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Menighetsblad for Frogner menighet 13.11.20 

 

Ord fra soknepresten 
Margunn Sandal 

Lyset du treng, finst!  

 

Foto: Rut Ugland 

Min venn og veileder, Geir Hellemo, som 

har fått en alvorlig lidelse, forteller i 

boken Mine tre liv om hvordan lyset 

klarer å oppmuntre ham midt i den 

fortvilte situasjonen han er i: «Nå om 

dagen sitter jeg gjerne en halv times tid 

og ser at dagen gryr. Det har jeg aldri 

gjort tidligere. Men nå ser jeg lyset som 

kommer og former min verden på ny. Gir 
langsomt skikkelse til stua jeg sitter i.»  

Vi går inn i en mørk årstid, og 

koronasituasjonen gjør ikke ting lettere. 

Jeg kjenner en lengsel etter lys. Lyset 

har evnen til å forvandle det vi er omgitt 

av, og det kan få dødt materiale til å 

gløde. Lyset kan gi liv, oppmuntring, 

trøst og kraft. Og det viser oss ting slik 

vi ikke har sett dem før. 

Når Jesus presenterer seg som 

lyset, så er det mot denne 

efaringsbakgrunnen. «Som lys er jeg 

kommet til verden,» sier han. I den 

poetiske Johannesprologen blir det 

guddommelige nærværet i verden tegnet 
opp for oss slik: 

 

1 I begynnelsen var Ordet. 

          Ordet var hos Gud, 
          og Ordet var Gud.           
    2 Han var i begynnelsen hos Gud.           
    3 Alt er blitt til ved ham, 

          uten ham er ikke noe blitt til.         
          Det som ble til 
    4 i ham, var liv, 
          og livet var menneskenes lys.           
    5 Lyset skinner i mørket, 
          og mørket har ikke overvunnet det. 

I den kristne tradisjonen har lyset 

blitt det fremste uttrykket for et 

guddommelig nærvær iblant oss. Og det 

blir hentet frem igjen og igjen, ikke bare 

i tekster og salmer, men også i kunsten 
og arkitekturen  

I Frogner kirke kan vi se hvordan 

lyset tas inn og forvandles gjennom de 

vakre og fargerike glassmaleriene til Per 

Vigeland. Og bak alteret finner lyset 

gjenskinn i glassmosaikkene. Dagslyset 

er tatt inn og brukt i kirkene våre på 

forskjellig vis, for at vi ikke bare skal 

høre om det, men se og kjenne på 

kroppen hvordan lyset gir liv, undring og 

glede. De levende lysene som vi tenner i 

kirken, er også uttrykk for det samme. 

Det er som om lyset hele tiden blir 

hentet inn for å lade oss opp.  

Hellemo har skrevet om hvordan 

man i tidlig kristen tid også var man 

opptatt av at menneskene skulle erfare 

det evige gudslyset, det som aldri slutter 

å skinne. Å være i nærheten av dette 

uslukkelige lyset, betyr at du ikke er 
forlatt.  

Det fins en eldgammel beskrivelse 

av Hagia Sofia- kirken i det tidligere 

Konstantinopel. Den forteller om hvordan 

lyset siver inn i kuppelen uten opphør. 
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Fordi vinduskransen i kuppelen tar inn 

lyset fra alle sider, forlater lyset aldri 

kirkebygget. Selv når det er mørkt, 

smyger lyset seg inn og gir gjenskinn i 

gullmosaikkene. Vi kan ane hvordan 

dette lyset fylte de som kom inn i kirken 
med håp.  

I kirkens rom holder vi fast i 

håpet om at det lyset som gir oss 

mennesker, trøst, oppmuntring og glede 

her i livet ikke skal slukne, selv ikke i 

dødens mørke. Det er ennå en stund til 

jul, men vi kan tenne lys for hverandre 

mens vi venter på han som kommer til 

oss i mørketidslandet. Og husk det 

lyrikeren Helge Torvund skriver så 

vakkert: Lyset du treng, finst!  

Hilsen fra daglig leder 

Jens Jørgen Lie 

Oslo er stengt og kirken slipper 

dessverre heller ikke unna.  

Det betyr at alle gudstjenester og annen 

aktivitet for voksne ikke kan 

gjennomføres i kirken.  

Vi kan gjennomføre bisettelser 

med maks 50 personer tilstede, dåp hvor 

foreldre og faddere er til stede og vielser 

hvor kun brudepar og forlovere kan 

delta. Grunnen til dette strenge tiltaket 

er at myndighetene mener kirken ikke 

har fastmonterte seter som kan skille de 

besøkende med en meter. Med andre 

ord: det er ikke armlener på benkene. 

Både biskop og kirkeverge synes dette er 

en altfor rigid tolkning og jobber opp mot 

nasjonale myndigheter og Oslo 

kommune for å se om dette kan lettes 

noe. Disse tiltakene skal i første omgang 

vare frem til 1. desember. 

Advent og jul er viktig i kirken og 

spesielt er julaften en dag med mange 

som kommer til kirken. Foreløpig er det 

uklart hva som vil skje i desember. I 

Frogner kirke er det satt opp 

gudstjenester kl. 13, 14, 15 og 16 på 

julaften. Dette gjelder fortsatt inntil ny 

beskjed eventuelt kommer. Det hele 

avhenger av hvordan smittesituasjonen 

er 1. desember.  

Julekonsertene er også usikre nå, flere 

har avbestilt. Grunnen er at de kan ikke 

ha konsert for 50 personer og 

usikkerheten er for stor til at de våger å 

vente. Har du tenkt deg på julekonsert, 

følg med på www.ticketmaster.no hva 

som ligger ute av billetter og på 

hjemmesiden vår www.frognerkirke.no.  

Kjenner du noen som er mye 

alene om dagen? Ta en telefon eller send 

en melding. Kanskje gå en tur sammen 

dersom det er mulig. Mennesker 

trenger andre mennesker og her kan 

vi alle gjøre en forskjell i noens liv.  

Nå gjelder det å heve blikket, se 

fremover og gjerne tenke på og be til 

Vårherre om styrke og klokskap. Så kan 

vi trøste oss med Lina Sandell.   

Ingen er så trygg i fare 

som Guds lille barneskare, 

fuglen ei i skjul bak løvet, 

stjernen ei høyt over støvet. 

 

Herren selv vil sine berge. 

Han er deres skjold og verge. 

Over dem han seg forbarmer, 

bærer dem på faderarmer. 

 

Ingen nød og ingen lykke 

skal av Herrens hånd dem rykke. 

Han, den beste venn blant venner, 

sine barns bekymring kjenner. 

Gled deg da, du lille skare! 

Jakobs Gud skal deg bevare. 

For hans allmakts ord må alle 

fiender til jorden falle. 

 

Hva han tar, og hva han giver, 

samme Fader han forbliver, 

og hans mål er dette ene: 

Barnets sanne vel alene. 

 

 
Foto: Rut Ugland 

http://www.ticketmaster.no/
http://www.frognerkirke.no/
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KIRKEFOLK 
ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat 

GRETHE M. ROBERTSEN - EN ILDSJEL 

I FROGNER MENIGHET 

Diakoni har alltid vært et satsingsområde 

i den norske kirke, og i Frogner 

menighet hadde man tidligere en egen 

stilling som diakon og flere frivillige som 

regelmessig fulgte opp eldre og syke når 

de ikke lenger var i stand til å komme til 

kirken.  De siste årene har menigheten 

ikke hatt en diakon som har kunnet 

koordinere dette arbeidet, men vi har 

vært så heldige at vi har hatt noen 

ildsjeler som har gjort en stor innsats.  

Grethe Marianne Robertsen er en 

slik ildsjel – en som har gjort en 

formidabel jobb på flere områder i 

kirken. Hun har i flere perioder vært i 

menighetsrådet, hun har drevet 

søndagsskole i menigheten, hun er i 

kulturutvalget, hun har vært aktiv i 

misjonsarbeid (Areopagos) og koordinert 

mange 3. søndag i adventsgudstjenester 

med MKF (Militært Kristent Fellesskap) i 

Frogner kirke og ikke minst har hun vært 

en drivende kraft som leder av 

venneforeningen i Frognerhjemmet 

gjennom flere decennier. 

Blomstene på alteret ved 

søndagsgudstjenestene i Frogner kirke 

står aldri og visner. De blir pakket inn og 

fordelt til menighetens eldre og syke. 

Grethe sykler med blomster og formidler 

samtidig sentrale punkter fra prekenen 

som hun samvittighetsfullt har notert 

ned på sin plass bakerst i kirken. I 

senere tid har hun noen ganger fått kopi 

av prestens preken til å ta med.     

Grethe har bodd i samme leilighet 

Thomas Heftyes gate i 50 år og vært 

aktiv i menigheten nesten like lenge.  

Hun vokste opp i Mandal - en by hun 

fremdeles har sterk tilknytning til. Hun 

kommer fra et miljø der folk har omsorg 

for hverandre og tar vare på hverandre, 

og dette er egenskaper som har fulgt 

Grethe gjennom hele livet både som 

lærer og som frivillig på flere områder. 

Selv om hun nå er godt oppe i 70-årene 

og hatt helsemessige plager, er hun lett 

til beins og stadig på farten på sykkelen 

sin. «Jeg har jo vært 

konkurranseturner», forteller hun, og 

kom inn på første kullet på Norges 

Idrettshøgskole (1966) etter 

lærerskolen. Hun har vært en elsket 

lærer og har fremdeles kontakt med 

tidligere elever. Det var nok ingen 

tilfeldighet at det var Grethe og to elever 

fra hennes klasse som ble plukket ut til å 

ta imot dronning Elisabeth ute i 

skolegården da hun besøkte Bolteløkka 

skole 30 mai 2001. 

 

Foto: Ukjent 

Grethe har gjennom alle de årene 

hun arrangerte utallige kulturkvelder på 

Frognerhjemmet opparbeidet seg et sort 

nettverk av fine kunstnere som 

menigheten nå nyter godt av til sine 

arrangementer.  
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Hun opprettholder/oppdaterer 

jevnlig lister over eldre og syke som 

trenger omsorg og besøk og som måtte 

flytte til andre institusjoner da 

Frognerhjemmet ble nedlagt.  

Hennes store ønske nå er at 

menigheten igjen får en koordinerende 

stilling som kan ivareta det diakonale 

arbeid, som kan bl.a. få i stand 

hyggetreff, arrangere turer og få til en 

aktiv besøkstjeneste.     

 

Grethe M. Robertsen fylte 77 år den  

7. oktober. Hun er født i Mandal og 

vokste opp der. Etter gymnaset studerte 

hun ett år i England og tok så 

lærerutdanning i Kristiansand og senere 

et år på idrettshøyskolen i Oslo. Hun har 

også studert engelsk ved UiO. Hun har 

jobbet som lærer i Osloskolen i ca. 30 år, 

mesteparten på Bolteløkka. Grethe har 

vært enke siden 1986. Hun har mistet et 

barn og har nå en datter og tre 

barnebarn. Hun har bodd i Frogner 

menighet i 50 år. 

 

HVA SKJER NÅ? 
 

HELGERINGING  

Lørdager kl. 17.00 blir det helgeringing 

fra kirkeklokkene. Da kaller klokkene til 

bønn og hvile. 

ÅPEN KIRKE 

Vi satser på å ha åpen kirke torsdag 

ettermiddag fra 16.00 – 18.00 og 

søndager fra 12.00 – 16.00 fra og 

med 19. november 

Det vil være avhengig av frivillige vakter, 

så følg med på plakat utenfor kirken. 

Ta kontakt med daglig leder Jens Jørgen 

Lie om du ønsker å være vakt: 

jl936@kirken.no 

Vi planlegger også å flytte ut i gaten  

1. søndag i advent (29. november), 

og markere dagen utenfor kirken og 

kirkestuen. 

 

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. Vi prøver 

fortsatt å lage et 

menighetsblad/nyhetsskriv som kan 

sendes ut på e-post. Vi trenger din hjelp 

for å nå så mange som mulig. 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 e-post 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    

  

Må din vei komme deg i møte, 

vinden alltid være bak din rygg, 

solens lys leke på ditt kinn, 

regnet falle vennlig mot din jord. 

Og må Guds gode hånd 

verne om deg til vi møtes igjen. 
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