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Menighetsblad for Frogner menighet 14.12.2021
ORD FRA SOKNEPRESTEN

Biskopen vår, Kari Veiteberg, skriver i et
brev til menighetene: «Hvordan være
levende, nær og tilgjengelig nå de neste
fire ukene? Jeg forstår at
innstrammingene både er utmattende og
utfordrende. Vi må verne om liv og
helse, men også vise at det kirken kan
bidra med også er helsefremmende.
Kjære medarbeidere: Jeg ber om kraft
og mot til oss alle.»

Margunn Sandal

Vi går inn i julen med nye koronatiltak,
og mange av oss er usikre på hvordan
julehøytiden blir. I dette bladet får dere
en oversikt over menighetens
juleprogram. Lenge så det ut til at vi
kunne gjennomføre det meste av det vi
hadde planlagt, men i går kom nye
innstramminger. Slik reglene er nå kan
vi være 50 i kirken med faste tilviste
sitteplasser og 20 uten tilviste plasser. Vi
løser det slik:
Julaften mellom kl. 14.00 – 17.00 blir
det en annerledes jul i Frogner kirke. Vi
hører juleevangeliet og lytter til vakker
musikk. Det blir tid til lystenning og bønn
og stille undring foran julekrybben og vi
synger «Deilig er jorden». Hver samling
varer i rundt 20 minutter og det kan
være 50 i kirken om gangen.
Første juledag har vi
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 med
antallsbegrensing på 50, i tillegg til
medvirkende. Her blir det mulig å melde
seg på. (Se påmeldingsinformasjon i
oversikten bakerst).
Andre juledag blir det åpen kirke fra 11.12.00 med kort nattverdliturgi

Jomfru Maria med Jesusbarnet. Ukjent.
Thorvaldsen museum. Danmark

Det er likevel slik at mye kan endre seg
på kort tid, og om det skulle skje, sender
vi ut et nytt menighetsblad. Dere kan
også følge med på våre nettsider som
alltid er oppdatert.

På Facebook deler biskopen dette: «I fjor
på denne tida fekk eg tilsendt eit dikt av
den fine lyrikaren Helge Torvund. Eg
breier det om meg rett som det er. Her
til fleire:»
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Ei kappe av omsorg og lys

barndom og for mange av oss er det
viktig å holde på tradisjonene.

Guds kjærleik kviler over deg.
Ei kappe av omsorg og lys.
Legg du henne over skuldrene
varmar ho sjela som frys.

Tradisjoner er viktige for de skaper
kontinuitet og gir oss en følelse av
sammenheng i eget liv, og gir tilhørighet
til generasjonene som har levd før oss.
Jeg er sikker på at vi er flere som tenker
tilbake på tidligere års julefeiringer når vi
forbereder oss til jul. En adventskrans,
en julekule eller en kakeboks kan være
nok til at vi går inn i erindrings landskap
og tas tilbake til julefeiringer som for
lengst er forbi, men som likevel lever i
oss som minner. Minnene kan vekke til
live både de gode og vonde følelsene.
Uansett følelser som vekkes i oss er de
enn del av fortiden. Men hva med
fremtiden? Tanken på fortidens
julefeiringer ledsages ofte av tankene på
fremtiden. Jeg har snakket med mange
eldre og gamle om dette og hver
adventstid kom det samme tema opp:
Tankene på fremtiden og hva vil skje i
året som kommer? Tanker det er godt å
få sagt høyt til noen. Ingen av oss,
uansett alder, kan vite noe sikkert om
fremtiden.

Guds kjærleik kviler over deg.
Ord frå ei usynleg røyst.
I ytste uro kom orda til jord
og vart ei mektig trøyst.
Guds kjærleik kviler over deg.
Om du tviler eller trur.
Guds kjærleik kviler over deg,
kvar du vandrar eller bur.
Orda stilnar vår uro til fred,
og varmar ei sjel som frys.
Guds kjærleik kviler over deg.
Ei kappe av omsorg og lys.
Helge Torvund

Yvonne Andersen, prest med ansvar for
diakonalt arbeid blant eldre

Slik var det også da Jesus ble født. Gud
valgte å komme til jorden akkurat slik du
og jeg har kommet til verden, som et lite
og sårbart barn. I et barneansikt er det
lett å se håpet og kjenne på forventinger
til livet som ligger foran. Det er kanskje
vanskeligere å se håpet for fremtiden i et
eldre ansikt, med rynker og linjer som
forteller om levd liv. For hva med
fremtiden når vi blir gamle?

I skrivende stund er vi midt i
adventstiden. Rundt oss lyser
Betlehemsstjerner i vinduer både
hjemme, i gater og på torg. Noen har
allerede pyntet juletreet. Dere som har
vært innom Oslo sentralbane stasjon har
sett at midt i ankomsthallen står et stort
lysende og juletre. Det har stått der
siden begynnelsen av november. For
noen av oss synes vi det er altfor tidlig.
Juletreet skal pyntes lille julaften
samtidig som lilla lys og duker byttes ut
med røde eller hvite. Sånn var det i vår

Julen er høytiden hvor fortid og fremtid
flettes inn i hverandre. Alle har en
fremtid uansett alder. Man må bare være
villig til å gi seg hen til paradoksene –
ikke se etter hva som er logisk mulig,
men hva mennesker har trodd og holdt
fast på i årtusener. Tro på håpet om en
Deilig jord når vi synger «Deilig er
jorden». Tro på Guds sendebud, profeten
Jeremia, som sier: «For jeg vet hvilke
tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg
vil gi dere fremtid og håp».

JULEN, HVOR FORTID OG FREMTID
MØTES
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Vi skal uansett hva som skjer, også i år,
feire at Jesus i en fjern fortid ble født i
Betlehem. Vi skal være med på det store
mysteriet at Gud lar seg føde igjen her
og nå. Jul er ikke bare en feiring av noe
som har skjedd. Julen er en feiring av et
mysterium som skjer her og nå. Slik
holdes håpet for fremtiden levende og
gir oss mot til å leve og mot til å tro.
Amen!

hendte nok at jeg enkelte uker strøk 30
skjorter», forteller han.
Etter realskolen – som for øvrig
var kommunal uten eksamensrett, slik at
man måtte ta eksamen i alle fag – flyttet
han til Tromsø for å gå gymnasiet på
latinlinjen. Imidlertid trivdes han ikke
her, og etter ett år gikk turen til Oslo for
å fortsette på Kristelig gymnas hvor han
i tillegg til latin også hadde gresk på
timeplanen. «Etterpå studerte jeg delvis
etter innfallsmetoden», forteller Halvard.
«Jeg tok først forberedende i filosofi og
hebraisk på Menighetsfakultetet. Jeg var
interessert i språk og fortsatte med
fransk på Universitetet i Oslo. Deretter
ble det historie og så til slutt hovedfag i
statsvitenskap.

KIRKEFOLK
ET MØTE MED MENNESKER I
MENIGHETEN
Intervju: Sissel Nilsen

I mellomtiden hadde han giftet
seg med Klara og fått et barn. «Klara
arbeidet som lærer og underholdt oss,»
forteller han. «Den gang var det ikke
enkelt for studenter å få jobb ved siden
av studiene. Men jeg fikk innpass hos
Manpower». Som halvferdig cand.polit.
fikk han i 1974 stilling i Kirke- og
undervisningsdepartementet, deretter i
Miljøverndepartementet. Etter fullført
cand.polit. eksamen fikk han i 1978 i
Forsvarsdepartementet og ble der i 14 år
før han endte opp i Fiskeri- og
kystdepartementet der han var ansatt
fra 1992 til han gikk av og med pensjon i
årsskiftet 2013/14. Her arbeidet han
med forvaltning av fiskeriene, herunder
hval og sel. Imidlertid har han ikke sittet
klistret til en kontorpult i Oslo, men har i
flere omganger vært lånt ut til
Utenriksdepartementet.

Foto: Margunn Sandal

Møte med Halvard P. Johansen – en
som er opptatt av det kirkelige
arbeidet både ute og hjemme
«Han kommer jo fra det som i
dag omtales som Norges Monaco, og han
har opplevd mye spennende», sa Klara
Rygh Johansen, konen til Halvard, da jeg
ba om et intervju med Halvard P.
Johansen som er født og vokste opp i Bø
i Vesterålen. Han forteller at moren døde
tidlig og etterlot seg tre gutter i
oppvekstalder. Faren var lærer og
småbruker, og han og guttene bestemte
seg for at de skulle greie seg uten
hushjelp. De fordelte arbeidet, og
Halvard tok seg av innearbeidet. «Det

I 1982-85 var han ass. råd i
forsvarssaker ved Natodelegasjonen i
Brussel - dit familien flyttet med to barn
på henholdsvis 13 og 3 år. Datteren gikk
på britisk skole og sønnen i flamsk
barnehage. «Det var morsomt å høre på
den lille gutten konversere voksne menn
på flytende flamsk», sier Halvard, «og vi
forsto ingenting».
Turen gikk til Washington DC i
1999. I en fireårsperiode var han
fiskeriråd ved ambassaden der. «Det var
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i en periode da diskusjonen om
hvalfangst var på sitt livligste, og vi
samarbeidet tett med administrasjonen i
Washington». Nå benytter USA
norskprodusert avlivningsutstyr
(harpungranater), og norske forskere har
hjulpet USA med å utvikle grunnlaget for
å forsvare hvalfangsten i Alaska.

aktuelt, men hvalfangst var ingen stor
sak lenger», sier han.»
For øvrig forteller han at de har
fått med seg mange storartede
kulturopplevelser i de periodene de har
vært i utlandet og fremhever både
museer, konserter og teater.
Smithsonian-museene i Washington DC
er kilder til mange opplevelser, likeledes
Kennedy-senteret og også tilbudene i
New York og i Geneve. Sistnevnte
omtaler han som et «tante-Sofiesamfunn», men samtidig meget
velfungerende.

«Jeg var også i byen
11.september 2001. Det var en rolig
morgen i ambassaden, men plutselig ble
alle kalt inn på et rom der det var
fjernsyn. Vi så hva som hendte i New
York og forsto at Washington var neste
mål. Pentagon ble angrepet, og vi ante
at det siste kaprede flyet hadde kurs for
Det hvite hus eller Capitol Hill. Den
norske ambassaden er nabo til
visepresidentens residens og ligger i
relativ kort avstand fra Det hvite hus, så
ambassadøren beordret alle hjem. Klara
var i Norge akkurat da», forteller
Halvard, «så jeg var ikke noe glad for å
være hjemme alene».

Familien har bodd på Frogner
med visse avbrekk siden 1968. Mens
barna var i skolealder fulgte Halvard opp
med frivillig arbeid i forbindelse med
korps på Uranienborg skole og orkester
på Bolteløkka skole. Han har alltid vært
opptatt av kirkelig arbeid og var
ambassadens representant i
kirkekomiteen for de norske menigheter i
Washington-området. Han minnes også
en fantastisk konsert der i en katolsk
gospel-kirke som fikk besøk av Sissel
Kyrkjebø og Oslo Gospel Choir. Han og
Klara er faste kirkegjengere i Frogner
kirke, og Halvard har både vært i
menighetsrådet og i styret for
Frognerhjemmet og er
nattverdsmedhjelper når det er behov.

Etter USA-oppholdet og tilbake i
Fiskeridepartementet var Halvard norsk
representant i nordiske og internasjonale
utvalg som arbeidet med fiskerispørsmål
og sjøpattedyrnæring, og han var i
samarbeidsutvalg for kystvakten.
Hvalfangstspørsmålet var fremdeles
betent, og på en hvalfangstkonferanse i
Sandefjord i 2005 steg temperaturen i
salen da han holdt foredrag om
motstanden mot norsk hvalfangst, trakk
frem at etiske spørsmål og regelverk ble
fulgt i norsk fangst, og han gikk samtidig
hardt ut mot motstanderne. Det var ikke
satt av mye tid til debatt!

Ellers nyter familien å ha en liten
leilighet i Nice – når det ikke er pandemi
– og kan ellers møtes på Frogner når de
er ute på sine daglige turer.

HILSEN FRA KULTURUTVALGET

I 2009 ble Halvard utnevnt til
fiskeriråd ved Verdens
handelsorganisasjon (WTO) i Geneve
med ansvar bl.a. for regulering av
markedsadgang for fisk. «Russerne var
ikke medlem i den første delen av min
periode der. Kineserne var tøffe i
forhandlingene om regelverket for fisk på
«det åpne hav» og for handel med fisk men de var ikke alene om det.
Spørsmålet om selfangst var også

Foto: Mia Tønnesen
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De som fant veien til kapellet den
siste lørdagen i november, fikk med seg
en vakker og meditativ opplevelse.
Kapellet dannet en fin ramme rundt
arrangementet «Mot advent». Vår egen
Anitra T. Eriksen skapte intimitet med
trønderdialekten sin, da hun presenterte
et utsøkt utvalg av dikt, noen var kjente,
andre var ukjente. Carl Petter Opsahl,
som er prest og musiker, hadde tatt med
seg bassklarinetten sin. Han improviserte
og skapte en særegen stemning med
musikken. Blomsterdekorasjonene til Nils
Norman Iversen var satt opp i
startmodus. Underveis, i det som ble en
forestilling, arbeidet han videre med
dekorasjonene, laget et lite snøfall i form
av et hvitt blomsterdryss og avsluttet
med å tenne det første adventslyset.

Diakoniutvalget. Bare noen dager før den
25.11. fikk vi beskjed om at
Schafteløkken hadde fått en avlysning,
og dermed kunne vi flytte middagen dit
og ta imot alle 60 påmeldte gjester der i
stedet for i Kirkestuen, som kun kan ta
40 gjester til middag. Det ble en meget
vellykket aften i de ærverdige lokalene.
Vi fikk servert en nydelig meny med
asparges, hjort og sjokolademousse.
Marine Kan Selvik og Susanne Vinden
Hals bidro med vakker pianomusikk og
sang.

Vi er så glade for at vi kunne
gjennomføre høstens
kulturarrangementer – konserter,
foredrag om Hans Nielsen Hauge og
«Mot advent». Vi ser fram til å invitere til
nye arrangement til våren. Det første
arrangementet blir et foredrag lørdag 22.
januar ved prof.em. og forfatter Jakob
Lothe: «Tidsvitnas umistelelge verdi:
Forteljingar frå Holocaust»

Pianist Marina Kan Selvik og sanger Susanne
Hvinden Hals. Foto: Grethe Robertsen

FIN FØRJULSMIDDAG PÅ
SCHAFTELØKKEN

Tirsdagssalongen 7. desember måtte
dessverre avlyses etter smittevernfaglige
råd fra beredskapsgruppen i Oslo
bispedømme. I januar blir det ikke
tirsdagssalong, men den 6. januar er det
planlagt Helligtrekongersfest på
Schafteløkken, som arrangeres
av Kulturutvalget. I februar er vi tilbake
med vanlig tirsdagssalong hver første
tirsdag i måneden kl 17-19 i Kirkestuen.
Hilsen diakoniutvalget
MENIGHETEN STØTTER DEN
KOPTISKE KIRKEN I EGYPT
Frogner menighet har en lang tradisjon
for å støtte misjonsprosjekter i andre
land, og ulike misjonsorganisasjoner har
hatt misjonsgrupper i menigheten. Det
er ikke så mange slike grupper igjen nå,
men menigheten vil fortsatt opprettholde

Foto: Frogner menighet

Torsdag 25.11. ble menighetens
tradisjonelle førjulsmiddag avholdt. Den
ble arrangert i samarbeid mellom Messe
og mat, Kulturutvalget og
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kontakten med den verdensvide kirken
og støtte søsterkirkers arbeid. Derfor har
menighetsrådet besluttet å inngå en
avtale med Stefanusalliansen om å
støtte to prosjekter i Egypt. Det vil blant
annet bli tatt opp offer til disse
prosjektene.

koptiske sumbeboere. Mange kommer til
byen fra Øvre Egypt, ett av de fattigste
områdene i Egypt. Barna får gå i
barnehage og de får trosopplæring.
Ungdommer får yrkesopplæring og det
arrangeres barne- og ungdomsleirer.
Anastasia Training Center

Den koptiske kirken i Egypt er en
ortodoks kirke som har røtter tilbake til
evangelisten Markus. Man regner med at
rundt 10 millioner av befolkningen i
Egypt er koptisk kristne. Kirken har en
spennende historie, satser stort på barn
og unge og driver omfattende sosialt
arbeid.
Kristne i Egypt er utsatt for
forfølgelser i ulik grad, og mange flytter
fra Egypt. Det gjør at stadig færre
kristne blir igjen i Midtøsten. En stor del
av kopterne lever i fattigdom.

Anastasia undervisningssenter. Foto: Ukjent

Senteret som ligger langs langs
ørkenveien mellom Kairo og Alexandria
består av retreatstedet og gjestehuset
Anafora, undervisningssenteret
Anastatsia og opplevelsessenteret
Anamnesia.

Når Frogner menighet støtter
Stefanusalliansens prosjekter får
menigheten også kjennskap til en av de
eldste kirkene i verden, med en liturgisk
og åndelig tradisjon som kan være til
inspirasjon. Prosjektene er dessuten av
en slik art at de kan koples både til
barnehagen og til konfirmantarbeidet.

Ved undervisningssenteret får
koptisk ungdom undervisning og
opplæring. Man samarbeider med flere
ulike universiteter som gir
høyskolekompetanse. For mange er
dette eneste mulighet til å få en
utdannelse. Flere kurs er rettet særlig
mot kvinner. Unge gutter som faller ut
av skolen fordi de må tjene penger til
familien får hjelp til å gå tilbake til
skolebenken. Senteret driver også
småskala økologisk jordbruk.

Stefanusbarna

ADVENTSTIDEN KAN VÆRE VAKKER
Jens Jørgen Lie, daglig leder

Stefanusbarna i Kairos 'søppelby'.
Foto: Pål Brenne.

Adventstiden kan være vakker med snø,
lystenning, adventsstjerner i vinduene
og spesielt barnas forventninger.

Dette er et prosjekt initiert av Mama
Maggie, som fra 1989 har jobbet for å
bedre forholdene for barna og familiene
deres som bor på søppelplassen i Kairo.
Ved søppelfjellet bor hundretusenvis av

For to uker siden fikk jeg tenne
juletreet i skolegården på Ruseløkka
skole. Det var mørkt og med en kald
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HVA SKJER i FROGNER?

bitende vind og ikke grunnlag for en lang
tale. Men gleden og forventningene hos
skolebarna, spesielt de minste, var til å
føle på. Tradisjonen med masse lys i
adventstiden er lett å skjønne når det er
på det mørkeste her nord. Lyset som
tennes i mørket, er selve håpet og
gleden som advent bringer med seg.

Med forbehold om endringer ved nye
koronarestriksjoner:
Torsdag 16. desember kl. 12.00
Hverdagsmesse Frogner kirke ved
Yvonne Andersen, Bjørn Kleppe, orgel
Søndag 19. desember kl. 11.00
FELLESGUDSTJENESTE for Frogner og
Bygdøy menigheter
1. søndag i advent
Margunn Sandal, Jardar Seim, orgel
Frogner singers, med dirigent Espen
Selvik synger på kirketrappen.

Derfor kan vi også synge på
denne sangen som Eyvind Skeie har
skrevet og Sigvald Tveit har satt melodi
til. Her med alle fem versene. Vi
oppfordres til å spre håp og
forventninger om et bedre liv for dem
som har det langt vanskeligere enn oss,
både hjemme og ute i verden.
Tenn lys, et lys skal brenne, for denne
lille jord den blanke himmelstjerne, der
vi og alle bor må alle dele håpet, så gode
ting kan skje må jord og himmel møtes,
et lys er tent for det.
Tenn lys, to lys skal skinne, for
kjærlighet og tro for den som viser
omsorg, og alltid bygger bro
må fanger få sin frihet, og flyktninger et
hjem Tenn lys, for dem som gråter, og
dem som trøster dem.
Tenn lys, tre lys skal flamme, for alle
som må slåss for rettferd og for frihet,
de trenger hjelp fra oss
må ingen miste motet, før alle folk er ett
Tenn lys, for dem som kjemper, for
frihet og for rett.
Tenn lys, nå stråler alle, de fire lys for
ham som elsker alt som lever, hver løve
og hvert lam
tenn lys for himmelkongen, som
gjeterflokken så
nå møtes jord og himmel, i barnet lagt
på stå.

Detalj fra glassmaleriene i Frogner kirke

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft
og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i
alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og
brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom
og nød!
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Torsdag 6. januar 18.00
HELLIGE TRE KONGERS FEST
på Schafteløkken
KÅSERI om St. Sunnvia ved Hannah
Kristine Bjørke Lunde. Enkel servering,
julesanger og gang rundt juletreet.
Musikk ved pianist Marina Kan Selvik.
Antallsbegrensing på 50. Påmelding til
daglig leder, Jens Jørgen Lie: E-post
jl936@kirken.no eller
SMS til 417 20 232 innen 30. desember.

Med forbehold om endringer ved nye
koronarestriksjoner

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:

Per Vigeland: Maria med Jesusbarnet. Foto: Rut
Ugland

Fredag 24. desember kl. 14.00-17.00
EN ANNERLEDES JUL i Frogner kirke.
Julaften
Vi hører juleevangeliet og lytter til
vakker musikk. Det blir tid til lystenning
og bønn og stille undring foran
julekrybben. Sammen synger vi «Deilig
er jorden». Hver samling varer i rundt 20
minutter og det kan være 50 i kirken om
gangen. Arne Øyvind Slørdahl, Margunn
Sandal, Bjørn Kleppe, orgel, Atle
Tømmervik, trompet, Kristin Groven
Holmboe, solo. Tekstlesere bl.a. Anitra
Terese Eriksen og Ola B. Johannessen.

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
Prest med ansvar for diakonalt arbeid
blant eldre i Frogner:
Yvonne Andersen, tlf. 971 80 523
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 epost med informasjon om det som skjer i
disse koronatider. Om du ikke ønsker å
få tilsendt dette menighetsbladet skriv epost til post.frogner@oslo.kirken.no.
Og be dem skrive i emnefeltet:
Ikke send menighetsblad

Lørdag 25. desember kl. 11.00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Frogner
kirke
1. juledag
Margunn Sandal Bjørn Kleppe, orgel
Jonas Haltia, trompet. Antallsbegrensing
på 50, i tillegg til medvirkende.
Påmelding til daglig leder, Jens Jørgen
Lie: E-post jl936@kirken.no eller SMS til
417 20 232.
Søndag 26. desember kl. 11.-12.00
Stefanusdag/2. juledag
Felles for menighetene i Bygdøy,
Frogner, Uranienborg.
ÅPEN KIRKE med enkel nattverdliturgi.
Rut Ugland Bjørn Kleppe, orgel.

Følg oss på nett!
www.frognerkirke.no
og www.facebook.com/frognerkirke

Søndag 2. januar 11.00
HØYMESSE I BYGDØY KIRKE Margunn
Sandal, Svein Amund Skara
Antallsbegrensing på 50, i tillegg til
medvirkende. Felles, Frogner og Bygdøy

Vi ønsker alle en velsignet
julehøytid!
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