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Per Vigeland. Detalj fra Markusvinduet.
Lignelsen om fire slags jord. Foto: Margunn Sandal
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Første november 2019 trådte vårt nye menighetsråd i kraft. Det 
overordnede formålet for menighetsrådet er, slik det står i Kirkelovens §9: 

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og 
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og 
døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode 
formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Frogner menighetsråd skal lede et av byens største sokn. Frogner sokn 
har nesten 25 000 innbyggere, og av disse er godt og vel halvparten 
medlemmer av Den norske kirke. Soknet grenser mot Frognerelva i vest 
og strekker seg inn til Vestbaneplassen i øst. Vår bydel preges av en stor 
andel utleieleiligheter (rundt 40 %). Det kan være mye gjennomtrekk 
blant beboerne. Da kan det ha betydning at noe er stabilt. Kirken har stått 
her over hundre år, og mange søker til det vakre bygget vårt i forbindelse 
med viktige hendelser i livet som dåp, konfirmasjon, vielser og bisettelser. 
Andre kommer til gudstjenester, konserter og kulturarrangement. Noen 
går bare forbi, men gir uttrykk for at det er fint at kirken preger bybildet. 
Den er en del av historien, tradisjonene og de mange små og store 
hendelser som danner vårt lokalsamfunn. Menighetsrådet forvalter også 
Schafteløkken, med menighetshuset, barnehagen og seniorsenteret – 
et område som har stor betydning for kirken og for befolkningen i vår del 
av byen. 

Hvordan skal vi i dag være kirke på Frogner? Dersom du har tanker om det, 
ta kontakt med rådsmedlemmene og kom med dine innspill.

Hilsen Frogner menighetsråd

GI INNSPILL TIL NYTT MENIGHETSRÅD 
I FROGNER!
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Onsdag 1. januar kl. 11.00 
Fellesgudstjeneste  
i Uranienborg kirke
Nyttårsdag 
for Bygdøy, Frogner, Fagerborg  
og Uranienborg 

Søndag 5. januar 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Kristi åpenbaringsdag
Kristian Lassen
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 5. januar kl. 18.00 
HELLIGE TRE KONGERS FEST på
Frogner menighets hus Schafteløkken 
Sunniva Gylver (sokneprest i 
Fagerborg) og Bushra Ishaq (lege, 
forfatter og forsker) deler refleksjoner 
om religionsdialog, vennskap og 
prosessen med å utgi felles bok med 
kristne og muslimske tekster om 
hverdagstroen. De kom i 2018 ut med 
boken Tro på tvers. 
Julesanger og gang rundt juletreet
Vivian Louise Tsui, piano

JANUAR

   Middag og Barnesang / 
babysang  er tilbud i regi av 
trosopplæringsleder Anneline 
Emanuelsen. Torsdagene er særlig 
rettet mot barn i barnehagealder 
med middag og sang for hele 
familien. Sangen starter 17.15. 
Babysang er fredag kl. 11.00 og med 
sang, lek, moro og lunsj. Tilbudene 
er i Frogner kirkestue.

Torsdag 9. januar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 9. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Kristian Lassen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 9. januar kl. 16.30–17.45
Oppstart MIDDAG OG 
BARNESANG i Frogner kirkestue
Middag og sang for hele familien. 
Rettet mot barn i barnehagealder.  
Vi starter sangen 17.15. 
Anneline Emanuelsen
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Fredag 10. januar kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

Fredag 10. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 12. januar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i åpenbaringstiden
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel

Torsdag 16. januar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 16. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE  
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 16. januar kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 17. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 19. januar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe

3. søndag i åpenbaringstiden
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 23. januar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 23. januar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe 
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 23. januar kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 24. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 25. januar kl. 15.00
KRISTEN TRO OPPDATERT
i Frogner kirkestue 
Bjørn Gunnar Saltnes «Om den 
krevende situasjonen i Palestina/
Israel». Saltnes er tidligere forlegger 
og har erfaring fra familierådgivning. 
Saltnes har i 3 × 3 måneder vært med i 
Kirkenes verdensråd ledsagerprogram 
i palestinske områder og har mye å 
fortelle derfra.
Arr: Ordo Crucis og Kulturutvalget  
i Frogner menighet
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Søndag 26. januar kl. 11.00
HØYMESSE med konfirmant
presentasjon og kirkekaffe
4. søndag i åpenbaringstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Torsdag 30. januar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 30. januar
messe og mat 
17.00 Messe i Frogner kirke
 Margunn Sandal
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

Fredag 31. januar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 31. januar kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 6. og 7. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

   Kulturutvalget i 
Frogner menighet  inviterer 
til et variert og spennende utvalg 
arrangementer: foredrag, konserter, 
forestillinger, bokpresentasjoner, 
utstillinger, seminarer, utflukter og 
byvandringer. Temaene omhandler 
gjerne kunst og kultur, samfunn og 
religion, eller kirke og kristentro. 
 Vi har blant annet flere svært 
populære arrangementer som 
er knyttet til kirkens høytider. 
«Mot påske» og «Mot advent» er 
forestillinger med lyrikk, musikk og 
blomster som kunstuttrykk. Kultur
utvalget har også et samarbeid med 
Ordo Crucis. «Kristen tro oppdatert» 
er en foredragsrekke i regi av begge, 
som tradisjonelt har vært holdt i 
Frogner kirkestue.
 Vi har en grunnleggende tro på 
dialogens betydning og mener det 
er behov for møteplasser som er 
preget av åpenhet og vilje til å lytte. 
Kulturutvalgets arrangementer er 
medlem i Norske kirkeakademier.
 Alle oppfordres til å se igjennom 
programmet. Vær nysgjerrig, oppsøk 
oss og delta, selv om temaene kan 
virke nye og fremmede. Kanskje er 
det slik du får den gode opplevelsen 
av nye impulser og ny innsikt.
 Kulturutvalget har inntil våren 
2020 bestått av Erik Grøttum, leder, 
Anders Bjørnsen, Liv Clemens, 
Anitra Terese Eriksen, Grethe M. 
Robertsen, Inger E. Solem. 
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Søndag 2. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
5. søndag i åpenbaringstiden /
Kyndelsmesse
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Onsdag 5. februar kl. 19.00–20.30
karneval for 9åringer på
Fredriksborg, Fredriksborg veien 18, 
Bygdøy

Torsdag 6. februar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 6. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe 
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 6. februar kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

FEBRUAR

Fredag 7. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen 

Fredag 7. februar kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

Lørdag 8. februar kl. 15.00
KRISTEN TRO OPPDATERT  
i Frogner kirkestue 
Sr Mette Andrésen: «Fra oppvekst 
i Frogner og til et liv som nonne i 
Frankrike. Om hvorfor noen velger et 
liv i kloster» Søster Mette Andrésen er 
nå en av søstrene på Sta. Katarina  
hjemmet på Majorstuen. Klosteret 
ble grunnlagt i 1928. Sang ved sopran 
Hjørdis Helena Oftestad
Arr. Ordo Crucis og Kulturutvalget i 
Frogner menighet

Søndag 9. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Såmannssøndagen
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent
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Torsdag 13. februar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 13. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Sand
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 13. februar kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 14. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 16. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Kristi forklarelsesdag
Arne Øyvind Slørdahl
Jardar Seim, orgel

Torsdag 20. februar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 20. februar kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 23. februar kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Fastelavnssøndag
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent 

Torsdag 27. februar kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 27. februar
messe og mat 
17.00 Messe i Frogner kirke
 Kristian Lassen
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

Fredag 28. februar kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 28. februar kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 6. og 7. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen
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Per Vigeland: Detalj fra Markusvinduet
Foto: Margunn Sandal
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Søndag 1. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
1. søndag i faste
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 5. mars kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 5. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag  5. mars kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 6. mars kl. 09.00
«kjerka og jeg»  
i Frogner kirkestue
Foredrag ved Kjersti Opstad,  
som har anmeldt høymesser i Oslos 
kirker gjennom et år og vil dele sine 
erfaringer. 
Arr: Ordo Crucis

MARS

Fredag 6. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 6. mars kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

Søndag 8. mars kl. 11.00
FAMILIEGUDSTJENSTE med 
kirkesaft og kaffe
2. søndag i faste
Utdeling av 4årsbok og samling for 
4åringene kl. 10.15
Arne Øyvind Slørdahl
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 12. mars kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 12. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 12. mars kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 13. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 15. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
3. søndag i faste
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 19. mars kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 19. mars kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 19. mars kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 20. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 21. mars kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirkestue
Per Egil Hegge: «Hvis Trump blir 
gjenvalgt, hva hender da?»  
Per Egil Hegge, journalist, 
tidl. redaktør i Aftenposten og 
Amagasinet, korrespondent i 
Washington DC, i London og i 
Moskva. Fra 2004–2018 hadde 
han sin faste, daglige språkspalte i 
Aftenposten.
Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 22. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Maria budskapsdag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Mandag 23. mars kl. 19:30 
KONSERT med HAGEN-QuARTEtT   
Beethovens strykekvartetter 
opus 95, 18 og 131. Oslo internasjonale 
kirkemusikkfestival

Torsdag 26. mars kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 26. mars
messe og mat 
17.00 Messe i Frogner kirke
 Rut Ugland
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen
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Fredag 27. mars kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 27. mars kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 6. og 7. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

Lørdag 28. mars kl. 15.00
MOT PÅSKE i Frogner kirkes kapell
Anitra Terese Eriksen, skuespiller, 
Carl Petter Opsahl, musiker, prest og 
lærer på MF, Nils Norman Iversen, 
norgesmester i blomsterbinding og 
fast bidragsyter på «Holm» NRK P1+ 
Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 29. mars kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
4. søndag i faste
Rut Ugland
Jardar Seim, orgel

Søndag 29. mars kl. 18.00
Konsert i Frogner kirke
Egil Hovland: Agnus Dei
Arvo Pärt: Stabat Mater
Cæcilliaforeningen 
Steffen Kammler, dirigent 

Tirsdag 31. mars kl. 18.00–21.00
FASTEAKSJONEN 
Bøsseaksjon ved menighetens 
konfirmanter med flere, til Kirkens 
Nødhjelps arbeid

   MEsse og mat er en 
annerledes avslutning på noen 
torsdagskvelder i hvert semester. 
Salmesang og refleksjon, stillhet, 
bønn og nattverd er ingredienser i 
messen. Måltidsfellesskapet etterpå 
er en anledning til å snakke sammen 
om hva vi har opplevd i messen, 
til å dele hverdagserfaringer og til 
å knytte bånd til andre som deltar 
på Messe og mat. Samtidig kan du 
hygge deg med et godt, men enkelt 
måltid, som avslutning før du går 
hjem til deg selv. 
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Onsdag 1. april 19.00–20.30
PÅSKEVANDRING  i Bygdøy kirke  
for 10åringer. Anneline Emanuelsen

Torsdag 2. april kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 2. april kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 2. april kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 3. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 3. april kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

APRIL

   Den stille uken og påsken

Søndag 5. april kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Palmesøndag
Morthen Dagfinn Sørlie
Vetle Seland Halvorsen, orgel

Torsdag 9. april 
SKJÆRTORSDAG  
I FROGNER KIRKE    
17.00 Suppe i Frogner kirkestue
18.30 Orgelresitasjoner 
 i Frogner kirke  
 Bjørn Kleppe, orgel
19.00 Skjærtorsdagsmesse 
 Arne Øyvind Slørdahl
 Bjørn Kleppe, orgel

Fredag 10. april kl. 11.00
LANGFREDAGSGUDSTJENESTE 
i Frogner kirke 
Felles for Bygdøy og Frogner 
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Anners Lerdal, saksofon
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Søndag 12. april kl. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Første påskedag 
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
Siv Øverli, trompet
Frogner kammerkor

Mandag 13. april kl. 11.00
GUDSTJENESTE i Fagerborg kirke
Andre påskedag
Felles for Bygdøy, Frogner, Fagerborg 
og Uranienborg kirke

Onsdag 15. april kl. 16.30–17.45
TÅRNAGENTSAMLING i Frogner  
kirke for 8åringer. Vi løser mysterier 
og finner skatter i kirken.  
Anneline Emanuelsen

Torsdag 16. april kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 16. april kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Arne Ø. Slørdahl. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 16. april kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 17. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 19. april kl. 11.00
FAMILIEGUDSTJENESTE med 
kirkesaft og kirkekaffe.
2. søndag i påsketiden 
Tårnagentene medvirker
Arne Øyvind Slørdahl,
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel

Onsdag 22. april kl. 19.30
Foreldreseminar 
i Frogner Kirkestue 
«Livet i tenåringsfamilien»
Ved psykolog Hedvig Montgomery
Påmelding til as466@kirken.no
Gratis

Torsdag 23. april kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 23. april kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Kristian Lassen. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 23. april kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 24. april kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 24. april kl. 18.00–21.00
FREDAGSKLUBBEN for 6. og 7. klasse 
i ungdoms rommet på Fredriksborg  
Fredriksborg veien 18, Bygdøy 
Anneline Emanuelsen

Lørdag 25. april kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirke
«Kampen om korset i politikken»
ved siv. øk. Helge A. Simonnes, 
forfatter, pressemann og redaktør.
Lett servering. Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Lørdag 25. april kl. 18.00
konsert Frogner singers  
i Frogner kirke 
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Entre kr 100

Søndag 26. april kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
3. søndag i påsketiden 
Arne Øyvind Slørdahl
Jardar Seim, orgel

Torsdag 30. april kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 30. april 
messe og mat 
17.00 Messe i Frogner kirke
 Arne Øyvind Slørdahl
 Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen

   Ordo Crucis  
   (Korsets Orden)   
Siden høsten 2017 har Frogner 
menighet hatt et samarbeid med 
den kirkelige ordenen Ordo Crucis, 
som har hatt tilhold i Frogner kirke 
siden 1930tallet da ordenens leder 
Johannes Ording var sokneprest 
i Frogner. Leder i dag er prost 
emeritus Arne Sand, som har vært 
vikarprest her i 2017–18.
 Deres ukentlige messer i 
kapellet hver fredag kl 08.30–09.00 
er åpne for alle. Sammen med 
kulturstyret har de vært ansvarlig 
for en foredragsserie på lørdagene 
kl. 15–16 som vi har kalt «Kristen tro 
oppdatert». Prester fra Ordo Crucis 
har og gått inn og forrettet ved 
noen av våre hverdagsmesser.

Ordo Crucis presenterer seg slik på 
sin Facebookside:
– Å være en fornyelsesbevegelse  
 i kirken som fremmer kirkens  
 enhet, levende gudstjeneste 
 feiring og kristent ansvar for  
 verden.
– Å hjelpe den enkelte søster og  
 bror å gjøre alvor av  
 omvendelsen i eget liv.  
– Å utgjøre et søskenfellesskap  
 der den enkelte gir og får  
 inspirasjon, veiledning og  
 omsorg.   
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Per Vigeland: Detalj fra Lukasvinduet
Foto: Margunn Sandal
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Søndag 3. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
4. søndag i påsketiden
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. mai kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 7. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 7. mai kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 8. mai  kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 8. mai kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

MAI

Lørdag 9. mai kl. 15.00
LØRDAGSMATINÉ  
i Frogner kirkestue 
Olaf Bull – dikternes dikter,  
Oslos poet ved skuespiller  
Anitra Terese Eriksen og med  
Håvard Ringsevjen på klaver
Entré kr 100 
Arr: Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 10. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
5. søndag i påsketiden   
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent

Søndag 10. mai kl. 13.00
TUR til Emanuel Vigelands 
mausuleum ved Liv Berit Tessem, 
journalist, forfatter og Osloguide.
Følg med i montrene, på hjemmeside 
og Facebook for ytterligere 
informasjon
Arr: Kulturutvalget i Frogner menighet

Torsdag 14. mai kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder
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Torsdag 14. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Kristian Lassen
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 14. mai kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 15. mai  kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Søndag 17. mai kl. 13.30
GUDSTJENESTE PÅ 
GRUNNLOVSDAGEN
i Stavkirken på Folkemuseet   
Felles for Bygdøy og Frogner
Arne Øyvind Slørdahl

Torsdag 21. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe 
i Bygdøy kirke 
Kristi himmelfartsdag
Felles for Bygdøy og Frogner
Rut Ugland
Vetle Seland Halvorsen, orgel

Søndag 24. mai kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
Søndag før pinse
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 28. mai kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 28. mai kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 31. mai kl. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE  
med kirkekaffe
Pinsedag
Margunn Sandal
Jardar Seim, orgel
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JUNI OG SOMMERTID

Mandag 1. juni kl. 11.00
FELLESGUDSTJENESTE  
i Oslo domkirke
Andre pinsedag

Torsdag 4. juni kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 4. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 4. juni kl. 16.30–17.45
MIDDAG OG BARNESANG  
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 5. juni  kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 5. juni kl. 19.30
Messe i Frogner kapell
Arr: Åpen kirkegruppe for lesbiske  
og homofile

Lørdag 6. juni kl. 15.00
KONSERT i Frogner kirkestue
Madelene Berg, fiolin
Sandra Lied Haga, cello
Julie Yuqing Ye, klavér
Entré kr 100 
Arr: Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 7. juni kl. 11.00 
HØYMESSE
Treenighetssøndag 
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Torsdag 11. juni kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 11. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 11. juni kl. 16.30–17.45
SOMMERAVSLUTNING MIDDAG 
OG BARNESANG i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Fredag 12. juni  kl. 11.00
SOMMERAVSLUTNING Babysang 
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 13. juni kl. 09.00 
tur til Christian Skredsvigs 
kunstnerhjem på Hagan i Eggedal.  
Spennende besøk fra Paris! Vi reiser 
via Kittelsentunet. Reiseleder er 
Jan Langvandsbraaten. Servering 
underveis og på Hagan. Avgang 
ca. kl. 09, følg med i montrene, 
på hjemmeside og Facebook. 
Påmelding, egenandel.
Arr: Kulturutvalget i Frogner menighet

Søndag 14. juni kl. 11.00 
HØYMESSE
2. søndag i treenighet 
Rut Ugland
Jardar Seim, orgel

Torsdag 18. juni kl. 10.30–12.00
FROGNER SINGERS  
i Frogner Kirkestue 
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 18. juni kl. 12.00
HVERDAGSMESSE med kirkekaffe   
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

   høymesser i Bygdøy kirke 
og Frogner kirke i sommerferien 
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

   frivillig i frogner kirke 
Det trengs frivillige for å utføre 
mange av oppgavene i menigheten. 
Til gudstjenestene har vi blant annet 
bruk for kirkevakter, tekstlesere og 
noen som lager i stand kirkekaffe. 

For å ha Åpen kirke trenger vi vakter. 
Og når vi har Messe og mat, er 
det frivillige som lager maten og 
forbereder måltidet. Hvert semester 
prøver vi å organisere dugnad for a 
gjøre det fint i og rundt kirken. 

Ta kontakt med daglig leder, Jens 
Jørgen Lie, om du vil melde deg som 
frivillig, jl936@kirken.no / 417 202 32
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Detalj fra Johannesvinduet av Per Vigeland. 
Havet skal gi de døde tilbake. Minnebilde. Foto: Margunn Sandal
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Gulvbord på galleriet skjulte kirkeledelsens hemmelige arkivskap.
Foto: NTBs krigsarkiv
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I 1940 fikk Frogner menighet ny sokneprest. Egil Brekke ble høytidelig 
innsatt i tjenesten søndag 7. april. To dager senere var Norge i krig. 
Brekkes første fem år som sokneprest skulle bli annerledes enn 
han kunne ha forestilt seg på forhånd. Tysk okkupasjon og et norsk 
samarbeidsregime ledet av Quisling la rammene for en virkelighet som 
ingen hadde trent på. Mye av det kirkelige livet gikk sin gang som før, slik 
det også var med samfunnet for øvrig. Men det er det ekstraordinære 
ved disse årene som får oss til å se tilbake.
 Hvis vi fester blikket ved Frogner kirke, hva ser vi da? Selve kirken 
var ikke så gammel, bare 32 år. Interiøret var blitt kraftig forandret så 
sent som i 1935. Og kapellet var nesten helt nytt, innviet høsten 1939. 
Menigheten var en av byens største. Prestene i Frogner var ofte kjent 
utover menighetens grenser. At Frogner kirke etter hvert fikk en spesiell 
stilling i krigsårene, henger sammen med hvem som var prester, og den 
støtten de fikk i menigheten.
 Den første tiden var det ikke så mye spesielt ved Frogner kirke. Flere 
søkte nok til kirken, men det var ikke uvanlig. Etter hvert som forsøkene 
på nazifisering av samfunnet ble sterkere, økte spenningen mellom 
biskopene og det naziledete kirkedepartementet. Da det store flertallet 
av norske prester nedla den statlige delen av sitt embete påskedag 1942 
og leste opp bekjennelsesskriftet «Kirkens grunn» for å understreke 
kirkens åndelige selvstendighet, var alle prestene i Frogner med på det. 
Kirken var overfylt, og det var en spesiell stemning. Menighetsrådet 
stilte seg solidarisk med prestene. Nå var man virkelig på vei inn i ukjent 
farvann. Frogner kirke og menighet skilte seg heller ikke nå spesielt ut, 
tilsvarende skjedde over hele landet. 

FROGNER KIRKE UNDER KRIGEN 

– FEM DRAMATISKE ÅR 
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 Det som gjorde at Frogner kirke etter hvert fikk en spesiell stilling, 
hadde å gjøre med hvordan Den norske kirke ble ledet under slike 
forhold. Sommeren 1942 hadde biskopene opprettet en midlertidig 
kirkeledelse som bestod av biskoper og ledere fra frivillige organisasjoner 
i kirken. Men presset fra nazimyndighetene og tyskerne var stort, flere 
kirkeledere ble arrestert. I 1943 måtte kirkeledelsen reorganiseres og 
gå under jorden. Vi fikk den såkalte hemmelige kirkeledelsen. To av 
prestene i Frogner kom etter hvert med i den, hjelpeprest Arne Fjelberg 
og kapellan Ludwig Schübeler. Da det kontoret som kirkeledelsen hadde 
brukt i sentrum, ble stengt etter en politirazzia, ble et lite rom i Frogner 
kirke tatt i bruk som møterom, det nåværende organistkontoret på 
galleriet. Noe av arkivet ble lagret i Frogner kirke. På galleriet var det 
mulig å løfte opp gulvbordene i et av trappetrinnene. Oppslått ble det 
til et arkivskap. Det var en blanding av flaks og dyktighet som gjorde at 
Schübeler klarte seg uten å bli arrestert. Han var inne til flere forhør, og 
Statspolitiet ransaket både hans hjem og kontoret i kirken for å finne 
kompromitterende materiale. Prestene måtte være forberedt på at deres 
prekener kunne føre til forhør og arrestasjon. Statspolitiet kunne ha 
agenter i kirken for å rapportere. Men også andre forhold kunne føre til 
arrestasjon. Sokneprest Egil Brekke hadde motsatt seg at en naziprest 
fra Gamle Aker skulle få bruke Frogner kirkes kapell til vigsler. Brekke 
havnet i fangenskap fra april 1944 til mai 1945.
 I 1943 var det en stor eksplosjonsulykke på Filipstad. Rundt 120 
mennesker ble drept, og det var omfattende materielle ødeleggelser. 
Bygninger ble totalskadet, vindusruter knust. Frogner kirke kom rimelig 
fra det, beliggenheten tatt i betraktning. Men de små glassmaleriene 
under galleriet ble ødelagt. Et stort glassmaleri over alteret klarte seg 
derimot. De øvrige vinduene hadde den gangen ikke glassmalerier. Per 
Vigelands glassmalerier, som nå smykker hele kirken, kom etter krigen. 
Men finansieringen av disse startet med erstatningen kirken fikk fra 
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Krigsskadetrygden etter Filipstadeksplosjonen. For de mange som hadde 
mistet sine hjem og eiendeler, organiserte menigheten innsamling av 
penger, klær og husgeråd. Kirken ble brukt som lagerrom.
 Den engasjerte og overarbeidete Schübeler døde allerede 
fredssommeren 1945, bare 55 år gammel. I juni kom han i en preken 
om gjengjeldelse med en advarsel til sine seiersstolte landsmenn. 
«Sommeren 1940 holdt det offisielle Norges kurs på å kunne bli noe i 
retning av det som vi i dag vil dømme landssvikerne for. Det var den 
gangen ikke så forferdelig meget som skilte oss fra våre sviktende 
landsmenn, de som nå i forhold til oss står som på den annen side av en 
uoverstigelig avgrunn. Avgrunnen er der i dag, men den begynte som en 
hårfin liten forskjell.»
 Frogners mest kjente prest under krigen var ikke bare patriot, men 
også sjelesørger og menneskekjenner.

Jardar Seim
historiker



Friluftsområder, historiske bygninger, god mat og mye 
lek i Schafteløkken Frogner menighets barnehage.
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Schafteløkken barnehage er Frogner menighets barnehage og ligger 
idyllisk til på Schafteløkken på Frogner. Barnehagens virksomhet er en 
del av Frogner menighets arbeid med barn og unge og har vedtektsfestet 
at vi, i tillegg til barnehagelovens formål for barnehagen, skal gi barna 
opplevelser og erfaringer med kristen tro og tradisjon. Dette betyr at 
vi har med jevne mellomrom besøker kirken, har månedlige samlinger 
med presten og synger kristne barnesanger like naturlig som andre 
barnesanger. 
 Vi har sang og musikk som vårt satsingsområde. Vi ønsker å støtte 
barna i deres egne kulturelle og kunstneriske uttrykk og tilrettelegge for 
samhørighet og fellesskap. Sang og musikk er et godt egnet felles tema 
siden det ikke krever noen forkunnskaper og bidrar til inkludering og 
samhold. Alle har vi et utrykk. 

Barnehagens visjon Vi er en liten barnehage med god mulighet for nærhet 
mellom menneskene. Denne nærheten ser vi i sammenheng med de 
grunnleggende verdiene barnehagen skal bygge på, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, tilgivelse, nestekjærlighet, 
solidaritet og likeverd, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  
 Vi ønsker å være et varmt og raust sted både for barna, foreldre og de 
ansatte og endte derfor opp med denne visjonen: 

 Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede. 
 Undring, nysgjerrighet, voksne til stede. 

 Personalgruppen vår består av omsorgsfulle og engasjerte med
arbeidere som ønsker å bidra til at barna får oppleve barnehagen som et 
godt sted å være. Vi gleder oss til å gripe muligheten som byr seg hver dag.

Bente Larsen styrer

FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE



28

Schafteløkken Frogner menighets hus er et vakkert lokale med lang 
historie og bred appell, som opplever stor pågang fra enkeltpersoner, 
bedrifter, foreninger, organisasjoner og diakonale grupper. Stedet er til 
allmennyttig formål og tjener som et sosialt samlingspunkt – et sted 
med gode møteplasser for mennesker i alle aldre.
 Bygningen ble oppført i 1807, og er i empirestil. Menighetshusets 
historie begynte i 1910, da Frogner menighet kjøpte de tre gjenværende 
byg ningene på løkken Elisenberg. Hele tunet er en berikelse for bydelen 
og den har en viktig diakonal funksjon. Schafteløkken er et levende 
bydelssenter for alle, fra barn til seniorer. Lokalene brukes dessuten 
aktivt av menigheten, til gudstjenester, møter, diakonale aktiviteter og 
kulturarrangementer. Store sal rommer nærmere hundre mennesker, og 
har et godt Schimmelflygel til konsert formål.
 Privatpersoner kan leie Schafteløkken Frogner menighets hus til 
f.eks. dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær – sammenkomster 
knyttet til kirkens virke. Lokalene er rullestolvennlige, og det er lett 
adkomst med bil og fri parkering.

Frogner Kirkestue er et hyggelig og populært lokale, pusset oppi 2017 og 
med et flygel, i umiddelbar nærhet til Frogner kirke. Her foregår flere 
av menighetens aktiviteter, som kulturarrangementer, babysang, 
småbarnssang, konfirmasjonsforberedelser, familiemiddager, diakonale 
aktiviteter, fellessamlinger, møtevirksomhet og kirkekaffe. Kirkestuen 
er også et populært sted å leie til konfirmsjonsselskap, dåpsselskap, 
minnesamvær, jubileer, kulturaktiviteter, konserter, foreningsaktiviteter, 
møtevirksomhet m.m. Lokalet er rullestolvennlig. Ved minnesamvær og 
andre arrangementer kan det tilbys egnet servering og betjening.

Kontakt: Inger E. Solem, post@schaftelokken.no / 922 27 733

KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN  
FROGNER MENIGHETS HUS
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KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN  
FROGNER MENIGHETS HUS

I dag må de gamle bygningene vernes om, og for å sitere byantikvaren:  
«den beste form for bevaring er gjennom bruk»
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KOR I FROGNER KIRKE

«FROGNER SINGERS»
Øving: hver torsdag 10.30–12.00 i Frogner kirkestue
Kunstnerisk leder: Espen Selvik
Ansvarlig: Kulturutvalget i Frogner menighet

Livet består av mange farger, minner og erfaringer. Dette koret er mer 
enn et vanlig kor. Sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. Øvelsene 
er morsomme og varierte. I løpet av våren lager vi dessuten en liten 
konsert. Koret er åpent for seniorer i alle aldre. «Kan du snakke, kan du 
synge …» Koret samarbeider med musikere i Odeon Jazzquintet, som har 
sin base på Frogner.
 Godt humør, nysgjerrighet og livsglede er viktige egenskaper hos de 
vi søker. I retur får man genuine og formidable opplevelser satt i system.
 Påmelding: tel 950 69 521 eller opera@online.no – og det er bare å 
møte opp. Åpent for alle!

Espen Selvik er en norsk dirigent, komponist, musikkanmelder i Bergens 
Tidende og Dagbladet, forfatter og tidligere kunstnerisk leder ved 
Rekstensamlingene.
 Han har skrevet fem symfonier, to oratorier og musikk for 
symfoniorkester og mindre besetninger. Selvik stiftet også United 
Norwegian Christian Band i 1988, startet Sotrafestivalen i 1989 og satte i 
1990 sammen med Sotra Musikklag verdensrekord med «Verdens lengste 
konsert» – 111 timer 11 minutter og 11 sekunder under Festspillene i Bergen 
samme år. Selvik var invitert til festivalen «Arabic Perspectives» i 2003 
og gav egen konsert i Kairooperaen. Han var også musikalsk ansvarlig 
og dirigent for Andrew Lloyd Webbers musikal Jesus Christ Superstar i 
2005 i Grieghallen. Han har vært fast gjestedirigent for symfoniorkestre 
i Russland, bl.a. St. Petersburg og Moskva, samt dirigert rundt et 
hundretalls orkestre i en rekke land. I Bergen bidro han til oppføringene 
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av Puccinis opera La bohème i Korskirken 2007–2009 sammen med 
regissør Helge Jordal.

Frogner kammerkor
Frogner kammerkor medvirker jevnlig på gudstjenester i Frogner kirke. 
De har også sine konserter i kirken. Koret ble stiftet i 1993 og har et 
variert repertoar og et hyggelig miljø. Sindre Hugo Bjerkestrand er p.t. 
dirigent.
 Nye medlemmer i alle stemmegrupper ønskes velkommen. 
Øvingene er i Frogner kirke hver tirsdag i tidsrommet 18.30–21.00. For 
å avtale prøvesang, ta kontakt med styret ved Eva Malt på tlf. 478 54 663 
eller via mail: eamalt@gmail.com.
 Les mer om Frogner kammerkor på korets nettsider:  
https://www.frognerkammerkor.com/

Cæciliaforeningen
Cæciliaforeningen, som er et blandet kor med sangere i alle aldre, 
medvirker også på flere gudstjenester i Frogner kirke, og de har sine 
faste konserter i kirken. Koret ble startet i 1879 og er i dag Norges eldste 
oratoriekor. På korets nettsider står det blant annet: «Cæciliaforeningen 
er et livskraftig, aktivt og stort kor med et høyt ambisjonsnivå, og 
søker stadig etter nye musikalske utfordringer. Selv om vi hovedsakelig 
fremfører større klassiske verk med orkester og solister, er også a 
cappella en del av repertoaret vårt.» 
 Steffen Kammler er dirigent mens Stefan Zlatanos er korets faste 
repetitør. Koret søker gode sangere, og om du vurderer å bli med i koret 
eller ønsker mer informasjon, kan du lese mer på korets nettsider: 
https://ceciliaforeningen.no/
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FROGNER MENIGHET

Kirkekontoret
post.frogner.oslo@kirken.no
23 62 90 60

Sokneprest i Frogner
Margunn Sandal
ms952@kirken.no / 23 62 90 63

Sokneprest i bygdøy
Rut Ugland
ru693@kirken.no / 23 62 90 64

Kapellan Arne Ø. Slørdahl
as466@kirken.no / 23 62 90 65

prest Kristian Lassen
kl768@kirken.no / 23 62 90 60

Daglig leder  
Jens Jørgen Lie  jl936@kirken.no 
23 62 90 62 / 417 202 32

Organist Bjørn Kleppe
bk343@kirken.no / 23 62 90 67

Trosopplæringsleder 
Anneline Emanuelsen
ae948@kirken.no / 23 62 90 73

Frogner menighets hus 
Schafteløkken  
Frogner kirkestue  
Inger E. Solem, daglig leder
post@schaftelokken.no / 922 27 733
Instagram: @postschaft

Frogner menighets 
barnehage, Schafteløkken 
Bente Larsen, daglig leder
styrer@schaftelokkenbarnehage.no
22 44 58 14

Frogner menighet
Besøksadresse Bygdøy allé 36
Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo
post.frogner.oslo@kirken.no
23 62 90 60 / www.frognerkirke.no

Konto for gaver 1506.24.27385
Vipps-nummer for gaver   
29616 Frogner kirke-kollekt
Organisasjonsnummer 974 761 882

   Med forbehold  
om endringer i programmene.  
Følg med på frognerkirke.no og på 
plakater i monter utenfor kirken.
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   fast program våren 2020

Søndager
høymesse kl. 11.00
i Frogner kirke. Kirkekaffe

Torsdager 
«FROGNER SINGERS» kl. 10.30–12
i Frogner kirkestue 
Kunstnerisk leder: Espen Selvik

Tre første torsdager i måneden 
hverdagsmesse kl. 12.00
i kapellet med kirkekaffe og samtale

Middag og barnesang  
kl. 16.30–17.45 i Frogner kirkestue 
Rettet mot barn i barnehagealder

Siste torsdag i måneden  
(januar–april) 
MESSE OG MAT
17.00 Messe i Frogner kirke
17.45 Kveldsmat i Frogner kirkestue

Fredager
Messe kl. 08.30
i Frogner kirkes kapell ved Ordo Crucis

babysang kl. 11.00 
i Frogner kirkestue

   menighetsrådets 
Medlemmer
Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder
Mette Burkeland
Kaare Framstad 
Lars Gathe
Eirik Pettersen
Grethe M. Robertsen
Marit Østbye
Sokneprest Margunn Sandal

Varamedlemmer
Mia Tønnessen, Einar M.P. 
Hammershaug, Ada W. Spæren,  
Siri Andresen, Nina Elisabeth 
Saugstad

   tilbud i frogner kirke 
er varierte. Vi har både kirkelige 
handlinger, kulturtilbud, barnehage, 
sykehjem og utleie av lokaler på 
Schafteløkken og av Kirkestuen.

For kirkelige handlinger som dåp, 
brullup og begravelse: 
Kirketorget 23 62 90 09 

For leie av lokaler:
Inger E. Solem 922 27 733

Ønsker du å ha oppgaver som 
frivillig i Frogner menighet: Kirke
kontoret 23 62 90 60 / 417 20 232

Ansvarlig redaktør: Margunn Sandal
Foto fra kirkens interiør: Rut Ugland
og Margunn Sandal
Formgiving: Munch design
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Fast givertjeneste
Bli fast giver! Skal vi få til flere tilbud i menigheten og dermed nær
miljøet, og sikre økonomien til de tilbudene vi alt har, må økonomien bli 
bedre. Føler du at du ikke kan stille som frivillig barne eller ungdoms
medarbeider eller delta i arbeidet for eldre og ensomme, så kan du likevel 
bidra til slike aktiviteter ved å tegne deg for faste gaver. 
 I 2010 opprettet Frogner menighet en givertjeneste slik at man kan 
tegne seg for faste bidrag hver måned eller hvert kvartal ved bruk av 
AvtaleGiro. Det er også lagt til rette for skattefradrag for slike gaver. Ditt 
månedlige eller kvartalsmessige bidrag må ikke nødvendigvis være så 
veldig stort. Vi vet at ikke alle på Frogner har god råd. Men alle bidrag 
betyr noe for å styrke menighetens arbeid. Så vær velkommen som giver 
med små eller store faste bidrag – alt etter din personlige økonomi. Gå 
til www.frognerkirke.no/gaver.htm og fyll ut svarkupong hvis du vil delta. 
Du blir da registrert direkte i Solidus (som er den tekniske tilrettelegger 
for menighetens givertjeneste og har vært det siden starten i 2010) og 
signerer elektronisk med BankID. Avtalen blir automatisk registrert i 
Nets, og inntektene kommer inn på menighetens konto. 

Andre gaver
Det er også mulig å gi gaver når du måtte ønske det, enten under kirke
ofringene eller direkte til:

Konto for gaver 1506.24.27385

Vippsnummer for gaver 29616 Frogner kirkekollekt

Organisasjonsnummer 974 761 882

GAVER TIL 
FROGNER MENIGHET



Detalj fra Lukasvinduet av Per Vigeland 
Den fattige enkens gave. Foto: Rut Ugland
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