Fortsettelsen på et menighetsblad

03.04.20

Sist uke sendte vi starten på et menighetsblad, og her kommer
fortsettelsen. Vi ser at det er behov for informasjon i disse koronatider.
Hva skjer i kirken i påsken? Hvordan kan dere følge med på dette?
Og hvordan kan vi beholde håpet i denne uvanlige tiden?

PÅSKEN I FROGNER PÅ NETT
http://www.frognerkirke.no og https://www.facebook.com/frognerkirke
Mandag 6. april: Påskehilsen fra prester og organist
Skjærtorsdag 9. april: Kveldsandakt med avdekking av alteret
Medvirkende: Prester Arne Slørdahl, Rut Ugland og Margunn Sandal,
tekstleser Anne Marie Vøien Fleischer, kantor Bjørn Kleppe
Langfredag 10. april: Lidelseshistorien i ord, bilder og toner
Medvirkende: Prest Arne Slørdahl, kantor Bjørn Kleppe, Anners Lerdahl på
saksofon, tekstlesere Marit O. Østbye og Anne Marie Vøien Fleischer
Påskedag 12. april: Påskedag i kirken.Medvirkende: Prest Margunn
Sandal, kantor Bjørn Kleppe, tekstleser Marit O. Østbye. Kl. 10.00
oppfordrer vi alle som ser på videoen til å synge påskemorgen sammen
med oss!
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PÅSKEN I FROGNER KIRKE I BYGDØY ALLÉ

Kirkeklokkene i Frogner kirke ringer
Helgeringing: Hver lørdag kl. 17.00-17.05
Påskehøytiden ringes inn: Påskeaften 11. april fra 17.00-18.00
Høytidsringing: Påskedag kl. 10.00-11.00
Vi synger «Påskemorgen slukker sorgen» fra kirketrappen
Påskedag kl. 09.50-10.00 synger noen av oss «Påskemorgen slukker
sorgen» fra kirketrappen
Alteret er pyntet med påskeliljer og tulipaner
Forbipasserende i Bygdøy allé får innsyn til kirkerommet gjennom
glassdørene og kan se se rett inn på alteret og Per Vigelands opplyste
glassmaleri.
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.
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Menighetsblad på e-post. Vi prøver fortsatt å lage et
menighetsblad/nyhetsskriv som kan sendes ut på e-post. Vi trenger din
hjelp for å nå så mange som mulig. 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.
En av våre faste kirkegjengere, professor i teologi ved UiO, Werner
Jeanrond har skrevet en tekst om håp i en dyster tid. Den vil vi dele med
dere. Korona-utbruddet tvinger oss til å velge hvilke mennesker vi vil
være: mennesker som fortviler når deres tro på de rådende systemer blir
utfordret eller mennesker som kan handle også i en dyster tid takket være
gavene som kommer fra en kjærlighetsfull Gud.

Werner G. Jeanrond

Hopp i en dyster tid
Corona viruset inbjuder till att skilja tydligt mellan optimism och
hopp. Optimism tror på att våra politiska, vetenskapliga, sociala,
medicinska och religiösa system fungerar. Allt ska vara som vi har
planerat. Just nu erfar vi dock att ingenting längre är som vi hade
förväntat oss. Våra finjusterade, globala och komplexa system har sårats
spektakulärt av ett osynligt men mäktigt litet virus. Vi vet inte hur länge
det rådande undantagstillståndet kommer att vara. Vi vet inte vem av oss
kommer att överleva krisen. Vi vet inte hur vår framtida vardag kommer
att bli. I denna situation finns ingen anledning till optimism, men all
anledning till att upptäcka hoppet på nytt.
Hoppet är en gåva från Gud till oss människor. Hoppet berör alltså
vår gudsrelation och inte våra möjliga och omöjliga förväntningar. Hoppet
lever av och i den fyrfaldiga kärleksrelation som Gud har skapat och på
nytt bekräftat genom Jesu liv, död och uppståndelse: vår relation till Gud,
till våra medmänniskor, till Guds skapelse och till mitt eget framväxande
jag. Ingen människa kan således bara hoppas för sig själv. Hopp finns
enbart i Guds stora sammanhang. Därför ger hoppet anledning till att
upptäcka Gud samt medmänniskan och hennes verkliga behov på nytt.
Hoppets tid är Guds evighet och inte stressen att planera allt. Hoppets
rum är Guds rike och inte våra privata och offentliga systemförväntningar.
Hoppets språk är kärlekens språk och inte förtvivlans skrik över att våra
förväntningar inte längre går att uppfylla.
Hoppet står dock inte nödvändigtvis i motsats eller konflikt till
mänsklig planering, systembygge och förhoppningar. Snarare opererar
hoppet på en annan nivå – nämligen kärlekens nivå. Hoppet står i
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kärlekens tjänst. Hoppet är alltså en funktion av kärleken till Gud, till
varandra, till universum och till oss själva. Därför är hoppet inte totalt
förknippat med vad vi vill göra, utan med vem vi vill bli i detta fyrfaldiga
kärleksnätverk. Dessutom är hoppet nytt varje morgon och varje kväll:
jag kan gå upp i visshet om att Gud är med mig och bär mig när jag
öppnar mig för kärlekens dagliga utmaningar och uppgifter; jag kan lägga
med på kvällen i tron på att Guds kärleksfulla ögon vakar över mig och
skapar i mig en ny blick för morgondagens möjligheter. Hoppet ser nya
förbindelser utanför den paniska besattheten att jag måste ordna allt
själv. Hoppet skapar en ny frihet för att samverka med Gud och med mina
medmänniskor i och utöver Norge. Hoppets horisont innesluter allt och
alla. Hoppet inbjuder oss att vara människor skapade i Guds avbild och
det befriar oss från alla systemtvång inklusive dem som vi själv har lagt
på oss.
Viruset är ont och inte en Guds gåva. Det måste bekämpas både
mediciniskt och andligt. Samtidigt tvingar viruset oss till att välja vilka
slags människor vi vill vara: människor som förtvivlar när deras tro på de
härskande systemen utmanas eller människor som kan handla även i en
dyster tid tack vare hoppets gåva som kommer från en kärleksfull Gud.
”Stark som döden är kärleken … Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.” (Höga Visan 8)
Bønn (av Kari Mangrud Alvsvåg)
Kjære Gud, vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden.
Trøst alle som er syke, og se særlig til dem som er i livsfare.
Vi ber om tålmodighet og utholdenhet for alle dem som sitter i karantene.
Vær nær hos alle ensomme.
Hjelp oss å bruke vår fantasi godt, så vi kan holde sammen, selv om vi
ikke kan være sammen.
Vern vårt helsepersonell mot fare.
Gi landets og verdens ledere vilje og mot til å gjøre det beste for alle
mennesker. Vis dem den rette vei.
Gud, vi ber i tillit til din kjærlighet og barmhjertighet.

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!
Vi ønsker dere alle en velsignet påsketid!
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