PROGRAM
VÅR 2021

EN KANTATE
OVER KIRKEN OG LIVET

Etter en lang periode med nedlukking av byen og landet kan det kjennes
som om vi har vært i vinterdvale. Det er mørkt og tungt, og jeg har sjelden
lengtet slik etter våren som i år. I slike tider kan det være fint å lytte til
sangene folk har sunget før oss. For mange av disse sangene handler
om hvordan man har kommet seg gjennom det tunge og mørke, og de
minner oss om at det har lettet og lysnet.
Da Frogner kirke ble vigslet i 1907 ble det fremført en kantate med tekst
skrevet av sokneprest Thorvald Klaveness. Kantaten består av menig
hetens sang, korsang og et melodrama som følger de tre figurene på
Frogner kirkes galleribrystning. Først synger menigheten en lovsang: «Vi i
det lave, mellom grus og grave, priser ditt hellige navn» Så kommer melo
dramaet over historien om Norge i hedenskapens tid, før koret synger om
Olav den hellige og kristningen av landet. Deretter følger et nytt melo
drama om den katolske kirkes forfall, før koret kan synge om ei ny redning
i og med Martin Luther. Men melodramaet forteller om en ny nedgangs
tid, før Hans Nielsen Hauge redder folket med en ny vekkelse. Gjennom
hele kantaten blir naturen brukt som metafor for den religiøse vekkelsen
og fornyelsen. Her i nord kommer våren sent, langsomt blir det grønt,
folket er i vinterdvale, men under snøen vokser det frem en ny kraft. «Nå er
det vår selv ved vinternatts tid, liene grønnes, og heggen står hvit …»
Sammen med de som har gått foran oss, beveger vi oss fremover, hver
gang vi kommer til kirken, frem mot han som kommer med lyset og den
helt åpne favnen.
Per Vigeland. Detalj fra alterbildet.
Den seirende Kristus. Foto: Margunn Sandal

Å, møt da her inne hver slekt på ny / du slutte den kjærlig i favnen! /
Og kom så til sist ved morgengry / å samle oss alle i havnen!
Sokneprest Margunn Sandal
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JANUAR

Søndag 17. januar kl. 11.00

Torsdag 28. januar kl. 10.00–11.30

HØYMESSE

FROGNER SINGERS

3. søndag i åpenbaringstiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 28. januar kl. 17.00
messe og mat i Frogner kirke
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Birk Bosrup Kvalbein Blyverket, fiolin

Torsdag 21. januar kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Fredag 1. januar kl. 11.00

Søndag 10. januar kl. 11.00

Åpen kirke

høymesse

i Uranienborg kirke
Nyttårsdag
for Bygdøy, Frogner, Fagerborg
og Uranienborg

2. søndag i åpenbaringstiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 21. januar kl. 12.00

Fredag 29. januar kl. 11.00

HVERDAGSMESSE

Babysang i Frogner kirkestue

Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Anneline Emanuelsen

Mandag 11. januar kl. 18.00

MENIGHETSRÅDSMØTE

Søndag 3. januar 11.00

Åpen kirke

Torsdag 14. januar kl. 10.00–11.30

Kristi åpenbaringsdag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 7. januar kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS

Torsdag 14. januar kl. 12.00

HVERDAGSMESSE

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. januar kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

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

Fredag 29. januar kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i ungdomsrommet
på Fredriksborg (for ungdomsskolen)
Fredriksborgveien 18, Bygdøy
Anneline Emanuelsen

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

Søndag 31. januar kl. 11.00
HØYMESSE med konfirmant
presentasjon og kirkekaffe
Såmannssøndag
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor,
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

Lørdag 23. januar kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner Kirkestue
«Tidsvitnas umistelege verdi:
Fortellingar frå Holocaust».
Jakob Lothe, professor ved UiO og
forfatter, har utgitt to bøker der
mannlige og kvinnelige tidsvitner
forteller sine historier fra Holocaust.
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet
Søndag 24. januar kl. 11.00

HØYMESSE

Fredag 8. januar kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

4. søndag i åpenbaringstiden
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel
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FEBRUAR

Mandag 1. februar kl. 18.00

Fredag 5. februar kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 2. februar kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
Underholdning og enkel servering
Arr. Diakoniutvalget

Søndag 7. februar kl. 11.00

HØYMESSE
Kristi forklarelsesdag
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 4. februar kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Onsdag 10. februar kl. 19.00–20.30
KARNEVAL for 9-åringer
på Fredriksborg
Anneline Emanuelsen

Torsdag 4. februar kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 11. februar kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 4. februar kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Per Vigeland. Detalj fra alterbildet.
Den seirende Kristus. Foto: Margunn Sandal

Torsdag 11. februar kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

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

7

Torsdag 11. februar kl. 16.30–17.45

Torsdag 18. februar kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG

SMÅBARNSSANG

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

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

Fredag 19. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 13. februar kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirkestue
«Det glemte opprøret: Hans Nielsen
Hauge og den tidlige haugianer
vekkelsen». Vi markerer 250årsjubileet for Hans Nielsen Hauges
fødsel. Trygve Riiser Gundersen,
idéhistoriker og forlagsredaktør,
skriver på en bok om haugianerne.
Arr. Ordo Crucis og Kulturutvalget
i Frogner menighet

Søndag 21. februar kl. 11.00

MARS

Fredag 5. mars kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

Mandag 1. mars kl. 18.00

HØYMESSE
1. søndag i fastetiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 2. mars kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
Underholdning og enkel servering
Arr. Diakoniutvalget

Lørdag 6. mars kl. 17.00
SALMESANG i Frogner kirke
«Å gjev meg ein plass –
en reise i salmeskatten».
Salmer og religiøse folketoner
fremføres av Anne Vada med
Tord Gustavsen.
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Torsdag 4. mars kl. 10.00–11.30
Torsdag 25. februar kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Søndag 14. februar kl. 11.00

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 4. mars kl. 12.00

HØYMESSE

Torsdag 25. februar kl. 17.00
messe og mat i Frogner kirke
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

HVERDAGSMESSE

Torsdag 18. februar kl. 10.00–11.30

Søndag 28. februar kl. 11.00

FROGNER SINGERS

HØYMESSE

Torsdag 4. mars kl. 16.30–17.45

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

2. søndag i fastetiden
Arne Øyvind Slørdahl
Jardar Seim, orgel

Fastelavnssøndag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 18. februar kl. 12.00

Søndag 7. mars kl. 11.00

Høymesse

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

3. søndag i fastetiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 7. mars kl. 18.00
konsert i Frogner kirke
Heinrich Schütz: Fra Cantiones sacrae
Frogner kammerkor og musikere
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

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

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 18. mars kl. 16.30–17.45

Mandag 22. mars kl. 18–21

Torsdag 25. mars kl. 16.30–17.45

FROGNER SINGERS

SMÅBARNSSANG

FASTEAKSJONEN I FROGNER

SMÅBARNSSANG

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Konfirmantene samler inn til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Torsdag 11. mars kl. 12.00

Torsdag 18. mars kl. 19.00–21.00
Seminar i Frogner kirkestue
«Livet i tenåringsfamilien»
ved Hedvig Montgomery.
Tilbud til konfirmantforeldre, men
åpent også for andre.
Påmelding til as466@kirken.no
innen 15. mars

Onsdag 24. mars kl. 19.00–20.30
PÅSKEMÅLTID for 10-åringer på
Fredriksborg
Anneline Emanuelsen

Fredag 26. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Torsdag 11. mars kl. 10.00–11.30

HVERDAGSMESSE
Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 11. mars kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 19. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

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

Fredag 19. mars kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg (for ungdomsskolen)
Anneline Emanuelsen

Søndag 14. mars kl. 11.00

høymesse
4. søndag i fastetiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 28. mars kl. 11.00

høymesse

Torsdag 25. mars kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS

Palmesøndag
Arne Øyvind Slørdahl
Vetle Seland Halvorsen, orgel

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 25. mars kl. 12.00

HVERDAGSMESSE

   Støtt Kirkens nødhjelps

Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Gi et liv med vann!
https://www.fasteaksjonen.no/

fasteaksjon

Søndag 21. mars kl. 11.00

FAMILIEGUDSTJENSTE
Maria budskapsdag
Gudstjeneste med 5-åringer
Schafteløkken barnehage, Frogner
menighet, medvirker
Margunn Sandal
Anneline Emanuelsen
Jardar Seim, orgel

Torsdag 18. mars kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 18. mars kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
Søndag 21. mars kl. 18.00
KONSERT med Cæciliaforeningen,
dirigent Steffen Kammler

Frogner kirkes kapell
Arne Sand
Bjørn Kleppe, orgel
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APRIL

    Den stille uken og påsken

Mandag 5. april kl. 11.00
GUDSTJENESTE i Fagerborg kirke
2. påskedag
Felles for Bygdøy, Frogner, Fagerborg
og Uranienborg kirke

Torsdag 1. april

SKJÆRTORSDAG
i Frogner kirke
17.00 Suppe i Frogner kirkestue
18.30 Orgelresitasjon
Bjørn Kleppe, orgel
19.00 Skjærtorsdagsmesse
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 8. april kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 8. april kl. 12.00

Fredag 2. april kl. 11.00

HVERDAGSMESSE

LANGFREDAGSGUDSTJENESTE

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Rut Ugland
Ole Bøhn, fiolin
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 8. april kl. 16.30–17.45

Per Vigeland. Detalj fra alterbildet.
Den seirende Kristus. Foto: Margunn Sandal

Søndag 4. april kl. 11.00

SMÅBARNSSANG

HØYTIDSGUDSTJENESTE

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Påskedag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent
Siv Øverli, trompet

Fredag 9. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 9. april kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

Torsdag 15. april kl. 10.00–11.30

Torsdag 22. april kl. 12.00

Søndag 25. april kl. 11.00

FROGNER SINGERS

HVERDAGSMESSE

HØYMESSe

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

4. søndag i påsketiden
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel

Lørdag 10. april kl. 17.00
ORD OG TONER i Frogner kirkestue
«Olaf Bull: Dikternes dikter – Oslos
poet». Olaf Bulls liv og diktning ved
skuespiller Anitra Terese Eriksen –
med klassiske toner av pianist Håvard
Ringsevjen.
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Torsdag 15. april kl. 12.00
Lørdag 24. april kl. 18.00

Torsdag 29. april kl. 10.00–11.30

SYMFONIKONSERT

FROGNER SINGERS

Domenico Cimarosa:
Konsert i G-dur for to fløyter
og orkester
Felix Mendelssohn:
Symfoni i a-moll, op. 56, «Skotske»
Oslo symfoniorkester
Torkil Bye, fløyte
Carina Y. Amundsen, fløyte
Arne Jørgen Øian, konsertmester
Jan Ola Amundsen, dirigent

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 15. april kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 11. april kl. 11.00

HØYMESSe
2. søndag i påsketiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Fredag 16. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Mandag 12. april kl. 18.00

Søndag 18. april kl. 11.00

MENIGHETSRÅDSMØTE

Torsdag 29. april kl. 17.00
messe og mat i Frogner kirke
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Fredag 30. april kl. 11.00

Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

HØYMESSe
3. søndag i påsketiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Tirsdag 13. april kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
Underholdning og enkel servering
Arr. Diakoniutvalget

Torsdag 22. april kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Onsdag 14. april kl. 17.00

TÅRNAGENTSAMLING
i Frogner kirke
Anneline Emanuelsen
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MAI

Torsdag 6. mai kl. 16.30–17.45

Søndag 2. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
5. søndag i påsketiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner Singers
Espen Selvik, kunstnerisk leder

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Fredag 7. mai kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Mandag 3. mai kl. 18.00

MENIGHETSRÅDSMØTE

Fredag 7. mai kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

Tirsdag 4. mai kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
Underholdning og enkel servering
Arr. Diakoniutvalget

Søndag 9. mai kl. 11.00

HØYMESSe
5. søndag i påsketiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent

Torsdag 6. mai kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 6. mai kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
Per Vigeland. Detalj fra Johannesvinduet.
Foto: Margunn Sandal
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Torsdag 13. mai kl. 11.00
Høymesse i Bygdøy kirke
Kristi himmelfartsdag
Rut Ugland
Vetle Seland Halvorsen, orgel

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
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Søndag 16. mai kl. 11.00

Torsdag 27. mai kl. 17.00
messe og mat i Frogner kirke
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

HØYMESSe
Søndag før pinse
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

JUNI OG SOMMERTID

Fredag 28. mai kl. 11.00

Babysang i Frogner kirkestue

Mandag 17. mai kl. 13.30

GUDSTJENESTE PÅ
GRUNNLOVSDAGEN

Anneline Emanuelsen
Torsdag 3. juni kl. 12.00

Søndag 6. juni kl. 11.00

i Stavkirken på Folkemuseet
Felles for Bygdøy og Frogner
Arne Øyvind Slørdahl

Fredag 28. mai kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg (for ungdomsskolen)
Anneline Emanuelsen

HVERDAGSMESSE

HØYMESSe

Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 30. mai kl. 11.00

Torsdag 6. juni kl. 16.30–17.45

2. søndag i treenighetstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

Torsdag 20. mai kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS

FAMILIEGUDSTJENESTE

På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

med 6-åringer
Treenighetssøndag
Rut Ugland
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 20. mai kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Mandag 7. juni kl. 18.00

Fredag 4. juni kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Tirsdag 8. juni kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
Underholdning og enkel servering
Arr. Diakoniutvalget
Espen Selvik, kunstnerisk leder

MENIGHETSRÅDSMØTE

Fredag 4. juni kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr. Åpen kirkegruppe for lesbiske
og homofile

Søndag 23. mai kl. 11.00

HØYTIDSGUDSTJENESTE
Pinsedag
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel

Torsdag 10. juni kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Lørdag 5. juni kl. 15.00
KONSERT i Frogner kirke
Sandra Lied Haga, cello
Madelene Berg, fiolin
Julie Yuqing Ye, klaver med flere
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Torsdag 27. mai kl. 10.00–11.30

FROGNER SINGERS
På Schafteløkken / i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
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Torsdag 10. juni kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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   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.

Fredag 11. juni kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 13. juni kl. 11.00

HØYMESSe
3. søndag i treenighetstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

For å 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.

Torsdag 17. juni kl. 12.00

HVERDAGSMESSE
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Ta kontakt med daglig leder, Jens
Jørgen Lie, om du vil melde deg som
frivillig, jl936@kirken.no / 417 202 32

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

juni
20. Frogner kirke
27. Bygdøy kirke

juli
4.
11.
18.
25.

Frogner kirke
Bygdøy kirke
Frogner kirke
Bygdøy kirke

august
1. Frogner kirke
8. Bygdøy kirke
15. Frogner kirke

Per Vigeland. Detalj fra Markusvinduet.
Foto: Rut Ugland
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PÅSKENS KJENTE OG UKJENTE
SYMBOLER

Å feire påske kan by på utfordringer – og da tenker vi ikke på rett
skismøring eller beskyttelse mot skarp vårsol. Nei, vi tenker på selve
påskeinnholdet. Det kristne budskapet som påsken byr på. For – det har
aldri vært lett å forstå det underet som Jesu oppstandelse og seier over
døden representerer. Dette er noe mennesker til alle tider har strevd
med. Også disiplene, Jesu aller nærmeste, hadde vanskelig for å tro det.
Det er derfor kirken til alle tider har benyttet seg av symboler. Et av
de eldste oppstandelsessymbolene er egget. Skallet må brytes i stykker
og åpnes opp for at det nye livet kan komme frem. For kirken har dette
vært et bilde på Jesu gravstein som veltes bort og åpner opp graven i
oppstandelsens morgen.
Et annet, og kanskje ikke like kjent, symbol på oppstandelsen er
sommerfuglen. Se for dere den gråbrune larven som kryper rundt mens
den spiser og vokser. En dag svøper den seg i et tett og hardt hylster. Den
ser død ut. Og – ingen kan ane hva som er i ferd med å skje – om de ikke
visste det ut fra sin erfaring. Men – en dag krabber en helt ny skapning ut
av hylsteret. Sommerfuglen! Den tørker vingene i luften – viser fargene –
og inntar et nytt element – den flyr!
Slik åpner også påskedagen opp mysteriet for oss – en ny sannhet
om stoff og materie blir oss til del, når død blir til liv – i Jesu oppstandelse!

Påskeegg malt av Svein Ellingen.
Foto: Rut Ugland
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Rut Ugland
Sokneprest i Bygdøy og prest Frogner
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KONFIRMANT 2021

Konfirmanter i Frogner med kapellan Arne Slørdahl og
trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen
Foto: Grethe M. Robertsen

Konfirmasjonsåret 2020 ble som alt annet unormalt: Samlinger ble
avlyste, leiren skrinlagt, mye av undervisningen ble digital og/eller overlatt
til selvstudium. Og selve konfirmasjonen ble fordelt på to gudstjenester
og med noen begrensninger i antall tilstedeværende.
Vi håper at kommende konfirmant-år blir nærmere normalen
igjen. I alle fall inneholder planene som er lagt for 2021 de gode, gamle
samlingene, samtalene, aktivitetene og turene. Den faste undervisningen
skjer i Kirkestuen kl. 18 omtrent annenhver onsdag i skoleåret – med
oppstart den 20. januar. Søndag 31. januar presenteres så konfirmantene i
gudstjenesten.
Vi håper vi kan gjennomføre fasteaksjonen ved at konfirmanter går
fra dør-til-dør og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp og til mennesker
som virkelig behøver en håndsrekning. Bøsseaksjonen på Frogner skjer
mandag 22. mars. Ta da godt imot de som ringer på.
Konfirmantene i Frogner og Bygdøy skal på leir sammen, og denne
gangen går turen til Eina på Toten helgen 23.–25. april. (NB: Vi trenger
noen flere voksne til denne, så dersom du som leser dette kan tenke deg å
være med, så kan jeg garantere noen lærerike og morsomme dager. Ta i så
fall kontakt med prest Arne.)
Konfirmasjonsdagen i Frogner kirke er søndag 19. september. Det
er og blir en viktig og høytidelig stund i kirken vår. Så får vi håpe at vi
slipper for mange begrensende smitterestriksjoner denne gangen, og at
aktivitetene og samlingene ellers skjer minst mulig digitalt.
NB: Dersom det er noen 14–15-åringer som er usikker på konfirmasjon,
eller har vært sen med å melde seg på, så ta kontakt. Det meste kan
ordnes!
Arne Øyvind Slørdahl
Kapellan i Bygdøy og Frogner
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KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN

Schafteløkken Frogner menighets hus er et vakkert lokale
med lang historie. Det er et anlegg med bred appell, som opplever stor
pågang fra både enkeltpersoner, bedrifter, foreninger, organisasjoner
og diakonale grupper. Stedet skal være til allmennyttig formål, og tjener
som et sosialt samlingspunkt. Stedets viktigste funksjon er å skape 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
bygningene 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 konsertformål.
Privatpersoner kan leie Schafteløkken Frogner menighets hus
til f. eks. dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær, jubileer 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 opp i
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
Inger Solem
daglig leder Frogner menighets hus Schafteløkken og Frogner kirkestue
Fra Schafteløkken

KOR I FROGNER KIRKE

«FROGNER SINGERS»
Øving: hver torsdag 10.30–12.00 i Frogner kirkestue
Kunstnerisk leder: Espen Selvik
Ansvarlig: Kulturutvalget i Frogner menighet
Livet består av mange farger, minner og erfaringer. Dette koret er mer
enn et vanlig kor. Sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. Øvelsene
er morsomme og varierte. I løpet av våren lager vi dessuten en liten
konsert. Koret er åpent for seniorer i alle aldre. «Kan du snakke, kan du
synge …» Koret samarbeider med musikere i Odeon Jazzquintet, som har
sin base på Frogner.
Godt humør, nysgjerrighet og livsglede er viktige egenskaper hos de
vi søker. I retur får man genuine og formidable opplevelser satt i system.
Påmelding: tlf. 950 69 521 eller opera@online.no – og det er bare å
møte opp. Åpent for alle!
Espen Selvik er en norsk dirigent, komponist, musikkanmelder i Bergens
Tidende og Dagbladet, forfatter og tidligere kunstnerisk leder ved
Rekstensamlingene.
Han har skrevet fem symfonier, to oratorier og musikk for
symfoniorkester og mindre besetninger. Selvik stiftet også United
Norwegian Christian Band i 1988, startet Sotrafestivalen i 1989 og satte i
1990 sammen med Sotra Musikklag verdensrekord med «Verdens lengste
konsert» – 111 timer 11 minutter og 11 sekunder under Festspillene i Bergen
samme år. Selvik var invitert til festivalen «Arabic Perspectives» i 2003
og gav egen konsert i Kairo-operaen. Han var også musikalsk ansvarlig
og dirigent for Andrew Lloyd Webbers musikal Jesus Christ Superstar i
2005 i Grieghallen. Han har vært fast gjestedirigent for symfoniorkestre
i Russland, bl.a. St. Petersburg og Moskva, samt dirigert rundt et
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Frogner kammerkor øver i kirken under ledelse av
dirigent Inger Øvrebø Uberg (øverst)
Frogner singers med kunstnerisk leder
Espen Selvik (nederst)
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hundretalls orkestre i en rekke land. I Bergen bidro han til oppføringene
av Puccinis opera La bohème i Korskirken 2007–2009 sammen med
regissør Helge Jordal.

Frogner kammerkor
Frogner kammerkor medvirker jevnlig på gudstjenester i Frogner kirke.
De har også sine konserter i kirken. Koret ble stiftet i 1993 og har et
variert repertoar og et hyggelig miljø. Inger Øvrebø Uberg er dirigent.
Nye medlemmer i alle stemmegrupper ønskes velkommen.
Øvingene er i Frogner kirke hver tirsdag i tidsrommet 18.30–21.00. For
å avtale prøvesang, ta kontakt med styret ved Eva Malt på tlf. 478 54 663
eller via mail: eamalt@gmail.com.
Les mer om Frogner kammerkor på korets nettsider:
https://www.frognerkammerkor.com/
Inger Uberg har sin mastergrad i utøvende, klassisk sang og har
spesialisert seg innenfor tidlig musikk, og hun interesserer seg spesielt
for barokkmusikk og historisk fremføringspraksis. Utdanningen tok hun
ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sin praktisk-pedagogiske
utdanning har hun fra Norges musikkhøgskole, der korledelse inngikk
som et stort fag. Her studerte hun med Vivianne Sydnes, domkantor i
Oslo, og i Bergen med Kjetil Almenning, domkantor i Bergen. Tidligere
hadde hun tatt sin bachelor-grad i utøvende klassisk sang ved Griegakademiet, institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Her studerte
hun også korledelse med ukentlige timer og praksis med kor som
munnet ut i en praktisk eksamen. Nå frilanser hun som sanger i Norden
og dirigerer flere kor og underviser fast i Oslo-området.
Utdrag fra Froger kammerkors hjemmesider

cappella en del av repertoaret vårt.» Steffen Kammler er dirigent mens
Stefan Zlatanos er korets faste repetitør. Koret søker gode sangere, og
om du vurderer å bli med i koret eller ønsker mer informasjon, kan du
lese mer på korets nettsider: https://ceciliaforeningen.no/
Steffen Kammler utdannet seg som kor- og orkesterdirigent ved
musikkhøyskolene i Weimar og Leipzig. Han avsluttet i 1996 et fem års
studium som diplomdirigent. Sin dirigentkarriere startet han i 1990
da han tok over ledelsen av Kammerchor Josquin des Prez Leipzig. Han
var fortsatt direksjonsstudent da han fikk sitt første engasjement som
kormesterens assistent ved Opernhaus Halle. Dette banet vei til en
stilling ved et av Europas største operahus, Hamburgische Staatsoper,
hvor han arbeidet i en tilsvarende posisjon fra 1997 til 2001. Steffen hadde
hovedansvar for det profesjonelle koret med 80 sangere i flere enn 20
operaproduksjoner og konserter, deriblant en kritikerrost innspilling
av Alban Bergs Wozzeck (med dirigent Ingo Metzmacher). Sommeren
2001 flyttet Steffen til Norge etter å ha blitt valgt ut som ny kormester
ved Den Norske Opera. I 2009 valgte Kammler å avslutte i sin stilling
som kormester for å kunne konsentrere seg om sine egne musikalske
prosjekter, fra nå av som frilans-dirigent.
Utdrag fra Cæciliaforeningens hjemmesider

Cæciliaforeningen
Cæciliaforeningen, som er et blandet kor med sangere i alle aldre,
medvirker også på flere gudstjenester i Frogner kirke, og de har sine
faste konserter i kirken. Koret ble startet i 1879 og er i dag Norges eldste
oratoriekor. På korets nettsider står det blant annet: «Cæciliaforeningen
er et livskraftig, aktivt og stort kor med et høyt ambisjonsnivå, og
søker stadig etter nye musikalske utfordringer. Selv om vi hovedsakelig
fremfører større klassiske verk med orkester og solister, er også a
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TILBUD, TEAM OG UTVALG

Messe og mat
Messe og mat er en annerledes avslutning på noen torsdagskvelder i
hvert semester. Salmesang og refleksjon, stillhet, bønn og nattverd
er ingredienser i messen. Måltidsfellesskapet etterpå er en anledning
til å snakke sammen om hva vi har opplevd i messen, til å dele
hverdagserfaringer og til å knytte bånd til andre som deltar på Messe og
mat. Samtidig kan du hygge deg med et godt, men enkelt måltid, som
avslutning før du går hjem til deg selv.
Tellef og Kari Raustøl
for Messe og Mat-gruppen

Kulturutvalget i frogner menighet
Gjennom hele året inviterer Kulturutvalget i Frogner menighet til
et variert og spennende program. Programmet består av foredrag,
konserter, forestillinger, bokpresentasjoner, utflukter med mer. Temaene
omhandler gjerne kunst og kultur, samfunn og religion eller kirke og
kristentro.
Kulturutvalget har et samarbeid med Ordo Crucis (Korsets orden).
«Kristen tro – oppdatert» er en foredragsrekke i regi av begge, som
tradisjonelt har vært holdt i Frogner kirkestue. Vi har en grunnleggende
tro på dialogens betydning og mener det er behov for møteplasser som
er preget av åpenhet og vilje til å lytte.
Vær nysgjerrig, oppsøk oss og delta, selv om temaene skulle virke
nye og fremmede. Kanskje er det nettopp da du får den gode opplevelsen
av nye impulser og ny innsikt.
På grunn av koronasituasjonen i 2020 har vi dessverre måttet avlyse
flere arrangementer. Men nå er programmet for våren 2021 klart. Vi
gleder oss til å møte kjente og nye publikummere. Velkommen!
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Kulturutvalget i Frogner Menighet er medlem av Norske Kirkeakademier,
se www.kirkeakademiene.no for mer informasjon.
Kulturutvalget består av Mia Tønnessen (leder), Anders Bjørnsen,
Anitra Terese Eriksen, Grethe M. Robertsen, Espen Selvik, Inger E. Solem,
Ada Spæren og Marit Østbye.

DIAKONIUTVALGET i frogner menighet
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og
uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakoniutvalget har et særlig ansvar for denne tjenesten,
men diakoni berører egentlig alt som skjer i menigheten vår.
Coronasituasjonen har vært og er fortsatt en stor utfordring for det
diakonale arbeidet. Men vi planlegger våren i håp om at det igjen skal bli
mulig å komme sammen uten å frykte smittespredning. Vi vet at mange
lengter etter å møtes. Derfor inviterer vi til «Tirsdagssalong» i Kirkestuen
en tirsdag i måneden (minus januar). Vi vet ikke helt hva som kommer til
å stå på programmet ennå. Det får være en overraskelse! I påsken blir det
suppe på Skjærtorsdag, som vanlig.
Vi prøver så langt det er mulig å stille med hentetjeneste dersom
noen trenger skyss til våre arrangementer, eller til andre ting som skjer i
menigheten. Om du trenger skyss send en e-post til: post.frogner.oslo@
kirken.no, og skriv SKYSS i emnefeltet, så prøver vi å stille med bil.
Til våren er det også KNs fasteaksjon, og diakoniutvalget oppfordrer
alle til å støtte opp om den!
Varm hilsen fra
Anne-Karin Hammershaug, Eirik Pettersen, Grethe Marianne Robertsen,
Nina Saugstad, Bredo Stabell, Margunn Sandal
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Ordo Crucis
Siden høsten 2017 har Frogner menighet hatt et samarbeid med den
kirkelige ordenen Ordo Crucis, som har hatt tilhold i Frogner kirke siden
1930-tallet da ordenens leder Johannes Ording var sokneprest i Frogner.
Leder i dag er prost emeritus Arne Sand som har vært vikarprest her i
2017–18.
Deres ukentlige messer i kapellet hver fredag kl 08.30-09.00 er
åpne for alle. Sammen med kulturstyret har de vært ansvarlig for en
foredragsserie på lørdagene kl. 15–16 som vi har kalt «Kristen tro –
oppdatert». Prester fra Ordo Crucis har og gått inn og forrettet ved noen
av våre hverdagsmesser.
Ordo Crucis presenterer seg slik på sin Facebook-side:
Ӫ Å være en fornyelsesbevegelse i kirken som fremmer kirkens enhet,
levende gudstjenestefeiring og kristent ansvar for verden .
Ӫ Å utgjøre et søskenfellesskap der den enkelte gir og får inspirasjon,
veiledning og omsorg.
Ӫ Å hjelpe den enkelte søster og bror å gjøre alvor av omvendelsen
i eget liv.

Valentin Kielland. Skulptur av Martin Luther
på Frogner kirkes galleribrystning
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FROGNER MENIGHET

Kirkekontoret

Frogner menighets hus
Schafteløkken
Frogner kirkestue

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

Inger E. Solem, daglig leder
post@schaftelokken.no / 922 27 733
Instagram: @postschaft

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

Frogner menighets
barnehage, Schafteløkken

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

Bente Larsen, daglig leder
styrer@schaftelokkenbarnehage.no
22 44 58 14

KapellaN i Frogner og
Bygdøy Arne Øyvind Slørdahl

   menighetsrådets

   fast program Våren 2021

Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder
Mette Burkeland
Kaare Framstad
Lars Gathe
Eirik Pettersen
Grethe M. Robertsen
Marit Østbye
Sokneprest Margunn Sandal

Søndager

Medlemmer

høymesse kl. 11.00
i Frogner kirke. Kirkekaffe
Torsdager kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Kunstnerisk leder: Espen Selvik
Tre første torsdager i måneden
hverdagsmesse kl. 12.00
i kapellet med kirkekaffe og samtale

Varamedlemmer
Mia Tønnessen, Einar M.P.
Hammershaug, Ada W. Spæren,
Siri Andresen, Nina Elisabeth
Saugstad

Siste torsdag i måneden
(januar–mai)

MESSE OG MAT
17.00 Messe i Frogner kirke
17.45 Kveldsmat i Frogner kirkestue/
julemiddag

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

as466@kirken.no / 23 62 90 65

Daglig leder
Jens Jørgen Lie / 417 20 232
jl936@kirken.no / 23 62 90 62

Konto for gaver
1506.24.27385
Vipps-nummer for gaver
29616 Frogner kirke-kollekt
Organisasjonsnummer
974 761 882

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

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

   Med forbehold
om endringer i programmene.
Følg med på frognerkirke.no og på
plakater i monter utenfor kirken.
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   tilbud i frogner kirke
er varierte. Vi har både kirkelige
handlinger, kulturtilbud, barnehage,
sykehjem og utleie av lokaler på
Schafteløkken og av Kirkestuen.

Fredager

GUDTJENESTEr kl. 08.30
i Frogner kirkes kapell ved Ordo Crucis
babysang kl. 11.00
i Frogner kirkestue

For kirkelige handlinger som dåp,
brullup og begravelse:
Kirketorget 23 62 90 09
For leie av lokaler:
Inger E. Solem 922 27 733

Ansvarlig redaktør: Margunn Sandal

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

Foto fra kirkens interiør:
Rut Ugland/Margunn Sandal
Forside: Detalj fra Per Vigelands alterbilde
Formgiving: Munch design
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GAVER TIL
FROGNER MENIGHET

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 1506.24.27385
Vipps-nummer for gaver 29616 Frogner kirke-kollekt
Organisasjonsnummer 974 761 882
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Valentin Kielland. Skulptur av Hans Nielsen Hauge
på Frogner kirkes galleribrystning

frognerkirke.no ◆ facebook.com/frognerkirke

