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Menighetsblad for Frogner menighet 10.03.2022 

ORD FRA SOKNEPRESTEN 
Margunn Sandal  

«Det var en av disse dagene i mars, når solen 
skinner varmt og vinden blåser kaldt - når det 
er sommer i lyset, og vinter i skyggen.» 

Charles Dickens 
 
Charles Dickens beskriver så godt den 
måneden som vi nå er inn i, med et snev av 
vinter og et snev av sommer. Slik opplever jeg 
også denne tiden.  

Endelig er koronarestriksjonene borte, og 
vi kan samles til gudstjenester, konserter, 
foredrag, babysang og småbarnssang og 
sosiale treff igjen. Det gir varme, og det gjør 
godt for sjel og sinn. I dette bladet kan dere 
lese om flere av de aktivitetene som nå er 
avholdt, og dere vil se at det er mye fint i 
vente. Mye å glede seg over og mye å glede 
seg til! 

Samtidig har skjer invasjonen av  
Ukraina, og det er som om en kald vind blåser 
inn over oss. Diakoniprest Yvonne Andersen 
skriver om hvordan Bibelens ord kan gi trøst i 
en meningsløs situasjon.  

Som alltid intervjuer Sissel Nilsen en i 
menigheten, og denne gangen kan dere bli 
kjent med Mette Burkeland.  

Vi er også inne i kirkens fastetid. Det er en 
tid for bønn og for å rette oppmerksomheten 
mot Gud og vår neste. Dette året vil 
konfirmantene igjen gå rundt med 
informasjon om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
og samle inn støtte til aksjonen, og dette 
informerer kapellan Arne Slørdahl mer om. 
God lesning! 

 
 
 

ANDAKT 

Diakoniprest, Yvonne Andersen 

«Herre, jeg søker tilflukt hos deg»  

Under altertavla i Frogner kirke står det 

skrevet med gullskrift: «Jeg vil give eder 

hvile»  

Dette er gode ord å ha med seg i 

livet, og særlig i disse tider hvor vi 

opplever krig i Europa. Daglig kan vi 

følge krigen gjennom radio, tv, aviser og 

sosiale medier. Russlands ambassade 

ligger også i vår bydel og flere har vært 

med på demonstrasjoner og protester 

mot krigen foran ambassaden.  

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Charles&en=Dickens
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Krigen har kommet oss ubehagelig 

nær. Vi er mange som sliter med å ta 

innover oss og forstå konsekvensene at 

det igjen er krig i Europa.  Mange av oss 

kjenner på en uro og engstelse. Det er 

veldig forståelig. De blant oss som er 

født på 1920-1930 tallet i Norge har 

egne minner fra 2. verdenskrig. Disse 

minnene har satt seg i hukommelsen og 

blir for mange nå aktiviserte av bilder og 

beretninger fra Ukraina. For noen hjelper 

det ikke å slå av Tv og radioen for å 

skjerme seg for sterke inntrykk, for 

deres egne minner og erindringer fra 

opplevelser under krigen i Norge kan 

ikke skrues av.   

Jeg vil gi dere hvile sier Jesus. Hvile 

trenger vi fra vanskelige tanker og 

urolige hjerter. Det er ikke alltid vi vet 

hvordan vi skal finne hvile, men for 

mange hjelper det å snakke med noen 

om tanker og følelser som kommer opp.  

Prøve å finne ord for det som rører seg i 

oss og si ordene høyt til noen som lytter. 

Andre igjen finner hvile og trøst i en 

stille stund. Som en eldre klok dame sa 

til meg: «Jeg har mange stille stunder 

for meg selv, og jeg har et sted å gå til, 

både for å klage, gråte og takke». Hun 

viste at alt hun tenkte og sa høyt eller 

stille ble lyttet til av Gud. Slik kan også 

Jesus gi hvile og lindre våre urolige sinn.  

Klage, gråte og takksigelser får meg 

til å tenke på meg om Salmenes bok i 

Det gamle testamentet. Tekstene i 

Salmens bok taler til oss på en helt egen 

måte. Selv flere tusen år etter at disse 

ble nedskrevet målbærer tekstene 

hvordan det er å være menneske på 

godt og vondt, og hvordan den 

menneskelige erfaringen kommer til 

uttrykk i møte med Gud. Vi leser om 

klagerop, sorg, redsel, lengsel, håp og 

trygghet. Ja, det er nesten ingen 

menneskelig følelse som ikke er 

beskrevet i en eller flere av tekstene i 

Salmenes bok.  

Salmens bok var også Jesus sin 

salmebok. Flere steder referer han til ord 

nettopp derfra. Også når han selv ikke 

fant ordene brukte han gjerne ord fra 

bibelens salmebok. De mest kjente er 

nok: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du 

forlatt meg» som han ropte like før han 

utåndet og døde på korset. Tekstene fra 

Salmenes bok er gode å ty til når livet 

både er godt og når det er vanskelig. 

Livet er vanskelig for de som er rammet 

av krigens konsekvenser i Ukraina, og 

det er vanskelig for dem som har fått 

egne minner om krigen vekket til live 

igjen. Vi er mange som synes det er 

vanskelig å vite hvordan vi skal hjelpe.  

«Herre, jeg søker tilflukt hos deg», 

leste vi i gudstjenesten 8. mars i Oslo 

Domkirke i anledning den internasjonale 

kvinnedagen. En dag for fest og protest, 

men i år var festen skjøvet i 

bakgrunnen. Situasjonen i Ukraina la en 

nødvendig demper på feiringen. I 

gudstjenesten leste vi utdrag fra Salme 

31. Salmen fra Salmenes bok som raskt 

ble en bønnesalme lest av kristne og 

jøder hver kveld over hele Ukraina. Slik 

prøver mennesker i et krigsherjet land 

og finne ord til trøst i en meningsløs 

situasjon.  

La oss derfor lese fra salmen fra 

Salmens bok sammen med jøder og 

kristne i Ukraina i solidaritet og i håp om 

at denne krigen tar slutt.  

Salme 31, 2-9 

Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la meg 

aldri bli til skamme! Fri meg ut i din 

rettferdighet! 3Vend øret til meg, skynd 

deg og redd meg! Vær meg et vern, en 

klippe, en borg til frelse. 4Du er mitt berg 

og min borg, for ditt navns skyld fører og 

leder du meg. 5Fri meg fra garnet de har 

spent ut for meg! For du er min 

tilflukt. 6I dine hender overgir jeg min 

ånd, du løser meg ut, Herre, du trofaste 

Gud. 7Jeg hater dem som holder seg til 

vind og tomhet. Selv stoler jeg på 

Herren. 8Jeg vil juble av glede over din 

godhet, for du har sett min nød, du 

kjenner min trengsel. 9Du ga meg ikke 

over i fiendens hånd, men førte meg ut i 

åpent land. 
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HILSEN FRA DIAKONIUTVALGET 

 

 
 
Marina Kan Selvik. Foto: Grethe M. Robertsen  

 
Tirsdag 1. mars ble det arrangert 
tirsdagssalong i Kirkestuen i regi av 
Diakoniutvalget. Ettermiddag var lys og vårlig, 
og Marina Kan Selvik innledet med å spille 
musikk av Brahms. 
 
 

  
 
Aud Tønnesen. Foto: Grethe M. Robertsen 

 
Deretter holdt Aud Tønnessen, dekan ved 
teologisk faktultet, foredrag om Ingrid Bjerkås 
– motstandskvinnen som ble Norges første 
kvinnelige prest. Temaet passet spesielt godt 
da den internasjonale kvinnedagen bare var 
en uke unna, og mars er også måneden Ingrid 
Bjerkås ble ordinert i 1961 – altså for 61 år 
siden. Aud Tønnessen delte med oss sin 
kunnskap om Ingrid Bjerkås – hva var hennes 
historie? Hva var det ved henne som gjorde at 

hun klarte å stå i striden og bli Norges første 
kvinnelige prest mot mye motstand?  
 

 
 
Stor interesse for foredraget om Norges første kvinnelige 
prest. Foto: Grethe M. Robertsen 

 
Etter foredraget var det enkel servering med 
snitter, før vår prest med diakonalt ansvar, 
Yvonne Andersen, holdt andakt over en av 
Ingrid Bjerkås’ prekener fra fastetiden, som 
handlet om ikke å gå utenom det vanskelige, 
men gjennom.  
Neste tirsdagssalong blir 5. april, da er det 
solosang ved Inger Louise Birkeland og 
foredrag ved Notto Thelle. 
 
Diakoniutvalget  
v/ Eirik Pettersen 
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HILSEN FRA KULTURUTVALGET  

 

 

Geir Gundersen. Foto: Mia Tønnesen 

 
Lørdag 19. februar inviterte Kulturutvalget 
og Ordo Crucis til et foredrag av Geir 
Gundersen, teolog med bakgrunn fra 
Diakonhjemmet og Blå Kors og en kjent og 
kjær andaktsholder i NRK. Arrangementet ble 
ledet av Trond Skard Dokka, prof.em., som er 
ny prior i Ordo Crucis.  
 

 
 
Trond Skard Dokka. Foto: Mia Tønnesen 

 

Temaet for ettermiddagen var “Hva er 
ignatiansk spiritualitet?” De åndelige øvelsene 
fra Ignatius av Loyola har fått en renessanse i 
nyere tid og det var tydelig at temaet 
engasjerte de tilstedeværende. Etter at Geir 
Gundersen var ferdig med foredraget, hadde 
flere av tilhørerne spørsmål og kommentarer. 
Det utviklet seg til en engasjert og inderlig 
samtale. Arrangementet var lærerikt for alle 
som var til stede.  
 
Pianist Sivert Blindheim spilte fire stykker av 
Franz Liszt, som hører til hans “Consolations”-
stykker, musikk til trøst. Musikkvalget passet 
svært godt til Gundersens foredrag og 
samtalen etterpå.  
 

 
 

Sivert Blindheim. Foto: Mia Tønnesen 

  
Lørdag 26. mars kl 15 inviterer vil til et 
arrangement bestående av dikt og musikk. 
Arrangementet har fått tittelen “Olaf Bull: 
Dikternes dikter – Oslos poet”. Det er “vår 
egen” skuespiller Anitra T. Eriksen som leser 
dikt og pianist Håvard Ringsevjen musiserer. 
Det blir en fin seanse vi ser fram til å ønske 
dere velkommen til! 
 

Kulturutvalget  
v/Mia Tønnessen 
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KIRKEFOLK 

ET MØTE MED MENNESKER I 

MENIGHETEN 

Intervju: Sissel Nilsen 

 

Foto: Sissel Nilsen 

Mette Burkeland – verdens blideste 

og en som er engasjert i lokalmiljøet 

Mette Burkeland er inne i sin første 

periode som medlem av Frogner 

menighetsråd, men hun har lang erfaring 

fra slikt arbeid fra Røa der hun tidligere 

har sittet i menighetsrådet i seks år før 

hun flyttet til Frogner. «Jeg er født og 

oppvokst på Røa», forteller Mette. «Der 

var jeg involvert i ungdomsarbeid og var 

med og starte en ‘nattkafe’ i kirken. Da 

den ble truet med nedleggelse, var det 

noen som mobiliserte for å redde den. 

En venn og jeg stilte opp som 

medlemmer til menighetsrådet og ble 

valgt inn. Denne «nattkafeen» som var 

åpen fra klokken 20-24, eksisterte i 

menighetssalen mange år og kunne bli 

besøkt av 50-100 ungdommer. Den var 

et samarbeid mellom bydelen, kirken og 

politiet.» 

    Mette er født i 1975 og forteller om en 

ganske normal oppvekst med hobbier 

som turning, rytmisk sportsgymnastikk, 

jazzballett og hest og riding. Etter 

videregående på Persbråten tok hun et 

friår, men ikke mer enn at hun dro til 

Cambridge i fire måneder og studerte 

business engelsk. «Det var fint å være i 

Cambridge», sier hun, og skryter av det 

skandinaviske studentmiljøet hun 

opplevde der.  

   Neste steg i utdanningen ble tatt på 

BI. I 1999 var hun ferdig siviløkonom, og 

hun gikk videre med det høyere 

revisorstudiet og ble statsautorisert 

revisor i 2001/02. Hun har arbeidet 15 

år i revisjonsfirmaet BDO og syv år i 

Axera før hun i 2021 begynte som 

regnskapsdirektør i Aars AS. Dette er 

Møllerfamiliens familiefirma og 

investeringsselskap og holder til i villaen 

i Bygdøy alle 4. Mette forteller at huset 

nå er renovert tilbake til opprinnelig stil, 

og her finner man også mange av 

bildene i den store fotografisamlingen 

som er i familiens eie. 

   Mette har i flere år vært medlem av 

bydelsutvalget i Frogner bydel, hun er 

gruppeleder for Høyres gruppe og 

nestleder i Miljø- og 

byutviklingskomiteen.  Det siste året har 

man innimellom på søndagene kunnet 

møte henne i Frognerparken der hun 

sammen med flere bydelspolitikere fra 

Høyre har plukket søppel. Hun omtales 

som verdens blideste og mest 

konstruktive politiker.    

   Som menighetsrådsmedlem er hun 

med i utvalget som har driftsansvar for 

økonomi og forvaltning av 

Schafteløkken, og hun er styremedlem i 

Frogner menighets diakonale stiftelse 

som forvalter midlene etter salget av 

Frognerhjemmet.     

   Vi samtaler litt om hvordan vi ønsker 

at Frogner kirke skal fungere i 

nærmiljøet, og Mette fremhever at vi 

alltid må legge vekt på en tolerant 

menighet, en kirke som er åpen for alle. 

Hun synes, i likhet med flere, at det er 

vanskelig å aktivisere ungdom og unge 

familier på Frogner.  Hun forteller at hun 

har erfaring med kveldsgudstjenester 

søndagene i samarbeid mellom Røa og 

Voksen menigheter. Da flyttet man 

stoler, folk satt på puter, man hadde 

egen liturgi, mye musikk med både band 

og ten-singgrupper. Disse tiltrakk seg 

mange som ikke besøkte de ordinære 
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gudstjenestene, men hun sier også at 

det er vanskelig med stabilitet. 

   Ellers har Mette i mange år vært ivrig 

hundeeier, men i 2021 døde Vims, så nå 

venter hun på en ny mellompuddel, og 

da kan de igjen bli å treffe på lufteturene 

på Frogner.      

  

FASTEAKSJONEN 2022 

 

Foto: Fra KNs nettsider 

Neste like sikkert som at våren snart 

melder sin ankomst, er det at Frogner-

konfirmantene noen dager før påske 

samler inn penger til Kirkens Nødhjelp: 

«Fasteaksjonen» kalles den, Norges nest 

største årlige innsamlingsaksjon (kun 

slått av TV-aksjonen).  

De foregående to årene har pengene blitt 

inn bare digitalt, ved reklame eller ved at 

man fikk en personlig henvendelse fra en 

digital «bøssebærer». I 2022 vil vi igjen 

å kunne sende ut menighetens 

konfirmanter på så mange dører som 

overhodet mulig på Frogner.  

Innholdet i bøssene har riktignok minket 

i takt med færre kontanter i omløp, men 

våre bøssebærere bærer også med seg 

en del kunnskap om arbeidet i Kirkens 

Nødhjelp, mye engasjement for å hjelpe 

andre og en bunke utdelingslapper med 

VIPPS-nummer og andre kanaler der en 

fasteaksjonsgave kan gis.  

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2022 har 

tittelen «Håp i en dråpe vann». Nå er det 

er krig i Ukraina, hundretusener er på 

flukt og en alvorlig humanitær krise 

utvikler seg stadig. Kirkens Nødhjelp 

med søsterorganisasjoner kom raskt på 

plass i Ukraina og omliggende land med 

akutt nødhjelp som rent vann, mat, 

tepper og hygieneartikler til 

flyktningene.  

Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne 

av kirkene i Norge med fokus på å redde 

liv og kreve rettferdighet. 

Organisasjonen arbeider både med akutt 

nødhjelp i krisesituasjoner og med 

langsiktige prosjekter. Pengene som 

samles inn i fastetiden går til Kirkens 

Nødhjelps arbeid over hele verden, slik 

at organisasjonen raskt kan mobilisere 

når kriser oppstår, slik som den nå gjør 

for innbyggerne i Ukraina.  

 

Konfirmantene i menigheten skal i ukene 

frem mot påske jobbe med temaet nød 

og vårt ansvar for og mulighet til å 

hjelpe. På lørdag 2. april blir det 

storsamlinger i Domkirken sammen med 

andre konfirmanter og biskop Kari. 

Søndag 3. april går Frogner menighets 

takkoffer til Kirkens Nødhjelp, og 

konfirmanter vil delta i gudstjenesten. 

Og mandag 4. vil konfirmantene ringe på 

så mange dørklokker de rekker over for 

å samle inn penger.  

Til dere som da får besøk: Ta godt imot 

dem.  

En gave til fasteaksjonen kan gis med 

VIPPS til 2426; med SMS (send VANN til 

nr 2426 0 kr 250,-); eller til kontonr.: 

1594 22 87493.  

Arne Øyvind Slørdahl 

kapellan 
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HVA SKJER i FROGNER? 

Med forbehold om endringer ved nye 

koronarestriksjoner: 

Søndag 13. mars kl. 11.00 

FAMILIEGUDSTJENESTE med 

kirkekaffe og kirkesaft. Arne Øyvind 

Slørdahl, Bjørn Kleppe, orgel  

Tårnagentene medvirker  

Torsdag 17. mars kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS i Frogner Kirkestue  

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 17. mars kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE i Frogner kirkes 

kapell. Yvonne Andersen, Bjørn Kleppe, 

orgel  

Torsdag 17. mars kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen 

Fredag 18. mars kl. 11.00 Babysang i 

Frogner kirkestue. Anneline Emanuelsen  

Søndag 20. mars kl. 11.00 

HØYMESSE med kirkekaffe 3. søndag i 

fastetiden. Arne Øyvind Slørdahl Jardar 

Seim, orgel  

Torsdag 24. mars kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS i Frogner Kirkestue 

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 24. mars kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE i Frogner kirkes 

kapell Margunn Sandal, Bjørn Kleppe 

orgel 

Torsdag 24. mars kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen  

Fredag 25. mars kl. 11.00 Babysang i 

Frogner kirkestue. Anneline Emanuelsen  

Fredag 25. mars kl. 18.00–21.00 

FREDAGSHENG i ungdomsrommet på 

Fredriksborg (for ungdomsskolen) 

Anneline Emanuelsen 

Lørdag 26. mars kl. 15.00 DIKT OG 

MUSIKK i Frogner Kirkestue  

«Olaf Bull: Dikternes dikter – Oslos 

poet» ved skuespiller Anitra T. Eriksen 

og pianist Håvard Ringsevjen  

Entré: 100 kr Arr. Kulturutvalget i 

Frogner menighet  

Søndag 27. mars kl. 11.00 

HØYMESSE med kirkekaffe Maria 

budskapsdag Rut Ugland Bjørn Kleppe, 

orgel. Frogner kammerkor Inger Øvrebø 

Uberg, dirigent  

Onsdag 30. mars kl. 19.15 – 20.30 

PÅSKEVANDRING i Bygdøy kirke for 

dem som er født i 2012. Anneline 

Emanuelsen  

Torsdag 31. mars kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS i Frogner Kirkestue 

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 31. mars MESSE OG MAT  

Tema: MOR  

17.00 Enkel nattverdliturgi kirken 

Margunn Sandal Bjørn Kleppe, orgel. 

17.30 Samling i Frogner kirkestue Mors 

betydning? Refleksjoner av NRK-

kommentator Magnus Takvam med 

utgangspunkt i hans nye bok Hun skrev 

for å kunne leve. 

Fredag 1. april kl. 11.00 Babysang i 

Frogner kirkestue Anneline Emanuelsen  

Fredag 1. april kl. 18.00–21.00 

FREDAGSklubb i ungdomsrommet på 

Fredriksborg (for 6.–7. klasse). Anneline 

Emanuelsen  

Søndag 3. april kl. 11.00 HØYMESSE 

med kirkekaffe 4. søndag i fastetiden 

Margunn Sandal, Jardar Seim, orgel 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

Konfirmantene medvirker  

Søndag 3. april kl. 18.00 KONSERT 

med Cæciliaforeningen. Steffen 

Kammler, dirigent. Billetter 

www.ticketmaster.no eller ved 

inngangen.  

Mandag 4. april kl. 18.00 på 

Kirkekontoret MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 5. april kl. 17.00 

TIRSDAGSSALONG i Kirkestuen Notto 

R. Thelle, professor emeritus ved 

Teologisk fakultet: «Den gåtefulle 

kongen – påsketekster og påsketema» 

Ingerid Louise Birkeland, sang  
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Torsdag 7. april kl. 10.00–11.45 

FROGNER SINGERS i Frogner Kirkestue 

Espen Selvik, kunstnerisk leder  

Torsdag 7. april kl. 12.00 

HVERDAGSMESSE i Frogner kirkes 

kapell. Arne Øyvind Slørdahl, Bjørn 

Kleppe, orgel  

Torsdag 7. april kl. 16.30–17.45 

SMÅBARNSSANG i Frogner kirkestue 

Anneline Emanuelsen  

Fredag 8. april kl. 11.00 Babysang i 

Frogner kirkestue. Anneline Emanuelsen 

 

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 

(Disse prestene tjenestegjør både i 

Bygdøy og Frogner sokn) 

Prest med ansvar for diakonalt arbeid 

blant eldre i Frogner: 

Yvonne Andersen, tlf. 971 80 523 

Flere av prestene  

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  

 

 

 

 

 

St. Sofia-katedralen, Kyiv Ukraina. I sentrum 

av kirken en stor mosaikk av Maria i bønn. 

Foto: Fra biskop Kari Veitebergs Facebook-

side 

mailto:post.frogner@oslo.kirken.no
mailto:post.frogner@oslo.kirken.no
http://www.frognerkirke.no/
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