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Menighetsblad for Frogner menighet 19.06.20 

 

Fellesgudstjenester for 

Frogner og Bygdøy sokn  

i sommerferien   

I skolens sommerferie er det 

fellesgudstjenester for Frogner og 

Bygdøy sokn, slik det har vært i 

mange år. Noen savner kanskje 

de faste gudstjenestene i Frogner, 

andre synes det er fint å oppleve 

Bygdøy kirke. Da kan man legge 

inn en søndagstur på Bygdøy 

samtidig og bli bedre kjent med 

vår nærmeste 

samarbeidsmenighet.    

30-bussen går fra busstoppet 

ved Frogner kirke, til 

Kongsgården. Derifra er det  

5-10. min gange til Bygdøy kirke. 

 

Bygdøy kirke 
Foto: Kirken.no 

 

 

Høymesser i Frogner og Bygdøy 
kirke sommeren 2020 

 
Juni 

 

Søndag 21. juni kl. 11.00 
Frogner kirke 

Prest Arne Øyvind Slørdahl 
Kantor Bjørn Kleppe                                 

 
Søndag 28 juni kl. 11.00 

Bygdøy kirke 
Prest Arne Øyvind Slørdahl 

Organist Vetle Seland Halvorsen 
 

Juli 
 

Søndag 5.juli kl. 11.00 
Frogner kirke 

Prest Rut Elisabeth Ugland 

Kantor Bjørn Kleppe 
 

Søndag 12. juli kl. 11.00  
Bygdøy kirke 

Rut Elisabeth Ugland 
Organist Vetle Seland Halvorsen 

 
Søndag 19.juli kl. 11.00  

Frogner kirke 
Prest Bendik Baasland 

Kantor Bjørn Kleppe 
 

Søndag 26. juli kl. 11.00 
Bygdøy kirke 

Prest Ragnhild Koren 

Kantor Bjørn Kleppe 
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August 

 
Søndag 2. august kl. 11.00 

Frogner kirke 

Prest Margunn Sandal 
Organist Håvard Ringsevjen 

 
Søndag 9. august kl. 11.00 

Bygdøy kirke 
Prest Margunn Sandal 

Organist Jardar Seim  
 

Søndag 16. august kl. 11.00 
Frogner kirke 

Prest Arne Øyvind Slørdahl 

Organist Jardar Seim 

 

Ord fra soknepresten 
Margunn Sandal 

  
Undervisning i glede 

Se på fuglene under himmelen! 

De sår ikke, de høster ikke og 

samler ikke i hus, men den Far 

dere har i himmelen, gir dem føde 

likevel. Er ikke dere mer verdt 

enn de? 27 Hvem av dere kan vel 

med all sin bekymring legge en 

eneste alen til sin 

livslengde? 28 Og hvorfor er dere 

bekymret for klærne? Se på 

liljene på marken, hvordan de 

vokser! Matt 6. 26- 28 

Gjør det og lær: Glede. 

Slik begynner Søren Kirkegaard 

sin tale om glede i boken Liljen på 

marken og fuglen under 

himmelen. 

Ingen underviser bedre i glede 

enn den som selv er glad. Og den 

som skal lære bort glede, har 

egentlig ikke noe annet å gjøre 

enn å være glad. Det er selvsagt 

ikke alltid så enkelt for oss 

mennesker, derfor er det vi må se 

til blomstene og fuglene.  

De er våre beste lærestere, og nå 

om sommeren er de tilgjengelige 

for alle. Hva er det de utmerker 

seg ved?  

For det første er de glade, påstår 

Kirkegaard. Jeg vet ikke hva jeg 

skal tenke om det, men de kan i 

alle fall det å undervise andre i 

glede, så da kan det vel hende at 

de er glade på et nivå vi ikke 

kjenner. 

«Hvilken glede når duggen faller 

og vederkveger liljen, som nå 

avkjølt legger seg til hvile; hvilken 

glede når liljen etter badet tørker 

seg velbehagelig i den første 

solstrålen; og hvilken glede den 

lange sommerdagen!» 

For det andre er fuglen og liljen 

ubetinget glade, mens vi 

mennesker har betingelser. Bare 

det og det skjer, kommer vi til å 

bli lykkelige, tenker vi.  

Fuglen og liljen, de bare er. «Men 

deres undervisning i glede, det 

livet deres igjen uttrykker, er kort 

sagt følgende: Det er i dag, det 

er; ja det faller et uendelig 

ettertrykk på dette er; det er et i 

dag – og det er ingen, slett ingen 

bekymring for den dag i morgen, 

eller for den neste 

morgendagen.» 

Og sist men ikke minst, glede det 

er å være hos seg selv, her og nå. 

«Det er i sannhet å være seg selv 

nærværende; men det å være seg 
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selv i sannhet nærværende, det 

er dette ‘i dag’, dette å være i 

dag.»  

Jeg satt ute på terrassen min i 

dag og leste Kirkegaard med stor 

interesse. Det er noe der. En 

påminnelse om at det finnes en 

glede som ikke er langt unna 

noen av oss. Jeg kunne høre 

fuglene og se den blomstrende 

rosebusken, og jeg ante hva han 

mener med det å la seg undervise 

i glede. 

Men så tok jeg en tur i hagen, og 

der lå den, en død fugl, en 

påminnelse om forgjengeligheten 

og sorgen. Det er ikke fremmed 

for Kirkegaard: «Å, alt er 

forgjengelighet, og alt blir en 

gang det det er, 

forgjengelighetens bytte. 

Forgjengelighet, forgjengelighet, 

det er sukket – for det å være 

underlagt forgjengelighet er å 

være det et sukk utsier: 

innesperrethet, bundethet, i 

fengsel; og sukkets innhold er: 

forgjengelighet, forgjengelighet!» 

Liljens og fuglenes hemmelighet 

er at de forblir ubetinget glade 

likevel. Og Jesus, han som selv 

bar på en uendelig dyp sorg, sa at 

vi skal lære av fuglen og liljen. De 

bærer ikke på sorgen, de bare er. 

De tar helt bokstavelig ordene: 

Kast all sorg på Gud, eller som 

det står i den norske 

bibeloversettelsen: «Kast alle 

deres bekymringer på ham, for 

han har omsorg for dere.» 1. Pet. 

5,7 

Jeg klarer ikke bestemme meg for 

om jeg synes Kirkegaards taler 

om fuglen og liljen er altfor enkle 

eller altfor vanskelige. Det jeg tror 

er at hvis vi klarer, om så kun et 

stakkars øyeblikk, å bare være, så 

vil vi vite noe om hva sann glede 

er. Kanskje, kan dette øyeblikket 

speile livet og sommergleden – og 

gi den dybde – også når vi ikke 

føler den så intenst.  

 

Hilsen fra daglig leder 
Jens Jørgen Lie 

Kjære leser, nå åpner samfunnet 

igjen gradvis. I kirken vil det 

merkes mest ved at vi kan være 

inntil 200 personer i kirken på 

søndagene fremover. Vi kommer 

fortsatt til å måtte overholde 

avstandsregler og være nødt til å 

ta imot navn og telefonnummer 

på de som kommer. Kirken vår er 

romslig så dette skal vi klare fint 

med god hjelp fra de frivillige 

kirkevertene som tar imot de som 

kommer og ikke minst alle 

kirkegjengerne.  

 

 
Foto: Frognerseniorsenter.no 
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Seniorsenteret på Schafteløkken 

er sikret videre drift etter at 

Nasjonalforeningen har sagt opp 

driftsavtalen med bydelen fra 1. 

januar 2021. Bydelsutvalget 

gjorde følgende enstemmige 

vedtak 16 juni:  

 

1. Bydelen gjennomfører en 

virksomhetsoverdragelse av 

Frogner seniorsenter fra 

01.01.21, og overtar driften av 

seniorsenteret og leieavtalen på 

lokalene 

2. Bydelen inngår forhandlinger 

med gårdeier av lokalene om en 

utvidelse av arealene 

3. Fremforhandlet avtale legges 

frem for BU for endelig 

godkjenning 

 

Dette betyr at det blir 

Seniorsenter i dagens lokaler også 

fra 2021 samtidig som bydelen 

ønsker å utvide tilbudet på 

seniorsenteret og derfor vil drøfte 

mulighetene for å leie noe av 

menighetshuset i tillegg. Dette 

blir en del av forhandlingene som 

starter opp etter sommeren. 

Dermed vil det fantastiske 

området som Frogner menighet 

forvalter med menighetshus, 

seniorsenter og barnehage 

fortsette å være til glede for alle 

som bruker disse tilbudene og 

med et stort ansvar for oss som 

skal forvalte alt dette.  

 

Menighetskontoret er åpent 

gjennom hele sommeren. I 

perioden 22 juni til 5 juli er 

kontoret bemannet med 

menighetskonsulent Jørgen 

Christensen tirsdager og 

torsdager kl 10-14. Resten av 

sommeren blir åpningstidene 

tirsdag,  

onsdag og torsdag kl 10-14.  

 

Loppemarked på 

Frognerhjemmet  

5.-6. september 

 

Foto: frognerkirke.no 

Frognerhjemmet skal nå tømmes 

for inventar og utstyr, og bygget 

skal selges. Mye er allerede solgt 

til andre institusjoner og noe er 

flyttet til Schafteløkken, 

Barnehagen og Kirkestuen, men 

ennå er det mye igjen som vi 

håper å få solgt på loppemarked i 

september. 

Her kan dere finne både møbler, 

kjøkkenutstyr, glass, 

pyntegjenstander, bilder, bøker, 

nye håndklær og nytt sengetøy, 

samt en del kuriosa og 

samlerobjekter. 

Menigheten hadde - i samarbeid 

med foreldrene i barnehagen vår -

planlagt stort loppemarked i april, 
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men koronaen satte en stopper 

for dette. 

Nå forsøker vi igjen – lørdag 

5.september kl. 10-16 og søndag 

6. september kl.13-16. Vi trenger 

både gode hjelpere og gode 

mennesker som vil kjøpe. Her er 

mye spennende for enhver smak, 

og vi vil også servere kaffe og 

kaker. Inntektene deles likt 

mellom menigheten og 

barnehagen. 

Fantastisk konsert i 

Frogner kirke! 
Det var nesten ikke til å tro. Midt i 

koronatiden, den 6. juni, kom de 

tre unge og dyktige musikerne, 

Sandra Lied Haga, Julie Yuqing  

Ye, Madelene Berg til Frogner 

kirke og hadde konsert. På 

repertoaret sto Mendelssohns 

klavertrio i d-moll. 

 

Sandra Lied Haga, Julie Yuqing Ye, Madelene 

Berg. Foto: Grethe Robertsen 

Det var ikke lov å samle mer enn 

femti, men de som kom fikk en 

helt unik opplevelse. Noen fortalte 

at de hadde vært helt sulteforet 

på levende musikk. Her fikk de en 

konsertopplevelse av høyeste 

kvalitet. Takk til kulturutvalget 

som fikk dette i stand!! 

 

Foto: Grethe Robertsen 

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     

Vi ønsker alle en velsignet 

sommer! 

mailto:post.frogner@oslo.kirken.no
mailto:post.frogner@oslo.kirken.no
http://www.frognerkirke.no/
http://www.facebook.com/frognerkirke

