Starten på et menighetsblad

27.03.20

Hilsen fra sokneprest, Margunn Sandal
Kjære alle dere som har en tilhørighet til Frogner menighet.
Vi har, som alle andre, avlyst gudstjenestene i kirken på grunn av Coronautbruddet. Nå må vi finne ut hvordan vi skal beholde fellesskapet vårt og
ta vare på hverandre i denne uvanlige tiden. Vi vet ikke helt hvordan vi
skal gripe situasjonen an, for dette har ingen av oss vært med på før.
Men det er bare å begynne, og så får vi finne ut av det underveis.
Jeg er sikker på at det er mange som savner fellesskapet i gudstjenesten,
med salmesangen og tonene fra orgelet, - og kirkekaffen. Og jeg vet hvor
glade mange er i kirkerommet. Kunsten er så vakker, og det er en egen
atmosfære der. Nå er altså kirkedørene stengt. Men vi vil prøve å åpne
kirken på andre måter.
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•

•
•

•

Prekener og andakter til hverdagsmesser, høymesser og
gudstjenestene i påsken legges kontinuerlig ut på menighetens
hjemmeside: http://www.frognerkirke.no
Opptak fra kirken i påsken finner du på menighetens Facebookside. Her kommer også refleksjoner og bilder:
https://www.facebook.com/frognerkirke
Lik og del om du vil! Det får opp aktiviteten på sidene.
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. Vi prøver å lage et
menighetsblad/nyhetsskriv som kan sendes ut på e-post.
Det dere får i dag er bare en begynnelse. Men vi ønsker å sende ut
et blad før påske til så mange som mulig, med den informasjonen
dere får her og litt til.

Da trenger vi din hjelp:
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.

•

La oss ta vare på hverandre nå!

Vi vet at mange ikke bare savner fellesskapet i kirken, men også de
mange møtepunktene vi ellers har i menigheten og i nærmiljøet. Flere
blir alene og ensomme, noen familier sliter med å leve tett på hverandre
over tid, mange frykter for en usikker fremtid med arbeidsledighet og
svikt i økonomien. De mest sårbare blant oss blir enda mer utsatt. Hva
kan vi gjøre?
•
Ta to telefoner mer en du ellers tar eller send en SMS til noen du
har møtt på i kirken eller på kirkekaffen, eller noen andre du
tenker på.
•
Be for hverandre og for menigheten
•
Vipps en gave til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
•
Pust inn og pust ut, og gled dere over våren som snart er i anmarsj
•
Tenk på at påsken kommer med budskapet om nytt liv,
fremtid og håp!
Gud velsigne himmelen over deg,
jorden under deg,
Guds bilde dypt inne i deg,
dagen og natten foran deg.
I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn + Amen!

