19. 
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                                    ARRANGEMENTER  2019 

Dato / Sted Tittel / Utøvere 

Lørdag 5.1 

Frogner kirke 

 

 

 

Forfatteren Edvard Hoem kåserer om «Bibelen på prærien» 

basert på hans romanserie om slekten fra Romsdal, utvand-

ringen til USA og Canada og livet på prærien. Sang av 

Hjørdis Helena Oftestad, sopran, akk. Inger Elisabeth 

Solem.  Entré kr.100,- 

Søndag 6.1  

Schafteløkken 

Hellig tre kongers fest. Bevertning, julesanger og gang rundt 

juletreet. Sang og musikk ved Ingrid Oftung, sopran og Siril 

Valberg, klavér. Gratis adgang.    

Lørdag 19.1 

Kirkestuen 

«Min mor valgte meg». Organist, forsker og musikk-

formidler, professor Harald Herresthal, presenterer boken 

om sine foreldres dramatiske livshistorie, om den 20 år 

gamle ungpike Bjørg fra Narvik som under krigen forelsket 

seg i den 12 år eldre tyske militærmusikeren Heinz 

Herresthal. Det er en fortelling om sterke og målbevisste 

kvinner, om bakgrunnen til Bjørg og Heinz og om deres 

kamp for et verdig liv i etterkrigstiden. Entré Kr. 50,- 

Lørdag 26.1 

Kirkestuen 

Konsert med to musikere i internasjonal klasse:  

Marina Kan Selvik, klavér, og Christopher Tun Andersen, 

fiolin, spiller store verker av Fauré, Rossini, Grieg og 

Tsjajkovskij.  Entré Kr.100,- 

Lørdag 9.2 

Kirkestuen 

«Midt imellom: Tanker om å unngå skråsikkerhet og være 

åpne for tvetydighet». Foredrag ved Henrik Syse, filosof, 

professor og forsker ved PRIO 

Lørdag 16.2 

Kirkestuen 

«Operaperler» Konsert ved musiker fra Operaorkesteret 

Madelene Berg, fiolin, og Andreas Taklo, klavér, forteller 

og spiller fra operalitteraturen. Kjente og kjære operaperler:  

* Una furtiva lagrima fra Elskovsdrikken,  

* Voi Che sapete fra Figaroas bryllup  

* Blomsterarien fra Carmen 

* Juvelarien fra Faust  

* Kuda kuda fra Eugene Onegion  

* Musetta arie fra La Boheme 

* Pour quoi me reveiller fra Werther 

* Un bel du vedremo fra Butterfly   

* O, Mio babbino Caro fra Gianni Schicchi.  Entré Kr. 100,- 

Lørdag 2.3 

Kirkestuen 

Kristen tro - oppdatert. «Fanger har sjel». Foredrag ved 

Marit Skartveit, kapellan i Frelsesarmeens fengselsarbeid 

som lager retreat i Halden fengsel. Noen utvalgte innsatte bor 

sammen i et lite «kloster» i fullstendig stillhet i tre uker. Hun 

forteller om hva stillheten gjør med fangene og hvordan den 

forandrer deres Guds - og selvbilde. Arr.: Kulturutvalget og 

Ordo Crucis 
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Lørdag 6.4 

Kapellet 

«Mot påske» - poesi og musikk. Skuespiller Anitra Terese 

Eriksen, poesi, og Martin Myhre Olsen, saksofon. Utvalgte 

dikt inspirert av vår og påske av norske lyrikere som Hans 

Børli, Gunvor Hofmo, Andre Bjerke, Edvard Hoem med 

flere. Fremføres og bindes sammen av klangen av nydelige 

saksofontoner. Entré Kr. 100,- 

Lørdag 27.4 

Kirkestuen 

Kristen tro - oppdatert. «Hva sier dine bønner om din tro?». 

Foredrag ved Merete Thomassen, prest og førsteamanuensis 

ved Det teologiske fakultet i Oslo. Sammen med Sylfest 

Lomheim har hun skrevet boken «Når dere ber».  

Arr.: Kulturutvalget og Ordo Crucis 

Lørdag 4.5 

Kirkestuen 

Konsert med «Duo Futt» Julie Yuqing Ye og Olga 

Jørgensen, klavér. Program:  

* G. Fauré: Dolly Suite 

* F. Polenc: Sonate for fire hender  

* N. Asheim: Variasjoner av Mikkel rev 

* I. Stravinsky: Russisk dans fra balletten Petruscha 

   arrangert for fire hender.  Entré Kr. 100,- 

Lørdag 15.6 

 

Menighetstur til Hagan, Skredsvigmuséet i Eggedal.  

Innlagt stopp på Kittelsen museet på hjemreisen.Turguide er 

Skredsvig- guide Jan Langvandsbraaten. Enkel servering 

Avreise kl.9.30 med retur ca. kl.16.00  Pris Kr. 400,- 

Torsdag 29.8 

kl.18.00 på 

Schafteløkken 

Konsert «Musikk over alle grenser» Unge talenter fra 

Griegselskapet i Moskva deltar under ledelse av Valeria 

Blok, presidenten i Griegselskapet. De vil fremføre verker 

for klavér, fiolin, saksofon, gitar, fløyte og russiske folke-

instrumenter: balalaika, gusli og domra. Gjesteartist: 

Mathias Rugsveen på akkordeon. Kl.18.00 Entré Kr.130,-

Salg av kaffe, te og kaker. Dørene åpnes kl.17.30 Arr.: 

Norsk-russisk kulturforum og Norsk-russisk kultursenter i 

samarbeid med Kulturutvalget 

Fredag 13.9 

kl.20.00 

Kirken 

Oslo Kulturnatt - Foredag: «Frogner kirke under 2. 

verdenskrig». Under krigen møttes den hemmelige kirke-

ledelsen på et lite rom i Frogner kirke. Men også på andre 

måter satte okkupasjonstiden sitt preg på kirken. Det var til 

og med noen tyske arrangementer der.  

Ved historiker Jardar Seim. 

Fredag 13.9 kl.22.00 

Kirkestuen 

Oslo Kulturnatt. Konsert med Thormod Rønning Kvam, 

klavér og Halvor Festervoll Melien, baryton. Denne kvelden 

er det to år siden vårt flygel ble innviet for full sal av pianist 

Thormod Rønning Kvam. I år er vi så heldige å ha ham 

tilbake i samspill med baryton Halvor Festervoll Melien. 

Sammen skal de gjøre et variert, romantisk program med 

noen av våre fineste sangskatter. I tillegg til Griegs Vinje-

sanger får vi sanger av Beethoven og Schumann, og det blir 

klaverstykker fra Griegs Peer Gynt. Fri entré. 
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Lørdag 21.9 

Kirkestuen 

Kristen tro oppdatert «Bergprekenens utfordring til 

folkekirken». Foredrag ved Oskar Skarsaune, professor i 

kirkehistorie fra Menighetsfakultetet MF. Han utgav i 2018 

boken «Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene 

glemt ham?». Musikk ved Håvard Ringsevjen, klavér, 

F.Listz: Liebesraum nr.3 Arr.: Ordo Crucis og Kulturutvalget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lørdag 26.9 

Kirkestuen 

«Kirkelig kulturverksted; en fortelling om oppbrudd, tro og 

skadefryd. Et case som illustrerer 50 års kirkehistorie». 

Foredrag ved Erik Hillestad   Entré Kr. 100,- 

Lørdag 2.11 

Kirkestuen 

«Kjærligheten, håpet og troen». Foredrag ved Werner 

Jeanrond, professor i systematisk teologi ved Universitet i 

Oslo. Jeanrond har tidligere har vært professor i teologi ved 

Oxford, Glasgow og Lund. Har bl.a. skrevet boken 

«Kärlekens teologi». Sang ved Susanne Hvinden Hals, 

sopran, akk. av Inger Elisabeth Solem, klavér. 

Arr.: Ordo Crucis og Kulturutvalget 

Lørdag 23.11 

Kapellet 

«Mot advent». Ved skuespiller Anitra Terese Eriksen. 

Blomsterkunstner Nils Norman Iversen og cellist Sigrun 

Eng medvirker. Entré Kr. 100,- 
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