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Forsiden og over viser detalj fra Markusvinduet av Per Vigeland.
Lignelsen om fire slags jord. Foto: Rut Ugland
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«… har du ikke langt merke til, når du går rundt i denne byen, at blant dens 
bygninger er noen stumme, andre snakker, og sist men ikke minst, noen 
få, synger?» – Paul Valéry

Frogner kirke er et av de byggene i byen vår som synger. Kirke bygget 
toner med i gudstjenester og vielser, i dåp, konfirmasjon og bisettelser. 
Det synger ut i bylandskapet her på Frogner at det er et «noe mer» 
i tilværelsen. 
 Kirkebygget kommuniserer på et særegent vis med kroppen vår. Det 
skjer gjennom konstruksjon, materiale og tekstur, lys og utsmykking. 
Det representer den ordløse sangen om menneskers møte med Gud, den, 
som gjennom stemninger og atmosfærer, kan gi en fornemmelse av det 
hellige. Mennesker kan ane denne sangen og blir stemt av arkitekturen 
i de rommene som de oppholder seg i. Dette er en kommunikasjon som 
ikke alle ser betydningen av. Den skjer gjerne under bevissthetsnivået. 
Derfor er den også lett å overse. Men det som den har gjort med 
menneskene, kommer til overflaten når det går rykter om at kirker skal 
legges ned, slik det nå er snakk om i Oslo. Heldigvis er ikke Frogner blant 
kirkene som er truet av nedleggelse eller bruksendring. 
 Noen blir overrasket over styrken i reaksjonene, men jeg er overbevist 
om at folk vet, selv om de ikke har reflektert over det, at kirkebyggene 
våre på sin spesielle måte ivaretar kirkens drøm om mer himmel på jord. 
De står der og synger om et møte mellom Gud og verden, levende, nært 
og forhåpentligvis også tilgjengelig.
 I visjonen for kirken i Oslo bispedømme står det at kirken skal være 
levende nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum. Når jeg leser 
denne visjonen og prøver å forestille meg hva den kan bety sånn helt 
konkret, ser jeg for meg kirken vår.

ET BYGG SOM SYNGER 



4

 Frogner kirke er bygd for å være et sted der vi møter Gud, for å være et 
rom som gir en fornemmelse av en himmel – ikke over, ikke utenfor, ikke 
bakenfor, men her i livet.
 Erfaringen av noe overskridende i livet er ikke utelukkende for de med 
spesielle antenner for det religiøse. Når jeg lytter til dåpsforeldre eller de 
som skal gifte seg, eller mennesker som har mistet noen de var glade i, så 
snakker de ofte om det ufattelige  – om barnet som de har fått i gave, om 
den overraskende kjærligheten som de har blitt så overveldet av, om det 
ubegripelige i at vi kommer til å miste hverandre. 
 Kirkene våre er bygd får å gi rom for grenseopplevelsene i livet. Vi har 
ingen andre rom som er til for at vi skal erfare at Gud er nær i alt som skjer 
med oss. 
 Hvordan kan et bygg formidle at himmelen er her, at Gud er nær 
gjennom Jesus Kristus og Den hellige ånd? Dette har arkitektene og 
kunstnerne fått i oppdrag å finne ut av. Og de flinkeste blant dem 
har skapt bygg som synger, slik Frogner kirke gjør. I den engelske 
oversettelsen av Salme 4,2 står det: 

 «You gave me space 
 when I was narrowed down» 

Vi håper at Frogner kirke skal være et rom der alt som skjer, synger 
sammen med bygget om en Gud som gir oss frihet og verdighet. 

Margunn Sandal,  
sokneprest i Frogner



Dåp i Frogner kirke. Foto: Rune Kongsro
Konserter i Frogner kirke

Foto: Audun Kleppe (t.v.) og Nidarosdomens guttekor (t.h.)
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Tirsdag 1. januar kl. 11.00 
høymesse  
Nyttårsdag
Fellesgudstjeneste   
i Uranienborg kirke

Fredag 4. januar kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Lørdag 5. Januar kl. 15.00
KÅSERI i Frogner kirkestue 
Edvard Hoem kåserer om «Bibelen på 
prærien» – basert på hans roman serie 
om slekta fra Romsdal, utvandringen 
til USA og Canada og livet på prærien
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 6. januar 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Kristi åpenbaringsdag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

JANUAR

   familiemiddag & 
småbarnssang og 
babysang er tilbud i regi av 
trosopplæringsleder Anneline 
Emanuelsen. Torsdagene er særlig 
rettet mot barn i barnehagealder 
med familiemiddag og sang for 
hele familien. Sangen starter 17.15. 
Babysang er fredag kl. 11.00 og med 
sang, lek, moro og lunsj. Tilbudene 
er i Frogner kirkestue. Les mer s. 21

Søndag 6. januar kl. 18.00 
HELLIGE TRE KONGERS FEST på
Frogner menighets hus Schafteløkken 
Julesanger og gang rundt juletreet
Musikk ved Ingrid Oftung, sopran  
og Siril Valberg, klaver

Torsdag 10. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe 
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 10. januar kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 11. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 13. januar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i åpenbaringstiden
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel

Torsdag 17. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 17. januar kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 18. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 19. januar kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirkestue 
 «Min mor valgte meg» – organist, 
forsker og musikkformidler, professor 
Harald Herresthal presenterer 
boken om sine foreldres dramatiske 
livshistorie, om den 20 år gamle 
ungpiken 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.
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 20. januar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
3. søndag i åpenbaringstiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 24. januar
MESSE OG MAT    
17.00 Messe i Frogner kirke
 Rolv Nøtvik Jakobsen 
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

Fredag 25. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 25. januar kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 5. og 6. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

Lørdag 26. januar kl. 15.00
KONSERT i Frogner kirkestue
Marina Kan Selvik, klaver
Christopher Tun Andersen, fiolin
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet
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Søndag 27. januar kl. 11.00
HØYMESSE med 
konfirmantpresentasjon
4. søndag i åpenbaringstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent
Kirkekaffe

Søndag 27. januar kl. 12.30
FORELDREMØTE i Frogner kirkes 
kapell. Informasjonssamling for 
foreldre/foresatte om konfirmasjons
undervisning og arrangementer, 
forvent ninger, sommerleiren og 
konfirmasjons dagen.

Torsdag 31. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 31. januar kl. 19.30–21.30
INSPIRASJONSKVELD i Frogner 
kirkestue «Livet i tenåringsfamilien 
– fra bedrevitende oppdrager til 
kvalifisert samtalepartner». 
Seminar for tenåringsforeldre ved 
psykolog Hedvig Montgomery. 
Gratis entré. Påmelding til as466@
kirken.no innen mandag 28. januar.

   Kulturutvalget i 
Frogner menighet inviterer 
til åpne arrangementer som 
foredrag, konserter, forestillinger, 
bokpresentasjoner, utstillinger, 
seminarer, utflukter og by
vandringer m.m. Temaene er 
gjerne kunst og kultur, samfunn og 
religion, eller kirke og kristentro.

Arrangementene er organisert 
etter inspirasjon fra Kirkeakademi
bevegelsen, basert på en grunn
leggende tro på dialogens 
betydning. Vi mener det er behov 
for møteplasser som er preget av 
åpenhet og vilje til å lytte. 

Kulturutvalget har et samarbeid 
med Ordo Crucis (Korsets Orden) 
om foredragsrekken «Kristen tro 
– oppdatert». Foredragene har 
vært rettet mot et mer akademisk 
interessert publikum, men kan være 
interessant for noen og enhver. 
«Mot påske» og «Mot advent» er 
forestillinger med lyrikk, musikk og 
blomster som kunstuttrykk. Dette 
er populære arrangementer knyttet 
til kirkens høytider. 

Publikum oppfordres til å se 
igjennom vårprogrammet. Vær 
nysgjerrig og delta gjerne når 
temaet kan virke nytt og fremmed. 
Kanskje er det nettopp da man 
får den gode opplevelsen av nye 
impulser og ny innsikt. 
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Fredag 1. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 1. februar kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Søndag 3. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
5. søndag i åpenbaringstiden  
Margunn Sandal, Raag Rolfsen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. februar kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 8. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

FEBRUAR

Lørdag 9. februar kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirkestue 
 «Midt i mellom. Tanker om å unngå 
skråsikkerhet og være åpne for 
tvetydighet» ved professor, filosof og 
forsker ved PRIO Henrik Syse.
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 10. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
6. søndag i åpenbaringstiden   
Rolv Nøtvik Jakobsen
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent

Tirsdag 12. februar kl. 17.00
HYGGETREFF i Frogner kirkestue
med mat og drikke
Jazz Society Quintet
Arr. Diakonalt Team

Torsdag 14. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Prest fra Ordo Crucis
Bjørn Kleppe, orgel 
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Torsdag 14. februar kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 15. februar kl. 09.00–10.30
FOREDRAG: KRISTEN TRO – 
OPPDATERT i Frogner kirkestue 
«Slik tenker jeg meg Gud». Trond 
Skard Dokka er pensjonert professor 
i teologi fra Universitetet i Oslo og 
gav i høst ut boken Vendepunkt. I 
foredraget vil han konsentrere seg 
om ulike gudsbilder og gi oss en 
skisse av sitt eget.
Arr. Ordo Crucis

Fredag 15. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

Lørdag 16. februar kl. 15.00
KONSERT i Frogner kirkestue
Musikere fra Operaorkesteret 
Madelene Berg, fiolin
Roeland Henkens, trompet
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 17. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Såmannssøndagen  
Rut Ugland
Jardar Seim, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Torsdag 21. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 24. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Kristi forklarelsesdag  
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel 

Torsdag 28. februar 
MESSE OG MAT    
17.00 Messe i Frogner kirke
 Margunn Sandal
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

   hyggetreff starter med en 
god suppe og deretter et foredrag, 
musikk eller noe helt annet og 
overraskende. Etterpå er det 
kaffe og sjokolade og utlodning 
der overskuddet går til Kirkens 
nødhjelps arbeid på Haiti. Når det er 
tur besøker vi gjerne en utvalgt kirke  
i Sverige og holder gudstjeneste 
sammen med menigheten der, får 
høre om kirkens historie og spiser 
lunsj eller middag på et lokalt sted. 

Diakonalt Team ledes av Gro Falck 
Brennhovd som har med seg Arvid 
Kristiansen, Eva von Eckhard, 
Gertraud Enger og Jon Erik Skjelstad
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Detalj fra Esekielvinduene av Per Vigeland. 
Profetiene om den gode hyrden for sauene. Foto: Rut Ugland



12

Fredag 1. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

Fredag 1. mars kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Lørdag 2. mars kl. 15.00
FOREDRAG: KRISTEN TRO – 
OPPDATERT i Frogner kirkestue 
«Fanger har sjel» ved Marit Skartveit, 
kapellan i Frelsesarmeens fengsels
arbeid som lager retreat i Halden 
fengsel. Noen utvalgte innsatte bor 
sammen i et lite «kloster» i fullstendig 
stillhet i tre uker. Skartveit forteller 
om hva stillheten gjør med fangene 
og hvordan den forandrer deres 
gudsbilde og selvbilde. Arr. Ordo Crucis 
og Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 3. mars kl. 11.00
FAMILIEGUDSTJENESTE  
med utdeling av 4årsbok
Fastelavnssøndag
Samling for 4åringene kl. 10.00
Margunn Sandal,  
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel

MARS

Torsdag 7. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. mars kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 8. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 10. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
1. søndag i faste
Arne Ø. Slørdahl. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 14. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Ø. Slørdahl. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 14. mars kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 15. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 17. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i faste
Margunn Sandal. Jardar Seim, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Søndag 17. mars kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke 
W. A. Mozart: Requiem 
Cæciliaforeningen 
Steffen Kammler, dirigent
Kor, solister, orkester

Mandag 18. mars kl. 17.00
HYGGETREFF i Frogner kirkestue 
med mat og drikke og musikk av 
Brahms, Rakhmaninov, Stenborg mfl.
Dikt av Karin Boye
Lidängen duo. Marit Johansen, cello 
Thomas Stenborg, piano
Arr. Diakonalt team

Torsdag 21. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Ø. Slørdahl. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 21. mars kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue. 
Anneline Emanuelsen

Fredag 22. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

Lørdag 23. mars kl. 19.00
ORGELKONSERT i Frogner kirke
For utryddningstruede dyrearter
Sverre Lundemo/WWF, foredrag
Aaron Carpenè, orgel
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Søndag 24. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Maria budskapsdag
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 28. mars 
MESSE OG MAT    
17.00 Messe i Frogner kirke
 Rolv Nøtvik Jakobsen 
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

Fredag 29. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 29. mars kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 5. og 6. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy.  
Anneline Emanuelsen

Søndag 31. mars kl. 11.00
3. søndag i fastetiden 
HØYMESSE med kirkekaffe
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 4. april kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Prest fra Ordo Crucis
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 4. april kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 5. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 5. april kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Lørdag 6. april kl. 15.00
MOT PÅSKE i Frogner kirkes kapell
Skuespiller Anitra Terese Eriksen, 
poesi, blomsterkunstner Nils Norman 
Iversen med flere. Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet.

APRIL

Søndag 7. april kl. 11.00  
HØYMESSE med kirkekaffe
4. søndag i fastetiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 7. april kl. 14.00–17.00
PÅSKEVANDRING 
for 9–10åringer i Bygdøy kirke
Anneline Emanuelsen

Søndag 7. april kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
G. Rossini: Petite Messe Sollenelle 
Akademisk korforening
Gjermund Bjørklund, dirigent
Kor, solister, klaver, harmonium

Tirsdag 9. april kl. 18.00–21.00
FASTEAKSJONEN 
Bøsseaksjon ved menighetens 
konfirmanter med flere. «Kirkens 
Nødhjelps arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder»
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Torsdag 11. april kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl 
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 11. april kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 12. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

   
   Den stille uken og påsken

Søndag 14. april kl. 11.00
HØYMESSE
Palmesøndag
Arne Øyvind Slørdahl
Vetle Seland Halvorsen, orgel

Torsdag 18. april 
SKJÆRTORSDAG  
I FROGNER KIRKE    
17.00 Suppe i Frogner kirkestue
18.30 Musikkmeditasjon   
 i Frogner kirke ved  
 Vetle Seland Halvorsen
19.00 Skjærtorsdagsmesse 
 Rut Ugland, 
 Vetle Seland Halvorsen, orgel 

Fredag 19. april kl. 11.00
LANGFREDAGSGUDSTJENESTE 
Margunn Sandal
Skuespillere Marit Østbye og  
Anne Marie Vøien Fleischer
Vetle Seland Halvorsen, orgel

Søndag 21. april kl. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Første påskedag  
Margunn Sandal
Rolv Nøtvik Jakobsen
Skuespiller Marit Østbye, tekstleser
Svein Amund Skara, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent 

Mandag 22. april kl. 11.00
FELLESGUDSTJENESTE  
Andre påskedag  
Fellesgudstjeneste i Fagerborg kirke

Torsdag 25. april s kl. 12.00 
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rolv Nøtvik Jakobsen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 25. april kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 26. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 26. april kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 5. og 6. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

Lørdag 27. april kl. 15.00
FOREDRAG: KRISTEN TRO – 
OPPDATERT i Frogner kirkestue 
«Hva sier dine bønner om din tro?» 
ved Merete Thomassen, som er 
prest og førsteamanuensis ved 
Det teologiske fakultetet i Oslo og 
har sammen med Sylfest Lomheim 
skrevet boken «Når dere ber». 
Arr. Ordo Crucis og Kulturutvalget  
i Frogner menighet

Søndag 28. april kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i påsketiden
Rolv Nøtvik Jakobsen
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 28. april kl. 19.00 
konsert i Frogner kirke
«The Haydn connection»
Frogner Kammerkor framfører  
Joseph Haydns Große Orgelsolomesse
for kor, orgel, orkester og solister
samt verker av Mozart, Brahms  
og Mendelssohn
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

   Ordo Crucis (Korsets 
Orden) Slik heter det når et nytt 
medlem blir opptatt i ordenen:

«Ordo Crucis’ kall er:
– Å hjelpe den enkelte å gjøre alvor  
 av omvendelsen i eget liv.  
– Å utgjøre et søskenfellesskap  
 der den enkelte gir og får  
 inspirasjon, veiledning og  
 omsorg.   
– Å være en fornyelsesbevegelse  
 i kirken som fremmer kirkens  
 enhet, levende gudstjeneste 
 feiring og kristent ansvar for  
 verden.»

Det har vært messe og samtale i 
Frogner kapell helt siden 1937 da 
Hans Ording (1884–1952) var prest i 
Frogner og den første leder av Ordo 
Crucis. Den første tiden på lørdager, 
nå hver fredag fra 08.30–10.00. 
Arne Sand er dagens leder, eller 
prior, som det kalles. Det arrangeres 
årlig retreat i september, og i januar 
hvert år holdes helgedager med 
retreatpreg på Gran, og disse er 
åpne for alle interesserte.
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Torsdag 2. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rolf Nøtvik Jakobsen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 2. mai kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 3. mai kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 3. mai kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Lørdag 4. mai kl. 15.00
konsert i Frogner kirkestue
Julie Ye og Olga Jørgensen, klaver 
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Lørdag 4. mai kl. 12.30–16.00
TÅRNAGENTENE i Frogner kirke 
Barn født i 2011 løser mysterier og 
finner skatter i kirken.
Anneline Emanuelsen 

MAI

Søndag 5. mai kl. 11.00
FAMILIEGUDSTJENESTE med 
tårnagentene i Frogner kirke 
3. søndag i påsketiden
Arne Øyvind Slørdahl
Nordlændingernes forenings kor 
Rolf Nykmark, dirigent
Bjørn Kleppe, orgel
Kirkekaffe

Torsdag 9. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 9. mai kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 10. mai kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 12. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
4. søndag i påsketiden
Rut Ugland. Jardar Seim, orgel
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Mandag 13. mai kl. 17.00
HYGGETREFF i Frogner kirkestue
med mat og drikke. 
Ta med deg noe du er glad i og fortell 
oss om det!
Arr. Diakonalt team

Torsdag 16. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Fredag 17. mai kl. 07.00
Festmusikk utenfor Frogner kirke  
Koralmusikk med gruppe fra 
Ruseløkka Janitsjarorkester
Arr. Oslo kommune

Fredag 17. mai kl. 13.30
GUDSTJENESTE på grunnlovsdagen 
i Stavkirken på Folkemuseet
Arne Øyvind Slørdahl

Søndag 19. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
5. søndag i påsketiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 23. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 23. mai kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 24. mai kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 24. mai kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 5. og 6. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

Søndag 26. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
6. søndag i påsketiden 
Rut Ugland 
Bjørn Kleppe, orgel 
Cæciliaforeningen 
Steffen Kammler, dirigent

Torsdag 30. mai kl. 11.00
FELLES HØYMESSE i Bygdøy kirke
Kristi himmelfartsdag
Margunn Sandal
Vetle Halvorsen, orgel
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JUNI OG SOMMERTID

Søndag 2. juni kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Søndag før pinse
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 2. juni kl. 18.00
Orgelkonsert i Frogner kirke
Engelsk program. Eksamenskonsert 
for organist Espen Takle ved Norges 
Musikkhøyskole
Gratis adgang

Torsdag 6. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 6. juni kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 7. juni kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 7. juni kl. 19.30
messe i Frogner kirkes kapell. Arr. 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Søndag 9. juni KL. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Pinsedag
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
Kirkekaffe

Mandag 10. juni kl. 11.00
FELLESGUDSTJENESTE  
i Oslo domkirke
Andre pinsedag

Torsdag 13. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe 
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 13. juni kl. 16.30–17.45
FAMILIEMIDDAG & SMÅBARNSANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 14. juni kl. 11.00
BABYSANG: sOMMERAVSLUTNING 
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Lørdag 15. juni
MENIGHETSTUR til Hagen, 
Skredsvigmuseet i Eggedal
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 16. juni kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Treenighetssøndag
Rolv Nøtvik Jakobsen
Jardar Seim, orgel

Torsdag 20. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Lørdag 22. juni kl. 18.00
ARIEMARATON    
Opera og sakrale arier av Puccini, 
Verdi, Bizet, Händel, Bach mfl. Lidal 
North International Opera Workshop
Gratis adgang

Søndag 23. juni kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i treenighet
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Lørdag 29. juni kl. 18.00 
ROMANSEAFTEN    
Kjente sanger av Grieg, Sibelius, 
Schubert, Fauré mfl. Lidal North 
International Opera Workshop
Gratis adgang

   høymesser i Bygdøy kirke 
og Frogner kirke i sommerferien 
søndager kl. 11.00

juni
30. Bygdøy kirke

juli
 7. Frogner kirke
14. Bygdøy kirke
21. Frogner kirke
28. Bygdøy kirke

august
 4. Frogner kirke
11. Bygdøy kirke
18. Frogner kirke

   frivillig i frogner kirke 
Det trengs frivillige for å utføre 
mange av oppgavene i menigheten. 
Til gudstjenestene har vi blant annet 
bruk for kirkevakter, tekstlesere og 
noen som lager i stand kirkekaffe. 

For a ha Åpen kirke trenger vi vakter. 
Og når vi har Messe og mat, er 
det frivillige som lager maten og 
forbereder måltidet. Hvert semester 
prøver vi å organisere dugnad for a 
gjøre det fint i og rundt kirken. 

Ta kontakt med daglig leder, Jens 
Jørgen Lie, om du vil melde deg som 
frivillig, jl936@kirken.no / 417 202 32
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Barnesanger, såpebobler og en liten skatt til hver. 
Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med barn og foreldre. 



Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst 
en nydelig måte å kommunisere på. Sangen er med på å skape et helt 
spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan man 
fortelle historier og overlevere kunnskap fra generasjon til generasjon.
I Kirkestuen samler vi hver fredag året rundt, med noen unntak, en stor 
gjeng babyer og foreldre til babysang og lunsj.
 Dette er et populært tiltak og legger selve grunnlaget for det videre 
arbeidet med trosopplæringen. I disse samlingene møtes foreldrene 
til en samværsform i kirken som legger til rette for involvering, og 
ikke minst møtes vi på en måte som dekker noe av både foreldrene og 
babyenes behov for fellesskap. Lite er mer rørende og givende enn å se 
små babyer som finner glede i hverandre og knytter kontakt med andre 
babyer.
 Viktigheten av tilbud til nye mødre og fedre viser seg også. Det kan 
være overveldende å plutselig stå med et lite barn i hendende, så det å 
ha arenaer hvor man har mulighet til å treffe andre i samme sitasjon er 
kjempeviktig. Om man så snakker tull og fjas over kaffen og gleder seg 
over å endelig snakke med en voksenperson igjen, eller om man endelig 
får akkurat det tipset man trenger angående nattesøvn av en annen 
sliten mor, så er slike treffpunkt uvurderlige.
 Babysangen inviterer også til en «ufarlig» og enkel måte å praktisere 
tro på, gjennom å synge kristne barnesanger og ikke minst tilslutt få 
høre og ta med seg velsignelsen ut i hverdagen tilslutt.

BABY- OG SMÅBARNSSANG 
I FROGNER MENIGHET
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 Mange av landets menigheter tilbyr babysang hver uke, og det 
rapporteres om mange gode ringvirkninger av nettopp dette arbeidet. 
Spesielt nevnes etableringen av et positivt forhold til menigheten og 
ikke minst at det åpner opp for videre involvering i trosopplæring og 
menighetsaktiviteter når barna vokser til.
 I Frogner menighet har dette arbeidet ført til etableringen av 
konseptet med middag & småbarnssang på torsdager. Det er startet 
med god hjelp av familier som tidligere har hatt glede av babysang.
Der møtes familier til middag i Kirkestuen rett etter barnehage. Et fint 
avbrekk er det å komme til ferdig dekket bord! Så ender samlingen opp 
i en sangstund med instrumenter, liv, lyd og moro. Dette er et tiltak 
som raskt er blitt populært. Konseptet viderefører mye av de tankene 
som ligger bak babysangen, så det føles kjent, men involverer barna 
en del mer. Vi synger en god blanding av tradisjonelle sanger, kristne 
barnesanger og rytme og reglesanger.

Her er det sangglede og livsglede!

Anneline Emanuelsen
trosopplæringsleder i Bygdøy og Frogner menigheter



Friluftsområder, historiske bygninger, god mat og mye 
lek i Schafteløkken Frogner menighets barnehage.
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SCHAFTELØKKEN  
FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE

Schafteløkken Frogner menighets barnehage ligger idyllisk til på Schafte
løkken på Frogner. Virksomheten er en del av Frogner menighets arbeid 
med barn og unge og har vedtektsfestet at vi, i tillegg til barnehage
lovens formål for barnehagen, skal gi barna opplevelser og erfaringer med 
kristen tro og tradisjon. I praksis betyr dette at vi med jevne mellomrom 
besøker kirken, har månedlige samlinger med presten og synger kristne 
barnesanger like naturlig som andre barnesanger. Vi har sang og musikk 
som vårt satsingsområde. Vi ønsker støtte barna i deres egne kulturelle 
og kunstneriske uttrykk og tilrettelegge for samhørighet og fellesskap. 
Sang og musikk er et godt egnet felles tema siden det ikke krever noen 
forkunnskaper og bidrar til inkludering og samhold. Alle har vi et uttrykk. 

Barnehagens visjon:
Vi er en liten barnehage med god mulighet for nærhet mellom 
menneskene. Denne nærheten ser vi i sammenheng med de grunn
leggende verdiene barnehagen skal bygge på, slik som respekt for 
menneske verdet og naturen, åndsfrihet, tilgivelse, nestekjærlighet, 
solidaritet og likeverd, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Vi ønsker å være et 
varmt og raust sted både for barna, foreldre og de ansatte og endte derfor 
opp med denne visjonen: 

 Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede. 
 Undring, nysgjerrighet, voksne til stede. 

Personalgruppen vår består av omsorgsfulle og engasjerte medarbeidere 
som ønsker å bidra til at barna får oppleve barnehagen som et godt sted å 
være. Vi gleder oss til å gripe muligheten som byr seg hver dag.

Bente Larsen
styrer
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Schafteløkken Frogner menighets hus er et vakkert lokale med lang 
historie og bred appell, som opplever stor pågang fra enkeltpersoner, 
bedrifter, foreninger, organisasjoner og diakonale grupper. Stedet er til 
allmennyttig formål og tjener som et sosialt samlingspunkt – et sted 
med gode møteplasser for mennesker i alle aldre.
 Bygningen ble oppført i 1807, og er i empirestil. Menighetshusets 
historie begynte i 1910, da Frogner menighet kjøpte de tre gjenværende 
byg ningene på løkken Elisenberg. Hele tunet er en berikelse for bydelen 
og den har en viktig diakonal funksjon. Schafteløkken er et levende 
bydelssenter for alle, fra barn til seniorer. Lokalene brukes dessuten 
aktivt av menigheten, til gudstjenester, møter, diakonale aktiviteter og 
kulturarrangementer. Store sal rommer nærmere hundre mennesker, og 
har et godt Schimmelflygel til konsert formål.
 Privatpersoner kan leie Schafteløkken Frogner menighets hus til 
f.eks. dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær – sammenkomster 
knyttet til kirkens virke. Lokalene er rullestolvennlige, og det er lett 
adkomst med bil og fri parkering.

Frogner Kirkestue er et hyggelig og populært lokale, pusset oppi 2017 og 
med et flygel, i umiddelbar nærhet til Frogner kirke. Her foregår flere 
av menighetens aktiviteter, som kulturarrangementer, babysang, 
småbarnssang, konfirmasjonsforberedelser, familiemiddager, diakonale 
aktiviteter, fellessamlinger, møtevirksomhet og kirkekaffe. Kirkestuen 
er også et populært sted å leie til konfirmsjonsselskap, dåpsselskap, 
minnesamvær, jubileer, kulturaktiviteter, konserter, foreningsaktiviteter, 
møtevirksomhet m.m. Lokalet er rullestolvennlig. Ved minnesamvær og 
andre arrangementer kan det tilbys egnet servering og betjening.

Kontakt: Inger E. Solem, post@schaftelokken.no / 922 27 733

KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN  
FROGNER MENIGHETS HUS
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KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN  
FROGNER MENIGHETS HUS

I dag må de gamle bygningene vernes om, og for å sitere byantikvaren:  
«den beste form for bevaring er gjennom bruk»
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FROGNER MENIGHET

Kirkekontoret
post.frogner.oslo@kirken.no
23 62 90 60

Sokneprest i Frogner
Margunn Sandal
ms952@kirken.no / 23 62 90 63

Sokneprest i bygdøy
Rut Ugland
ru693@kirken.no / 23 62 90 64

Kapellan Arne Ø. Slørdahl
as466@kirken.no / 23 62 90 65

prest Rolv Nøtvik Jakobsen
rj332@kirken.no / 23 62 90 60

Daglig leder  
Jens Jørgen Lie  jl936@kirken.no 
23 62 90 62 / 417 202 32

Menighetskonsulent
Ole Andreas Gjerull
og725@kirken.no / 23 62 90 66

Organist Bjørn Kleppe
bk343@kirken.no / 23 62 90 67

Trosopplæringsleder 
Anneline Emanuelsen
ae948@kirken.no / 23 62 90 73

Frogner menighets hus 
Schafteløkken  
Frogner kirkestue  
Inger E. Solem, daglig leder
post@schaftelokken.no / 922 27 733
Instagram: @postschaft

Frogner menighets 
barnehage, Schafteløkken 
Bente Konstanse Larsen, daglig leder
styrer@schaftelokkenbarnehage.no
22 44 58 14

Frogner menighet
Besøksadresse Bygdøy allé 36
Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo
post.frogner.oslo@kirken.no
23 62 90 60 / www.frognerkirke.no

Konto for gaver 1503.30.63404
Vipps-nummer for gaver   
29616 Frogner kirke-kollekt
Organisasjonsnummer 974 761 882
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   fast program våren 2019

Søndager
høymesse kl. 11.00
i Frogner kirke. Kirkekaffe

Onsdager
åpen kirke når vi har kirkevakter. 
Kontakt daglig leder Jens Jørgen Lie 
om du ønsker å være kirkevakt.

Torsdager
hverdagsmesse kl. 12.00
i kapellet med kirkekaffe og/eller 
tekstgjennomgang. Noen torsdager 
er hverdagsmessen erstattet med 
Messe og Mat, se programmet.

FAMILIEMIDDAG/SMÅBARNSANG 
kl. 16.30–18.00 i kirkestuen for barn 
fra 0–3 år med søsken. Sang fra 17.15.

Fredager
Messe kl. 08.30
i Frogner kirkes kapell ved Ordo Crucis

babysang kl. 11.00 
i Frogner kirkestue

   menighetsrådets 
Medlemmer
Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder
Kaare Framstad
Gro Lauvland 
Grethe M. Robertsen
Harald B. Kringlebotn
Adolph D. Horn  
Erik J. Grøttum

Varamedlemmer
Lars Gathe, Morten Hennie,  
Erik Kyvik Hauge, Siri Andresen  
IngerLise Rist

   tilbud i frogner kirke 
er varierte. Vi har både kirkelige 
handlinger, kulturtilbud, barnehage, 
sykehjem og utleie av lokaler på 
Schafteløkken og av Kirkestuen.

For kirkelige handlinger som dåp, 
brullup og begravelse: 
Kirketorget 23 62 90 09 

For leie av lokaler:
Inger E. Solem 922 27 733

Ønsker du å ha oppgaver som 
frivillig i Frogner menighet: Kirke
kontoret 23 62 90 60 / 417 20 232

   Med forbehold  
om endringer i programmene.  
Følg med på frognerkirke.no og på 
plakater i monter utenfor kirken.

Ansvarlig redaktør: Margunn Sandal
Formgiving: Munch design
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Fast givertjeneste
Bli fast giver! Skal vi få til flere tilbud i menigheten og dermed nær
miljøet, og sikre økonomien til de tilbudene vi alt har, må økonomien bli 
bedre. Føler du at du ikke kan stille som frivillig barne eller ungdoms
medarbeider eller delta i arbeidet for eldre og ensomme, så kan du likevel 
bidra til slike aktiviteter ved å tegne deg for faste gaver. 
 I 2010 opprettet Frogner menighet en givertjeneste slik at man kan 
tegne seg for faste bidrag hver måned eller hvert kvartal ved bruk av 
AvtaleGiro. Det er også lagt til rette for skattefradrag for slike gaver. Ditt 
månedlige eller kvartalsmessige bidrag må ikke nødvendigvis være så 
veldig stort. Vi vet at ikke alle på Frogner har god råd. Men alle bidrag 
betyr noe for å styrke menighetens arbeid. Så vær velkommen som giver 
med små eller store faste bidrag – alt etter din personlige økonomi. Gå 
til www.frognerkirke.no/gaver.htm og fyll ut svarkupong hvis du vil delta. 
Du blir da registrert direkte i Solidus (som er den tekniske tilrettelegger 
for menighetens givertjeneste og har vært det siden starten i 2010) og 
signerer elektronisk med BankID. Avtalen blir automatisk registrert i 
Nets, og inntektene kommer inn på menighetens konto. 

Andre gaver
Det er også mulig å gi gaver når du måtte ønske det, enten under kirke
ofringene eller direkte til:

Konto for gaver 1503.30.63404

Vippsnummer for gaver 29616 Frogner kirkekollekt

Organisasjonsnummer 974 761 882

GAVER TIL 
FROGNER MENIGHET



Detalj fra Lukasvinduet av Per Vigeland 
Den fattige enkens gave. Foto: Rut Ugland
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