Menighetsblad

Gudstjenester i
Frogner kirke
fra 24. mai!
Denne dagen, søndag før pinse,
er Rut Ugland prest og Bjørn
kleppe organist

Fra innvielse av nytt orgel 4. februar 2018
Foto: Finn Folke Torp

Det går endelig mot åpning av
kirkene igjen. Fra og med 24. mai
vil vi feire forordnede
gudstjenester i Frogner som
vanlig, og det gleder vi oss til. Vi
vil legge stor vekt på at det skal
være trygt for alle å komme til
kirken. Daglig leder, Jens Jørgen
Lie, skriver mer om hvilke
smitteverntiltak vi har. Det blir
ikke kirkekaffe og
hverdagsmessene holdes i kirken.
Slik ser gudstjenesteplanen ut
fremover:

20.05.20

Søndag 24. mai kl. 11.00
HØYMESSE
Søndag før pinse
Rut Ugland, Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 28. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE
i Frogner kirke (merk sted!)
Margunn Sandal,
Bjørn Kleppe, orgel
Søndag 31. mai kl. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Pinsedag
Margunn Sandal, prest
Jardar Seim, orgel
Sangere fra Frogner kammerkor.
Inger Øvrebø Uberg, dirigent
Dikt ved skuespiller Anitra Terese
Eriksen
Torsdag 4. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE
i Frogner kirke
Rut Ugland, Bjørn Kleppe, orgel
Søndag 7. juni kl. 11.00
HØYMESSE
Treenighetssøndag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 11. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE
i Frogner kirke
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe,
orgel
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Søndag 14. juni kl. 11.00
HØYMESSE
2. søndag i treenighet
Raag Rolfsen
Jardar Seim, orgel
Torsdag 18. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE
i Frogner kirke
Margunn Sandal,
Bjørn Kleppe, orgel
Høymesser i Bygdøy kirke
og Frogner kirke i sommer-ferien,
søndager kl. 11.00
Juni
21. Frogner kirke
28. Bygdøy kirke
Juli
5. Frogner kirke
12. Bygdøy kirke
19. Frogner kirke
26. Bygdøy kirke
August
2. Frogner kirke
9. Bygdøy kirke
16. Frogner kirke

Kjære alle!
Jens Jørgen Lie
daglig leder,
Frogner og Bygdøy menigheter

Nå åpner endelig kirken igjen for
gudstjenester, selv om det blir i
noe mindre format enn vi er vant
med. Foreløpig får vi slippe inn
maks 50 personer til
gudstjeneste. Det betyr at
kirkeverten/kirketjeneren kommer
til å stå i døren å telle de som
kommer inn i kirken.

Det betyr også at de må stanse
flere når det er kommet maks
antall inn.
Det har også blitt et krav om at vi
skal ha navn og telefonnummer
på de som kommer til
gudstjeneste for at det skal være
mulig å spore eventuell smitte.
Det betyr at kirkegjengerne må
oppgi dette. Opplysningene blir
oppbevart i en safe og makulert
etter ti dager.
Det er viktig å huske på at det
skal være minimum en meter
mellom kirkegjengerne, bortsett
fra de som bor i samme
husholdning. De kan sitte
sammen på vanlig måte.
Dersom noen føler seg syke eller
har symptomer på influensa eller
lignende bes de om å ikke komme
til kirken. Det samme gjelder
personer som er i karantene.
Det vil heller ikke være mulig å ha
kirkekaffe i perioden fremover.
Vi følger opp sentrale råd fra
myndighetene for å stanse
smittespredningen. Det betyr at
det er trygt å komme til kirken
når det feires gudstjeneste.
For at vi skal klare å holde god
avstand så flyttes
torsdagsgudstjenestene fra
kapellet til kirken.
Nå skal vi være glade for at vi kan
åpne kirken vår igjen og håpe på
at vi kan åpne for å være enda
flere sammen til gudstjeneste
etter 15. juni slik myndighetene
har signalisert.
Jeg gleder meg til å se dere!
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Her får dere et vakkert dikt fra
Rolf Jacobsen. Alt godt!

Pusteøvelse
Hvis du kommer langt nok ut
får du se solen bare som en gnist
i et sluknende bål
hvis du kommer langt nok ut.
Hvis du kommer langt nok ut
får du se hele Melkeveiens hjul
rulle bort på veier av natt
hvis du kommer langt nok ut.
Hvis du kommer langt nok ut
får du se Universet selv,
alle lysår-milliardenes summer av tid,
bare som et lysglimt, like ensomt, like
fjernt
som juninattens stjerne
hvis du kommer langt nok ut.
Og ennu, min venn, hvis du kommer
langt nok ut
er du bare ved begynnelsen
– til deg selv.

Nu er her stellet til pinsekveld.
Kjære gutten min, langt borte –
kommer du vel?
Har du tungt å hente,
så unn deg frist; Jeg skal nok vente;
jeg lovte så sist.

Når Ibsen har lagt dette til
pinsekvelden, er det fordi sangen
kommer til Peer som en ny pust
av liv? Jeg tror det. Men Per går
igjen utenom, slik han har gjort
så mange ganger før. Han tør ikke
ta imot, og i stedet løper han inn i
skogen, og der er det mørkt. Livet
har rent ut mellom fingrene hans,
og han sitter tomhendt igjen "Så
usigelig fattig kan en sjel da gå
tilbake til intet i det tåkete grå."
Fanget i tomhetens gråhet, stiger
det opp en lengsel i ham etter å
få se solen stå opp, enda en gang
og "stirre (seg) trett på det lovede
land".

Ord fra soknepresten
Margunn Sandal

Det er snart pinse. I diktet, Peer
Gynt, lar Henrik Ibsen siste del av
dramaet utspille seg i
pinsehøytiden. Det er neppe
tilfeldig. Peer Gynt som har forlatt
både mor Åse og kjæresten
Solveig for å reise ut i verden og
leve ut sine ville fantasier og
drømmer, kommer omsider
tilbake til hjemtraktene sine.
Det er pinseaften. Han har mistet
alt, også seg selv. Da er det han
hører en sang fra skogshytta,
Solveigs sang:

Kanskje flere i disse dager kan
kjenne seg igjen i opplevelsen av
å være innestengt i en grå
tåketilværelse. Koronaviruset har
skapt frykt, sorg og uro. Det
hindrer mange fra å være
sammen med og holde rundt
mennesker som de er glade i. Det
gjør vondt.
Også Jesu disipler opplevde å
være innestengt. I
evangelieteksten på første
pinsedag fra Joh. 20, står det at
de hadde gjemt seg bak lukkede
dører.
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«Av frykt for jødene hadde disiplene
stengt dørene der de var samlet. Da kom
Jesus; han sto midt iblant dem og sa:
‘Fred være med dere!» Og da han hadde
sagt det, viste han dem sine hender og
sin side. Disiplene ble glade da de så
Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred
være med dere! Som Far har sendt meg,
sender jeg dere.» Så åndet han på dem
og sa: «Ta imot Den hellige ånd.

Jesus kom og pustet livet inn i
dem på nytt. Det kan også kan
skje i våre liv!
I diktet om Peer Gynt, kommer
kirkefolket på skogstien. De
synger, det jeg tror må være det
eneste salmeverset Ibsen har
skrevet:
Velsignede morgen,
da Gudsrikets tunger
traff jorden som flammende stål!
Fra jorden mot borgen
nu arvingen sjunger
på Gudsrikets tungemål

Pinsemorgen går Peer ikke
utenom, han går inn, hjem og
tilbake, og han blir tatt imot av
Solveig som har ventet på ham.
Dette er Ibsens store
pinsemorgenmøte.
Pinsens evangelium er at Gud
kommer til oss der vi er og puster
inn i oss sin tro, sitt håp og sin
kjærlighet. I kirken får vi ta imot
Guds livgivende pust i ord og
musikk, brød og vin, og i det
fellesskapet som vi deler.

Hilsen fra kulturutvalget
Det nyutnevnte Kulturutvalget i
Frogner menighet møttes for
første gang i januar og regnet
med at alle vårarrangementene
var på plass og skulle gå som
planlagt. Slik gikk det som kjent
ikke. Derfor er det med ekstra
glede og forventning at vi
ser fram til konserten 6. juni. Da
kommer de unge, men allerede
velrenommerte
musikerne, Sandra Lied Haga,
Julie Yuqing Ye, Madelene
Berg, og spiller for oss. Konserten
er flyttet fra Frogner kirkestue til
Frogner kirke og tidspunktet er
endret til kl 17. Fremdeles er det
bare tillatt for 50 personer å
møtes, så det gjelder å være tidlig
ute for å få plass. Entré kr 100.
11. mai møttes kulturutvalget for
andre gang. Vi la det endelige
programmet for høsten og håper
dere vil like det. Det blir en fin
blanding av musikk, foredrag og
opplesninger. Ordo Crucis bidrar
også til høstprogrammet. Vi har
flere gode aktører som hører til
Frogner. Vi er glade for at de
ønsker å bidra på Kulturutvalgets
arrangementer.
Frogner menighet er privilegert
med sine lokaler som den vakre
kirken med god akustikk, den
svært anvendelige kirkestuen
og Schafteløkken. Lokalene er
møteplasser som gjør det mulig
for oss å nå ut til mennesker i
menigheten med vår rike
kirkekultur og legge til rette for
dialog i møte med dem.
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Etter hvert som myndighetene
myker opp reglene,
gleder vi oss til å ønske
velkommen til alle som ønsker å
delta på arrangementene.

Åpen kirke i Frogner

Mange har sagt at de savner den
fine kirken vår. Så snart vi fikk
anledning til å åpne kirken stilte
frivillige opp.

Beste hilsen Anders Bjørnsen, Grethe M.
Robertsen, Espen Selvik, Inger E. Solem,
Ada Spæren, Marit Østbye, Mia
Tønnessen

Madelene Berg
Kirkeverter i åpen kirke, fra v. Sissel Nilsen
og Marit Østbye. Foto: Margunn Sandal

Julie Yuging Ye

Åpen kirke har vært en god
anledning til å se nærmere på Per
Vigelands vakre glassmalerier,
som denne detaljen fra
Lukasvinduet

Sandra Lied Haga

Lørdag 6. juni kl. 17.00
KONSERT i Frogner kirke
Madelene Berg, fiolin
Sandra Lied Haga, cello
Julie Yuqing Ye, klavér
Entré kr 100
Arr: Kulturutvalget i Frogner
menighet

Per Vigeland: Detalj fra Lukasvinduet. Foto:
Margunn Sandal
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Frogner kammerkor
har fått ny dirigent og
er i full gang igjen.
Snart får vi høre dem
på våre gudstjenester!
Den nye dirigenten for koret heter
Inger Øvrebø Uberg. Hun har
mastergrad i utøvende, klassisk
sang fra Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm og praktisk
pedagogisk utdanning fra Norges
Musikkhøgskole der korledelse
inngikk. Hun har dirigert flere kor.

Frogner kammerkor øver i
Frogner kirke tirsdager mellom
18.30 – 21.00. Her er de i sving!

Frogner kammerkor. Foto: Margunn
Sandal

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 epost til
post.frogner@oslo.kirken.no.
Og be dem skrive i emnefeltet:
Ikke send menighetsblad
Følg oss på nett!

Inger Øvrebø Uberg, dirigent Frogner
kammerkor. Foto: Margunn Sandal

www.frognerkirke.no
og
www.facebook.com/frognerkirke
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