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Menighetsblad for Frogner menighet 12.01.2023 

ENDELIG KUNNE VI FEIRE 

JULAFTENGUDSTJENESTER IGJEN 

 

Foto: Sissel Nilsen 

Tekst: Sokneprest Margunn Sandal 

 

Etter to år med koronarestriksjoner 

kunne Frogner kirke igjen feire sine 

tradisjonsrike julaftengudstjenester.  

Vi var spente. Hadde folk lagt seg til 

andre vaner på julaften? Hvordan ville 

oppslutningen bli? Vi ble positivt 

overrasket. Kirken var like full som den 

har pleid å være på julaften, det kom 

faktisk flere enn vanlig på første 

gudstjeneste. Sangen sto i taket som 

alltid denne dagen. Det er tydelig at 

mange liker å få synge de vakre 

julesalmene våre. På gudstjenesten kl. 

16. stilte også det tradisjonelle 

sammensatte koret under ledelse av 

Kristin Groven Holmboe og avsluttet 

gudstjenesten med Hallelujakoret fra 

Händels Messias. 

 

 

HILSEN FRA DAGLIG LEDER 

Jens Jørgen Lie 

Godt nytt år! Ved et årsskifte er det 

naturlig å se bakover på året som gikk. 

Jeg synes vi også skal se fremover. 

Uansett hvordan året som gikk forløp; så 

er det fremtiden vi skal inn i. Selv synes 

jeg 2023 har rom for forbedringer. Krig i 

vårt nabolag og for mange begravelser 

for mennesker jeg satte pris på og var 

glad i, gjør at jeg helst vil se fremover.  

 
I vår kristne tro så ligger alt det gode 

foran. Det er mye fremtidstro i den 

kristne tro og i Bibelen. «For jeg vet 

hvilke tanker jeg har med dere, sier 

Herren, fredstanker og ikke 

ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og 

håp» står det i Jeremia 29. Det er ikke 

mulig å leve et liv uten å ha møtt 

motstand og trøbbel, heller ikke i 

arbeidslivet eller her i menigheten. 

Poenget er likevel å alltid kunne feste 

blikket fremover, se lyset i tunellen og 

være bevisst at det alltid er nye 

https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12067


2 
 

2 
 

muligheter der fremme. Jeg har jobbet 

med mennesker i ytterste nød, de ruste 

seg, prostituerte seg og hadde ingen 

evne til å bo på en normal måte. Mange 

av disse hadde likevel håp om at de ville 

komme ut av dette livet og få det bedre. 

Vi som jobbet der og ble kjent med disse 

kloke, spennende menneskene med 

veldig ulik bakgrunn, visste at vi aldri 

skulle ta håpet fra dem. Vi skal aldri ta 

håpet fra mennesket, uansett.  

Når disse menneskene som levde på 

livets ytterkant kunne ha håp, så er det 

ingen grunn til å at jeg og dere ikke skal 

ha tro og håp for 2023 og årene etter.  

 

Nå skal vi se fremover og ha troen på og 

jobbe hard for at 2023 blir et godt år for 

verden, for nabolaget vårt, for Frogner 

menighet og for hverandre.  
 

MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP I 

FROGNER 

Tekst: Mia Tønnesen 

 

 

Foto: Mia Tønnesen 

Søndag 11. desember var det 

gudstjeneste med deltakelse fra Militært 

Kristent Fellesskap. Det er en tradisjon. I 

1982 var sokneprest Asle Enger en av 

grunnleggerne av Kristent Befals 

Samfunn (KBS). Senere skiftet 

foreningen navn til Militært Kristent 

Fellesskap (MKF) for å markere at 

fellesskapet er åpent for alle i Forsvaret, 

ikke bare befal og offiserer. Asle Enger 

hadde hatt en visjon om å starte opp et 

fellesskap for kristne i Forsvaret, helt 

siden han var frivillig feltprest for de 

norske offiserene i krigsfangenskap i 

Tyskland under andre verdenskrig. 

 

Allerede ved oppstarten av KBS var 

Grethe M. Robertsen en av Asle Engers 

betrodde frivillige medarbeidere i 

Frogner menighet. Det var aldri noen tvil 

om at Grethe skulle få den viktige 

oppgaven med å koordinere MKFs 

støttemedlemstjeneste. I 2022 bestemte 

Grethe seg for at det var tid for å 

avslutte oppgaven. Hun ble takket av 

under kirkekaffen etter gudstjenesten 

11. desember. 

 

Knut Are Seierstad som er president i 

Militært Kristens Fellesskap holdt tale for 

Grethe, der han blant annet sa: «I mer 

enn 40 år har du ledet dette arbeidet 

med en trofasthet og et engasjement 

som er helt uten sidestykke. Helt til 

denne dag har du vært med i styret i 

MKF, som representant for 

støttemedlemmene. Og stadig har du 

kontaktet nye medlemmer, fulgt dem 

opp når de drar på utenlandstjeneste, og 

holdt et nettverk av forbedere i aktivitet. 

Det er mange i MKF, inkludert meg selv 

og flere andre her, som har vært 

omsluttet av forbønn når vi har vært i 

operasjoner, eller i vanskelige 

livssituasjoner, takket være din 

oppofrende tjeneste.»  

 
 

 
 

Foto: Mia Tønnesen 
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Grethe fikk overrakt et bilde av 

kunstneren Veslemøy Stoltenberg, som 

leverte bildene som i sin tid utgjorde 

Asle Engers pris for militær etikk, som 

ble utdelt til mottakere i USA, 

Storbritannia og Norge. Motivet er kalt 

«treenighetsrosen», og viser hvordan 

Guds kjærlighet stråler ut fra 

treenigheten. Hun mottok også KBS’ 

plakett, som opp gjennom årene er gitt 

som en spesiell anerkjennelse til 

personer i inn- og utland som uttrykk for 

KBS og MKFs takknemlighet. Den første 

plakett ble overrakt H.M. Kong Olav V, 

som i sin tid var KBS’ høye beskytter. 

Grethe blir ansett for å være en spesielt 

fortjent mottaker av denne 

anerkjennelsen. 

 
 

 
 
 
 
HELLIGE TRE KONGERSFEST PÅ 

SCHAFTELØKKEN 

 
Tekst: Sokneprest Margunn Sandal 
 

 
 
Foto: Grethe M. Robertsen 

Til tross for dårlig vær og glatte gater, 

fant mange veien til den årlige Hellige 

tre kongers-festen på Schafteløkken. 6. 

januar. Frogner Singers medvirket, med 

sin kunstneriske leder Espen Selvik og 

med Per Karang på flygel. Hanna Kristine 

Bjørke Lunde hadde foredrag om St. 

Sunniva og Selja: legende, historie og 

fornyede pilegrimspraksiser. Og det var 

selvsagt julesanger og gang rundt 

juletreet. 

Kulturutvalget og diakoniutvalget stod 

som arrangør og gjorde en kjempejobb 

som alltid. 

 

 
  
Foto: Grethe M. Robertsen 

 

 

Foto: Grethe M. Rorbertsen 
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KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 

Foto: Ukjent 

Anne Marie Vøien Fleischer – leder i 

kulturutvalget fra 2001-15 og 

fortsatt aktiv i Frogner menighet 

Anne Marie er et levende bevis på at vi 

aldri blir for gamle til å lære noe nytt. 

Etter at hun gikk av med pensjon - etter 

44 år som lektor i den norske skolen - 

begynte hun som Oslo-guide og må 

stadig holde seg oppdatert om 

hovedstaden og holde språkkunnskapene 

vedlike. 

    Hun ble født i Drangedal i Telemark 

en måneds tid etter angrepet på Norge i 

1940, på den dagen som skulle bli 

frigjøringsdagen fra Tyskland i 1945 - 8. 

mai. Som barn var hun veldig stolt av at 

alle flagget for henne på bursdagen, selv 

om dagen først ble offisiell flaggdag i 

1962. Hennes far var forstmann, og det 

førte til flytting i oppveksten. Hun bodde 

både i Skoger ved Drammen og på Losby 

i Lørenskog. 

   Etter examen artium på Lillestrøm 

gymnas, begynte Anne Marie å studere 

på Universitetet i Oslo. «Jeg hadde en 

fabelaktig lektor i fransk i gymnaset, og 

det gjorde sitt til at jeg begynte å 

studere fransk som første fag. Deretter 

ble det tysk og historie», forteller hun. 

Men allerede før hun var ferdig med 

franskstudiene, ble hun oppringt og bedt 

om å søke på SAS’s flyvertinnekurs.  Og 

i syv år jobbet hun som flyvertinne først 

i SAS og så i Braathens SAFE samtidig 

som hun studerte. «Jeg syntes jo dette 

var litt spennende, og jeg fikk se mye av 

verden, Australia, USA og Midt-Østen 

samt melkeruta i Norge. Men det var 

unektelig utfordrende på min første tur 

på jobb som flyvertinne, for det var også 

første gang jeg var i luften i et fly. Men 

etter hvert kom jeg til at jeg ville bruke 

utdanningen til å undervise - noe jeg har 

elsket i alle år og har viet livet mitt til», 

forteller Anne Marie. 

  Når hun tenker tilbake på de 44 årene 

hun har vært i skolen, sier hun at det på 

flere måter har vært en reell revolusjon. 

Hun startet med å være fru Fleischer 

eller Madame Fleischer og endte med å 

være Anne Marie. Hun begynte med ark 

fra spritduplikator som elevene luktet på 

og endte med internettforbindelse med 

elevene nesten hele døgnet og med you 

tube-snutter på storskjerm som start på 

en time. Det ble også muligheter for å 

reise med elever – nær sagt hvor som 

helst i verden. Hun har undervist i Moss 

og Bømlo, men de fleste årene på Oslo 

Handelsgymnasium. Hun ser også med 

glede tilbake på de fem gangene hun fikk 

være med elever til Oslo 

Handelsgymnasiums «Euroklasse» til 

Keynsham i England. Elevene gikk på 

skole tilsvarende videregående der fra 

august til desember, og hun var 

ansvarlig ledsagende lærer og underviste 

dem i sine fag. «Vennligheten som ble 

vist en norsk lærer i løpet av de fem 

årene var imponerende. Jeg ble invitert 

hjem til alle, også til presten».  

   Anne Maries CV viser at hun hele livet 

har vist stor evne til å oppdatere seg 

gjennom utallige kurs slik at hun kunne 

gjøre undervisningen bedre og mer 

interessant. Hun mener også at hun har 

vært heldig som har vært på en skole 
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sentralt i Oslo og har kunnet bruke 

museer og institusjoner aktivt i 

undervisningen - spesielt i historie og 

samfunnsfag.  

    Gleden hun alltid har følt ved å 

undervise, gjorde at hun fortsatt ville 

benytte sine kunnskaper videre i 

pensjonisttilværelsen, og derfor tok hun 

kurs og ble autorisert Oslo-guide i 2011. 

Hun mener hodet har godt av all 

puggingen og at lokalhistorie er 

spennende. Møtene med mennesker fra 

alle kanter av verden og med ulike 

kulturer gir henne mye i hverdagen. 

Samtidig forteller hun at det også er 

morsomt å vise Oslo-folk byen, for 

mange kjenner Sol-kysten i Spania bedre 

enn sin egen by. I tillegg til generelle 

ruter gjennom Oslo med museene, tar 

hun også spesialguiding bl.a. langs 

Akerselva, Akershus festning, flere 

kirker, bunkeren under Oslo 

Handelsgymnasium, Middelalderparken 

med Oslo ladegård og St. 

Hallvardskatedralen. De siste årene er 

det også blitt populært å gå i Harry 

Holes fotspor, noe som har gjort at hun 

har måttet lese alle Nesbøs 

kriminalromaner.  

    Anne Marie har siden barndommen 

hatt et forhold til kirken, og forteller 

hvordan de i mange år på julaften kjørte 

med hest og slede fra Andorsrud i 

Skoger til Skoger middelalderkirke. Hun 

har vært frivillig i Frogner kirke i mange 

år. Hun forteller at det begynte med 

prosjektet «Bibelen fra perm til perm». 

Hun hadde tidligere vært tekstleser i 

Jeløy kirke da hun bodde i Moss, og har 

fortsatt som tekstleser og kirkevert i 

Frogner. Hun var også leder for 

kulturutvalget i Frogner menighet fra 

2001-2015. 

   «Jeg regner meg som Frognerbeboer 

og Frogner kirke er fortsatt min kirke 

selv om jeg har flyttet til Nesodden for å 

komme nærmere familien – min sønn og 

hans kone og to barn» sier Anne Marie. 

Hun understreker at hun er takknemlig 

for stadig å få anledning til å treffe, 

snakke med og lytte til nye mennesker – 

uansett alder. Og fortsatt har hun hver 

dag glede av et lite vers hun fant på en 

dør i England:    

«Look well to this day 

Yesterday is but a dream and 

To-morrow is only a vision 

But to-day well-lived makes every 

Yesterday a dream of happiness 

And every to-morrow a vision of hope 

Look well therefore to this day» 

 

     

 

 

HVA SKJER i FROGNER? 

Med forbehold om endringer. Sjekk 

gjerne våre nettsider som alltid er 

oppdatert. 

 

Søndag 15. januar kl. 11.00 

HØYMESSE med kirkekaffe  

Morthen Sørlie, Ludvig Lohne Otterstad, 

orgel 

Torsdag 19. januar kl. 10.00–11.45 

«FROGNER SINGERS» i Frogner 

Kirkestue Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 19. januar kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE Frogner kirkes kapell 

Arne Øyvind Slørdahl, Knut Kirkesæther, 

orgel 
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Torsdag 19. januar kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen  

Fredag 20. januar kl. 11.00 

Babysang i Frogner kirkestue Anneline 

Emanuelsen  

Søndag 22. januar kl. 11.00 

HØYMESSE med 

konfirmantpresentasjon og kirkekaffe 

Arne Øyvind Slørdahl, Ludvig Lohne 

Otterstad, orgel. Frogner kammerkor 

Inger Øvrebø Uberg, dirigent  

Onsdag 25. januar kl. 18.00 

Frivillighetssamling i Frogner 

kirkestue – for dem som er engasjert i 

menighetens arbeid på ulikt vis  

Torsdag 26. januar kl. 10.00–11.45 

«FROGNER SINGERS» i Frogner 

Kirkestue Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 26. januar kl. 17.00 Messe 

og mat Messe i Frogner kirkes kapell og 

enkelt måltid i Kirkestuen etterpå 

Margunn Sandal, Jardar Seim, orgel 

Fredag 27. januar kl. 11.00 

Babysang i Frogner kirkestue Anneline 

Emanuelsen  

Fredag 27. januar kl. 18.00–21.00 

FREDAGSHENG i ungdomsrommet på 

Fredriksborg (for ungdomsskolen) 

Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Anneline 

Emanuelsen  

Søndag 29. januar kl. 11.00 

HØYMESSE med kirkekaffe 4. søndag i 

åpenbaringstiden Margunn Sandal, 

Ludvig Lohne Otterstad, orgel 

 

 

 

 

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: Arne Slørdahl, tlf. 

959 93 487 

Begge 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  
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