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Menighetsblad for Frogner menighet 18.12.20 

 

Frogner kirke, julaften 2017  

Vi ønsker dere en gledelig jul og et velsignet nytt år!  

Ord fra soknepresten 

Margunn Sandal  

VI SKAL FEIRE JUL! 

Mange lurer på hvordan julen i kirken 

kommer til å bli dette året. Det er jeg 

også spent på, men det som er sikkert er 

at kirken blir åpen og vi skal feire jul!  

Det blir ikke vanlige julegudstjenester 

som den vi ser bilde av over. Alt må 

gjøres mindre og kortere, så vi kan få 

plass til flere. Sannsynligvis blir det også 

noen justeringer underveis. Vi skal feire 

gudstjeneste sammen på nye måter, og 

vi må prøve oss frem.  

Det er en utfordring, men det er også en 

mulighet. Kanskje oppdager vi noe fint, 

som vi kan ta med oss videre!  

 

Jeg håper dere vil slutte opp om det som 

skjer, enten som frivillige medarbeidere 

eller som gudstjenestedeltakere! Vi skal 

gjøre vårt beste for at det skal være 

trygt å komme til kirken. 

 

Julaften 24. desember 

Åpen kirke fra 13.00 – 17.00 for 

lystenning og vandring til krybben, med 

puljer på 20 om gangen. 

Julestemning i kirken, vakker musikk, 

juleevangeliet, bønn og sang. Alt foregår 

stående (slik det er i de ortodokse 

kirkene). Noen sitteplasser reservert for 

de som trenger det. Arne Øyvind 

Slørdahl og Margunn Sandal, Svein 

Amund Skara, orgel og Atle Tømmervik, 

trompet. 
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Juledag 25. desember 

Åpen kirke fra 11.00 – 14.00, med 

nattverdgudstjenester kl. 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30. Maks 20 om gangen. 

Margunn Sandal, Svein Amund Skara, 

orgel, Jonas Haltia, trompet. 

 

2. juledag 26. desember 

Felles for Bygdøy, Frogner, Fagerborg og 

Uranienborg 

Åpen kirke fra 11.00 – 14.00. Maks 20 

om gangen. Rut Ugland, Svein Amund 

Skara, orgel 

 

3. juledag 27. desember  

Åpen kirke fra 11.00 – 13.00 Prest 

tilstede 

Søndag 3. januar 

Åpen kirke 11.00 – 13.00 Margunn 

Sandal, organist Bjørn Kleppe 

 

JULEOPPTAK FRA KIRKEN PÅ 

HJEMMESIDEN OG PÅ FACEBOOK 

De som ikke har anledning til å 

komme til kirken, kan følge oss på 

nettet. Vi legger ut en julevideo fra 

kirken her:  www.frognerkirke.no  og 

https://www.facebook.com/frognerkirke 

 

Hilsen fra daglig leder 

Jens Jørgen Lie 

Kjære leser  

Det som imponerer meg mest ved å 

jobbe i Frogner menighet, er alle de 

frivillige som stiller opp for at 

aktivitetene våre skal kunne arrangeres.  

Hver søndag er det frivillige kirkeverter i 

kirken som tar imot kirkegjengerne og 

sørger for at alle har det fint. Det er 

messe og mat hvor det er frivillige som 

lager mat en gang i måneden og det er 

frivillige som står for kirkekaffen hver 

søndag etter gudstjenesten. I høst hadde 

vi loppemarked på Frognerhjemmet, og 

her var det mange frivillige som deltok i 

ukene før selve loppemarkedet og ikke 

minst de to dagene hvor selve 
loppemarkedet fant sted.  

Hver jul har vi julefest for menigheten, 

også her er det frivillige som lager mat 

og steller i stand til fest, og det er 

frivillige som drar på besøk til eldre i 

menigheten som trenger dette. Alle som 

gjør en innsats i menighetsrådet, 

diakoniutvalget og kulturutvalget er 

frivillige. Hver og en gjør en stor innsats 

på sitt område og hver og en er 

avgjørende for at vi skal kunne ha den 

mangfoldige aktiviteten som er i Frogner 

menighet.   

Det kan høres ut som en klisjè når du 

hører noen si at «Norge stopper opp 

uten frivillige». Det er ingen klisjè, det er 

fakta. Frogner menighet hadde vært 

fattigere uten alle dere som stiller opp 

frivillig og det hadde ikke vært mulig å 

drive alt arbeidet vårt uten dere.  

Så tusen takk! Alle vi som jobber i 

menigheten ser dere frivillige, vi vet hvor 

viktige dere er og vi er takknemlig for 

innsatsen som gjøres og for felleskapet 

dere bidrar til.  

 Jeg ønsker alle en god jul. Jeg vet at vi 

ses i det nye året. Da er jeg sikker på at 

vi skal ta igjen mye av det vi ikke har 

fått gjort de siste ni månedene.  

 

JUL – DET STORE MYSTERIETS ENKELHET! 
Ved sokneprest i Bygdøy og prest i 

Frogner Rut Ugland 

Det er jul!     

Men – for mange blir det en annerledes 

julefeiring enn vi pleier dette året.  

Det meste av år 2020 har blitt 

annerledes enn det vi hadde håpet på.  

Korona-pandemien har ført til store 

begrensninger i privatliv og kirkeliv.  

Reiser, sammenkomster og 

selskapelighet har måttet avlyses.   Og 

selv om vi nå endelig ser lys i tunnelen – 

med utsikt til en effektiv vaksine på vei, 

så vil det allikevel forandre årets 

julefeiring – både privat og i kirken.   

http://www.frognerkirke.no/
https://www.facebook.com/frognerkirke
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Restriksjoner og pålegg fra 

myndighetene setter sine klare 

begrensninger for hva vi kan gjøre. 

Og likevel – pynter vi til fest i kirken! 

Feiringen av Jesu fødsel og Guds komme 

til verden lar seg ikke stoppe av all 

verdens restriksjoner. 

Stallen og krybben settes frem – til glede 

for alle som passerer kirken i Bygdøy allé 

og kan kikke inn – treet skal pyntes og 

lysene vil lyse i mørket.  

Og vi synger – om ikke høyt og unisont – 

så i hvert fall i hjertets dyp – de kjære 

og velkjente julesangene. Om engler 

som daler ned i skjul, som altså ikke er 

vedskjulet, men som bare betyr at 

englene er usynlige – skjult for øyet – 

om enn ikke for hjertet! 

Og vi fortsetter med å synge og erindre; 

her kommer dine arme små, som ikke 

handler om barnearmer, men er en 

påminning om at midt i vår materielle 

velstand så er vi når alt kommer til alt 

bare små fattige, arme mennesker, som 

trenger varme og godhet og fellesskap!  

Vi er alle enkeltmennesker som trenger 

en større sammenheng hvor vi kan høre 

til. 

For det er jo dette julen handler om: Den 

store sammenhengen i livet! 

Gud fra det høye som kommer til oss. Hit 

til jorden, vår ørlille planet blant 

universets store vrimmel av uendelighet. 

Det lille sårbare Jesusbarnet som ligger 

skrikende i krybben er evighetenes 

kongesønn – sann Gud av opphav – født 

før alle tider, som det heter i en av 

julens flotte salmer.  

Å forstå julebudskapets store betydning 

fullt ut er ikke lett. For de fleste av oss 

forblir det et mysterium som vi kan 

bruke et helt liv til å grunne på.  

Dette at Guds urkraft og vesen og ånd 

lar seg – inkarnere – bli til kropp – kjøtt 

og hud, blod og nerver – er ikke lett å 

fatte for oss som er oppvokst og opplært 

i naturvitenskapens tidsalder og 

tenkning. 

Men kanskje er det nettopp derfor det er 

godt å lene seg mot det enkle og nære 

og barnlige i julefeiringen. Det er ikke for 

ingen ting at Bibelen minner oss om at vi 

må bli som barn for å komme inn i 

himmelen. Barna har fantasi og den 

gode evnen til undring. De tar imot med 

åpne armer.   

La oss gjøre det samme. La oss feire jul 

og ta imot med åpne armer og hjerter! 

Salmedikteren Svein Ellingsen, som døde 

sist påske, har skrevet en nydelig 

julesalme om Gud som viser seg i 

nettopp det lille og enkle:  

Vi ser deg, Herre Jesus 

Vi ser deg, Herre Jesus, 

som en av jordens små. 

Din fødsel er et under 

vi aldri kan forstå. 

Men i et evig lovsangs-kor 

forenes alle slekter. 

Vi ser deg, Barn, og tror! 

 

Vår byrde vil du bære 

og ta vår tyngste vakt. 

Du skal beseire mørket 

med Kjærlighetens makt. 

Vi åpner oss for Gledens ord! 

Vi ser deg, Barn og hører 

Guds hjerteslag på jord. 

 

Ditt komme, Herre Jesus, 

forvandler jordens natt 

og bringer lys til mange 

som føler seg forlatt. 

Hjelp oss å gå i dine spor! 

La verden se din godhet 

igjennom dem som tror! 
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HILSEN FRA KULTURUTVALGET I 

FROGNER MENIGHET 

Kjære leser. Etter at vi måtte avlyse 

flere arrangement i vår på grunn av 

koronasituasjonen, var vi ekstra glad da 

vi kunne åpne høstprogrammet. Marina 

Kan Selviks konsert der Rachmaninov og 

Bach sto på programmet, ble en stor 

opplevelse for de som var til stede. I 

slutten av september hadde vi en 

forestilling som bar tittelen “En hyllest til 

ensomheten”, med to unge utøvere, en 

skuespiller og en pianist. I oktober 

fokuserte vi på litteraturen: forfatteren 

Edvard Hoem, som bor i Frogner 

menighet, foredro over en av romanene 

sine. Med “vår egen” skuespiller Ola B. 

Johannessen markerte vi at Jens 

Bjørneboe ville fylt 100 år i år. 

Arrangementet var svært godt besøkt. 

I november kom det nye innstramminger 

og vi måtte dessverre avlyse igjen. Dette 

beklager jeg sterkt. Når jeg snakker med 

mennesker jeg møter, forstår jeg at 

mange av oss savner nettopp det 

fellesskapet og den fellesopplevelsen 

som kulturarrangement kan gi.Men vi ser 

framover. Vårprogrammet er klart. Vi 

skal blant annet markere Holocaust-

dagen i slutten av januar. Da kommer 

prof. Jakob Lothe for å snakke om 

Holocaust-tidsvitners historier. Vi skal 

markere at det er 250 år siden Hans 

Nielsen Hauge ble født. Trygve Riiser-

Gundersen utgir en ny bok om 

haugianerne i jubileumsåret. Det blir 

salmesang med Anne Vada og Tord 

Gustavsson – gled dere! Vi har også en 

forestilling om Oslo-dikteren Olaf Bull 

med “vår egen” Anitra T. Eriksen før vi 

avslutter vårprogrammet med en konsert 

med flotte unge musikere i toppklasse. 

Vi gleder oss til å ta imot dere til nye 

kulturopplevelser. Kultur og kirke hører 

sammen! 

Adventshilsen fra 

Kulturutvalget v/Mia Tønnessen 

Leder av Kulturutvalget i Frogner 

menighet 

KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 
Foto: Sissel Nilsen 

HELGE DIETRICHSON – PREST OG 

INFORMASJONSMANN 

For oss med noen år på baken husker vi 

Helge Dietrichson fra 1970-årene som en 

sober og velartikulert nyhetsoppleser i 

Dagsrevyen. Så ble han borte fra 

skjermen, men har nå i mange år vært 

Frognerbeboer og kirkegjenger. 

Helge ble født i Oslo i mars 1945, like før 

krigens slutt, og er nummer tre i en 

søskenflokk på fire gutter. Familien 

flyttet til Drøbak, der hans far ble prest, 

og der bodde familien til 1969. Og 

fremdeles har Helge og hans familie 

tilknytning til Drøbak da de overtok hans 

foreldres sommerhus, og stort sett bor 

de der fra mai til september. 

Vi spør hvordan det kunne ha seg at 

Helge endte opp i NRK da vi vitterlig vet 

at det var teologi han studerte. Han 

forteller at han tok teologisk 

embetseksamen i 1974 som femte 

generasjon teologer – alle fra 

Universitetet i Oslo. »Den gang var det 

større forskjell enn i dag på studiene ved 

Menighetsfakultetet og Teologisk 

fakultet», legger han til. «Vi som hørte 

til i Norges kristelige studentbevegelse 

ble ansett for å være liberale. Her var 

Sigurd Osberg gymnasiastsekretær og 
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Jacob Jervell og Inge Lønning 

inspirerende studenter».  

Det var en tilfeldighet at han endte opp i 

Dagsrevyen og var der i flere år. Han var 

godt i gang med praktikum da NRK i 

1969 utlyste ti rekrutteringsstillinger. 

«Jeg søkte og ble antatt, og etter at vi 

det første året ble sendt på rundgang i 

de forskjellige avdelingene, endte jeg 

opp i underholdningsavdelingen i radio i 

ett år og deretter ble det seks år i 

Dagsrevyen». Han forteller at utviklingen 

av Dagsrevyen har endret seg voldsomt 

siden den tid, teknologien er en annen. 

«Vi forfattet det vi skulle lese opp selv 

og hadde mange teknikere i studio under 

sendingen. I dag er de nesten alene og 

har en stor redaksjon i ryggen». 

Etter hvert følte Helge at syv år i NRK 

var tilstrekkelig, han spurte seg selv om 

det var dette han skulle gjøre, lese opp 

andres meninger uten å kunne formidle 

noen av sine egne. Da han ble spurt om 

å søke stilling som prest i Brumunddal, 

slo han til, og familien, med Marit og to 

småbarn, flyttet dit i 1978. Der ble det 

syv travle år. I kommunen og 

menigheten hersket en fantastisk 

pionerånd. Her var det store bedrifter, 

arbeiderstrøk og en åpen og fordomsfri 

holdning i kirken, og presten ble brukt til 

alt, også som speaker på fotballkamper. 

Men når man er alene-prest i en aktiv 

menighet, kan det etter hvert bli for mye 

og for slitsomt med ca 120 konfirmanter, 

100 dåpsbarn og 60-70 gravferder årlig. 

 Det endte med at Helge igjen gikk 

tilbake til informasjonsbransjen – ett år 

som informasjonssjef i Moelven og 

deretter seks år i Storebrand. I 1986 var 

familien tilbake i Oslo og slo seg ned på 

Bygdøy. Her ble han aktiv i menigheten i 

mange år, også som leder i 

menighetsrådet.  

I 1992 ble det omkalfatring i 

konsernledelsen i Storebrand, og Helge 

fikk ny spennende stilling i Telenor som 

da var inne i en periode med ekspansjon 

av virkeområdet. Han ble i Telenor i 17 

år før han gikk av med pensjon. I ti år 

var han stasjonert i Asia og bygget opp 

informasjonstjenesten i Pakistan, 

Bangladesh, Thailand og Singapore. Men 

han fremhever spesielt de siste fire 

årene da han fikk arbeide med å utvikle 

forretningsetiske retningslinjer innen 

forretningsverdenen. «Da fikk jeg igjen 

brukt min presteutdanning – dette å leve 

som man lærer», sier han. 

Marit og Helge Dietrichson har nå bodd i 

Erling Skjalgssons gate i 18 år – for 

øvrig i samme hus som Helges 

besteforeldre bodde - og menigheten har 

nydt godt av deres evner bl.a. både til 

kirkekaffe og julemiddag. Han forteller at 

familien har hatt tilknytning til Frogner 

menighet i enda flere år ettersom hans 

foreldre flyttet til Eckersbergs gate i 

1969, de var gode venner av familien 

Enger, og hans mor fortsatte å ta bussen 

til Frogner kirke resten av livet selv om 

hun senere flyttet til Bygdøy. 

Helge er ellers opptatt av litteratur og 

leser mye. Sokneprest Margunn nevnte 

for en stund siden i en preken 

Dostojevskijs «Forbrytelse og straff», og 

det førte til at Helge fordypet seg   

Raskolnikovs skjebne. Nå er han akkurat 

ferdig med Hekneveven av Mytting og 

klar for å kaste seg over Obamas 

biografi. Leseinteressene er mangslugne, 

og han har i over 20 år vært med i en 

lesering med åtte venner, alle menn. 

«Ettersom det nærmer seg jul», sier 

Helge, «kan jeg kanskje få komme med 

et juleønske for menigheten: Salget av 

Frognerhjemmet har tilført Frogner 

menighets diakonale stiftelse 170 

millioner kroner. Det er et formidabelt 

beløp. Jeg er trygg på at midlene vil bli 

forvaltet på en profesjonell og klok måte. 

Avkastningen vil gi et betydelig 

millionbeløp til diakonalt arbeid. 

Dette kan føre til at menigheten vår får 

en stor stimulans til å satse på frivillig 

innsats. Kirkens nye diakoniplan har fire 

hovedmål: inkluderende fellesskap, 

nestekjærlighet, kamp for rettferdighet 

og vern om skaperverket. La oss satse 

åpent og offensivt. Det er mange, 

dyktige og ressurssterke på Frogner som 

gjerne vil bli utfordret!» 
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HVA SKJER NÅ? 

 

HELGERINGING  

Lørdager kl. 17.00 blir det helgeringing 

fra kirkeklokkene. Da kaller klokkene til 

bønn og hvile. 

Søndag 20. desember 

ÅPEN KIRKE med tenning av det 

fjerde adventslyset på kirketrappen  

kl. 12.00 og 14.00 med Arne Slørdahl, 

Helge Dietrichson + Frogner kammerkor 

kl. 12.00 og Frogner singers kl. 14.00. 

 
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 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. 

 

 

Per Vigeland. Maria og Jesusbarnet 

Foto: Rut Ugland 
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