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Menighetsblad for Frogner menighet 12.09.2022
Verdal og hadde sin oppvekst der i en
søskenflokk på fire, er døpt og konfirmert i
Stiklestad kirke og gikk på barne- og
ungdomskolen i Verdal. Hun flyttet på
hybel til Steinkjer som 16-åring for å ta
videregående skole der.

KIRKEFOLK
ET MØTE MED MENNESKER I
MENIGHETEN
Intervju: Sissel Nilsen

Etter examen artium flyttet hun til
Trondheim for å studere psykologi, og da
fikk hun smaken på skuespilleryrket. «Jeg
ble med i Studentersamfunnets internteater,
og jeg stortrivdes og ble anbefalt å søke
Statens teaterskole» forteller Anitra. «Det
var verd et forsøk, og uventet nok kom jeg
helt til siste prøve. Men like før jeg skulle
ha den, døde min far, så det ble ikke noe
opptak den gangen». Imidlertid hadde
Anitra flyttet til Oslo i 1980 og bestemte
seg for å forsøke opptak på teaterskolen
året etter. Hun leste med skuespilleren Siri
Rom, og tjente til livets opphold ved å
arbeide på postterminalen og være vikar i
barnehagen på Ullevål sykehus.
Anitra Terese Eriksen – Fra trykksverte
til teaterscenen

Denne gangen ble hun opptatt, og var
ferdig med Statens teaterskole i 1984.
Siden har hun arbeidet som frilans
skuespiller, noe som har gjort at hun har
spilt på scener i hele landet og fått en
meget variert erfaring. På spørsmål om det
ikke har vært en utrygg tilværelse, svarer
hun at det til tider kunne være lite å gjøre,
men for det meste har hun vært heldig.
Faktisk har de to siste årene med pandemi

Anitra ser på bokhyllen min og utbryter
«Verdens beste lukt er trykksverte». Et
uttrykk som ikke er så merkelig når jeg får
vite at hun er vokst opp i en familie som
drev et stort trykkeri i Verdal. De trykte
både billetter til Oslo sporveier og
Nationaltheatret og utga avisen Innherreds
Folkeblad og Verdalingen. Hun ble født i
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Anitra har i mange år vært frivillig i
Frogner kirke og medlem i kulturutvalget.
Siden 2013 har hun laget
lyrikkprogrammene Mot advent og Mot
påske i kirkens kapell sammen med en
musiker og en som viser frem høytidenes
blomster. I år har hun også laget et eget
program om Olaf Bull og kan godt tenke
seg å presentere flere lyrikere. «Jeg bruker
mye tid på å finne riktige dikt til disse
programmene, men jeg er vokst opp med
en mor som ofte leste dikt for oss, og det
kunne være Olaf Bull, Goethe og Schiller»
forteller hun, «der var det aldri Disney.
Det gir meg mye glede å lete i
diktsamlingen min».

vært vanskelige for kunstnere - det har
vært lite å gjøre, og de fleste avtaler ble
avlyst.
Sine første jobber hadde Anitra på
Nationaltheatret der hun har vært med i 26
produksjoner i perioden 1985-97. Der
kunne man se henne både som Sonja i
Reisen til julestjernen, som den
grønnkledte i Peer Gynt, som Donja i
Raskonikov og Harepus i
Hakkebakkeskogen. «Alle skuespilleres
drømmerolle hadde jeg på Teatret vårt i
Molde», sier hun. «Det var rollen som
Puck i Shakespeares En
Midtsommernattsdrøm. Der spilte jeg også
alle kvinnerollene i Peer Gynt.»

I løpet av vår samtale har hun også nevnt
monologen «I skyggen av Nora» som hun i
sin tid fremførte på Nord-Trøndelag Teater
og senere har bearbeidet og fremført flere
steder i landet, sist på Teatermuseet her i
Oslo i mars i år. Kanskje kunne det være
noe å fremføre i Frogner kirkestue - for
historien om den norsk-danske forfatteren
Laura Kieler, som i mange år hadde
kontakt med Henrik Ibsen, er en
fascinerende historie som få kjenner. Det
er imidlertid kjent at Ibsen benyttet hennes
historie i Et dukkehjem – noe hun for øvrig
prøvde å få ham til å avkrefte.

Hun har hatt engasjement ved Det norske
teater, Riksteateret, Oslo nye teater, Teater
Ibsen og fra flere friteater, og bl.a. spilt i
Charleys tante med Rolv Wesenlund på
Chateau Neuf. Hun synes også det har vært
interessant og gitt fine erfaringer å være
med i historiske spel på Stiklestad og
Hareid. «Og det har vært morsomt å være
med i filmer, tv-produksjoner og
radioteater og også å få jobbe som
konferansier. Jeg har vært det på 27
jazzfestivaler i Molde» forteller Anitra.
«For øvrig er jeg autorisert av Disneykonsernet som den norske stemmen til
Minni Mus og holder stadig på med
dubbing til Disney-filmene. Det var
omtrent det eneste faste i pandemitiden.

I disse dager holder Anitra på med prøver
på en ny monolog: «Ruth Maiers dagbok –
en trestemt monolog» samlet og redigert av
Jan Erik Vold og dramatisert av AnneKarin Hytten. Den skal ha premiere på
Jødisk museum 27.novmber.

Hun har bodd flere steder i Oslo – både på
Holmlia og Grünerløkka, men har stadig
kommet tilbake til Frogner og bor nå
sammen med sin mann i Mogen Thorsens
gate. Da hun var i slutten av tredve-årene
hadde hun bestemt seg for å være singel,
men plutselig en kveld på Kunstnernes hus
traff hun drømmemannen, «- og etter tre
uker var det oss», sier Anitra og ansiktet
lyser av lykke.
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KULTURUTVALGET INFORMERER

HILSEN FRA DAGLIG LEDER
Jens Jørgen Lie, daglig leder i Frogner og
Bygdøy menigheter

Av: Mia Tønnessen

Konsertkirken
Frogner kirke er en ettertraktet
konsertkirke. Fantastisk akustikk, nytt
orgel av ypperste kvalitet, plass til mange
mennesker og en unik beliggenhet.
I tillegg har vi en av Oslos beste kantorer
Bjørn Kleppe som spiller til høymesser,
vielser og bisettelser og deltar i en og
annen konsert.

Fredag 16. september er det Kulturnatt i
Oslo. Om kvelden, nærmere bestemt kl 22,
inviterer Kulturutvalget til en herlig
kveldskonsert, der Ole Christian
Haagenrud spiller Edvard Grieg.

Musikk gjør noe med oss mennesker. Hvor
ord svikter, taler musikken mente H. C.
Andersen. Det utsagnet kan illustrere hvor
viktig musikk er i mange menneskers liv.

Ole Christian Haagenrud er en av landets
mest lovende pianister. Han har gjort seg
sterk bemerket i i nasjonale og
internasjonale konkurranser og har spilt
med orkestre i inn- og utland. Han er en
attraktiv kammermusiker og
akkompagnatør. Publikum kan se fram til
en vakker konsert.

Derfor er det flott at vi har mange
musikksjangre som holder konsert i kirken.
Alt fra jazz, kor, klassisk, pop og masse
julestemning i november og desember.
Vårt Kulturutvalg bidrar med blant annet
med musikk av høy kvalitet allerede fredag
førstkommende.

Vi har et spennende program for høsten, så
få med deg lørdagsarrangementene våre.
15. oktober blir det bokbad med forfatter
Lars Saabye Christensen i Kirkestuen, 5.
november kommer prof.em. Halvor
Moxness som presenterer sin bok, "Svarte
kong Baltasar". Dette arrangementet er et
samarbeid med Ordo Crucis. Og 3.
desember får vi besøk av Erik Henning
Edvardsen, leder av Ibsenmuseet og
forfatter, som skal foredra om Asbjørnsen
og Moe.

Musikk passer til alle livssituasjoner. Å få
dele en konsertopplevelse med andre er
toppen av kransekaken.
Ta en titt i høstens program og plukk ut en
konsert eller flere. Konsertbilletter er en
fantastisk gave å gi og en opplevelse å dele
med andre.
Jeg ønsker dere mange gode musikk- og
kulturopplevelser i Frogner kirke denne
høsten.

God kulturhøst i Frogner menighet!
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HVA SKJER I FROGNER
MENIGHET?

Torsdag 22 september kl 16.30:
Småbarnssang i Kirkestuen. Anneline
Emanuelsen

Tirsdag 13 september kl 17.00
Tirsdagssalong i Frogner kirke.
«Stien tilbake til livet. Om sopp og sorg»
ved antropolog og forfatter Long Litt
Woon. Enkel servering, utlodning og
andakt.
Arrangør: Diakoniutvalget
Merk: Arrangementet er flyttet til Kirken

Fredag 23 september kl 11.00:
Babysang i Kirkestuen. Anneline
Emanuelsen
Fredag 23 september kl 18.0021.00:
Fredagsheng i Ungdomsrommet på
Fredriksborg. For ungdomsskoleelever.
Anneline Emanuelsen

Torsdag 15. september kl 10.00:
Frogner Singers øver i Kirkestuen
Torsdag 15 september kl 12.00:
Hverdagsmesse i kapellet. Prest: arne
Sand. Orgel: Jardar Seim

Søndag 25. september kl 11.00:
Høsttakkefest i Frogner kirke. Samling
for 4-åringer før gudstjenesten.
Oppmøte i kirken kl 10.30-utdeling av 4årsbok. Kirkesaft og kirkekaffe
Prest: Arne Slørdahl. Medliturg: Anneline
Emanuelsen. Orgel: Jardar Seim

Torsdag 15 september kl 16.3017.45:
Småbarnssang i Frogner kirkestue.
Anneline Emanuelsen

Torsdag 29. september kl 10.0011.45:
Frogner Singers øver i Kirkestuen

Fredag 16 september kl 11.00:
Babysang i Frogner Kirkestue. Anneline
Emanuelsen

Torsdag 29. september. Messe & Mat
– Avskjed med Rut Ugland
Kl 17.00:
Enkel nattverdsliturgi i kirken.
Prest: Rut Ugland
Organist: Alf Knutsen
Frogner Kammerkor med dirigent Inger
Øvrebø Uberg
Kl 17.30:
Samling i Frogner Kirkestue. Rut Ugland
slutter som prest etter 26 år. Samtale
med Rut. Hennes fortellinger og
fotavtrykk

Fredag 16 september kl 22.00:
Konsert i Frogner kirke i forbindelse med
Kulturnatt i Oslo. Ole Christian
Haagenrud spiller Edvard Grieg.
Arrangør: Kulturutvalget i Frogner
menighet
Søndag 18 september kl 11.00:
Konfirmasjonsgudtjeneste.
Prest Arne Slørdahl
Orgel: Svein Amund Skara.
Cæciliaforeningen med dirigent Steffen
Kammler og på trompet Atle Tømmervik

Fredag 30 september kl 11.00:
Babysang i Frogner kirkestue. Anneline
Emanuelsen

Onsdag 21. september kl 17.3019.00:
Skattejakt i Frogner kirke for 7 åringer.
Anneline Emanuelsen

Fredag 30 september kl 18.00-21.00
Fredagsheng i Ungdomsrommet på
Fredriksborg. For ungdomsskoleelever.
Anneline Emanuelsen

Torsdag 22 september kl 10.00:
Frogner Singers øver i Kirkestuen
Torsdag 22 september kl 12.00:
Hverdagsmesse i kapellet.
Prest: Arne Slørdahl
Orgel:Jardar Seim
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Menighetsblad på e-post. Be alle som
kunne tenke seg å få vårt menighetsblad
om å sende e-post til:
post.frogner@oslo.kirken.no. Og be
dem skrive i emnefeltet:
Send menighetsblad! Da har vi den
fullmakt vi må ha for å sende dem epost med informasjon om det som skjer i
disse koronatider. Om du ikke ønsker å
få tilsendt dette menighetsbladet skriv epost til post.frogner@oslo.kirken.no.
Og be dem skrive i emnefeltet:
Ikke send menighetsblad
Følg oss på nett!
www.frognerkirke.no
og www.facebook.com/frognerkirke
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