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Menighetsblad for Frogner menighet 13.10.21

FRA SOKNEPRESTEN
Margunn Sandal
Vi er endelig i gang igjen etter
koronapandemien, og livet i menigheten
blir mer som normalt. Nå skjer det mye,
og det er reflektert i dette nummeret av
menighetsbladet. Både kulturutvalg og
diakoniutvalg står på og har fine tilbud.
Messe og mat har også fått en ny giv.
Konsertsesongen er i gang for fullt. De
faste gudstjenestene og de kirkelige
handlingene samler mange i kirken hele
uken gjennom. Det er fint å se at kirken
vår blir så mye brukt.
I dette nummeret av
menighetsbladet får dere møte vår nye
prest. Hun heter Yvonne Andersen og
har ansvaret for det diakonale arbeidet
blant eldre i menigheten. Stillingen er
finansiert av Frogner menighets
diakonale stiftelse. Det betyr mye at vi
nå kan ruste opp arbeidet blant de eldre,
og vi gleder oss over å ha Yvonne med
på laget.

Evangeliet etter Johannes har en
slik «pangstart»: Prologen (Joh 1,1-18)
er blitt verdenslitteratur og knytter
fortellingen om Jesus sammen med det
kosmiske, og den kommuniserer på
samme tid med århundrer med filosofi
og gudstro: «I begynnelsen var Ordet!»
Hva da med evangeliets siste
kapittel?
Der er uttrykket langt mer jordisk. Poesi
har veket plassen for prosa: I kapittel
21, vers 1 - 14 minnes apostelen et døgn
mellom påskedagen og himmelfarten.
Jesus var blitt korsfestet og hadde vist
seg for disiplene noen ganger. Men han
gikk ikke lenger sammen med dem. De
hadde fulgt ham i noen år. Vært høyt
oppe, og lavt nede – sammen: Nå var alt
annerledes. Skulle de vende til gamle
yrker?
En håndfull av disiplene forsøkte å
ta opp igjen gamle kunster og dro ut for
å fiske. Men den natten fikk de
ingenting. Det er noe mørkt og håpløst
med denne natten.

FISKETUREN
Andakt ved kapellan, Arne Slørdahl
Forfattere har alltid et ekstra fokus
på starten og slutten av en bok.
Innholdet i disse delene velges med
omhu, og formuleringene files på helt til
skriftet går i trykken. Åpningsdelen og
avslutningen setter gjerne rammene for
og oppsummerer alt som ellers skrives.

Men da fant håpet dem! Inne på
land stod Jesus. Han hadde gjort i stand
et varmende bål med fisk og brød på
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glørne. Han bad disiplene kaste garnet
på andre siden!?! Og det ble fylt med
fisk, et hundre og femtitre i alt.
Fisketuren skiftet fra å være mørk og
trøstesløs til lys og håp, og til gleden av
fellesskap rundt et godt og hyggelig
måltid.
Johannes avslutter «sin store
fortelling om Jesus» med et bilde jeg kan
kjenne meg igjen i og lengte etter.
Særlig om høsten, når mer og mer av
tiden tilbringes innendørs, og lyset fra
oven erstattes med elektrisk.
Det blir ekstra viktig å speide
etter håpet denne høsten. Vi legger bak
oss en tid der mye har vært annerledes
og vondt. Små og store begivenheter ble
ikke slik vi hadde sett for oss. Naturlige
fellesskap opphørte for mange. Og håp
ble gjentagende ganger erstattet av nye
pandemiske bølger.
Og nå, når samfunn og hjerter endelig
virker å kunne åpnes opp igjen for
overskuelig fremtid, så kommer det ytre
mørket og kulden – høsten og vinteren.
Fortellingen om døgnet på/ved
Tiberiassjøen er et sterkt bilde på håpet:
Jesus er der og vet hvordan vi har det.
Han lager i stand varmende fellesskap og
samlende måltider, og hilser oss med
«Kom og få mat!» Og han står på
stranden og tar imot oss i soloppgangens
glødende, varme farger.
Måtte denne høsten bli en tid for rom,
kjærlighet, trygghet og varme, og med
mange opplevelser av og hint om at
håpet finner oss.

utvalg fra salmeskatten vår, og ga
tilhørerne en musikalsk opplevelse.

Foto: Mia Tønnesen

Foto: Mia Tønnesen

HILSEN FRA KULTURUTVALGET
Det kjennes godt å være i gang med
høstens program. Lørdag 9.
oktober inviterte Kulturutvalget til en
vakker konsert med Anne Vada og Tord
Gustavsen. Kirkerommet i Frogner kirke
kler godt Anne Vadas sang og Tord
Gustavsen utsøkte håndtering av
flygelet. De hadde satt sammen et

Lørdag 23. oktober kl 15.00 skal vi
markere at det i år er 250 år siden Hans
Nielsen Hauge ble født. Som de fleste
vet, er Hans Nielsen Hauge en av
statuene som står ved galleriet på
venstre side i kirkerommet. Derfor
passer det fint at foredraget blir nettopp
i kirken.
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Trygve Riiser Gundersen, som er
idéhistoriker og forlagsredaktør, skal
holde foredraget «Det glemte opprøret.
Hans Nielsen Hauge og den tidlige
haugianervekkelsen». I november utgir
han boken «Haugianerne. Enevelde og
undergrunn». Arrangementet er et
samarbeid mellom Ordo Crucis og
Kulturutvalget.

utvalg planter som kan passe for den
som vil lage sin egen. Madelene Berg
(fiolin) og Julie Ye (klaver) hadde valgt
ut musikk som passet til temaet.

Hilsen
Kulturutvalget

Foto: Grethe Robertsen

DIAKONIUTVALGETS
TIRSDAGSSALONGER GODT I GANG

Foto: Margunn Sandal

Tirsdag 5. oktober ble Diakoniutvalgets
andre tirsdagssalong avholdt og rundt 20
møtte frem. Jon Erik Skjelstad fortalte
om japanske hager og hadde med et

HVA KAN KUNSTEN FORTELLE DEG?
Det var tema på Messe og mat i Frogner
kirke/kirkestue torsdag 30. september.
Maler, tegner, kulturskribent og grafiker
Karl Erik Harr reflekterer over temaet til
stor begeistring for alle fremmøtte.
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KIRKEFOLK
ET MØTE MED MENNESKER I
MENIGHETEN
Intervju: Sissel Nilsen

Foto: Margunn Sandal

«Da jeg så utlysingen fra Frogner
menighet etter en diakon eller prest som
skulle ha diakoni for eldre som
satsingsområde, ble jeg så glad. Det er
prisverdig at kirken satser på denne
gruppen, for vi går nå inn i en ny tid
med et økende antall eldre og økende
demens», sier Yvonne Andersen som
1.oktober begynte i denne stillingen.
Yvonne hadde en oppvekst i Onsøy i
Fredrikstad kommune, og hun forteller at
hun vokste opp i en typisk
statskirkefamilie, i en bygd der de fleste
kjente hverandre og i et trygt miljø.
Nesten alle barna gikk på søndagsskole,
var med i barnemisjon og senere i
Yngres forening. Vi hadde gode
voksenledere, noe som hun mener har
betydd mye senere i livet.
Etter videregående skole begynte hun
på folkehøgskole i Alta. På mitt spørsmål
om hvorfor hun dro så langt når det er
gode folkehøgskoler i Østlandsområdet,
svarer hun at hun alltid har vært
eventyrlysten og syntes det var
spennende å dra til en helt annen kant
av landet. Hun reiste også mutters alene
landet på langs, fra Hammerfest til
Lindesnes, etter endt skoleår.
Hun tok også bibelskole i Trondheim,
før hun studerte kristendomskunnskap
og menighetsarbeid ved høgskolen i

Volda. Så vendte hun nesa sydover og
startet profesjonsstudiet i teologi ved
Universitetet i Oslo med avsluttende
praktikum i 1998. Da hadde hun også
fått tid til å loffe et halvt år rundt i
Australia.
Sin første prestestilling hadde hun
som kapellan i Lenvik menighet på
Senja. Hun fulgte i Ingrid Bjerkås
fotspor, og hadde med mann og ett barn
til Nord-Norge. Nummer to ble født i
løpet av de tre og et halvt årene hun var
der. «Mannen min var i det militære»,
forteller hun, «og når han var på øvelser,
måtte barna være med når jeg skulle
rundt til de ulike kirkene, så de ble vant
til å sove på galleriet». Menigheten
hadde hele elleve prekensteder, men
noen hadde bare forordnede
gudstjenester en til to ganger om året.
Været er ikke alltid gjestmildt i NordNorge, og det hendte at snøværet gjorde
at hun kom for sent frem til fastsatt
gudstjenestetid, og en gang kjørte
brøytebilen av veien, men kirkefolket
kjente til forholdene og ventet tålmodig
på presten.
«Det var en overgang å komme til
Jar kirke i 2001», sier Yvonne, «det var
praktisk, men ikke så vakre kjøreturer».
Da jeg spør hvorfor hun i 2008 valgte å
bli sykehjemsprest i Oslo bispedømme,
svarer hun at hun alltid har ønsker å
jobbe med eldre, og savnet dette i
Bærum.
Allerede som 12-åring fikk hun
hjelpe til på kjøkkenet på sykehjemmet i
Onsøy og holdt på med det så lenge hun
bodde der, og hun var også
pleieassistent mens hun holdt på med
teologistudiene. Hun har vært
sykehjemsprest i 13 år og har også
benyttet tiden til å profesjonalisere seg
bl.a. innen demensområdet. Hun er
sertifisert Marte Meo veileder – en
utdanning som opprinnelig ble utviklet
for at psykisk utviklingshemmede skulle
kunne ha kommunikasjon med
foreldrene, men den er nå også i bruk i
skolen av spesialpedagoger, og den
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benyttes på sykehjem i Oslo i
demensomsorgen og i kommunikasjon
med de som har mistet språk og har
kognitiv svikt.
Yvonne Andresen er nysgjerrig på
Frogner menighet og vil være lyttende til
hva menigheten trenger og ønsker på
diakonifeltet. «Det er viktig å ivareta det
som er bra og utvikle det videre», sier
hun. «Vi går inn i en ny tid med økende
antall eldre der økningen er størst i
aldersgruppen på 80 år. Denne anslår
man vil tredobles innen 2060, mens
antall personer på over 90 nær vil
femdobles. Vi vet også at flere vil måtte
bo hjemme, og vi må prøve å nå dem
som ikke lenger kan oppsøke kirke,
kultur og fellesskap». Hun ser for seg å
samarbeide med bydelen, med
hjemmetjenesten og demensteamet og
med Røde kors.
«Bare fantasien setter grenser for
hva vi kan gjøre», avslutter hun, og
antyder kurs om f.eks. demens og
kognitiv svikt, om sviktende
hukommelse og hukommelsestrening, og
understreker at alle er mer enn sin
sykdom. «Det er også viktig at
kirkebygget er aldersvennlig, og at man
skaper arenaer som er en møteplass på
tvers av alder».

HVA SKJER i FROGNER
MENIGHET?

Det kan du lese om i vårt nye fine
høstprogram!
Torsdag 14. oktober kl. 12.00
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Arne Sand, Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 14. oktober kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen
Fredag 15. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 17. oktober kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
21. søndag i treenighetstiden
Sjur Isaksen
Jardar Seim, orgel
Søndag 17. oktober kl. 19.00
Messe
i Frogner kirkes kapell
Arr. Åpen kirkegruppe
Torsdag 21. oktober kl. 10.00–11.45
«FROGNER SINGERS»
i Frogner Kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 21. oktober kl. 12.00
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 21. oktober kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue, Anneline
Emanuelsen
Fredag 22. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Lørdag 23. oktober kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirke
≪Det glemte opproret:
Hans Nielsen Hauge og den tidlige
haugianervekkelsen≫.
Vi markerer 250-arsjubileet for
Hans Nielsen Hauges fodsel.
Trygve Riiser Gundersen,
idehistoriker og forlagsredaktor,
utgir denne hosten boka
≪Haugianerne. Enevelde og
undergrunn≫.
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Arr. Ordo Crucis og Kulturutvalget
i Frogner menighet
Søndag 24. oktober kl. 11.00
HØYMESSE – DIAKONIENS DAG
22. søndag i treenighetstiden
Innsettelse av Yvonne Andersen
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner Singers
Espen Selvik, dirigent
Torsdag 28. oktober kl. 10.00–11.45
«FROGNER SINGERS»
i Frogner Kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 28. oktober
MESSE OG MAT –
tema «Daglige rutiner»
17.00 Enkel nattverdliturgi i kirken
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
17.30 Samling i Frogner kirkestue
Hva forteller mine rutiner
i livet om meg?
Refleksjoner: Helge Dietrichson
Fredag 29. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirke
Anneline Emanuelsen
Fredag 29. oktober kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg. For ungdomsskolen.
Anneline Emanuelsen
Søndag 31. oktober kl. 11.00
BØNNEDAGSGUDSTJENESTE
med allment skriftemål og med
kirkekaffe i Frogner kirke
Bots- og bønnedag
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Søndag 31. oktober kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
Bach, Nystedt mfl.
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent
Billetter: www.ticketmaster.no
og ved inngangen
Mandag 1. november kl. 18.00
FROGNER MENIGHETSRÅD
Møte i Frogner kirkestue

Tirsdag 2. november kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG
i Frogner kirkestue
≪Helgener og andre forbilder≫ ved
Arne Sand tidligere prost og prior i
Ordo Crucis. Suppe, sang, utlodning
og andakt. Musikk ved Hjørdis Helena
Oftestad (sang) og Laila Tostrup
Braten (klaver). Arr.: Diakoniutvalget
Torsdag 4. nov. kl. 10.00–11.45
«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 4. november kl. 12.00
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland. Bjorn Kleppe, orgel
Torsdag 4. nov. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
NOVEMBER
Fredag 5. november kl. 09.00
foredrag i Frogner kirkestue
Torbjørn Holt: ≪Helgener i mitt liv
som katolikk≫
Arr: Ordo Crucis
Fredag 5. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 7. november kl. 11.00
HØYMESSE PÅ ALLEHELGENSDAG
med kirkekaffe
Allehelgensdag
Alle prestene
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent
Ergo strykekvartett
Torsdag 11. nov. kl. 10.00–11.45
«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 11. november kl. 12.00
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 11. nov. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen
Fredag 12. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 14. november kl. 11.00
DÅPSFESTGUDSTJENESTE
Alle som har hatt dåp i koronatiden,
er spesielt invitert
25. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal, Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen, Steffen Kammler,
dirigent

Neste menighetsblad kommer rundt
12. november.
Behov for samtale med prest? Vi
prestene ringer eller sender SMS til dem
som vi hører kan ha et ønske om det.
Kjenner du noen vi skulle kontaktet, eller
trenger du selv en å snakke med? Ring
en av prestene:
Sokneprest i Frogner Margunn Sandal,
tlf. 480 06 601
Sokneprest i Bygdøy Rut Ugland,
tlf. 909 61 531
Kapellan i Frogner og Bygdøy Arne
Slørdahl, tlf. 959 93 487.
Alle prestene tjenestegjør både i Bygdøy
og Frogner sokn.
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 e-post 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.
Og ellers: Følg oss på nett!
www.frognerkirke.no
og www.facebook.com/frognerkirke
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