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Solveig Kommandantvold, Marie-Anne
Sekkenes, Hanna Hummelbo.
Upplaga ca 2200 ex. Tidningen är gratis. Anmäl
prenumeration till oslo@svenskakyrkan.se.
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Vi är alla ”pingstvänner”!
… och naturligtvis är vi ”påskvänner”
och ”julvänner” också.
När vi hör ordet pingstvän associerar
många av oss till ’en medlem av en Pingstkyrkoförsamling’. Ibland har begreppet
varit ett honnörsord och ibland ett skällsord – beroende på tid och avsändare. Numera är nog både pingst och ”pingstvän”
rätt okända begrepp för många av de yngre vuxna medlemmarna i vår församling
– pingsten är den mest anonyma av alla
kyrkliga storhelger i samhället. Vore det
inte för att Annandag pingst fortfarande
är helgdag i Norge, skulle den nog passera
helt anonymt för en del – så börjar det
bli i Sverige. Men kyrkligt sett är det en
storhelg; till år 1772 fanns en tredjedag
pingst som också var arbetsfri helgdag (...
och både tredjedag jul, tredjedag påsk och
till och med arbetsfri fjärdedag påsk – tala
om långhelger!)

rens liv har segrat över vinterns död. Guds
Ande beskrivs i en av gamla testamentets
poetiska böcker som Guds andedräkt, och
våren blir till genom en livgivande pust
av Guds andedräkt som drar fram över
jorden; ”Gud när du andas över vår jord
förnyas den, dess ansikte lyser”.

Pingst varje helg!
Även om pingst ligger bakom oss när du
läser detta Margaretablad, så fortsätter församlingen fira ”pingst” varje söndag. Inte
så att det sjungs vår- och pingstpsalmer
hela sommaren, utan mer så att pingstens
budskap, att Gud genom sin livgivande
Ande räcker kärlek, liv och hopp fortsätter att prägla gudstjänsten. Men varje
söndag är också en Påskdag som trotsigt
proklamerar att livet besegrat döden – och
dessutom är varje söndag en Juldag som
firar att Gud blivit människa och nu finns
mitt i vår vardag.

Kärlekens helg

”Aldrig mindre än hopp”

Pingsthelgen är värd både annandag och
tredjedag. Det är kärlek, liv och hopp som
står i centrum och firas. Under 1970- och
80-talen var det kö i svenska kyrkor för
att få vigas under pingsthelgen, vilket
underströk budskapet; det är livets och
kärlekens helige Ande som firas. Firandet
passar också väl in i vår nordeuropeiska
klimatrytm; det är först vid pingst, oavsett om den kommer tidigt eller sent, som
våren definitivt tagit kommandot – först
vid pingst blir det riktigt tydligt att vå-

Varje gudstjänst gestaltar livskraft och livsmod – och vi gör det tillsammans i psalmsång, böner och nattvardsfirande. På frågan vad en gudstjänst är svarade en gång
någon; ”Aldrig mindre än hopp” – det vill
säga: en gudstjänst skall åtminstone räcka
hopp till dem som är där.
Detta livsmod och hopp räcks i många
former. Inte minst genom musik, körsång,
bildkonst, prosa och andra uttrycksformer.
Den 1500 år gamla högmässan (jo, största
delen av vår gudstjänst har så gamla ramar
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och former) klarar av att bära element av
nya texter, gestaltningar, dans och bildkonst – och förhoppningsvis märks det i
Margaretakyrkans gudstjänstliv.
Var det länge sedan du firade gudstjänst? Det är ingen anledning att inte
upptäcka allt det hoppfulla och spännande som sker i Margaretakyrkan. Även
om just sommar
månaderna innebär ett
aningens mer stillsamt firande så firas det
ändå hoppfullt varje söndag och tisdag
sommaren igenom.
Jag önskar dig en riktigt välsignad sommar med all vila och värme du önskar dig.
Per Anders Sandgren
Kyrkoherde

Ansvarig utgivare: Per Anders Sandgren.
Omslagsbild: Nationaldagsfirande 2012.
Foto: Hanna Hummelbo.
Foton i tidningen ägs av Svenska
Margaretaförsamlingen om inte annat anges.
Redaktör och grafisk form: Hanna Hummelbo.
Tryckt av Zoom Grafisk.
Personal
Per Anders Sandgren
Kyrkoherde (präst)
Kontor: 23 35 32 60
Mobil: 97 03 14 92
Mail: peranders.sandgren@svenskakyrkan.se
Kajsa Kvarned
Komminister (präst)
Mobil: 92 22 11 86
Mail: kajsa.kvarned@svenskakyrkan.se
Sven Åke Svensson
Kyrkomusiker/organist
Mobil: 97 70 84 20
Mail: svenake.svensson@svenskakyrkan.se
Nina Norrman
Kyrkomusiker/kantor
Mobil: 92 22 43 43
Mail: nina.norrman@svenskakyrkan.se
Birgitta Hallqvist
Assistent med social inriktning
Mobil: 45 27 18 72
Mail: birgitta.hallqvist@svenskakyrkan.se
Ella-Britt Eriksson
Församlingspedagog
Mobil: 92 22 55 32
Mail: ellabritt.eriksson@svenskakyrkan.se
Nathalie Fagerström
Ungdomsassistent, projektanställd – Ung i Oslo
Mobil: 47 29 01 86
Mail: nathaliefagerstrom@gmail.com
Martina Eberhardsson
Husmor
Mobil: 98 88 52 52
Mail: martina.eberhardson@svenskakyrkan.se
Georg ”Jojje” Holmberg
Husfar
Mobil: 45 60 09 90
Mail: georg.holmberg@svenskakyrkan.se
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Daniel Löfgren
Vaktmästare
Mobil: 93 67 90 95
Mail: daniel.lofgren@svenskakyrkan.se
Hanna Hummelbo
Informatör
Tel: via expeditionen 23 35 32 50
Mail: hanna.hummelbo@svenskakyrkan.se
Lena Hedmar
Kanslist
Tel: via expeditionen 23 35 32 50
Mail: lena.hedmar@svenskakyrkan.se
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sommaren

projekt

Sommaren i Margaretakyrkan
Sommarschema
Gäller måndag 24 juni–lördag 24 aug

Söndag
11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.
13.00-16.00 Öppen kyrka. Kaffeservering.
Måndag
9.00-12.00 Expeditionen öppen.

/

Onsdag
Dagsutflykter varannan vecka.

Dagens ungdom…

Sommarpräst
Karin Hjorth
Sommarpräst under tre veckor
i juli blir Karin Hjorth, tidigare
kyrkoherde i Alva-Hemse-Rone
pastorat på Gotland. Vi önskar
henne välkommen.

/

Tisdag
9.00-12.00 Expeditionen öppen.
13.00-16.00 Babycafé.
18.30 Kvällsmässa.
16.30-19.30 Öppen kyrka. Kaffeservering.

Ung i Oslo

Dagsutflykter

Under sommaren arrangerar Margaretakyrkan fyra dagsutflykter till
resmål i eller runt omkring Oslo.

Kyrkskjuts

Beställning av kyrkskjuts under sommaren görs direkt till vaktmästarna.
Daniel Löfgren, tel: 936 79 095
Georg Holmberg, tel: 456 00 990

Voksenåsen i sommar

3 juni: Seminarium:
Kvinnor i politiken i Sverige och Norge
Samtal mellan centrala politiska ledere inom svensk
och norsk politik under de senaste 50 åren. Om
kvinnligt ledarskap, och vad för slags ledarskap som
krävs för att uppnå ökad jämställdhet inom politiken.
21 juni: Midsommar
Traditionellt firande med sill, snaps,
musik och dans runt majstången!
Norsk-Svensk Förening i samarbete
med Voksenåsen.

26 aug: Kräftskiva
För alla Voksenåsens vänner, kontakter,
kunder.
I samarbete med VisitSweden, NorskSvensk Handelskammer, Exportrådet, Sveriges
Ambassad.

27 aug: Seminarium: Fornybar energi – vindkraft
Mer information på Voksenåsens hemsida:
www.voksenaasen.no eller telefon: 22 81 15 00.
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Timmerhus på Folkemuseet, Bygdøy.

Foto: Wikipedia/Kjetil Bjørnsrud

Onsdag 26 juni
Bygdøy – Oscarshall och Folkemuseum.
www.visitoslo.com, www.norskfolkemuseum.no
Onsdag 10 juli
Bærums Verk.
www.baerumsverk.no

Onsdag 24 juli
Halden med Fredrikstens fästning och Gamlebyen i Fredrikstad.
Badmöjligheter.
www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Fredriksten-festning
www.visitoslofjord.no/no/fredrikstad-og-hvaler/Gamlebyen
Onsdag 7 augusti
Blaafarveværket.
Museumutställning: Munch, Huldas Døtre, Louis Moe.
Barnas gruvesafari. Badmöjligheter.
www.blaa.no

!
TipsLäs
om Emil

För ett drygt år sedan blev jag anställd i denna kyrka, i den här byggnaden som
jag kallat mitt andra Oslohem i snart fyra år. Även om våra fönster sprängdes
bort och lite av den där oskuldsfullheten försvann så tycker jag att Margaretakyrkan i Oslo är en av de absolut mest fascinerade byggnaderna som
finns. Alla spännande gångar som leder kors och tvärs, alla takmålningar
och små detaljer som någon satt dit vid något tillfälle och inte minst alla de
människor som passerar genom vår port varje dag. Detta är en plats där jag
får möta de allra yngsta som kommer med sina föräldrar för att fika och
sjunga våra svenska barnvisor, här möter jag även de damer och herrar som
varit här större delen av sina liv och att sitta ner med någon av dem och få
lyssna till deras historia sätter lite guldkant på vardagen.
De personer jag möter mest är alla dessa modiga unga som tar sitt pick
och pack och lämnar tryggheten hemma i Sverige för att söka sin lycka i
detta lusekofteland. Kreativiteten flödar verkligen hos dem, de tar tag i
de problem som uppstår och löser dem. Jag känner hopp inför Sveriges
framtid efter att ha mött så många företagsamma unga människor.
Nu är snart denna termin slut och många kommer att vända åter till
Sverige med nya erfarenheter och nya vänskaper som kan vara livet ut.
I höst startar hjulet upp igen och ett nytt lass svenskar kommer
att passera gränsen med drömmar och hopp om en ljusare framtid.
Att få jobba som ungdomsassistent i Svenska kyrkan i Oslo är toppen. Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb och till min stora glädje
får jag även vara kvar nästa år.
Ett femte år i lilla landet i väst. Det trodde jag inte när jag sommaren 2009 flyttade till Oslo för att jobba som au pair, året jag
blev totalt förälskad i Oslo, ostepop och Margaretakyrkan.
Livet i Oslo är ett äventyr, ibland kan det vara skönt att få
bara vara och då är man hjärtligt välkommen till oss! Så är du
ung eller gammal – kom förbi kyrkan och säg hej!
Ha en fantastisk sommar så ses vi i höst igen!

och Philip som for
till Australien efter
ett drygt halvår i Oslo
och Margaretakyrkans
verksamhet – se
sidan 12.

För unga i Oslo finns bland annat följande aktiviteter:

Anmälan senast tisdagen två veckor innan respektive utflykt.
Vid alla resorna bjuder församlingen på resa samt kaffe och bulle.
Eventuellt inträde och lunch står var och en för själv.
Kontakta personalen eller expeditionen för mer information och
anmälan, tel 23 35 32 50.

Margaretabladet 2 – 2013

Ung kör – måndagar 19.00–21.00
Teatergrupp – tillsammans med Ung kör på måndagar

Ung i Oslo – onsdagar 19.00–22.00
Söndagsöppet – söndagar 16.00–20.00
Se Facebook-grupperna och hemsidan för sommarens
schema och mer information: www.svenskakyrkan.se/oslo

Margaretabladet 2 – 2013

Nathalie Fagerström

Frida Johansson
I höst börjar Frida sin tjänst
som församlingspedagog i
Margaretakyrkan. Här får ni
möjlighet att lära känna henne.
Välkommen till Oslo, Frida!
Bakgrund:
23-åring värmlänning. Uppväxt
i Kil. Flyttade som 19-åring till
Oslo. Flyttade sedan till Sigtuna
för att läsa till fritidsledare och
senare församlingspedagog.
Oslobakgrund:
6 månader som au pair. 1,5 år på
förskola. Engagerad i Margaretaförsamlingen.
Framtidsdrömmar:
Starta café eller bli fotograf.

Favoritplats i Oslo:
Cafélivet på Grünerløkka.
Bästa Oslominnet:
När Alexander Rybak vann
Eurovisionen, den stämningen som var i Oslo var
otrolig!
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kollektmål

Kollekt – ett sätt att bidra
I Margaretaförsamlingens gudstjänster tas kollekt upp och det varierar vad målet för kollekten är. I början av gudstjänsten läser någon av
kyrkvärdarna upp dagens mål. Kyrkorådet har tidigare beslutat vilka mål församlingen ska stötta under året och dessa presenteras här.

”Rikskollekter” – när hela Svenska kyrkan ger samtidigt
Nästan hälften av alla söndagar under året
tar vi i söndagens gudstjänst upp kollekt
till samma ändamål som alla andra församlingar i Svenska kyrkan. Övriga söndagar tar
vi upp till ändamål som kyrkorådet beslutar.
Det ger effekt när Svenska kyrkan i
långt fler än 1000 gudstjänster samlar in
till samma sak. Inför varje sådant tillfälle
finns det en skriven kollektvädjan (googla
”Rikskollekter Svenska kyrkan” så finner
du dessa). Vid tre tillfällen om året samlas
det in medel till Svenska kyrkan i utlandet.
29 september är nästa sådant tillfälle. Kollektvädjan som blir uppläst i många kyrkor
då slutar med orden: ”Svenska kyrkan i utlandet finns där, när den behövs. Därför är
din gåva viktig!”.
Under sommaren tar vi upp rikskollekter till några olika ändamål. Här förklaras
kort vad dessa går till.

Svenska kyrkans internationella arbete

SALT – Barn och unga i EFS

Det är de tidigare kända organisationerna
Lutherhjälpen och Svenska kyrkans Mission
som nu samlar sin verksamhet under begreppet Svenska kyrkans internationella arbete.
Arbetet är inriktat på hjälparbete till utsatta
över hela världen. Exakt vad kollekten tas upp
till bestäms cirka en månad före kollekten eftersom det ibland finns anledning till snabba
hjälpinsatser på grund av katastrofer eller
andra händelser. Exempel på ändamål som
det samlas in till är stöd till hållbart jordbruks
arbete och utbildning till några utsatta grupper
i Centralamerika, ”rent-vatten-projekt” i Afrika,
jämställdhetsarbete i Bangladesh.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en
rörelse inom Svenska kyrkan som ofta bygger
sitt arbete på frivilligt engagemang. EFS ungdomsorganisation, SALT, bedriver ett viktigt
barn- och ungdomsarbete som bland annat
anordnar läger för barn och unga i Sverige.
SALT stöder också utsatta kristna grupper i
bland annat Burma.

De bördiga fälten i Bangladesh Foto: RDRS/Bangladesh
kan ge skörd upp till tre gånger
om året, men monsunperioden är ett ständigt hot.

Barnhem i Jerusalem
Barnhemmet heter Dar el-Tifl och är också
en flickskola, det ligger i östra delarna av
Jerusalem, bara en kilometer från gamla
stan där de kristnas gravkyrka, muslimer-

nas klippmoské och judarnas klagomur
ligger nära varandra. 1948 skedde en massaker i en palestinsk landsby, Deir Yassin,
inte så långt från Jerusalem. 55 barn över-

Familjerna Trydal och Löfgren leker med barnen i barnhemmet på deras besök i landet.
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Foto: Familjen Trydal

I 2010 grundade Eva Holmberg-Tedert Föreningen för gatubarn i
Nepal. Per idag har föreningen tre fasta projekt i Nepal:
1. Barnhem med plats för fjorton flickor.
2. Sponsring av sju barns skolgång i Dolmas Montessoriförskola
(E.C.D preschool, Early childhood Development).
3. Utbildning av barnmorskor i landet.
Det sista är ett nytt projekt helt i startfasen. Det är otroligt viktigt
eftersom mödra- och spädbarnsdödligheten är extremt hög i Nepal.

Uppdateringar och information
På föreningens Facebooksida får man uppdateringar om hur det
går för både flickorna på barnhemmet, för barnen i Dolmas förskola, och så småningom också om barnmorskeprojektet. Föreningens ekonomi läggs också ut både på Facebook och på hemsidan
(www.gatubarnnepal.net). Det gör att man som medlem, och som
fadder, känner förtroende för föreningen, och får en närhet till
barnen på ett helt annat sätt än man får genom de stora hjälporganisationerna.

Förskola och fadderskap

Sveriges kyrkosångsförbund
Körsångens betydelse för församlingslivet kan
inte överskattas. Sveriges kyrkosångsförbund
arbetar för att utveckla körarbetet i församlingarna och en del av deras arbete är beroende
av kollektgåvor, till exempel ungdomskör
festivaler och körledarkurser.

Hjälp till gatubarn i Nepal

levde och kördes in till staden för att klara
sig själva. Där fann Hind al-Husseini barnen och tog dem med sig hem, så startade
barnhemmet.
Idag tar Dar el-Tifl dagligen emot
2000 flickor från Jerusalemområdet och
hela Västbanken. Tidigare också Gazaremsan men idag är det svårt att resa ut
från Gaza och mycket svårt att återvända.
35 barn bor på barnhemmet och några
flickor bor också internerade. Eleverna
är i åldersgrupper från dagis till gymnasium. De flesta flickorna på barnhemmet
har någon släkting i livet som de kan åka
hem till på loven men inte en mamma och
pappa som ser till att just de får en god
skolgång. Eller så kommer de från familjer som inte har ekonomiska möjligheter
att utbilda sina döttrar. Förhoppningen är
att vi med kollekt i Margaretakyrkan ska
kunna betala en flickas skolår. Vi vet alla
hur viktig utbildning är för ett samhälles
utveckling och just kvinnors utbildning
gör skillnad.
Margaretabladet 2 – 2013

”Titta, där kommer fler Catarina”, ropar förskolebarnen i kör och
pekar när de en morgon får se mig komma med fyra svenska damer, medlemmar i Föreningen för gatubarn i Nepal, som är på
besök i Nepal för att träffa flickorna på barnhemmet och barnen
i förskolan.
Alla lika ljusa i huden som jag, men för övrigt är vi helt olika.
Men för barnen ser vi likadana ut. De ser alla med spänning på
damerna, som bär på en stor bag. De börjar ana vad som väntar
dem: leksaker, kläder och säkert något ätbart. Det är skoj att träffa
dessa vita människor som kommer på besök då och då.
”De är så snälla mot oss, de leker med oss... och de kramar oss”,
säger Dawa, 5 år, med ett blygt leende.
Dawa har en svensk fadder, Samuel. Han fick träffa honom en
gång när han var på besök här. Ibland ”skypar” Dawa och Samuel
med varandra på Dolmas dator.
Dawa fortsätter:
”Jag önskar att Samuel var min pappa, för han skulle aldrig
slå min mamma och han skulle se till att jag aldrig behöver vara
hungrig och inte behöver frysa på nätterna”.
Dawa blir tyst och ser ner i golvet.
”Fruktstund”, ropar plötsligt Rojina, en av personalen.
Dawas nedstämda ögon förbyts fort mot glädje. Han reser sig,
sträcker armarna upp i luften och ropar:
”Jag ääälskar frukt”.

Födelsedagskalas för Dawa, 5 år, med tårta och kakor.
Margaretabladet 2 – 2013

Något som han inte hade ropat för ett år sedan, då frukt var
sällan förekommande i hans enformiga kost.
Dolmas förskola är helt klart en oas för alla barnen, särskilt för
dem som bor hemma, där förhållandena för barnen är svåra.
Med jämna mellanrum får barnen presenter, foton och brev
från sina faddrar. De som vill kan också prata med barnen via
Skype. Det känns fint att de kan få en personlig kontakt med varandra. Barnen är väldigt medvetna om sina faddrar. De förstår att
dessa personer är människor som bara vill dem väl.

Margaretaförsamlingens kollekt
Vårens insamlade kollekt från Svenska Margaretaförsamlingen i
Oslo kommer att gå till boendekostnader för Sabiya, Samir, Rohid, Rosni och Dawa som nyligen flyttat in hos Dolma, då föräldrarna inte har ekonomisk möjlighet att ta hand om dem.
Ett stort hjärtligt tusen tack till alla er som har bidragit!

Familjen i Nepal
MARGARETAdet
Det är en härlig tid i Nepal nu. Både mänbla
niskor och djur har vaknat till liv efter att ha
legat i dvala under en kall vinter. Några tacksamma vinterregn har satt Kathmandudalen
i full blomstring. Det har blivit så varmt att
vi kan ta fram bassängen i trädgården och
Babycaféförälder i Nepal
fylla med vatten, det vill säga, när det
finns tillräckligt med vatten.
Vill du läsa mer om familjen
Vi börjar nu längta hem till Norge
i Nepal, se förra Margaretabladet nr 1-2013.
och Sverige. Men tiden går fort och
snart är det dags för åtminstone mig,
Noah och Gabriel att åka hem på semester i sommar. Vi är ganska
eniga om vad vi ska göra först när vi kommer hem:
Bada i havet! Äta glass! Grilla korv!
Catarina Storhammar
Foton på sidan:
Catarina Storhammar
catarinastorhammar@hotmail.com
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Vuxna från vänster: Dolma, Pushpa och Rojina.
Barnen från vänster: Subhani, Dawa, Rosni, Bejay och Rohid.
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kalender

MAJ

Veckoprogram

Vecka 21

fram till sön 23 juni

11.00 			
		

Ons 22a 12.00 Onsdagsträff.
Sön 26e

Söndag

Gudstjänst (se kalendern).
Kyrkkaffe.

16.00–20.00 Söndagsöppet i Läsrummet.

Måndag

19.00–21.00 Ung kör och teatergrupp
		
i Stora salen (ingång 8C).

Barnens nationaldagsfirande
Firandet inleds med gudstjänst
med små och stora. Minikören
och Barnkören medverkar. Efter
gudstjänsten är det fest i huset och
på gräsmattorna runt omkring.

JUNI

Lör 1a
Sön 2a

18.00–21.00 Hantverksgrupp i Lilla salen
		
(ingång 8C).

Onsdagsträff (ojämna veckor).

18.30 			
		

Kvällsmässa i kyrkan eller
Mariakapellet.

19.00–22.00 Ung i Oslo i Läsrummet
		
(ingång 8E) eller annat ställe
		
(se Facebookgruppen
		
”Ung i Oslo”).

Konsert, kaffeservering och
ABBA-musik firar vi den svenska
nationaldagen med.

Lördag

Ung kör-gruppen:
Ung kör Margaretakyrkan
Kammarkör-gruppen:
Kammarkören Margaretakyrkan
Hantverksgruppen:
Hantverksgrupp Oslo
Teatergruppen: Svensk Teater Oslo
Gilla sidan Söndagsöppet i Läsrummet
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Sön 9e

2 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Avtackning av Kajsa
Kvarned och Ella-Britt Eriksson.

Lör 22e

Midsommardagen
11.00 Gudstjänst.

Sön 23e

Johannes Döparens dag
11.00 Högmässa.

Vecka 26 – sommarschema
Ons 26e		
Sön 30e

11.00 			
		

Måndag

10 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Ons 7e		
Sön 11e

Dagsutflykt till Blaafarveværket.
Mer information på sidan 4.

11 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Vecka 33 – sommarschema

Sön 18e

12 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Vecka 34 – sommarschema (utom söndag)

Sön 25e

9.00–12.00 Expeditionen öppen.

Tisdag

9.00–12.00 Expeditionen öppen.

Upptaktsfest
Vi startar terminen med en festlig
dag där kyrkans grupper och
körer medverkar. Gudstjänst,
kaffeservering och presentationer.
Fjolårets kakfrossa upprepas så
välkommen med dina bakverk!

Dagsutflykt till Bygdøy.
Mer information på sidan 4.

Apostladagen
11.00 Högmässa.

JULI

Tors 29-fre 30

Vecka 28 – sommarschema
Ons 10e		
Sön 14e

Dagsutflykt till Bærum.
Mer information på sidan 4.

Kristi förklaringsdag
11.00 Högmässa.

Vecka 29 – sommarschema

Sön 21a

11.00 Barnkören övar.

16.30-19.30 Öppen kyrka.

			
		

Onsdag

Dagsutflykt varannan vecka.
Se kalendern.

SEPTEMBER

Söndag 1 september
Kl 11.00 Upptaktsfest

Vecka 36 – grupper och körer startar

Måndag 2 september
Kl 18.00 Teatergruppen
Kl 18.30 Majklubben
Kl 19.00 Ung kör

Sön 1a

14 sön efter trefaldighet
11.00 Festlig upptaktsdag.

Mån 2a

18.30 Majklubbens möte.

Ons 4e

19.00 Kräftskiva.
Anmälan senast 1 september.

Sön 8e

15 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Kräftskiva
Välkommen till
höstens kräftskiva.
Anmälan senast
1 september till
expeditionen.

Tisdag 3 september
Kl 13.00 Babycaféet
Kl 18.00 Hantverksgruppen
Kl 19.00 Kammarkören
Söndag 8 september
Kl 16.00 Söndagsöppet

”I Grenselosenes F
 otspor”
Den årliga vandringen, nu för 15e gången, går av stapeln tisdag den 4 juni.
Det är en vandring där vi går i spåren efter de norska flyktingarna, som under
kriget flydde från naziockupationen. Margaretakyrkan har varit med nästan från
början.
Färden går först söderut mot Halden och Fredrikstad, sedan österut in i
svenskt naturreservat för att avslutas vid Stora Lee, där middag avnjutes. Tillbaka via E6 till Oslo ungefär kl 20. Mer information kan ni få av mig, undertecknad.

Onsdag 11 september
Kl 12.00 Onsdagsträffen
Kl 19.00 Ung i Oslo

Solveig Kommandantvold
tel. 67540119 / 91822794

8 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Margaretabladet 2 – 2013

Kvällsmässa i kyrkan eller
Mariakapellet.

Lördag 31 augusti
Kl 10.00 Minikören
Kl 11.00 Barnkören

10.00 Minikören övar.

Med reservation för ändringar. Se hemsidan för de senaste upp
dateringarna: www.svenskakyrkan.se/oslo.

6 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

18.30 			
		

Hösten startar

Expeditionen öppen.

Vecka 27 – sommarschema

Sön 7e

13.00–16.00 Babycafé i Stora salen
		
(ingång 8C).

13 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Vecka 35

Lör 31a

Söndag

Gudstjänst (se kalendern).
Kyrkkaffe.

16.00–20.00 Öppen kyrka.

Vecka 32 – sommarschema

3 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Ons 19e 12.00 Onsdagsträff – sommaravslutning.

Sommarutflykter

9 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Mån 26-ons 28 Expeditionen stängd.

Vecka 25

Under sommaren arrangerar
församlingen flera dagsutflykter till
resmål som passar alla åldrar.
Läs mer på sidan 4.

Babycafé-gruppen: Babycafé Oslo

18.00 Musik i Margaretakyrkan:
Nationaldagskonsert med
Kammarkören och musiker.
Kaffeservering där Ung kör
medverkar med ABBA-sång.

Sön 16e

10.00–10.45 Minikören i Stora salen
(ingång 8C).
(Ungefär varannan lördag).

Ung i Oslo-gruppen: Ung i Oslo

12.00 Onsdagsträff.

Tors 6e

11–13 juni Församlingsresa till Bohuslän.

10.00–13.00 Babycafé i Stora salen
		
(ingång 8C).

Gilla sidan Svenska kyrkan i Oslo

1 sön efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst med små och stora.
Barnkörerna medverkar.
Barnens nationaldagsfirande.

Vecka 24

Torsdag

11.00-12.00		Barnkören i Stora salen
(ingång 8C).
(Ungefär varannan lördag).

10.00 Minikören övar.

Ons 5e

Sveriges nationaldagsfirande

mån 24 juni–lör 24 augusti

AUGUSTI
Sön 4e

Vecka 23

19.00–21.00 Kammarkören i Stora salen
		
(ingång 8C).

Sön 28e

Veckoprogram

Dagsutflykt till Halden och
Fredrikstad.
Mer information på sidan 4.

Vecka 31 – sommarschema

Vecka 22

13.00–16.00 Babycafé i Stora salen
		
(ingång 8C).

12.00 			

Heliga trefaldighets dag
11.00 Konfirmationsgudstjänst.
Ung kör medverkar.

11.00 Barnkören övar.

Tisdag

Onsdag

Vecka 30 – sommarschema
Ons 24e		

Margaretabladet 2 – 2013
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kyrknytt

Nytt från kyrkorådet

Konfirmand 2013-14

När bladet kommer ut är vintern definitivt förbi. Vi längtar efter sol och värme,
men redan nu tänker vi på höstterminen.

Du kan redan nu anmäla intresse för konfirmationsläsning läsåret 2013-14.
Den börjar första advent och fortfätter under våren med konfirmation någon
gång i maj. Under konfirmationstiden arrangeras också ett läger.
För anmälan och mer information, kontakta kyrkoherde
Per Anders Sandgren.

• Tyvärr lämnar två mycket uppskattade medarbetare i vår församling sina tjänster efter
sommaren. Vår komminister Kajsa Kvarned går vidare till Kristinehamn och tillträder
en kyrkoherdetjänst där. Vi är tacksamma för det pionjärarbete Kajsa har gjort angående satellitförsamlingarna. Det har varit mycken oplöjd mark att gå. Vi i Oslo kommer
att sakna henne i gudstjänstsammanhang. Vi önskar henne lycka till och eftersom det
inte är långt till Värmland, hoppas vi hon kommer på besök till oss.
• Vidare lämnar också vår församlingspedagog, Ella-Britt Eriksson, sin tjänst. Ella-Britt
återvänder till sin hemtrakt, Härnösands stift, där hon blir stiftspedagog. Ella-Britts insats i vårt stora satsningsområde ”Ung i storstad” har satt spår med en ständigt växande
ungdomsgrupp. Vi är många i olika sammanhang som kommer sakna henne, inte minst
besökarna i Babycaféet. Vi önskar Ella-Britt lycka till.
• Kyrkorådet är i en rekryteringsprocess för att besätta dessa tjänster. Klart är redan nu att
Frida Johansson från Kil anställs som församlingspedagog (se sidan 5).
Foto: Gunnar Prytz Leland

• Projektet ”Ung i Oslo” förlängs ett år under ledning av Nathalie Fagerström. En väl
arbetad slutrapport om det första året föreligger nu.

Vill du ta kontakt med kyrkorådet?

• Under sommaren har vi behov av prästvikarie tre veckor i juli.

Marie-Anne Sekkenes

• En sammanställning av de inkomna åsikterna angående våra kyrkfönster är gjord. Vi
kommer under hösten fatta beslut om de kommande fönstren. Tyvärr har vi haft uppfattningen att vi har fem år på oss. Så är det inte, utan det är tre år som gäller.

Kyrkorådets ordförande
Mail: marianne.sekkenes@svenskakyrkan.se
Mobil: 97 11 16 60
Hem: 22 22 64 27

Kyrkorådet 2013

Ordförande: Marie-Anne Sekkenes
Vice ordförande: Mikael Strandberg
Richard Klingspor
Hélène Tranell
Beryl Wilhelmsson
Barbro Marklund-Petersône
Thomas Wagner
Gunnar Prytz Leland
Anita M. Hedén Johnsen
Isabelle Schlyter
Kyrkoherde Per Anders Sandgren
Suppleanter
Ulrika Löfgren
Olle Holmgren
Maria Walfridsson
Marie Drange

Ur kyrkoboken

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss. Titel
Namn,
telefon 031-731 ?? ??,
namn.namn@svenskakyrkan.se eller
Kyrkoherde Namn 031-731 ?? ??.

Konfirmation

Du kan även läsa mer på:
www.svenskakyrkan.se/goteborg

LIVETS STORA FRÅGOR 

2/3
16/3
23/3
6/4
27/4
1/5
4/5
5/5
11/5

Amanda Isabella Elverhøy
Linnéa Elvira Kardell Dahlgren
Ebba Persson Trogstad
Stella Steinvoll Bornhammar
Tuva Holmsted-Kaland
Lilly Emilia Antonsen
Herman Palmquist Østereng
Axel Einar Hofstad
Stina Hedmar Mellum
Freja Ekengren Gillstedt
Signe Sköldstedt
Linnea Samuelsson Jensen

Konfirmerad
Ida Dennisdotter

Vigda
5/1
26/3

Eva Edberg &
Per-Olof Bäckman
Peter Grange &
Wijittra Chottipool

Dop
Vi välkomnar till dop i Margaretakyrkan.
Möjlighet för dop finns på lördagar kl 14
och i söndagens gudstjänst kl 11.




Boka via expeditionen tel 23 35 32 50
minst tre veckor i förväg.
Mer information om dop finns på hem
sidan: www.svenskakyrkan.se/oslo

• Arbetet med ljudanläggningen är avslutat. Nu är ljudet i kyrkan mycket tillfredsställande.
• Den gamla ambon/pulpeten har tagits
ned från vinden och står nu i koret.
Som kyrkvärd uppskattar jag det. Man
får en bättre översikt och lite avstånd
till första bänkraden.

Ett annat sätt att bidra
Trots att det finns mat till alla går nära en miljard människor hungriga
genom livet. Det måste vi ändra på! Men vi behöver din hjälp. Därför har vi
tagit fram Svenska kyrkans matkasse.

• Kyrkan har köpt in en ny kyrkbuss.
Denna gången blev det en Mercedes.
Den fristående pulpeten ger mer översikt och avstånd.

• Kyrkorådet har beslutat att hösten julbasar är två dagar – 22-23 november och Karin Ibenholt är utsedd till ”basargeneral”.
God sommar!

23/2

31/3

• Kyrkorådet har haft en utbildningsdag. Det var nyttigt då flera frågor angående vår
uppgift har ställts. Vilka frågor kyrkorådet skall fatta beslut i och vilka som
skall delegeras till kyrkoherden. Det
betyder att vi nu har delegerat vissa
ansvarsområden till vår kyrkoherde. I
denna omgång gäller det främst personalhantering.

• Höstens kyrkostämma är den 27 oktober efter gudstjänsten kl 11.00.

Döpta

Marie-Anne Sekkenes
Kyrkorådets ordförande

När du köper matkassen får du inga egna matvaror eller recept. Däremot
bidrar du till att människor runt om i världen får tillgång till det som behövs
för att de ska kunna försörja sig själva. Som till exempel utbildning, små lån,
brunnar och boskap. Din matkasse räcker bland annat till rent vatten för 160
hushåll i en månad eller tio trädplantor.
Tack för att du är med i kampen mot hungern! Din insats skapar förändring!
Mer information och beställning: www.svenskakyrkan.se/782567
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resebrev

satellitförsamlingarna

Från Kalmar via Oslo till Australien

Stavanger

Gudstjänster hösten 2013
Lördag 7 sept kl 14.00 i Kampen Kirke
Lördag 5 okt kl 14.00 i Kampen Kirke
Körövning kl 11.00-13.00 båda lör
dagarna. Kyrkkaffe innan gudstjänsten
kl 13.00.

Bergen

Gudstjänster hösten 2013
Söndag 8 sept kl 11.00 i Korskirken
Söndag 6 okt kl 11.00 i Korskirken

Trondheim

Stavanger, Bergen
och Trondheim
Till hösten kommer Nina som musiker tillsammans med en ny präst (i skrivande stund inte klart vem det blir) resa ut till Stavanger, Bergen och Trondheim. Just nu håller de på och planerar för hösten och de vill gärna ha dina
synpunkter på till exempel tänkbara program, bästa dag och tid, förslag på
plats och andra idéer. De vill finnas till för er och därför är era synpunkter och
idéer viktiga för dem!

Söndag 26 maj kl. 18.00 i Ilen kirke
”1+1+1=1” – gudstjänst med nattvard.

Vill du sjunga i kör?

Måndag 27 maj i Ilen kirke, Kirkestuen
(källarvåningen, ingång från baksidan)
Kl 10.00-12.00 Babycafé.
Kl 18.00-20.00 Viscafé.
Gudstjänster hösten 2013
Söndag 25 aug kl 18.00 i Ilen kirke
Söndag 29 sept kl 18.00 i Ilen kirke
Söndag 27 okt kl 18.00 i Ilen kirke

I tre månader har Emil och Philip varit strandsatta
på denna exotiska ö – 17 gånger större än Sverige
och 23 gånger större än Norge – Australien. När folk
frågar vad de arbetar med eller vad de sysslar med
på dagarna brukar de kalla sig ”backpackers”. Alltså
en modifierad version av turister. De äger en skåpbil
med två säten och en stor säng baktill som de sover
i om nätterna. Under sängen har de sitt liv. Gitarrer,
en trumpet, ett par in-lines, sina datorer, all deras
mat och vatten, kläder samt 20 liter extra bensin. De
lever ett minst sagt spartanskt liv med nuets upplevelser i centrum. Följ med från början om ni vågar.
– Vi anlände till Melbourne kl 10:25 den 5
januari 2013 med cirka 50 kg bagage och
ingenstans att sova för natten. Under vår
första promenad med blek vinterhy i klassisk nordeuropeisk stil och många nya intryck att behandla måste vi sett minst sagt
misskomna ut i en stad där sommaren just
då var som varmast.
Vi fann tillslut ett vandrarhem där vi
bodde ett par dagar innan vi köpte vår första skåpbil. Det blev katastrof, på besiktningen hade bilen 26 fel, så vi gjorde oss av
med den. Mitt i denna kalabalik åkte Emil
iväg en vecka, på en sedan tidigare bokad
kurs, för att lära sig hoppa fallskärm. Det
tyckte han var makalöst kul och vi har
kommit tillbaka dit efter det, men det återkommer vi till.
Med en inte så liten förlust på den bil
affären fann vi efter lite letande en ny skåpbil
– ”Bosse”. Han är mörkblå och hade inga fel
på sin besiktning som vi denna gång lät göra
innan vi köpte bilen. Halleluja, säger vi!
Efter det var vi trötta på innerstan och

12

ville ut på
landet. Vi har
varit en hel del i Toorak, ett av Melbournes lyxigaste områden. Där ligger nämligen Svenska kyrkan i utlandets palats. Ja,
palats. Det är en stor, vitkalkad byggnad
i viktoriansk stil – palats är rätt ord. Men
om detta kan ni säkerligen fråga Per Anders Sandgren eller Martina Eberhardsson
då de båda har arbetat där.
I alla fall, Paul, vaktmästaren i Svenska
kyrkan i utlandet härnere har en gård cirka
en timme öster om Melbourne tillsammans med sin fru, Suzann. Två mycket
vänliga själar hos vilka vi bodde ett litet tag
innan vi åkte till Nagambie där Emil tog
sin A-licens i Sky diving, som det heter.
Just nu bor vi och arbetar på en liten
gård som heter Hidden Farm tillsammans med tre andra ”backpackers” och
paret som driver gården. Här utför vi fyra
timmars skitarbete (vi gödslar, planterar,
gräver, räfsar och utför de flesta simplare
sysslor) i utbyte mot mat och husrum. Vill

Att sjunga i kör är hälsosamt och
trevligt så till hösten tänker vi att det
skulle kunna finnas möjlighet att vi bildar en
Gospelkör i de olika satellitförsamlingarna.
Alla är välkomna; både ovana eller vana
körsångare, damer och herrar, vuxna och
ungdomar. Ta med dig grannen och
kom med och sjung!
Är du intresserad så hör av dig till Nina.

Fler eller andra verksamheter kan före
komma, ändringar kan ske. Verksamhet
för november-december informeras om i
nästa Margaretablad.

Se www.svenskakyrkan.se/oslo/norge och
klicka sedan vidare på respektive plats.

VARMT TACK Lotta Karlsson
för att du spelat på gudstjänster,
dop och babycafé under våren 2013.
Vi önskar dig lycka till med dina
fortsatta musikstudier i Oslo.

Tack för en spännande tid!
Foton: Emil Lockman-Lundgren och Philip Isaksson

man veta mer om detta upplägg så heter organisationen WWOOF (Willing Workers
of Organic Farms).
Här har våra värdar en mycket uppmuntrande inställning till kreativitet i alla
dess former så när vi inte arbetar, vilar eller äter så brukar vi, de två irländarna och
fransmannen spela musik tillsammans.
Härom kvällen var här en kreativ afton till
vilken många musiker i närområdet var inbjudna och kom till. Vi fem fick mycket
positiva reaktioner på vår sång som vi skrivit själva, det var mycket kul!
Där har ni det, vårt liv ”down under”!
Varma hälsningar från ett höstigt
Australien, Emil Lockman-Lundgren och
Philip Isaksson

Margaretabladet 2 – 2013

Under snart två år har jag haft förmånen att resa till ”satellitförsamlingarna”; Stavanger, Bergen och Trondheim. Det har varit spännande! Det är vackra platser med intressant historia och
många fina kyrkor, som vi fått fira gudstjänst i. Särskilt vid de
stora högtiderna har många slutit upp, advent och Lucia, det är
traditioner man vill bevara. Men också vid andra tillfällen har det
skett viktiga möten, kontakter har knutits och relationer utvecklats. När jag i sommar flyttar hem till Värmland, till Kristinehamn
och tjänsten som kyrkoherde där, så är det många goda minnen
jag kommer att bära med mig. Många som jag lärt känna och
mycket av det speciella med denna tjänst kommer jag att sakna.
Men minnen och erfarenheter kommer att leva kvar i mig, och jag
är tacksam för dem!
En ny präst rekryteras under våren och sommaren. Nina kommer att vara kvar och överbrygga våra kontakter. Jag hoppas att ni
fortsätter att kommunicera med dem, med kyrkan i Oslo, både
era förhoppningar och önskemål om gudstjänster och andra kyrkliga handlingar – såsom dop, vigsel, konfirmation och i förekommande fall begravning förstås. Samtal och stöd kan också erbjudas.
De är inte längre bort än ett telefonsamtal eller mail och kommer
regelbundet till er.
Varmt tack och Guds rika välsignelse till er alla som jag på olika
sätt mött i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim!
Kajsa Kvarned
Margaretabladet 2 – 2013

Nina Norrman
Musiker

Mobil: 92 22 43 43
nina.norrman@
svenskakyrkan.se

Kajsa Kvarned
Präst

Mobil: 92 22 11 86
kajsa.kvarned@
svenskakyrkan.se

Lotta Karlsson
Vikarierande musiker
i Trondheim
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intervju

Frivillighet – dugnad
och har fortsatt sitt ansvarsfyllda arbete på
blodbanken vid Ullevål sykehus. Redan i
uppväxten och sedan som vuxen har Agneta varit van att rycka in, kyrklig tillhörighet
kräver det. Det har hon fortsatt med här.
Vi ser henne ofta bakom kyrkkaffebordet,
där hon har hoppat in som ”extra husmor”
eller i andra aktiviteter, glad och intresserad
av mötet med kända och okända kyrkobesökare. Det som lockar är tillfredsställelsen
att göra en insats, och dessutom få träffa
nya intressanta människor. Vi andra är alltid glada att möta Agnetas glada och välkomnande ansikte.

Frivillig – dugnad – samarbete – tre plusord, som värmer
och gör livet lättare, eller hur?
När jag sökte i Wikipedia på dessa ord, fick jag svar om norska
förhållanden. De är antagligen inte så olika de svenska, även om vi
inflyttare nog har känslan av att begreppet dugnad har en starkare
appell i Norge än frivillig insats har i Sverige. Begreppen betyder
helt enkelt att man arbetar utan betalning men att man har ett visst
intresse för saken det gäller. Alla föräldrar har erfarit detta: skolan
ber mor och far om hjälp att genomföra föräldrasammankomster
eller klassfester, idrottstävlingar, 17 maj. Här skall det bakas kakor
eller säljas korv, man behöver en tränare sommar som vinter, det
kan behövas en förälder som kör till och från fotbollsmatcher och
idrottstävlingar, eller så offrar sig några helt enkelt som vakter vid
elevernas discokvällar. För att inte tala om 17 maj. Vi är antagligen
flera svenskar som har beundrat de duktiga skolorkestrarna med
sina fantasifulla uniformer och dyrbara instrument. De dalar inte
gratis ner från himlen!
Även i Margaretakyrkan är man glad och tacksam för all frivillig hjälp man kan få. Det kan vara röjning på vinden, dammtork, servering eller utearbetet om vår och höst. Det har antytts

Agneta Holmberg är kyrkans ”extra husmor”.

att ”dugnadsånden” är i avtagande. Det kan nog vara sant. Från
de norska ”borettslagen” har hörts om deltagare som betalar sig
ur arbetet eller helt enkelt skolkar. Men än finns frivilliga krafter,
som gärna kavlar upp ärmarna och ger sig i kast med större och
mindre arbetsuppgifter.

Hur är tillståndet i Margaretakyrkan idag?
Tre ”frivillighetsarbetare” har ställt upp och gett
synpunkter på varför de gärna gör en extra insats.

Både Viktoria Johansson Rød och hennes barn sjunger i kyrkans körer.
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Agneta Holmberg, dotter till en kyrkvaktmästare, gift med husfar
Georg ”Jojje” Holmberg, tre barn, berättar om en aktiv tillvaro i
Sverige vid sidan av sitt arbete som bioingenjör. Idag bor hon här
Margaretabladet 2 – 2013

Viktoria Johansson Rød är småbarnsmamma med tre småttingar i olika åldrar.
Den som själv haft barn och barnbarn,
vet mycket om vad som krävs för insats
på alla möjliga områden. Viktorias vardag
och helg är ganska fylld! Hör här: två barn
i barnkören, som ibland sjunger i ”Gudstjänst med små och stora” betyder övning
flera lördagar och sedan närvaro i söndagens gudstjänst. Yngsta barnet på två år
och mamma fröjdar sig över babycaféet en
dag i veckan – ja, det är kanske mer avslappning för mamma förstås!
Men framför allt är mamma själv aktiv i
Kammarkören sedan 2004.
– Jag klarar inte att sluta, tycker det är så
roligt att sjunga!
Då krävs övning en gång i veckan och
intensiv generalrepetition inför en konsert
eller en stor söndagshögtidlighet. Vi som
njuter av deras musik, förstår att det kostar
mycket tid och krafter.

Varför lägger man ner så mycket tid
och arbete för extra obetalt arbete?
För Viktoria och hennes familj har det betytt ganska mycket att känna samhörighet
med svenskar och svenska förhållanden
genom Margaretakyrkan, inte minst att
man firar våra typiska svenska högtider:
Advent, Lucia, Valborg, som inte finns på
norska sidan av gränsen. Man lär känna
andra svenskar, blir närmare bekant med
dem som arbetar i kyrkan. Familjen känner
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Rebecka Larsson är bland annat konfirmandassistent och sjunger i Ung kör.

sig hemma, och skojar ibland, att de inte
bara bor på sin hemadress utan också lite
i kyrkan.
Men visst kan det bli allt för många
krävande insatser, särskilt så länge barnen
är små. Ibland skulle man nog vilja hoppa
av. Men så kommer små positiva överraskningar, som när sonen visar tydlig stolthet och glädje när mamma kommer med
tre liter våffelsmet inför arrangerandet av
fotbollscupen! Jag tror också att körmedlemmarna känner den varma tacksamheten
som ligger i applåderna från kyrkbänkarna
efter en väl genomförd konsert.
Och här är några tankar från Rebecka
Larsson som bland annat bidrar som konfirmandassistent:
– Jag hjälper gärna till där jag behövs, i
kören eller Ung i Oslo, i gudstjänsten eller

vid konfirmandträffarna. Det gör jag för
att jag tycker det är kul. Hade jag inte tyckt
det, skulle jag inte lagt ner så mycket tid
som jag gör. I grund och botten går jag i
kyrkan för att jag tror på Gud och känner
mig hemma i kyrkan!
Agneta, Rebecka och Viktoria är tre representanter för Margaretakyrkans villiga
frivilliga. Många andra kommer till kyrkoråd och utskott där man arbetar med viktiga saker som ekonomi, fastighet, diakoni.
Ungdomskör och barnkör visar att efterskörden finns. Jag har säkert glömt många.
Det finns alltså villiga armar och hjärnor
som får Margaretakyrkans viktiga arbete
att gå framåt.
Tack till alla!
Solveig Kommandantvold
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Ordgömme

Hittar du alla 17 sommarorden som
gömt sig? Orden kan ligga vågrätt,
lodrätt, diagonalt, framlänges och
baklänges. Längst ned på sidan kan
du se vilka ord som ska finnas med.

Vik en mugg att dricka ur i sommar
Du behöver ett
kvadratiskt papper.

Vik det snett
på mitten.

Vik ner toppspetsarna
mot sidorna.

Vik hörnen mot
mitten och över
varandra.

Dra ut kanterna, häll i
vatten och drick!

Mer pyssel hittar du på www.ungafakta.se/pyssel

Ordgömme: sola, bada, stuga, dagg, mygga, vind, glass, is, juli,
strand, jordgubbe, värme, sandslott, frukt, grilla, havet och bris.

