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Menighetsblad for Frogner menighet 03.05.2022 

ORD FRA SOKNEPRESTEN 

Margunn Sandal 

 
Foto: Dag Smemo 

Bispevisitas i Frogner! 

Oslo biskop, Kari Veiteberg, har 

berammet visitas i Frogner menighet i 

neste uke. For at dere skal få med dere 

programmet, sender vi ut menighets-

bladet en uke tidligere enn vanlig. 

Biskopen ser med forventning fram til å 

møte menigheten under visitasen, og vi 

gleder oss til å ta imot henne og hennes 

stab. 

Visitasen er tirsdag 10. og torsdag 

12. mai med visitasgudstjeneste 

søndag 15. mai.  

En visitas gir anledning til å løfte fram 

viktige saker og sette aktuelle temaer på 

dagsorden både i møte med 

menighetens liv og arbeid, og i møte 

med ulike instanser i lokalsamfunnet. 

Det er en fin anledning til å utvikle 

menigheten videre. Vi håper mange vil 

delta på de postene i programmet som 

er åpne for alle. Det er fint om dere også 

deler dette med flere! 

TIRSDAG 10. MAI 

09.00 – 
10.15 

Besøk på Ruseløkka 
skole  

Ruseløkka 
skole 

10.30 – 
11.30 

Kastanjen 
Aktivitetshus for 
rusavhengige  

Bygdøy allé 
23 

12.00  Rusletur til 
Schafteløkken og 
lunsj på 
Seniorsenteret  

Schafteløkken 

12.45 – 
13.15 

Besøk i Frogner 
menighets barnehage 
og befaring på 
Schafteløkken  

Schafteløkken 

13.30 – 
14.00 

Formiddagsmesse for 
stab og frivillige  

Frogner kirke 

14.00 – 
15.30 

Felles stabsmøte 
Bygdøy og Frogner på 
kontoret 

Kirkestuen 

15.30 Befaring i Frogner 
kirke 

Frogner kirke 

16.30 Møte med Bygdøy- 
og 
Frognerkonfirmanter: 
«Grill en biskop»  

 

Frogner 
kirkestue 
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17.30 Samtale med 
utvalgsledere i 
menigheten om 
frivillighet i 
frivillighetens år 

Frogner 
kirkestue 

18.30 
Innom Frogner 
kammerkors øving 

Frogner kirke 

 

TORSDAG 12. MAI 

09.00 – 
10.00 

Møte med bydels-
administrasjonen. 
Informasjon om 
Frogner bydel og 
lokalmiljøet i 
Frogner menighet. 
Hvordan kan kirken 
bidra til et bedre 
nærmiljø? 

Bydelshuset, 
Drammensveien 
60 

10.00 – 
11.30 

Møte med HAV 
eiendom og Oslo 
havn og andre 
aktuelle aktører om 
«Fjordbyen en 
levende bydel»  

Bydelshuset, 
Drammensveien 
60 

12.00 – 
14.00 

Hverdagsmesse 
med Frogner 
Singers. Lunsj og 
samtale «Om å bli 
eldre på Frogner»  

Kirken og 
kirkestuen 

15.00 – 
16.00 

Prekensamtale 
med prestene 

Kirkekontoret 

 Parallelt program: 
Gjennomgang av 
kirkebøkene for 
Frogner sokn 

Kirkekontoret 

17.00 – 
17.30 

Småbarnssang Kirkestuen 

18.00 – 
19.00 

Samtale med 
Frogner 
menighetsråd  

Schafteløkken 

19.00  Middag med MR og 
stab + inviterte 
gjester 
 

Schafteløkken 

SØNDAG 15. MAI 

11.00 Felles høymesse for 
Bygdøy og Frogner 

Frogner kirke 

Deretter Kirkekaffe og 
visitasforedrag 

Schafteløkken 

 

 

ANDAKT 

Diakoniprest Yvonne Andersen 

Se, jeg gjør noe nytt 

Flere dager i april skinte solen og 

gradestokken viste over 20 grader. Vi 

fikk en forsmak på sommeren som 

kommer. Imens kan vi nyte våren med 

sitt lysegrønne skjær og lyse kvelder. 

Trær, blomster, mennesker og 

sommerfugler strekker seg mot lyset og 

varmen.  

Ser du sommerfuglen på bildet?  

 
 

Foto: Yvonne Andersen 

Det er en Neslesommerfugl. Den har 

våget seg ut fra et lunt og trygt 

oppholdssted igjennom vinteren og ut i 

våren. Det er den sommerfuglarten som 

vi kan se tidlig på våren. Jeg møtte den 

en dag jeg var ute og plukket 

vårblomster. Plutselig satt den på en 

http://www.frognerkirke.no/arkiv/visitasforedrag.htm
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hestehov med sine tynne og 

fargesprakende vinger. Skjør og samtidig 

sterk. Den satt lenge nok til at jeg fikk 

tatt et bilde, og jeg ble fylt av glede og 

håp, samtidig som jeg var fylt av uro 

over både krigen i Ukraina og andre 

utfordringer verden står overfor. Det er 

fullt mulig å både være fylt av håp og 

uro på samme tid.  

Kanskje var det ingen tilfeldighet at 

jeg skulle møte Neslesommerfuglen 

denne dagen. For gjennom historien har 

sommerfugler nettopp vært symbol på 

håp og forandring. Slik kan en skapning 

med et vingespenn på 2 til 30 cm og så 

tynne vinger at tykkelsen knapt kan 

måles, ikke bare forteller oss at våren er 

kommet, men også gi håp om 

forandring. Sommerfuglens forvandlig er 

også et kjent symbol i kristendom. 

Larven som et symbol på livet på jorda, 

puppen som graven og sommerfuglen på 

oppstandelsen.  

«… tenk ikke på det som hendte før. 

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det 

fram. Merker dere det ikke?» Sier 

profeten Jesaja. I Det gamle testamentet 

talte Gud gjennom profetene og kom 

med løfte og trøsteord, ofte om frihet og 

fred. Hver vår tenker jeg at Gud taler til 

oss gjennom alt som spirer og gror. Alle 

blomster og planter som strekker seg 

mot lyset minner oss om at Jesus er 

verdens lys, og at lyset alltid er sterkere 

enn mørket. Vi inviteres inn i vårens 

mysterium og kan være med å skape 

håp og gi hverandre trøst etter hva hver 

enkelt av oss har av evner og 

muligheter. Alle bidrag er like viktige.  

«… tenk ikke på det som hendte før. 

Se, jeg gjør noe nytt.» Ord som gir 

håp om forandring og håp om at en god 

fremtid er mulig for alt som lever, for 

mennesker, dyr, planter og trær. Vår tid 

er helt avhengig av at vi som lever nå 

klarer å gjøre noe helt nytt- nemlig å 

forbruke mindre av jordas ressurser og 

forurense mindre, for at også 

generasjonene etter oss skal oppleve 

vårens mysterium og eie håpet om en 

god fremtid. En god fremtid også for alle 

som bor der krigen herjer. Jeg tror vi 

klarer det, med Guds hjelp! Amen 

 

HILSEN FRA DIAKONIUTVALGET 

v/leder Eirik Pettersen 

 

 

Foto: Eirik Pettersen 

Tirsdag 5. april ble det arrangert 

tirsdagssalong i Kirkestuen i regi av 

Diakoniutvalget. Ettermiddagen startet 

med at Inger Louise Birkeland fremførte 

tre sanger a cappella, inkludert en hun 

har komponert selv.  

 

Foto: Grethe M. Robertsen 

Deretter delte Notto Thelle, professor 

emeritus ved teologisk fakultet, 

refleksjoner om påsken under 

overskriften ‘Den gåtefulle kongen’. Et 

av spørsmålene han stilte var hvordan 

fortellingene om kong David i det gamle 

testamente relaterer seg til hvordan 

Jesus beskrives i evangeliene – kongen 

som red på et esel, ble sviktet av sine 

egne og latterliggjort. Foredraget gav 



4 
 

4 
 

oss nye perspektiver og etterpå ble det 

en givende samtale mellom 

foredragsholder og publikum. Etter 

foredraget var det enkel servering med 

snitter, før vår prest med diakonalt 

ansvar, Yvonne Andersen, holdt andakt 

og leste et dikt av Andre Bjerke om 

påsken, nærmere bestemt palmesøndag 

slik den ble opplevd av eselet som Jesus 

red på inn i Jerusalem.  

Neste tirsdagssalong blir 3. mai, da er 

temaet ‘Salmer og sanger vi er glade i’ 

ved Inger Uberg, kunstnerisk leder for 

Frogner kammerkor, akkompagnert av 

Håvar Ringsevjen på flygel. 

 

KJENNER DU NOEN SOM HADDE 

SATT PRIS PÅ EN 

BLOMSTERHILSEN?  

 

 
 

Foto: Grethe M. Robertsen 

 

«Jeg synes at blomster i seg selv er 

et av tilværelsens største mirakler.» 

    Karen Blixen 

 

Frogner menighet har tradisjon for å gi 

blomsterhilsen til personer i menigheten.  

Tidligere fikk de som fylt 80 år 

blomsterhilsen.  Andre som har fått 

blomsterhilsen er de som bor sykehjem 

og har en tilknytning til Frogner 

menighet.  Menigheten har en spesiell 

tilknytning til Mogens Thorsens stiftelse, 

og flere som bor der får blomsterhilsen. 

Diakoniutvalget i Frogner menighet 

har ansvaret for utdeling av 

blomsterhilsen fra menigheten. 

Diakoniutvalget ønsker fremdeles å dele 

ut blomster til personer i menighet, men 

vi ser oss nødt til å skape nye tradisjoner 

for utdelingen av blomster.  

Vi ser er at det ikke lenger er mulig å 

ha oversikt over hvem som fyller 80 år, 

og vi står i fare for å glemme noen. 

Derfor har vi gått bort fra dette kriteriet. 

Vi har ikke lenger sykehjem i vår 

menighet og vi erfarer at det etter hvert 

blir vanskelig å ha oversikt over hvem i 

vår menighet som flytter til ulike 

sykehjem. Vi ser at vi vil bli avhengig av 

at personene selv og pårørende gir oss 

beskjed om flytting til institusjon og 

melder fra om de ønsker at menigheten 

skal følge opp med besøk og 

blomsterhilsen.  

Diakoniutvalget ønsker å videreføre 

tradisjonen med blomsterhilsen. Det er 

en hyggelig og fin tradisjon, og vi vet at 

mange setter pris på å få hilsen fra 

menigheten. Derfor kommer vi med 

oppfordring til hele menigheten: 

Kjenner du noen som hadde satt pris 

på en blomsterhilsen til pinse. Fint 

om du da tar kontakt med oss ved å 

sende mail til Yvonne 

Andersen:YA428@kirken.no  i god tid 

innen mandag 30. mai.  

 

 
 

Foto: Margunn Sandal 
 

HILSEN FRA DAGLIG LEDER,  

Jens Jørgen Lie 

Kom mai du skjønne milde 

Våren er i full gang og mange av oss ser 

med forventning frem til mai og til 

sommeren. Mange sier at de synes våren 

er den fineste tiden på året. Alt våkner 

mailto:YA428@kirken.no
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til liv, knopper spretter ut, trærne 

blomstrer, gresset blir grønt og 

menneskene blir gladere. Den første 

lunchen utendørs og den første 

morgenkaffen ute på balkongen.  

Elias Blix sin tekst «No livnar det i 

lundar, no lauvast det i li» forbinder vi 

naturlig med våren. Samtidig så kan den 

teksten også vise oss hva håp er. Håp 

om at det går mot lysere tider her og nå, 

men også om et liv etter dette.  

Det sies at håpet er det siste vi skal ta 

fra noen. Mennesker som sliter og som 

har det tungt trenger et håp om at det 

blir bedre en dag. Det er håpet om en 

bedre tilværelse som gjør at man 

kommer seg ut av sengen om morgenen 

og man går til sengs om kvelden med 

håp om en bedre morgendag. Vi skal 

aldri ta håpet fra noen.  

Dette tror jeg også kan gjelde oss som 

har gode dager og få bekymringer. Det 

er alltid noe å ha håp for og å se frem 

mot.  

I Blix sin tekst så er våren et bilde på 

håpet om lysere og lettere dager, men 

også et håp om at det finnes noe etter 

dette livet. Bare smak på strofen «og 

atter som eit under, nytt liv av dauden 

gror».    

I kirken er dette et budskap som gjelder 

hele året. Og ser du et menneske på din 

vei som trenger noe å rette blikket mot, 

så bidra med noe som gir håp. Har du 

håp om noe der fremme, så bærer det 

langt.  

No livnar det i lundar,  

no lauvast det i li, 

den heile skapning stundar  

no fram til sumars tid. 

Det er vel fagre stunder  

når våren kjem her nord 

og atter som eit under  

nytt liv av daude gror. 

Du vår med ljose dagar,  

med lengting, liv og song, 

du spår at Gud oss lagar  

ein betre vår ein gong 

KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Margunn Sandal 

 

 

Foto: Margunn Sandal 

SISSEL NILSEN – bokelsker, 

operavenn og menighetsbladets 

faste intervjuer 

Sissels CV er lang, og den avslører en 

engasjert og aktiv person som har hatt 

stor tillit og mye ansvar gjennom livet.  

De siste årene har Frogner menighet 

hatt gleden av Sissels kunnskap, 

arbeidskapasitet og erfaring fra offentlig 

administrasjon. Hun er nestleder i 

menighetsrådet og den som vanligvis 

står for intervjuene her i 

menighetsbladet. Men nå er det hennes 

tur til å bli intervjuet, og da er det 

soknepresten som trår til. Jeg må 

innrømme at det er med en viss 

spenning, for det kjennes som å hoppe 

etter Wirkola. Sissel er dessuten en 

pedant når det kommer til tekst og har 

alltid den røde retteblyanten klar.  

Sissel er vokst opp i Halden, men i 

passet står det at hun er født i 

Fredrikstad. Det misliker hun sterkt. 

Sissel er Halden-patriot og omtaler seg 

selv gjerne som Østfolding. Hun ble tidlig 

en som engasjerte seg i sine omgivelser. 

På gymnaset var hun leder av 
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gymnassamfunnet Brage, redaktør for 

Brageavisen og formann i Unge Høyre. I 

barndommen og ungdommen var hun så 

ofte på biblioteket at biblioteksjefen til 

slutt tilbød henne å bli praktikant. Det 

ble starten på en lang karriere som 

bibliotekar. Hun tok eksamen på Statens 

bibliotekskole i 1964 og jobbet deretter 

et år som bibliotekar på Lewisham 

bibliotek i London. Her stiftet Sissel også 

kjennskap med storbyens kulturliv, og 

interessen for opera, konserter og teater 

har fulgt henne siden.  

Det er ikke sjelden Sissel melder at 

hun skal i Operaen eller på operatur med 

en venninne. Hun reiser gjerne langt for 

å få med seg en god operaoppsetning, 

og hun får ofte flere med seg. Tidligere i 

år fikk hun og datteren, Line, billetter til 

Brittens «Peter Grimes» i Wien med Lise 

Davidsen, Bryn Terfel og Jonas 

Kaufmann. Men da hun fortalte om dette 

til sine venner, var det flere som ville 

være med. Til slutt ble de tolv som dro. 

Sissel bruker mye tid sammen med 

venner og bekjente. «Du vet jeg er 

enebarn», sier hun, «og da er man mer 

avhengig av venner».  

Sissel har mange år bak seg som 

bibliotekar. Hun har vært ansatt i 

Stortingsbiblioteket og Statens 

bibliotektilsyn, vært timelærer ved 

Statens bibliotekhøyskole og biblioteksjef 

i Lørenskog og Bærum. I mange år var 

hun også engasjert i den internasjonale 

bibliotekforeningen, og hun har deltatt 

på konferanser rundt omkring i verden. 

Fra 1998 – 2004 var Sissel 

avdelingsdirektør ved 

Nasjonalbiblioteket, og det trivdes hun 

med. «Jeg har aldri vært redd for å ha 

undersåtter som er flinkere enn meg. 

Man må innrømme at man ikke kan alt», 

sier hun og deler litt av sin 

ledelsesfilosofi med oss. «Det er viktig å 

ha meningsutveksling og skille mellom 

sak og person.» 

I mange år var Sissel gift med 

journalist Ole Johan Nilsen, og de flyttet 

til Frogner i 1988. Det ble ikke så mye 

kirkegang i den tiden Sissel var 

yrkesaktiv, men både som barn og nå 

som pensjonist har Sissel likt godt å 

komme til kirken. «Det betyr mye for 

meg å gå i kirken» sier hun, «Jeg faller 

til ro og jeg har møtt så mange fine 

mennesker her. Prestene er flinke, og 

det er deilig med sang og orgelmusikk.» 

Når jeg spør hva hun skulle ønske seg 

for menigheten, aner jeg hva svaret blir. 

For Sissel har lenge ivret for flere 

kveldsgudstjenester med musikk og sang 

og kanskje et litt annet preg enn 

høymessen søndag formiddag. Hun 

skulle ønske det hadde vært flere barn 

og unge som gikk i kirken.» Men hun 

legger til «Jeg liker også de 

gudstjenestene vi har».  

 

 

HVA SKJER i FROGNER? 

TIRSDAG 10 – SØNDAG 15. MAI  

Se også programmet for bispevisitasen! 

 

12. mai kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS 

i Frogner kirkestue 

Espen Selvik, kunstnerisk leder 

 

Torsdag 12. mai kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE 

i Frogner kirke 

Margunn Sandal 

Bjørn Kleppe, orgel 

Frogner singers medvirker 

 

Torsdag 12. mai kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG 

i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen 

 

Fredag 13. mai kl. 11.00 

Babysang i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen 

Fredag 13. mai kl. 18.00–21.00 

 

FREDAGSKLUBB i ungdomsrommet 

på Fredriksborg (for 6.–7. klasse), 

Anneline Emanuelsen 

 



7 
 

7 
 

Søndag 15. mai kl. 11.00 

HØYMESSE med Bispevisitas 

5. søndag i påsketiden 

Biskop Kari Veiteberg 

Prost Anne-May Grasaas 

Alle prestene i Frogner 

Bjørn Kleppe, orgel 

Frogner kammerkor 

Inger Øvrebø Uberg, dirigent 

Messingkvintett  

Kirkekaffe på Schafteløkken med 

visitasforedrag. 

 

Torsdag 19. mai kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS 

i Frogner kirkestue 

Espen Selvik, kunstnerisk leder 

 

Torsdag 19. mai kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE 

i Frogner kirkes kapell 

Yvonne Andersen 

 

Torsdag 19. mai kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG 

i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen 

 

Fredag 20. mai kl. 11.00 

Babysang i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen 

 

Søndag 22. mai kl. 11.00 

FAMILIEGUDSTJENESTE med 

kirkekaffe og kirkesaft 

Skolestartsmarkering. De som 

starter på skolen er spesielt invitert 

til samling for gudstjenesten kl. 10.15 

Rut Ugland, Bjørn Kleppe, orgel 

 

Torsdag 26. mai kl. 11.00 

FELLESGUDSTJENESTE 

i Bygdøy kirke 

Kristi himmelfartsdag 

Arne Øyvind Slørdahl 

Vetle Seland Halvorsen, orgel 

 

Søndag 29. mai kl. 11.00 

HØYMESSe med kirkekaffe 

Søndag før pinse 

Arne Øyvind Slørdahl 

Jardar Seim, orgel 

 

 

 

 

 
 

Foto: Rut Ugland 

Behov for samtale med prest? 

Vi prestene ringer eller sender SMS til 

dem som vi hører kan ha et ønske om 

det. Kjenner du noen vi skulle kontaktet, 

eller trenger du selv en å snakke med? 

Ring en av prestene: 

Sokneprest i Frogner: Margunn Sandal, 

tlf. 480 06 601 

Sokneprest i Bygdøy: Rut Ugland,  

tlf. 909 61 531 

Kapellan i Frogner og Bygdøy: Arne 

Slørdahl, tlf. 959 93 487 

Prest med ansvar for diakonalt arbeid 

blant eldre i Frogner: 

Yvonne Andersen, tlf. 971 80 523 

Alle prestene tjenestegjør både i Bygdøy 

og Frogner sokn.  

Menighetsblad på e-post. Be alle som 

kunne tenke seg å få vårt menighetsblad 

om å sende e-post til: 

post.frogner@oslo.kirken.no. Og be 

dem skrive i emnefeltet:  

Send menighetsblad! Da har vi den 

fullmakt vi må ha for å sende dem e-

post med informasjon om det som skjer i 

disse koronatider. Om du ikke ønsker å 

få tilsendt dette menighetsbladet skriv e-

post til post.frogner@oslo.kirken.no.  

Og be dem skrive i emnefeltet:  

Ikke send menighetsblad 

Følg oss på nett! 

www.frognerkirke.no  

og www.facebook.com/frognerkirke  

 

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

