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Menighetsblad for Frogner menighet 16.08.2021 

ORD FRA SOKNEPRESTEN 
Margunn Sandal  

August  

August er det mykeste myke jeg 

kjenner,  

denne skjelvende streng mellom sommer 

og høst,  

denne dugg av avskjed i mine hender. 

 

Dette hemmelig milde innover jorden,  

denne lyende stillhet: Tal Herre, tal! 

Dette lyset som hviler på modningens 

høyde,  

dveler og synker mot visningens dal. 

 

Disse kvelder da trær er  

som skygger i skyggen.  

Denne etterårsferd over sted og 

forstand. 

 

Jeg har drømt at jeg seilte mot 

Evigheten,  

og en kveld i august var den første 

besynderlig duse kjenning av land. 

 

Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet: 

August er det mykeste myke jeg 

kjenner,  

myk som sorg og kjærlighet. 

  Einar Skjæraasen 

 

Dette diktet av Eina Skjæraasen er et av 

de fineste diktene jeg vet om. Det fanger 

opp de særegne stemningene i august.  

Sommeren er snart slutt og høsten står 

for døren. Det er noe skjørt i denne 

overgangstiden som kan sette oss i 

kontakt med det sårbare i våre egne liv. 

- En opplevelse av at noe er i ferd med å 

gå tapt, og samtidig en fornemmelse av 

å være omsluttet av noe mildt på reisen 

mot det ukjente.  

Jeg vet at mange har savnet 

gudstjenestene i den fine kirken vår. 

Kanskje mange kjenner på en følelse av 

å ha blitt overlatt til å ‘seile sin egen sjø’, 

nå i koronatiden. Jeg håper vi kan gå inn 

i høsten med ‘en dus kjenning av land’, 

for å holde meg til symbolikken i diktet. 

Når vi feirer gudstjeneste er det en 

forsmak på Guds evighet, den som 

allerede er her midt iblant oss, med «… 

dette hemmelige milde inn over jorden».  
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HILSEN FRA DAGLIG LEDER 
Jens Jørgen Lie 

KONSERTKIRKEN 

 
 

Cæciliaforeningen. Foto Claus Bollembiewski 

Frogner kirke er en av Oslos mest brukte 

konsertkirker. Akustikken er fantastisk, 

det er plass til mange mennesker og vi 

ligger sentralt til. I tillegg har vi en 

kantor som går utenpå de fleste og vi 

har Frogner kammerkor og 

Cæciliaforeningen som har et nært 

forhold til kirken, samt et kulturutvalg 

som bidrar til kulturelle opplevelser i 

kirken.  

Derfor har det vært trist det siste 

halvannet året hvor det har vært 

konserttørke. Vi elsker musikk og liker 

ikke tørke. Derfor er det en glede når 

kirken nå igjen er fullbooket i november 

og desember med konserter. Det starter 

allerede nå i august hvor Oslo 

Kammermusikkfestival besøker kirken og 

i september med Magnolia Jazzband. Så 

går det slag i slag gjennom høsten frem 

til jul. I år er det noen flere konserter 

enn vanlig også de siste to månedene og 

det er noen artister som ikke har vært 

her før.  

Menighetens høstprogram 

kommer snart og her vil du finne 

oversikt over alle konsertene som går av 

stabelen denne høsten.  

Når du først har tenkt deg på 

konsert, ta med en venn eller en i 

familien. En konsertopplevelse er en 

fantastisk gave å gi bort og å dele med 

andre. Informasjon om hvor du kan 

kjøpe billetter finner du i 

høstprogrammet.    

Jeg er sikker på at uten musikk 

dør mennesket. Musikken børster vekk 

støvet av hverdagen og gir påfyll, energi 

og glede. Og den er aller best live.  

Jeg ønsker deg en fantastisk 

konserthøst i Frogner kirke. Det er bare 

på glede seg. Og som selveste Sibelius 

sa: «Musikk begynner der språkets 

muligheter slutter»  

 

KULTURUTVALGET INVITERER! 

Kjære venner.  

En sommer er i ferd med å gli over i en 

høst. Overgangene er fine, hver årstid og 

sesong har sine gode sider. Nå ser jeg 

fram til at Kulturutvalget kan invitere 

dere til arrangement i høst og håper at 

tilbudet ikke skal bli så amputert som 

det har vært det siste året. 

Det første som skjer i regi av 

Kulturutvalget Oslo Kulturnatt, som 

finner sted fredag 17. september. Kl 18 

foredrar historiker Jardar Seim om 

Frogner kapell, om arkitekturen og 

bruken av kapellet. 

Kl 22 blir det konsert med pianist 

Christian Grøvlen, som vil urframføre sin 

egen Serenade og spille Liszts 

klaverkonsert. Begge arrangementene er 

gratis. 

  I tillegg til arrangementene som 

Kulturutvalget står bak, vil det bli et 

bredt kulturtilbud i Frogner kirke utover 

høsten. Følg med i kirkens trykte 

program, på kirkens nettside og 

Facebook-side. Velkommen til gode 

kulturopplevelser! 

Hilsen  

Kulturutvalget  
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ENDELIG ER DET KLART FOR 

BABYSANG IGJEN!  

 

Oppstart for høsten er fredag 20. 

august klokken 11.00 i kirkerommet. 

Babysangen er en del av 

trosopplæringen i Frogner menighet og 

den retter seg først og fremst mot 

babyer opp til 1 år. Eldre babyer er 

selvfølgelig også velkomne! 

Sang og musikk er en ypperlig 

måte å knytte kontakt på og ikke minst 

en måte å kommunisere på. Sangen kan 

knytte et spesielt bånd mellom barn og 

foreldre, for gjennom musikken kan 

historier fortelles og kunnskap 

overleveres. 

DIAKONIUTVALGET STARTER OPP 

MED TIRSDAGSSALONG 

Første tirsdag i måneden blir det 

tirsdagssalong i Kirkestuen.  
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. Oppstart blir:  

Tirsdag 7. september kl. 17.00 – 

19.00 

 

 

KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 

Foto: Sissel Nilsen 

Kari og Tellef Raustøl – vertskap for 

Messe og mat 

Etter å ha bodd i Magnus Bergs gate 4 

på Frogner siden 2003, flyttet Kari og 

Tellef i 2016 noen få skritt utenfor 

grensen til Frogner kirkesogn. «Så sant 

vi er hjemme i Oslo går vi på søndagens 

gudstjeneste i Frogner kirke», sier de. 

«Vi vil at søndagen skal være en 

annerledes dag. Kirken forvalter andre 

verdier enn ellers i samfunnet. Alle er 

likeverdige – elsket og æret av Gud.» 

Både Kari og Tellef er prestebarn, 

og derfor har de flyttet en del i 

oppveksten. Tellef regner Tønsberg som 

sin by, Kari nevner Bamble, men 

barndommen hadde hun på Dalen i 

Telemark. Begge har utdanning fra 

Diakonhjemmets høgskole og traff 

hverandre der på slutten av 1960-tallet, 

da de studerte for å bli sykepleiere.  

Tellef fortsatte studiene på 

Diakonhjemmet og ble både sosionom og 

diakon, og tok på 90-tallet 
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embetseksamen i sosiologi ved 

Universitetet i Oslo. Kari tok senere bl. a. 

pedagogisk seminar, men arbeidet først 

som geriatrisk sykepleier ved 

Uranienborghjemmet og som 

avdelingsleder ved Tåsenhjemmet.  De 

giftet seg i Bamble kirke i 1972 og kan 

feire gullbryllup neste år.   

    I årene 1977-93 bodde familien, 

som nå også besto av to døtre, i 

Brumunddal der Kari underviste i 

videregående skole på linje for helse- og 

oppvekstfag, og Tellef var rådgiver for 

biskop Georg Hille i Hamar, deretter 

forsker på Østlandsforskning på 

Lillehammer.  

Tilbake i Oslo ble Kari ansatt som 

forlagsredaktør, først i Aschehoug forlag, 

så i   Universitetsforlaget og til slutt i 

Gyldendal. Der har Kari arbeidet til hun i 

2015 gikk av med pensjon (AFP). I 

forbindelse med Reform 94 var det stort 

behov for å utvikle nytt 

undervisningsmateriell, og Kari var en av 

flere redaktører som arbeidet med å 

utvikle bøker til dette programmet, bl.a. 

for helsefagarbeidere, barne- og 

ungdomsarbeidere og 

ambulansearbeidere.  

Tellef har i flere tiår arbeidet som 

rådgiver og konsulent som selvstendig 

næringsdrivende, men også som lektor 

og rektor ved Diakonhjemmets høgskole. 

Han er fortsatt aktiv som rådgiver og 

forfatter.  I mange år har han vært både 

en produktiv artikkelforfatter og utgitt 

flere bøker – bl.a. om frivillighet. Hans 

siste bok som utkom nå i vår: «Horten – 

Telemark tur/retur», bryter med tidligere 

emner og handler om kunstneren Harald 

Kihle (1905-1997).  

Familien Raustøl har hus i Horten, 

og der fikk han interesse for Horten-

kunstneren, som for øvrig også kalles 

Telemarksmaler. Tellef er styreleder i 

Kihle-stiftelsen i Horten. Han har savnet 

bakgrunnsstoff om Harald Kihle, 

forståelse av hvem han er, hva han står 

for, hvor han kommer fra og hvilke 

perspektiver og interesser han arbeidet 

ut fra.  Tellef sier han er blitt mer kunst- 

og kulturinteressert med alderen, og det 

morsomme er at Karis familie kjente 

godt til Harald Kihle fra årene 

prestefamilien bodde i Vest-Telemark.  

«Kari har lært meg gleden ved 

musikk og skjønnlitteratur», sier Tellef 

videre. Kari har sunget i alle år, fra 

domkor, kantorier til gospelkor ved 

Rønningen folkehøyskole, og nå også 

som medlem av Frogner Singers – et kor 

for seniorer som er blitt populært og som 

forhåpentlig kommer i funksjon igjen 

etter pandemien.  

Messe og mat 

Kari og Tellef har begge vært aktive i 

Frogner kirke som frivillige, og bl.a. 

vertskap for Messe og mat den siste 

torsdagen i måneden. «På grunn av 

pandemien har vi ikke kunnet arrangere 

dette det siste året», forteller de.  

Under overskriften «Messe og mat 

– tilskudd til mer liv» vil menigheten nå 

prøve ut et nytt konsept med 

sammenheng mellom et tema, en enkel 

nattverdliturgi, mat og samtale. «Vi vil 

invitere ulike gjester til å komme med 

innspill til en samtale», forteller de.  

Fabian Stang starter som 

førstemann i august med temaet valg, 

og vil reflektere over «Hva forteller jeg 

om meg ved mine valg?»  

I september kommer Karl Erik 

Harr med betraktninger om «Hva kan 

kunsten fortelle meg?» og i oktober vil 

Helge Dietrichson reflektere over 

temaet: «Kunsten å bevare håp og 

livsglede i dagliglivet».  

«Ønsket vårt er at vi i fellesskap 

kan lage en fruktbar og nyttig 

sammenheng mellom liturgien og 

samtalen om dagens tema, og at Messe 

og mat kan bli møteplassen for alle som 
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er nysgjerrige på tilskuddet til mer liv», 

sier Kari og Tellef. På Messe og mat er 

alle velkommen - uansett alder, tro, 

livssyn verdier og livserfaringer.   

Samtalen går mot slutten, og Kari 

og Tellef, som bare var innom leiligheten 

sin i Løvenskioldsgate noen timer, kjører 

tilbake til huset i Horten, der sommeren 

og andre ferier tilbringes. Her venter 

hagearbeid, samvær med venner og 

diverse kulturaktiviteter. Ikke minst 

gleder de seg alltid til Oda og Sivert, de 

to barnebarna i tenårene, kommer på 

besøk. 

 

HVA SKJER i FROGNER 

MENIGHET? 

AUGUST 

Tirsdag 17. august kl. 19.30  

Oslo Kammermusikkfestival Portrett 

J.S. Bach  

Vilde Frang, Jean Rondeau, 

Barrokanerne  

Billetter på www.ticketmaster.no  

Fredag 20. august kl. 11.00  

Babysang i Frogner kirkestue  

Anneline Emanuelsen  

Søndag 22. august kl. 11.00  

HØYMESSE med kirkekaffe  

13. søndag i treenighetstiden  

Arne Øyvind Slørdahl  

Håvard Ringsevjen, orgel  

Torsdag 26. august  

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  

Fredag 27. august kl. 11.00  

Babysang i Frogner kirkestue  

Anneline Emanuelsen  

 

Fredag 27. august kl. 18.00–21.00  

FREDAGSHENG i Ungdomsrommet på 

Fredriksborg. For ungdomsskolen.  

Anneline Emanuelsen  

Søndag 29. august kl. 11.00  

SAMTALEGUDSTJENESTE  

Vingårdssøndag  

Arne Øyvind Slørdahl  

Bjørn Kleppe, orgel  

Frogner kammerkor  

Inger Øvrebø Uberg, dirigent 

SEPTEMBER 

Torsdag 2. sept. kl. 10.00–11.45  

«FROGNER SINGERS» i Frogner 

kirkestue  

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 2. september kl. 12.00  

Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell  

Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel  

Torsdag 2. sept. kl. 16.30–17.45  

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue. 

Anneline Emanuelsen  

Torsdag 2. september kl. 19.00  

KONSERT i Frogner kirke  

Magnolia Jazzband spiller fra sin CD-

utgivelse «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  

MENIGHETSMØTE etter gudstjenesten i 

Frogner kirkestue med behandling av 

menighetsrådets årsmelding og justert 

ordning for hovedgudstjenesten  

Mandag 6. september kl. 18.00  

FROGNER MENIGHETSRÅD  

Møte i Frogner kirkestue  

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 
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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 

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  

Torsdag 9. sept. kl. 10.00–11.45  

«FROGNER SINGERS» i Frogner 

kirkestue  

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 9. september kl. 12.00  

Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell  

Arne Sand. Bjørn Kleppe, orgel  

Torsdag 9. sept. kl. 16.30–17.45  

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen  

Fredag 10. september kl. 11.00  

Babysang i Frogner kirkestue  

Anneline Emanuelsen  

Søndag 12. september kl. 11.00  

HØYMESSE  

16. søndag i treenighetstiden  

Rut Ugland. Bjørn Kleppe, orgel 

Neste menighetsblad kommer rundt 

12. september.  

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.  

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.  

Og ellers: Følg oss på nett! 

www.frognerkirke.no  

og www.facebook.com/frognerkirke  

 

 

 

Høsten er tid for konfirmasjon. Her fra et tidligere 

år. Foto: Grethe M. Robertsen 
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