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Menighetsblad for Frogner menighet 12.02.2021 

 

  

HILSEN FRA SOKNEPRESTEN 

Margunn Sandal 

 

Det er fortsatt ikke mulig å feire 

gudstjeneste, men vi har bisettelser i 

kirken og de som vil ha dåp eller vielse 

kan nå ta direkte kontakt med kontoret. 

Det er en vanskelig situasjon og det 

tærer på mange. Men mens vi venter, la 

oss gjøre det beste ut av det. La oss 

tenke på gudstjenesten og hva den betyr 

for oss! 

William Temple, som i sin tid var 

erkebiskop av Canterbury, skrev: 

 

Gudstjeneste er 

å la Guds hellighet skjerpe vår 

oppmerksomhet, 

la hans sannhet nære vår samvittighet 

og hans skjønnhet vekke vår lengsel. 

Det er å åpne hjertet for Guds 

kjærlighet, 

og oppgi vår vilje for å følge ham. 

Dette året skal menigheten vedta justert 

ordning for gudstjenesten. Vi regner med 

at den nye ordningen skal tas i bruk fra 

første søndag i advent. Men før det skal 

stab og gudstjenesteutvalg, 

menighetsråd og menighetsmøte si sin 

mening.  

Så tenk på det: Hva er viktig for deg i 

gudstjenesten? Kom med dine erfaringer 

og innspill. Det er alltid verdifullt!  

TIRSDAGSSALONGEN GÅR 

DIGITALT! 

 

 
Foto: Margunn Sandal 

Diakoniutvalgets planlagte 

Tirsdagssalong har blitt avlyst som det 

meste annet på grunn av 

koronapandemien. Men nå legges et 

opptak fra en første salong ut på Frogner 

menighets nettsider.  

Videoen blir tilgjengelig bare én dag, 

lørdag 13. februar.  

Da kan du gå inn på Frogner menighets 

nettsider https://www.frognerkirke.no/ 

klikke på lenka som legges ut der, og 

høre vakker musikk, samtale og noen 

ord for dagen. Medvirkende er Madelene 

Berg (fiolin), Inger Elisabeth Solem 

(flygel), Grethe Robertsen og Margunn 

Sandal 

 

https://www.frognerkirke.no/


2 
 

SCHAFTELØKKEN 

MENIGHETSBARNEHAGE 

Jens Jørgen Lie 

Daglig leder 

 

 
Foto: Fra barnehagens nettsider 

Midt mellom menighetshuset og 

seniorsenteret ligger barnehagen vår. 

Her går det 27 barn fordelt på to 

avdelinger.  

I 2020 har det vært krevende å drive 

barnehage. For å ta hensyn til 

smittevernsregler og hygiene har de 

ansatte lagt ned en formidabel jobb med 

å lage soner/kohorter både ute og inne, 

slik at barna og de ansatte skal ha en 

trygg hverdag. Da barnehagene i Oslo 

for to uker siden ble satt på rødt nivå, 

innebar det flere tiltak slik at barnehagen 

kunne holde åpen. Dette krevde ekstra 

bemanning og en nøye planlagt 

gjennomføring av dagen. Når det pr i 

dag er tilbake på gult nivå, så kan man 

«slippe» litt mer opp. Det er en 

utfordrende oppgave å lede og jobbe i 

barnehagen når det kommer raske 

endringer og man aldri vet hva som 

kommer på neste pressekonferanse fra 

rådhuset. Her må vi gi honnør til styrer 

Bente Larsen og hennes medarbeidere, 

dere er dyktige og vi er stolte av dere.  

Vi kommer ikke unna at dette også er 

økonomisk utfordrende og vil kreve en 

ekstra stram drift fremover. Det har 

kommet kompensasjon fra kommunen 

på manglede foreldrebetaling da 

barnehagen var stengt i fjor, men ingen 

kompensasjonsordning er på plass så 

langt for de ekstra ressursene som 

kreves på personalsiden.  

Barnehagen har fått nytt og mer 

funksjonelt kjøkken. Dette betyr at når 

normalen kommer tilbake, så kan barna 

være med på å lage mat og bidra til at 

det kjøpes inn råvarer som de selv er 

med på å tilberede. Dette er 

ressursbesparende i forhold til matsvinn 

og kostnader i forhold til å kjøpe 

matkasser. Når det i tillegg er søkt om 

midler fra kommunen til å starte opp 

med en moderert form for urbant 

landbruk, så kan dette bli både 

pedagogisk og ressursmessig gevinst for 

barna og de som jobber med barna.  

Barnehagen har en god dialog og 

samarbeid med seniorsenteret. Dette er 

en gevinst for både de eldre og for 

barna. Møte på tvers av generasjoner gir 

glede og energi for alle. Målet er at dette 

skal skje enda mer fremover, gjerne i 

form av konkrete samarbeidsprosjekter. 

Dette blir det veldig spennende å følge 

med på.  

Husk på barnehagen vår, de er en viktig 

del av menigheten. Husk på styrer Bente 

og alle som jobber der. De gjør en 

kjempejobb i en liten barnehage. Dette 

manifesterte seg i en 

brukerundersøkelse blant foreldrene som 

bydelen gjennomførte i 2019. På en 

skala fra 1-5, scoret barnehagen 4,8 på 

tilfredshet. Det skal vi være meget 

fornøyde med.  

 
Foto: Fra barnehagens nettsider 
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OM FASTETID  

TRADISJONER OG SYMBOLER 

Rut Ugland, sokneprest i Bygdøy, 

prest i Frogner 

 

 
Foto: Fra Den norske kirkes nettsider 

 

Fastetiden innledes på askeonsdag. Det 

er onsdagen i uken etter 

fastelavnssøndag.  

Ordet fastelavn kommer forøvrig av det 

tyske «fastel abend» som var en aften 

for spas og morro som man feiret før 

fastens alvor snart skulle begynne.  Det 

er også i denne sammenhengen at 

karnevalet hører hjemme. Selve ordet 

«Carneval» er latin og betyr – farvel til 

kjøttet!  Det er altså en fest med god 

mat og farger og dans – før 

nøysomheten og avholdenheten som 

hører fasten til begynner. 

Etter fastelavnssøndag er det 

«blåmandag».  Et uttrykk de fleste av 

oss vel allerede er kjent med..., men 

som faktisk altså har en kristen 

opprinnelse! 

Etter blåmandag kommer «feitetirsdag» 

som var den siste innspurten og 

«oppspisingen» som skjedde før fasten 

altså begynner på askeonsdag. 

Ordet «askeonsdag» henspiller forøvrig 

på menighetens dåpskandidater som i 

urkirken fikk tegnet et askekors i pannen 

ved innledningen til fastetiden. Dette 

askekorset skulle de ha som merke på 

pannen gjennom hele fastetiden samtidig 

som de også fikk opplæring i kristen tro 

og tradisjon. Og så på påskenatt under 

midnattsmessen ble dåpskandidatene 

døpt – og dåpsvannet vasket bort asken 

fra pannen og det nye livet kunne 

begynne. 

Fastetiden munner forøvrig ut i det vi 

kaller for «den stille uke». Det starter 

med palmesøndag som forteller om Jesu 

ankomst til Jerusalem – seks dager før 

han ble korsfestet.   

 

KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 
Foto: Sissel Nilsen 

EIRIK PETTERSEN – lege og frivillig  

Natt til 30.desember - da det forferdelige 

raset gikk i Gjerdrum – ringte telefonen 

kl 04.30 hos Eirik Pettersen. Det var full 

mobilisering, og han måtte bare kaste 

seg i bilen i Gabels gate og kjøre til 

Akershus universitetssykehus (A-hus) for 

å koordinere arbeidet i akuttmedisinsk 

avdeling der han er avdelingsleder. 

«Heldigvis kom bare fem personer til 

oss», forteller han, «men vi måtte ha full 

beredskap og mobilisere alle ressurser 

for sikkerhets skyld». 

   Eirik Pettersen ble valgt inn i 

menighetsrådet i Frogner i 2019. Han er 

fra Fredrikstad, født i 1975, og flyttet til 

Oslo og Frogner i 1996 da han begynte 

på medisinstudiet. Han ble ferdig lege i 
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2001 og tok doktorgraden i 2010 etter å 

ha forsket på hjertefunksjonen hos 

ungdom som var blitt operert for 

medfødt hjertefeil. I utgangspunktet tok 

han peiling på å bli kardiolog, men ble 

etter hvert spesialist i infeksjonsmedisin, 

en spesialitet som han har tatt med seg i 

mye av sitt frivillige arbeid. 

  Han har vært ansatt på A-hus siden 

2008, først som lege i spesialisering, 

senere som overlege i infeksjonsmedisin 

og nå som avdelingsleder for 

akuttmedisinsk avdeling. A-hus har 

landets største akuttmedisinske avdeling 

med rundt 150 ansatte, og i overkant av 

40 000 pasienter behandles årlig i 

akuttmottaket. «Paradoksalt nok har vi 

behandlet færre pasienter i denne 

pandemitiden», forteller Eirik. «Folk har 

holdt seg friskere, det har vært færre 

med f.eks. influensa, lunge- og 

hjerteproblemer. Imidlertid har vi måttet 

øke bemanningen fordi 25-30% av de 

som blir innlagt må testes for Covid-19 

og håndteres som mulig smitte inntil vi 

har svar på korona-testen.» 

Akuttavdelingen på A-hus har som mål 

en sikker pasientflyt med høy kvalitet 

uten unødvendig venting. Det legges stor 

vekt på samhandling, og det er derfor 

også etablert et forum der leger fra 

sykehuset og fra primærhelsetjenesten 

møtes jevnlig for å drøfte felles 

utfordringer og heve kompetansen. 

   Som infeksjonsmedisiner har Eirik 

også prioritert tid til frivillig arbeid og 

vært aktiv med opplysningsarbeid om 

lesbiske og homofiles levekår i Norge og 

om at smittefaren ved hiv er lav. 

«Mennesker med hiv har i dag med 

moderne behandling en normal forventet 

livslengde og kan leve vanlige liv, for 

eksempel kan de få barn uten risiko for 

at barnet skal smittes - det er i praksis 

ingen risiko for smitteoverføring fra en 

velbehandlet person med hiv», sier han.  

   Han er styremedlem i Stiftelsen 

Helseutvalget hvis oppgave er 

helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeid for bedre 

seksuell og psykisk helse. Stiftelsen 

driver «Sjekkpunkt», der Eirik er 

medisinsk ansvarlig. Dette er et gratis 

lavterskeltilbud bl.a. for testing av hiv. 

Her kan man komme anonymt og få en 

samtale og en hurtigtest for hiv med 

svar i løpet av noen minutter. Det er 

skolerte frivillige som gjør testene, og 

det er ikke nødvendig at man er 

helsepersonell. Det at tilbudet er gratis, 

at man kan være anonym og at man 

testes av likemenn oppgis av mange av 

brukerne som viktige grunner for å 

benytte «Sjekkpunkt», og tilbudet når en 

del personer som ellers kan ha høy 

terskel for å oppsøke helsevesenet for å 

ta en hiv-test. Man treffer her en 

forholdsvis stor gruppe innvandrere med 

ikke-vestlig bakgrunn. 

  Eirik har også vært frivillig i Kirkens 

bymisjons 24SJU – et døgnåpent helse- 

og velferdstilbud der rusavhengige med 

psykiske problemer kan komme rett inn 

fra gaten og få hjelp og støtte. Han 

fremhever at slikt frivillig arbeid har gitt 

nyttig erfaring i hans daglige arbeid. 

  Nå får også Frogner menighet nytte av 

hans omfattende kompetanse. Her er 

han aktiv i menighetens diakoniutvalg og 

arbeider med å utforme en diakoniplan 

som, når den er ferdig, skal drøftes i 

menigheten. «Den må gjøres kjent slik 

at vi kan få innspill og tilbakemeldinger», 

sier Eirik som også håper at det snart 

blir slik at vi kan arrangere et 

menighetsmøte. Han er opptatt av at 

beboerne i sognet skal føle tilhørighet til 

kirken – ikke bare ved de store 

anledninger. Kirken må være synlig og 

gjøre en forskjell, et sted man kan gå til 

når man sliter, men også når man har 

overskudd og føler man har noe å bidra 

med, for eksempel til frivillig arbeid. Han 

ser frem til at vi igjen kan få en stilling 

som kan koordinere det frivillige arbeidet 

og de diakonale oppgavene. Vi snakker 

også litt om hvordan vi skal kunne få tak 
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i flere unge. Den største aldersgruppen i 

sognet er i alderen 20-29 år, men de er 

lite synlige i menigheten. «Vi har en 

oppgave i å finne ut hvorfor vi ikke 

møter dem. Kanskje kan vi gjennom den 

diakonale plan finne frem til oppgaver 

som kan engasjere denne gruppen», sier 

Eirik. 

HVA SKJER i FROGNER? 

Frem til vi kan åpne kirkene igjen: 

Søndagens preken  

legges ut på menighetens hjemmesider 

og på Facebook. 

 

Digital tirsdagssalong 

Tilgjengelig på nett lørdag 13. februar. 

Lenke til salongen legges ut på 

menighetens hjemmesider. 

Kirkelige handlinger: Det er fortsatt 

bisettelser i kirken med inntil 50 tilstede. 

Prestene kan kontaktes om dåp og 

vielse.  

Lørdager kl. 17.00 blir det helgeringing 

fra kirkeklokkene. Da kaller klokkene til 

bønn og hvile. 

Konfirmantundervisning med kapellan 
Arne Øyvind Slørdahl 

Menighetsbladet kommer ut rundt den 

12. i hver måned. Det satser vi i alle fall 
på! 

 
 
Detalj fra Per Vigelands alterbilde i Frogner  

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 

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

