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Elvene ved Jesu føtter
Foto: Margunn Sandal

TILBAKE TIL KILDENE!

Mens jeg skriver dette er det 22. juli, og jeg er vakt i åpen kirke. Det har
vært en tørr sommer, og jeg er både varm og tørst. Kanskje det er derfor
jeg legger merke til alt vannet i Per Vigelands kirkekunst.
I alterbildet renner de fire elvene under føttene til den seirende
Kristus, det gjør de også i Guds lam-motivet i Johannesvinduet. I den
gammeltestamentlige motivrekken drikker sauene fra rennende elver
og Moses slår vann ut av klippene, for å nevne noen eksempel. De fire
elvene symboliserer de fire evangeliene, og de minner også om Jesus ord
til kvinnen ved brønnen «den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri
mer tørste» Joh 4, 14. Jesus snakker om det «levende vannet», det som er
sunt og rent.
Vannets sterke symbolkraft i kirken kommer av den helt sentrale
betydningen vannet har for alt liv. Det er helt nødvendig for at vi og
naturen rundt oss skal overleve, og det gir liv på så mange måter.
Tenk på gleden over et glass vann når du er skikkelig tørst, eller hvor
forfriskende det kan være med et bad når du er svett og skitten! Tenk på
lyden av den sildrende bekken, følelsen av friskt vann som renner mellom
fingrene! Sjelden lukter det så godt i hagen eller i skogen som når regnet
kommer etter lang tids tørke.
Koronapandemien har vært som en lang tørketid for mange. Men
nå tror og håper vi på at denne tiden er over. Programmet for høsten er
klart, og det er rikholdig. Endelig kan vi feire gudstjeneste sammen, det
blir konserter og foredrag og ulike samlinger for store og små med tid til
samtale og måltidsfellesskap. Her blir det påfyll på flere vis, så da er det
bare å søke tilbake til de kildene som gir deg liv!

Margunn Sandal
sokneprest
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KONSERTKIRKEN

Det har vært konserttørke i Frogner kirke det siste halvannet året.
Frogner kirke er en konsertkirke, og det merker vi spesielt i november og
desember med alle julekonsertene. For høsten 2021 er kirken nærmest
fullbooket for eksterne konserter og arrangementer i menighetens
regi med vårt eget Kulturutvalg som arrangør. Det starter allerede
med Kammermusikkfestivalen 17. september og Magnolia Jazzband
2. september. Så går det slag i slag frem til jul.
Det er bare å se gjennom programmet, finne noe du ikke kan gå
glipp av og så bestille en eller flere billetter. Dette er jo også en perfekt
gave til familie og venner.
Jeg ønsker dere mange gode kulturopplevelser denne høsten!

Jens Jørgen Lie
daglig leder
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Konsert i Frogner kirke
Foto: Mia Tønnessen
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AUGUST

Tirsdag 17. august kl. 19.30

Fredag 27. august kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Oslo Kammermusikkfestival
Portrett J.S. Bach
Vilde Frang, Jean Rondeau,
Barrokanerne
Billetter på www.ticketmaster.no

Fredag 27. august kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg. For ungdomsskolen.
Anneline Emanuelsen

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

Søndag 29. august kl. 11.00

SAMTALEGUDSTJENESTE
Søndag 22. august kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
13. søndag i treenighetstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Håvard Ringsevjen, orgel

Vingårdssøndag
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

Torsdag 26. august

   MEsse og mat er på noen
torsdagskvelder i hvert semester.
Salmesang og refleksjon, stillhet,
bønn og nattverd er ingredienser i
messen. Under måltidsfellesskapet
etterpå får vi høre refleksjoner over
et tema. Vi kan snakke sammen om
hva vi har opplevd i messen, dele
hverdagserfaringer og knytte bånd
til andre. Samtidig kan du hygge
deg med et godt, enkelt måltid som
avslutning før du går hjem.

MESSE OG MAT – Tema «Valg»
17.00 Enkel nattverdliturgi i kirken
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
17.30 Samling i Frogner kirkestue
Hva forteller jeg om meg
med mine valg?
Refleksjoner: Fabian Stang
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SEPTEMBER

MENIGHETSMØTE

Torsdag 2. sept. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»

etter gudstjenesten i Frogner
kirkestue med behandling av
menighetsrådets årsmelding
og justert ordning for
hovedgudstjenesten

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 2. september kl. 12.00

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel

Mandag 6. september kl. 18.00

FROGNER MENIGHETSRÅD
Møte i Frogner kirkestue

Torsdag 2. sept. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

Mandag 6. september kl. 19.00

KONSERT i Frogner kirke
Aina Helgeland Davidsen
THEN byr på musikk av Tomasi,
Dubois, Decruck, Ibert og Wagnein
– store komponister som har skrevet
fantastiske verker for klassisk saxofon
og dens historie.
Billetter kjøpes i døren eller på
www.ainadavidsen.com eller
e-post ainadavidsen1@gmail.com

Torsdag 2. september kl. 19.00
KONSERT i Frogner kirke
Magnolia Jazzband spiller fra sin CDutgivelse «Salige stund», Skandinaviske
salmer. Billetter selges i døren
Fredag 3. september kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 5. september kl. 11.00

HØYMESSE
15. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
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Tirsdag 7. september kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
«Sanger vi er glade i» – Vi synger
gamle og nyere sanger
Dirigent i Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg,
Håvard Ringsevjen, piano
Enkel servering, sang, utlodning
og andakt
Arr. Diakoniutvalget

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

Torsdag 9. sept. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 16. september kl. 12.00

Søndag 12. september kl. 11.00

HØYMESSE
16. søndag i treenighetstiden
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel
Torsdag 16. sept. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 9. september kl. 12.00

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Arne Sand. Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 16. sept. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

Torsdag 9. sept. kl. 16.30–17.45

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 17. september kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Fredag 17. september Kl. 18.00

   tirsdagssalong er et
hyggelig sted å møtes. Det blir
servering, dagens tema, sang,
utlodning, andakt og god tid til
samtale rundt bordene. Om du
trenger skyss send en e-post til:
post.frogner.oslo@kirken.no, og
skriv SKYSS i emnefeltet, så prøver
vi å stille med bil.

OSLO KULTURNATT FOREDRAG
i Frogner kirke og i kapellet ved
historiker Jardar Seim
Frogner kirkes kapell
Frogner kirke ble innviet i 1907 og
ombygd innvendig i 1935. Kirkens
kapell ble innviet i 1939, like før andre
verdenskrig brøt ut. Arkitektonisk
representerer kapellet et stilskifte
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i forhold til kirken. Hvorfor ble det
bygd et kapell når man allerede
hadde en så stor kirke? Hvem kan
vi takke for kapellet? Og hvordan er
kapellet blitt brukt?

Torsdag 23. sept. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen
Fredag 24. september kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 17. september kl. 22.00

OSLO KULTURNATT KONSERT
i Frogner kirke
Christian Grøvlen urfremfører sin
Serenade for klaver. I tillegg spiller han
Franz Liszts Klaversonate
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Fredag 24. sept. kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg. For ungdomsskolen.
Anneline Emanuelsen
Søndag 26. september kl. 11.00
HØSTTAKKEFEST i Frogner kirke
Utdeling av 4-årsbok, kirkekaffe/saft
18. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Anneline Emanuelsen
Jardar Seim, orgel
Menighetens barnehage på
Schafteløkken medvirker
Samling for 4-åringer før
gudstjenesten.
Oppmøte i kirken kl. 10.15

Søndag 19. september kl. 11.00

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE
i Frogner kirke
19. søndag i treenighetstiden
Arne Øyvind Slørdahl
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent
Siv Øverli, trompet
Torsdag 23. sept. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»

Mandag 27. september kl. 19.00
KONSERT i Frogner kirke
Oslo orgelfestival
Ulf Nilsen, orgel
Stian Carstensen, trekkspill
Billettsalg ved inngangen
Les mer på www.osloorgelfestival.no

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 23. september kl. 12.00

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 30. sept. kl. 10.00–11.45

Torsdag 30. september

«FROGNER SINGERS»

MESSE OG MAT – Tema «Kunst»

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

17.00 Enkel nattverdliturgi i kirken
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel
17.30 Samling i Frogner kirkestue
Hva kan kunsten fortelle meg?
Refleksjoner: Karl Erik Harr

Per Vigeland:
Detalj fra frisen på orgelgalleriet
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OKTOBER

Torsdag 7. oktober kl. 12.00

Fredag 1. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel

Søndag 3. oktober kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
19. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

Lørdag 9. oktober kl. 17.00
SALMESANG i Frogner kirke
«Å gjev meg ein plass –
en reise i salmeskatten»
Vi ønsker velkommen til en musikalsk
opplevelse med Anne Vada (sang) og
Tord Gustavsen (piano).
Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet

Tirsdag 5. oktober kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
«Våre blomster» – Jon Erik Skjelstad,
som driver blomsterbutikken
Villvinen og leverer blomster til
kirken, deler sin kunnskap om
blomster med oss. Suppe, sang,
utlodning og andakt. Musikk ved
Madelene Berg (fiolin) og Julie Ye
(klaver)
Arr. Diakoniutvalget

Søndag 10. oktober kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
20. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Mandag 11. oktober kl. 18.00

FROGNER MENIGHETSRÅD
Møte på Schafteløkken
menighetshus

Torsdag 7. oktober kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
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Mandag 11. oktober kl. 19.30
KONSERT i Frogner kirke
The Voices, «Abendlied»
Billetter på www.ticketco.events/no

Torsdag 21. oktober kl. 10.00–11.45

Torsdag 14. oktober kl. 10.00–11.45

Torsdag 21. oktober kl. 12.00

«FROGNER SINGERS»
i Frogner Kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

«FROGNER SINGERS»

Hverdagsmesse

i Frogner Kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 14. oktober kl. 12.00

Hverdagsmesse

Torsdag 21. oktober kl. 16.30–17.45

i Frogner kirkes kapell
Arne Sand
Bjørn Kleppe, orgel

SMÅBARNSSANG
i Frogner kirkestue.
Anneline Emanuelsen

Torsdag 14. oktober kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

Fredag 22. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

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

Lørdag 23. oktober kl. 15.00
FOREDRAG i Frogner kirke
«Det glemte opprøret:
Hans Nielsen Hauge og den tidlige
haugianervekkelsen».
Vi markerer 250-årsjubileet for
Hans Nielsen Hauges fødsel.
Trygve Riiser Gundersen,
idéhistoriker og forlagsredaktør,
utgir denne høsten boka
«Haugianerne. Enevelde og
undergrunn».
Arr. Ordo Crucis og Kulturutvalget
i Frogner menighet

Søndag 17. oktober kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
21. søndag i treenighetstiden
Sjur Isaksen
Jardar Seim, orgel
Søndag 17. oktober kl. 19.00

messe
i Frogner kirkes kapell
Arr. Åpen kirkegruppe
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Søndag 24. oktober kl. 11.00

Søndag 31. oktober kl. 11.00

HØYMESSE – DIAKONIENS DAG

BØNNEDAGSGUDSTJENESTE

2 2. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Yvonne Andersen
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner Singers
Espen Selvik, dirigent

med allment skriftemål og med
kirkekaffe i Frogner kirke
Bots- og bønnedag
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Søndag 31. oktober kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
Bach, Nystedt mfl.
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent
Billetter: www.ticketmaster.no
og ved inngangen

Torsdag 28. oktober kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»
i Frogner Kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 28. oktober

MESSE OG MAT –
tema «Daglige rutiner»
17.00 Enkel nattverdliturgi i kirken
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
17.30 Samling i Frogner kirkestue
Hva forteller mine rutiner
i livet om meg?
Refleksjoner: Helge Dietrichson
Fredag 29. oktober kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Fredag 29. oktober kl. 18.00–21.00
FREDAGSHENG i Ungdomsrommet
på Fredriksborg. For ungdomsskolen.
Anneline Emanuelsen
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NOVEMBER

Mandag 1. november kl. 18.00

Fredag 5. november kl. 09.00
foredrag i Frogner kirkestue
Torbjørn Holt: «Helgener i mitt liv
som katolikk»
Arr: Ordo Crucis

FROGNER MENIGHETSRÅD
Møte i Frogner kirkestue
Tirsdag 2. november kl. 17.00

TIRSDAGSSALONG
i Frogner kirkestue
«Helgener og andre forbilder» ved
Arne Sand tidligere prost og prior i
Ordo Crucis. Suppe, sang, utlodning
og andakt. Musikk ved Hjørdis Helena
Oftestad (sang) og Laila Tostrup
Bråten (klaver)
Arr.: Diakoniutvalget

Fredag 5. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Søndag 7. november kl. 11.00

HØYMESSE PÅ ALLEHELGENSDAG

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

med kirkekaffe
Allehelgensdag
Alle prestene
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent
Ergo strykekvartett

Torsdag 4. november kl. 12.00

Torsdag 11. nov. kl. 10.00–11.45

Torsdag 4. nov. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»

Hverdagsmesse

«FROGNER SINGERS»

i Frogner kirkes kapell
Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 4. nov. kl. 16.30–17.45

Torsdag 11. november kl. 12.00

SMÅBARNSSANG

Hverdagsmesse

i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

i Frogner kirkes kapell
Margunn Sandal. Bjørn Kleppe, orgel
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Torsdag 11. nov. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

Fredag 19. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Fredag 12. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Lørdag 20. nov. kl. 18.00–
søndag 21. november
LYS VÅKEN i Bygdøy kirke
For 11-åringer i Bygdøy og Frogner
menigheter. Overnatting i kirken.
Anneline Emanuelsen
Arne Øyvind Slørdahl

Søndag 14. november kl. 11.00

DÅPSFESTGUDSTJENESTE
Alle som har hatt dåp i koronatiden,
er spesielt invitert
25. søndag i treenighetstiden
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Cæciliaforeningen
Steffen Kammler, dirigent

Søndag 21. november kl. 11.00

HØYMESSE med kirkekaffe
Siste søndag i kirkeåret
Rut Ugland
Jardar Seim, orgel

Søndag 14. november kl. 19.00

Torsdag 25. nov. kl. 10.00–11.45

messe

«FROGNER SINGERS»

i Frogner kirkes kapell
Arr. Åpen kirkegruppe

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

Torsdag 18. nov. kl. 10.00–11.45

Torsdag 25. november

«FROGNER SINGERS»

MESSE og FØRJULSMIDDAG

i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

17.00 Messe i Frogner kirke
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
17.45 Menighetens førjulsmiddag
i Frogner kirkestue

Torsdag 18. november kl. 12.00

Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Det blir treretters middag og
underholdning. Susanne Hvinden
Hals (sang), Marina Kan Selvik (flygel)
Påmelding til kirkens kontor eller
e-post: post.frogner.oslo@kirken.no
innen fredag 19. november

Torsdag 18. nov. kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen
15

Fredag 26. november kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen

Mandag 29. november kl. 21.00

KONSERT i Frogner kirke
«Vår jul»
Christian Ingebrigtsen
Maria Arredondo
Torstein Sødal
Gaute Ormåsen
Tine Thing Helseth
Billetter på www.ticketmaster.no

Lørdag 27. november kl. 15.00
MOT ADVENT i Frogner kirkes kapell
Anitra Terese Eriksen, skuespiller
Nils Norman Iversen,
blomsterkunstner
Carl Petter Opsahl, musiker, prest og
førsteamanuensis på MF
Entré kr 100
Arr. Kulturutvalget i Frogner menighet
Søndag 28. november kl. 11.00

LYSMESSE i Frogner kirke
med kirkesaft og kirkekaffe
1. søndag i advent
Margunn Sandal
Anneline Emanuelsen
Bjørn Kleppe, orgel
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent
Kirkekaffe bak i kirken og
JULEVERKSTED for alle i Kirkestuen,
3-åringer spesielt invitert.
Søndag 28. november kl. 18.00

KONSERT i Frogner kirke
Nordlændingernes forenings kor
Billetter ved inngangen
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Per Vigeland:
Detalj fra Markusvinduet
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DESEMBER

Onsdag 1. desember kl. 18.00
JULEKONSERT i Frogner kirke
Nidarosdomens guttekor
Bjørn Moe, dirigent
Billetter på www.ticketmaster.no

Fredag 3. desember kl. 18.00
JULEKONSERT i Frogner kirke
Nidarosdomens guttekor
Bjørn Moe, dirigent
Billetter på www.ticketmaster.no

Torsdag 2. des. kl. 10.00–11.45

Søndag 5. desember kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
2. søndag i advent
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder
Torsdag 2. desember kl. 12.00

Hverdagsmesse

Søndag 5. desember kl. 18.00
ADVENTSKONSERT i Frogner kirke
Frogner kammerkor
Inger Øvrebø Uberg, dirigent

Frogner kirkes kapell
Arne Øyvind Slørdahl
Bjørn Kleppe, orgel

Mandag 6. desember kl. 18.00

Torsdag 2. desember kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

FROGNER MENIGHETSRÅD
Møte i Frogner kirkestue
Tirsdag 7. desember kl. 17.00
TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen
«Våre juletradisjoner»
ved Geir Thomas Risåsen,
kunsthistoriker og konservator ved
Norsk Folkemuseum. Suppe, sang,
utlodning og andakt. Musikk ved
Marina Kan Selvik
Arr. Diakoniutvalget

Torsdag 2. desember kl. 18.00
JULEKONSERT i Frogner kirke
Nidarosdomens guttekor
Bjørn Moe, dirigent
Billetter på www.ticketmaster.no
Fredag 3. desember kl. 11.00
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
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Militært Kristent Fellesskap
Det norske selskaps mannskor
Kristin Groven Holmboe, dirigent
Bjørn Kleppe, orgel

Onsdag 8. desember kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
«Desemberstemninger»
Ole Edvard Antonsen med gjester
Billetter på www.ticketmaster.no

Søndag 12. desember 15.00–15.45

LUCIASAMLING OG KRYBBE
VANDRING i Frogner kirke.

Torsdag 9. des. kl. 10.00–11.45

«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Espen Selvik, kunstnerisk leder

2-åringer spesielt invitert
Tirsdag 14. desember kl. 20.00
JULEKONSERT i Frogner Kirke
Mosaic: «Vår sjeleskatt»
Billetter på www.ticketmaster.no

Torsdag 9. desember kl. 12.00

Hverdagsmesse
Frogner kirkes kapell
Arne Sand
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 16. desember kl. 12.00

Hverdagsmesse
Frogner kirkes kapell
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Torsdag 9. des. kl. 16.30–17.45

JULEAVSLUTNING for
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue. Anneline Emanuelsen

Lørdag 18. desember kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
J.S. Bach: Juleoratorium
Cæciliaforeningen
Orkester og solister
Steffen Kammler, dirigent
Billetter ved inngangen

Fredag 10. desember kl. 11.00

JULEAVSLUTNING for
Babysang i Frogner kirkestue
Anneline Emanuelsen
Lørdag 11. desember kl. 18.00
JULEKONSERT i Frogner kirke
Oslo Voices: «Underet»
Billetter på www.ticketmaster.no

Søndag 19. desember kl. 11.00
FELLESGUDSTJENESTE for
Frogner og Bygdøy menigheter med
kirkekaffe
4. søndag i advent
Arne Øyvind Slørdahl
Jardar Seim, orgel

Søndag 12. desember kl. 11.00
HØYMESSE med kirkekaffe
i Frogner kirke
3. søndag i advent
Rut Ugland
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Søndag 19. desember kl. 18.00
KONSERT i Frogner kirke
J.S. Bach: Juleoratorium
Cæciliaforeningen
Orkester og solister
Steffen Kammler, dirigent
Billetter ved inngangen

Lørdag 25. desember kl. 11.00

Mandag 20. desember kl. 10.30
Julegudstjeneste for barnehagene

Søndag 26. desember kl.

HØYTIDSGUDSTJENESTE
i Frogner kirke
1. juledag
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel
Jonas Haltia, trompet

HØYMESSE
med kirkekaffe
Stefanusdag/2. juledag
Fellesgudstjeneste for Bygdøy,
Frogner, Uranienborg og Fagerborg
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel

Mandag 20. desember
Julegudstjeneste for Ruseløkka skole
Mandag 20. des. kl. 18.00 og 20.30

JULEKONSERT i Frogner kirke
Helene Bøksle
Billetter på www.ticketmaster.no

   Januar 2022
Fredag 24. desember kl. 14.00

JULAFTENGUDSTJENESTE

Søndag 2. januar 11.00

i Frogner kirke
Julaften
Rut Ugland
Bjørn Kleppe, orgel
Atle Tømmervik, trompet

Margunn Sandal

FELLES HØYMESSE
I BYGDØY KIRKE med kirkekaffe

Torsdag 6. januar 18.00

Hellige tre kongers fest
på Schafteløkken med enkel
servering, julesanger og gang rundt
juletreet.
Frogner Singers
Espen Selvik, dirigent

Fredag 24. desember kl. 16.00

JULAFTENGUDSTJENESTE
i Frogner kirke
Julaften
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe, orgel,
Stort sammensatt kor
Kristin Groven Holmboe, dirigent
Atle Tømmervik, trompet
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Per Vigeland:
Detalj fra Lukasvinduet.
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KIRKESTUEN OG SCHAFTELØKKEN

Fra Schafteløkken
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Schafteløkken Frogner menighets hus er et vakkert lokale
med lang historie. Det er et anlegg med bred appell, som opplever stor
pågang fra både enkeltpersoner, bedrifter, foreninger, organisasjoner
og diakonale grupper. Stedet skal være til allmennyttig formål, og tjener
som et sosialt samlingspunkt. Stedets viktigste funksjon er å skape 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
bygningene 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 konsertformål.
Privatpersoner kan leie Schafteløkken Frogner menighets hus
til f. eks. dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær, jubileer 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 opp i
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
Inger Solem
daglig leder Frogner menighets hus Schafteløkken og Frogner kirkestue
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Varierte hverdager
i Schafteløkken barnehage
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FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE

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
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KOR I FROGNER KIRKE

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. Inger Øvrebø Uberg er 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/
Inger Uberg har sin mastergrad i utøvende, klassisk sang og har
spesialisert seg innenfor tidlig musikk, og hun interesserer seg spesielt
for barokkmusikk og historisk fremføringspraksis. Utdanningen tok hun
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ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sin praktisk-pedagogiske
utdanning har hun fra Norges musikkhøgskole, der korledelse inngikk
som et stort fag. Her studerte hun med Vivianne Sydnes, domkantor i
Oslo, og i Bergen med Kjetil Almenning, domkantor i Bergen. Tidligere
hadde hun tatt sin bachelor-grad i utøvende klassisk sang ved Griegakademiet, institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Her studerte
hun også korledelse med ukentlige timer og praksis med kor som
munnet ut i en praktisk eksamen. Nå frilanser hun som sanger i Norden
og dirigerer flere kor og underviser fast i Oslo-området.
Utdrag fra Froger kammerkors hjemmesider

«FROGNER SINGERS»
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: tlf. 950 69 521 eller opera@online.no – og det er bare å
møte opp. Åpent for alle!
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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 Kairo-operaen. 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
av Puccinis opera La bohème i Korskirken 2007–2009 sammen med
regissør Helge Jordal.

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/
Steffen Kammler utdannet seg som kor- og orkesterdirigent ved
musikkhøyskolene i Weimar og Leipzig. Han avsluttet i 1996 et fem års
studium som diplomdirigent. Sin dirigentkarriere startet han i 1990
da han tok over ledelsen av Kammerchor Josquin des Prez Leipzig. Han
var fortsatt direksjonsstudent da han fikk sitt første engasjement som
kormesterens assistent ved Opernhaus Halle. Dette banet vei til en
stilling ved et av Europas største operahus, Hamburgische Staatsoper,
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Foto: Klaus Gollembiewski

hvor han arbeidet i en tilsvarende posisjon fra 1997 til 2001. Steffen hadde
hovedansvar for det profesjonelle koret med 80 sangere i flere enn 20
operaproduksjoner og konserter, deriblant en kritikerrost innspilling
av Alban Bergs Wozzeck (med dirigent Ingo Metzmacher). Sommeren
2001 flyttet Steffen til Norge etter å ha blitt valgt ut som ny kormester
ved Den Norske Opera. I 2009 valgte Kammler å avslutte i sin stilling
som kormester for å kunne konsentrere seg om sine egne musikalske
prosjekter, fra nå av som frilans-dirigent.
Utdrag fra Cæciliaforeningens hjemmesider
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Per Vigeland:
Detalj fra Matteusvinduet
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TILBUD, TEAM OG UTVALG

Messe og mat
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.
Tellef og Kari Raustøl
for Messe og Mat-gruppen

TIRSDAGSSALONG
Vil være hyggelig sted å møtes. Det blir servering, dagens tema, sang,
utlodning, andakt og god tid til samtale rundt bordene Tilbud om skyss
til og fra.

Kulturutvalget i frogner menighet
Kulturutvalget i Frogner menighet inviterer gjennom hele året til et
variert og spennende utvalg arrangementer: foredrag, konserter,
forestillinger, bokpresentasjoner, utstillinger, seminarer, utflukter og
byvandringer osv. 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.
Kulturutvalget har også et samarbeid med Ordo Crucis (Korsets
Orden). «Kristen tro – oppdatert» er en foredragsrekke i regi av begge,
som tradisjonelt har vært holdt i Frogner kirkestue.
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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,
se www.kirkeakademiene.no for mer informasjon. Alle oppfordres til å se
igjennom høstprogrammet.
Vær nysgjerrig, oppsøk oss og delta, selv om temaene kan virke nye
og fremmede. Kanskje er det nettopp da du får den gode opplevelsen av
nye impulser og ny innsikt.
Kulturutvalget består av Mia Tønnessen (leder), Anders Bjørnsen,
Anitra Terese Eriksen, Grethe M. Robertsen, Espen Selvik, Inger E. Solem,
Ada Spæren og Marit Østbye.
Mia Tønnessen
leder

DIAKONIUTVALGET I FROGNER MENIGHET
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og
uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakoniutvalget har et særlig ansvar for denne tjenesten,
men diakoni berører egentlig alt som skjer i menigheten vår.
Coronasituasjonen har vært og er fortsatt en stor utfordring for det
diakonale arbeidet. Men vi planlegger høsten i håp om at det igjen skal
bli mulig å komme sammen uten å frykte smittespredning. Vi vet at
mange lengter etter å møtes. Derfor inviterer vi til «Tirsdagssalong»
i Kirkestuen en tirsdag i måneden (minus januar). Vi prøver så langt
det er mulig å stille med hentetjeneste dersom noen trenger skyss til
våre arrangementer, eller til andre ting som skjer i menigheten. Om du
trenger skyss send en e-post til: post.frogner.oslo@kirken.no, og skriv
SKYSS i emnefeltet, så prøver vi å stille med bil.
Varm hilsen fra
Eirik Pettersen (leder), Grethe Marianne Robertsen, Nina Saugstad,
Bredo Stabell, Marit Dietrichson og Margunn Sandal
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Ordo Crucis
Siden høsten 2017 har Frogner menighet hatt et samarbeid med den
kirkelige ordenen Ordo Crucis, som har hatt tilhold i Frogner kirke siden
1930-tallet 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. 09.30–10.00
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 Facebook-side:
Ӫ Å være en fornyelsesbevegelse i kirken som fremmer kirkens enhet,
levende gudstjenestefeiring og kristent ansvar for verden.
Ӫ Å utgjøre et søskenfellesskap der den enkelte gir og får inspirasjon,
veiledning og omsorg.
Ӫ Å hjelpe den enkelte søster og bror å gjøre alvor av omvendelsen
i eget liv.
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FROGNER MENIGHET

Kirkekontoret

Trosopplæringsleder

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

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

Sokneprest i Frogner

Frogner menighets hus
Schafteløkken
Frogner kirkestue

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

Inger E. Solem, daglig leder
post@schaftelokken.no / 922 27 733
Instagram: @postschaft

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

Frogner menighets
barnehage, Schafteløkken

KapellaN i Frogner og
Bygdøy Arne Øyvind Slørdahl

Bente Larsen, daglig leder
styrer@schaftelokkenbarnehage.no
22 44 58 14

as466@kirken.no / 23 62 90 65

Prest med særskilt ansvar
for eldrearbeid

Frogner menighet

Yvonne Andersen (fra 1.10)

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

Daglig leder
Jens Jørgen Lie / 417 20 232
jl936@kirken.no / 23 62 90 62

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

Menighetskonsulent
Jørgen Christensen
jc435@kirken.no

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

   fast program høsten 2021

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

Søndager høymesse kl. 11.00
i Frogner kirke. Kirkekaffe

Medlemmer

Varamedlemmer

Første tirsdag i måneden
kl. 17.00–19.00 i Kirkestuen
Tirsdagssalong med suppe,
sang, utlodning, andakt og et
samtaletema

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

Tre første torsdager i måneden
hverdagsmesse kl. 12.00
i kapellet med kirkekaffe og samtale
Torsdager kl. 10.00–11.45

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

«FROGNER SINGERS»
i Frogner kirkestue
Kunstnerisk leder: Espen Selvik
Tre første torsdager i måneden
kl. 16.30–17.45
SMÅBARNSSANG i Frogner
kirkestue, Anneline Emanuelsen

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

Siste torsdag i måneden (sept.–nov.)

MESSE OG MAT

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

17.00 Messe i Frogner kirke
17.30 Kveldsmat i Frogner kirkestue/
julemiddag

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

Fredager

GUDTJENESTEr kl. 09.30
i Frogner kirkes kapell ved Ordo Crucis

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

babysang kl. 11.00
i Frogner kirkestue
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Ansvarlig redaktør: Margunn Sandal
Foto fra kirkens interiør: Rut Ugland
Forside: Moses slår vannet ut av klippen
Formgiving: Munch design

frognerkirke.no ◆ facebook.com/frognerkirke

