MARGARETA
t
e
d
la
Nr 1 • Årgång 92 • Februari – Maj 2013

Konfirmanderna i Margaretakyrkan

b

sidan 4

Nya medarbetare
sidan 13
Intervju

Barnkörsföräldrarna
sidan 15

Babycaféförälder i Nepal
sidan 6

ledare

Expeditionens öppettider:
Helgfri måndag–fredag kl 9 –12
Kontaktuppgifter
Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo
Tel: 23 35 32 50
Mail: oslo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/oslo
Bank: Handelsbanken
Norskt konto: 9046 05 05711
Svenskt konto: 6370 373 885 768
Redaktionskommitté för Margaretabladet:
Per Anders Sandgren, Hélène Tranell, Solveig
Kommandantvold, Marie-Anne Sekkenes,
Hanna Hummelbo.
Upplaga ca 2400 ex. Tidningen är gratis. Anmäl
prenumeration till oslo@svenskakyrkan.se.

”... och julen varar väl till påska!
Nej, det var inte sant. Nej, det var inte
sant, för däremellan kommer fastan!”
Ni känner igen texten från dansleken. För
bara några veckor sedan sjöng vi visan för
full hals och dansade ut julen i Margareta
kyrkan; handgripligen kastades granen ut
genom entrédörren. Det kan vara skönt
att få göra ett avslut, att få slänga och göra
”rent hus”.

Att rensa ut är svårt
När jag just nu förbereder och genomför
en flytt till Oslo så blir jag varse något viktigt, nämligen att det är svårt att rensa, kasta och lämna – men att det måste göras för
att kunna gå vidare och börja något nytt.
Några av oss är förtjusta i att samla på
oss och vill både ”ha och äta kakan” sam
tidigt; vi vill både behålla allt gammalt och
städa ut ordentligt.
Den kristna fastan, den som börjar om
några veckor, påminner oss om svårig
heten. Den handlar om att man behöver
avstå något för att vinna annat, avsluta
somligt för att det nya skall kunna börja.
Vilken modern människa tar den kristna
fastan på allvar? Någon säkert, men inte är
det många. Jag måste tillstå att fastan inte
är min ”starkaste gren”, men fastans idé gillar jag och jag vill gärna slå ett slag för den.

Fastans poänger
En av den kristna fastans poänger är att ge
sig själv tid till reflexion och eftertanke för
att komma närmare ”sig själv” och Gud.
En annan poäng är att frivilligt avstå något av sitt eget, kanske tid eller pengar, för
någon annans skull. Att under en kort tid
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få dra sig undan och skala bort sådant som
egentligen är mindre viktigt och med hjälp
av uppbyggliga böcker, bön och gudstjänstfirande fundera igenom sitt liv – det
är en present som vi är värda att ge oss själva. En sådan fasta ger oss möjligheter att
avsluta somligt i våra liv för att med nytt
mod sträcka oss efter annat som vi längtar
efter. En annan möjlighet är att avstå från
något i vårt materiella överflöd och istället
ge detta till någon annan. Tidigare, innan
vi bara använde kontokort, var det en god
tradition att under fastan ha en ”fastesparbössa” på köksbordet och låta växelmynt
eller ”småsedlar” hamna där och sedan
skänka det till ett gott ändamål. Idag, utan
växelpengar i fickorna, får vi väl hitta på
något annat sätt.

Inget krav – men en möjlighet
Att fasta kroppsligt, för hälsans skull är bra
(särskilt efter jul) och den praktiseras av
rätt många på olika sätt. Men en mental
fasta, att till exempel under en period frivilligt avstå något för någon annans skull,
skulle vi också må bra av att utöva. Men
kristen fasta, som jag beskrivit den, är inget
krav. Som allt annat i den kristna tron är
den ett erbjudande, en möjlighet, men
inget måste.

svek, lidande och om hur tillvaron kan
tyckas domineras av ondska och död. Men
sedan kommer själva påsken – den oväntade vändningen. Med stort jubel tydliggörs då att livet är starkare än döden och
att ondskan inte skall få sista ordet.
Om du inte tidigare firat påskens drama så är också detta ett erbjudande. Kom
och var med i firandet från Skärtorsdag till
Påskdag. Och för att vi verkligen skall fira
påsk ordentligt i Margaretakyrkan så gör vi
det två söndagar i rad; först firar vi på själva
Påskdagen och sedan ställer vi till med ett
stort påsk-kalas söndagen därpå. Det som
är viktigt skall man fira ordentligt!
Jag vill önska er allt gott i era liv och en
riktigt välsignad fastetid!
Per Anders Sandgren
Kyrkoherde

Ansvarig utgivare: Per Anders Sandgren.
Omslagsbild: Familjen Storhammar i Nepal.
Foto: Catarina Storhammar.
Foton i tidningen ägs av Svenska
Margaretakyrkan om inte annat anges.
Redaktör och grafisk form: Hanna Hummelbo.
Tryckt av Zoom Grafisk.
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Kajsa Kvarned
Komminister (präst)
Mobil: 92 22 11 86
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Sven Åke Svensson
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Mobil: 97 70 84 20
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Nina Norrman
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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
Daniel Löfgren
Vaktmästare
Mobil: 93 67 90 95
Mail: daniel.lofgren@svenskakyrkan.se

Fasta avslutas med fest
Efter fasta blir det påsk! Efter att ha avstått
en del så frossar vi i överflöd – i påsken firar
vi att vi fått liv i överflöd.
Att leva med i det kyrkliga året är dramatik på hög nivå. Tydligast blir dramat
kring påsk. Dagarna före påskdagen; skärtorsdagen och långfredagen, handlar om

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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Sidan 14
Beställ Margaretabladet (som post eller mail) eller månadsbrevet
(som mail): maila oslo@svenskakyrkan.se eller ring 23353250.
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konfirmander

projekt

Konfirmand i Margaretakyrkan

Ung i Oslo

Jesus, Jesaja, och julmust

Nytt år och nya möjligheter!

För mig personligen finns det få saker som är finare, eller för den
delen viktigare, än den konfirmandverksamhet som bedrivs bland
annat i vår egen lutherska Svenska kyrka, men också bland våra
bröder och systrar i tro i de katolska och ortodoxa samfunden.
Vi som församling står, när vi i vår kyrka tar emot konfirmander,
med fötterna djupt rotade i en av äldsta kristna traditionerna vi
har – nämligen att tillsammans lära oss vad det innebär att leva
som efterföljare, som lärjunge, till Jesus.
Ända sedan apostlarnas tid, genom urkyrkan och de stora
kyrkofäderna som Augustinus, Origenes och Clemens, så har undervisningen varit själva hjärtat av kyrkans verksamhet. Genom
konfirmationen och dess tidigare uttrycksform, katekumatet, så
har otaliga generationer av kristna blivit en del av den eviga och
underbara gemenskap som är Kristi kropp på jorden.
Det är därför en obeskrivligt stor glädje för mig att vi som församling har välsignats med ett klokt och nyfiket gäng av tre konfirmander som i alla fall det närmaste halvåret, och förhoppningsvis
i många år framöver, ska dela vårt församlingsliv och vår kyrka
med oss. Jag tänkte därför ta det här tillfället i akt att genom ett
par korta rader dela med mig till er lite av vad vi ledare och konfirmander har gjort hittills, och lite av vad som komma skall under
de närmaste månaderna.
Även om det ännu är tidigt i konfirmandåret så känns det som
att vi redan har hunnit med otroligt mycket, något som jag nog,

utan överdrift, kan tillMartin Bater är med i Ungledarskriva konfirmandernas
teamet, de andra är:
fantastiska engagemang
Rebecka Larsson
och lust att lära. Vi har
Julia Baardsen
funderat kring Gudsbilder
Marianne Johnsen
och de många sätt Hans
Constance Averlid Jacobsen
närvaro tar sig uttryck i
våra liv. Diskuterat Bibeln
och de olika infallsvinklarna man kan ha i sin relation till den.
Deltagit, som många av er säkert har sett, aktivt i det samtal med
Honom som en gudstjänst är, och hunnit i alla fall börja brottas
med de stora frågor som vår religion gör anspråk på att tillhandahålla ett tolkningsmönster för. Naturligtvis har det inte bara varit
hårt arbete och djup tankeverksamhet, utan vi har även hunnit
med en händelserik övernattning i kyrkan, lagat en hel del tacos,
och genom bland annat dramatiseringar tolkat bibliska berättelser
ur nya och, törs jag nog påstå, ganska spännande perspektiv.
Allt som allt har det varit en i grunden inspirerande början på
vår gemensamma resa, en resa som jag innerligt hoppas att ni, kära
församling, bröder och systrar, vill vara med och dela med oss. För,
som det sägs – så är vi alla en enda kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd.

Ungdomsgrupperna har startat upp med räserfart och det är
många kära återseenden efter julledigheterna. 18plus-gruppen har
även ändrat namn till Ung i Oslo. Namnändringen skedde utifrån
namnet på det pågående projektet och även att vi ville ha samma
namn som de andra utlandskyrkornas ungdomsarbeten till exempel ”Ung i London” och ”Ung i Berlin”.
Teatergruppen repar för fullt för kommande föreställningar och
Ung kör sjunger Beatleslåtar som aldrig förr.
Mycket kul kommer hända under våren, håll utkik på hemsidan och i Facebookgrupperna så får ni senaste informationen.
Denna gången ska ni få lära känna tre av ungdomarna lite
bättre.

För unga i Oslo finns bland annat följande aktiviteter:
Teatergrupp – måndagar 18.00–21.00
Ung kör – måndagar 19.00–21.00

Ung i Oslo – onsdagar 19.00–22.00

Söndagsöppet – söndagar 16.00–20.00

Se hemsidan för mer information: www.svenskakyrkan.se/oslo

Nathalie Fagerström

Alla fått samma frågor:
1. Vad gör du i Norge?
2. Hur länge har du varit här?
3. Hur hittade du hit till kyrkan?
4. Vad är största anledningen till att
komma hit till ungdomsträffarna?

Martin Bater
Ung Ledare
Hanna Gustafsson
21 år från Frösön
1. Jobbar som praktikant/au pair.
2. 4 månader.
3. Au pair-familjen tipsade om det då
deras förra au pairer varit här.
4. Bästa umgänget!

Isak Boström
21 år från Skellefteå
1. Jobbar på lager och basar
över Oslos bästa kollektiv.
2. Dryga halvåret.
3. Utlandskyrkans adress
foldrar.
4. Bra brytpunkt mitt i veckan,
man får släppa jobb och
vardag och bara umgås.

Julia Andersson
24 år från Västerås.
1. Jobbar som sjuksköterska.
2. 9 veckor.
3. Sökte på internet och trillade sen in en gång när
jag gick förbi.
4. Stämningen och det trevliga umgänget.
Foto från Facebook.

Årets konfirmander är från vänster: Amanda Axcrona, Greta Gleisner Birkeland och Stina Hedmar Mellum.
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familjen i nepal

1000 dagar i Nepal
Långt bort från allt, inklämt mellan
världens högst fjälltoppar, inte vid
världens ände, men på världens tak
– Nepal – där ska vi bo i 1000 dagar.
1000 dagar i en mycket annorlunda
men spännande vardag.
Gatorna myllrar av människor, djur och
fordon. På el ledningarna, som går mellan
husen, och som hänger så lågt att du måste
böja dig när du går under dem, kastar sig
ett gäng apor fram och tillbaka. Plötsligt
gnistrar det till. En ledning går av, ingen
reagerar. Det sker dagligen.
Höns binds ihop och hängs fast på cyklar, för att fraktas vidare av sina nya ägare.
Utanför en av de många slaktbodarna kapas ett gethuvud av från sin kropp och rul�lar ut på vägen.
Någon kastar ut matrester på gatan, som
strax lockar till sig löshundar som slåss om
bytet.
Flakcyklar med trähjul, så skeva att de
ser ut att vilken sekund som helst falla av,
lastas med stora rissäckar. Män och kvinnor,
unga som gamla, passerar barfota, genom
de jordiga gatorna, bärandes på kylskåp och
möbler. Lukten från slaktbodarna får dig
att medvetet ta ett par raska steg framåt.
Men så stannar du till, och andas in den
ljuvliga matosen från de små hål i väggenrestaurangerna. Det är frestande att gå in
och provsmaka, men du vet att du bör avstå.
Du hör glad trumpetmusik från en orkester som kommer gåendes mot dig. Efter
orkestern följer en bil, fullt dekorerad med
blommor, och ett långt tåg av festklädda
män och kvinnor. Det är bröllopstider i
Nepal.

Fakta om Nepal:

Officiellt namn: Demokratiska förbundsrepubliken Nepal
Huvudstad: Kathmandu
Antal invånare: någonstans mellan 26 miljoner och 30 miljoner
Geografiskt läge: inklämt mellan Kina (Tibet) i norr och Indien
i öster, väster och söder.
Statsreligion: Hinduism, (cirka 80-85% hinduer)

Världens högsta berg Mount Everest (8850 möh) ligger i Nepal.
År 2008 bytte landet statsskick och gick från monarki till republik. Det arbetas fortfarande med att utarbeta en ny grundlag, vilket bidrar till politisk instabilitet.

En helt vanlig dag – på en helt vanlig
gata, i en väldigt ovanlig stad.

Prövad globetrotter
Jag har alltid varit en globetrotter i hjärtat,
och efter åtta år i Norge kände jag att det
började bli dags för en förändring i livet.
Det var på tiden att uppleva något nytt och
annorlunda, och jag ville att barnen också
skulle få chansen att göra det. Jag ville flytta
lite längre bort än tillbaka över gränsen igen.
Tre år i Nepal, eller 1000 dagar Nepal,
känns som en lång tid. Nu har vi dock

Kathmandu ovanifrån, en dag när molnen ligger tätt över dalen.
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kommit halvvägs, och den tiden har gått
otroligt fort. Fort, men ack så lärorik, för
både barnen och oss vuxna.
Det första året i Nepal innehöll många
prövningar och utmaningar. Det var så pass
att vi till slut började fundera på om det
verkligen var meningen att vi skulle vara
kvar här.
Men så efter ett år vände det sakta. Vi
började acklimatisera oss vid vårt nya liv.
Framför allt tog det tid att acceptera ting
som hemma varit en självklarhet för oss,
som till exempel den begränsade tillgången
till vatten och ström, att inte få tag på de
basic-matvaror som vi ansåg att vi ”behövde”. Att behöva förbereda sig både mentalt
och praktiskt inför jordbävningar, eller politiska strejker är påfrestande, men blir så
småningom en del av vardagen det också.
Men vi har blivit starka av allt vi gått igenom, både som individer, par och familj.
Både Noah och Gabriel har kommit in
i den internationella miljön. Noah går i en
amerikansk skola. De är tolv elever i klassen, med åtta olika nationaliteter. Gabriel
går i en nepalesisk förskola, men också där
med barn med olika nationaliteter. Undervisningen i förskolan föregår både på nepalesiska och norska.
Margaretabladet 1 – 2013

Barnen från samhällets bottenskikt
Ända sedan jag var ett litet barn, har jag haft som högsta önskan att göra en insats för barn i nöd.
När jag var fem år minns jag att min mamma köpte en Kalle
Anka-tidning till mig. I den kunde man vara med i en tävling.
Priset var femtusen kronor. Man skulle också motivera vad
man skulle göra för vinsten, om man vann.
Mitt svar blev ”För femtusen kronor ska jag först hjälpa alla
fattiga barn i hela världen, och om det blir några pengar över
så ska jag köpa en häst”. Jag vann tävlingen och pengarna satte
mamma in på Rädda barnens konto. Några pengar över till en
häst blev det aldrig...
Jag minns att jag då började fundera på om det verkligen var
så illa för alla världens barn att inte ens femtusen kronor räckte
till. Det var nog då jag bestämde mig för att jag senare i livet
skulle göra en insats för jordens barn. Det tog dock många år
innan jag fick möjligheten att jobba med barn i nöd, i Nepal.
Det finns många av dem, från samhällets bottenskikt. Cirka
50% av alla barn i Nepal är undernärda. Det är svårt att möta
dessa barn, som jag gör nästan varje dag. Min goda nepalesiska
vän Dolma Gurung, startade i augusti 2012 en Montessoriförskola för barn från de fattigaste av de fattigaste familjerna.
Hon tar emot barn i sin förskola, som utan hennes hjälp aldrig
hade haft en chans i livet. Förutom skolgång får också barnen
näringsrik mat och massvis av kärlek.
Dolma är buddist, men hon bryr sig inte om vilken religion
barnen tillhör som kommer till henne. Hon försöker heller
inte att omvandla dem till buddister.
Men ibland blir hon frustrerad när föräldrarna låter religionen få styra deras och barnens öden. För en tid sedan tog vi alla
barnen till ett sjukhus på hälsoundersökning. En av pojkarna,
Bijay tre år, hade fått en knöl på handleden som börjat växa.
Läkaren rekommenderade starkt att den skulle opereras bort.
Föräldrarna vägrar dock att godkänna en operation då de tror
att Bijay är en reinkarnation av en gud, och därför inte får lov
att skäras i. Trots risken för att han kan bli allvarligt sjuk om
inte knölen tas bort, väljer föräldrarna att inte låta honom opereras. Det känns hemskt att inte kunna göra något. Men här i
Nepal är religionen och kulturen extremt viktig för folket. Det
enda vi kan göra är att vänta och se om han klarar sig, eller att
föräldrarna till slut ändrar sitt beslut.
Från november 2012 har fem av Dolmas förskolebarn
faddrar via den svenska föreningen Föreningen för gatubarn i
Nepal (www.gatubarnnepal.net).
Eva Holmberg-Tedert, grundaren av föreningen, hoppas på
att snart kunna ge fler barn hos Dolma faddrar.
Jag jobbar tätt tillsammans med Eva, på frivillig basis. Det
känns bra att ha henne och föreningen som samarbetspartners.
Eva, precis som Dolma, gör en fantastisk insats med att få igenom sina olika projekt i Nepal, projekt som hon vill ska vara
långsiktiga, och helst hjälp till självhjälp. Men det är inte helt
enkelt i ett land som detta. Eva gör det dock med en stark vilja,
glädje och med ett stort hopp om en bättre framtid för Nepals
barn.
En våg av tacksamhet sköljer över mig. Tacksamhet över att jag
känner mig lyckligt lottad. Jag inser att jag har dragit högsta
vinsten som varken har behövt svälta, frysa, eller varit allvarligt
sjuk i mitt liv.
Catarina Storhammar
Foton på uppslaget:
catarinastorhammar@hotmail.com
Catarina Storhammar
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Elektriska symaskiner används sällan i Nepal då bristen på ström är stor.

Fem glada barn hos Dolma som just har fått på sig fina nya kläder.

Fakta om
familjen Storhammar:

Catarina: född och uppvuxen i
Stockholm
Ronald: född och uppvuxen i Bodö,
Norge
Har tillsammans barnen Noah, 6 år,
och Gabriel 3 år.

Familjen har flyttat från Oslo, Norge, där de bott de sista åtta åren.
Ronald är anställd som finansdirektör i det norska företaget SN P
 ower,
som jobbar med att utveckla vattenkraftverk i Nepal.
Catarina skriver krönikor för bland
annat den svenska tidningen
Föräldrar & barn, studerar och jobbar frivilligt med barn i nöd.

Trekkingtur utanför byn Phokara,
med Anapurnas fjälltoppar på över
8000 meter i bakgrunden.

Planerad tid i Nepal är 1000 dagar,
eller tre år.
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kalender

Veckoprogram
11.00 			
		

Söndag

Gudstjänst (se kalendern).
Kyrkkaffe.

Förslag till nya kyrkfönster
Visning av förslag till nya kyrkfönster sker i samband med kyrk
kaffet efter gudstjänsterna den
17 februari, 24 februari och 3 mars.

Vecka 7

Sön 17e

Måndag

Sön 3e

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

Kvällsmässa i kyrkan eller
Mariakapellet.

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

Kyrkostämma
Margaretaförsamlingen
inbjuder till kyrkstämma
efter mässan den 10
mars.

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

Ung i Oslo-gruppen: Ung i Oslo
Babycafé-gruppen: Babycafé Oslo
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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Midfastosöndagen
11.00 Högmässa.
Kyrkostämma efter högmässan.

Tors 14e 19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Orgelmusik, Sven Åke Svensson.
Sön 17e

Påskfirande
Dymmelonsdagen
Mässa
Berättelsen om hur makthavare
beslutar att fånga och döma
Jesus, och överenskommelsen
med Judas.
Skärtorsdagen
Skärtorsdagsmässa
Den sista måltiden,
stunden i Getsemane
och tillfångatagandet.

Gilla sidan Svenska kyrkan i Oslo

Sön 10e

Vecka 11

Torsdag

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

18.30 Majklubbens möte.

Ons 13e 12.00 Onsdagsträff.

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

Lördag

Vecka 10
Mån 4e

14.00 Musik i Margaretakyrkan:
Kirkemusikkfestivalen
Orgelbuzzen. Inträde.

19.15-21.00 Tala tro och liv (vissa
		
veckor, se kalendern)

Långfredagen
Via Dolorosa och
Stabat Mater
Om Jesu väg från dödsdom till
det att han läggs i graven.
Påskdagen
Påskdagsmässa
Graven är tom, Jesus har upp
stått – livet har segrat!
Söndag 7 april
Påskfest: gudstjänst
och påskbuffé.
Anmälan till påskbuffén
senast 2 april till expeditionen.

Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa.

Vecka 12
Ons 20e		

Kyrkan stängd pga planeringsdag.

19.15 Tala tro och liv.
Tors 21a 19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Det norske Jentekor.
Sön 24e

Palmsöndagen
11.00 Högmässa.

Vecka 13 – stilla veckan
Tis 26e		

Inget Babycafé.

Ons 27e 12.00 Onsdagsträff.
18.30 Dymmelonsdagsmässa.
Tors 28e

Skärtorsdagen
18.30 Mässa

Fre 29e

Långfredagen
14.30 Via Dolorosa. Meditation över
vägen till korset.
15.00 Stabat Mater (G. B. Pergolesi).
Musik, texter och böner. Vokal
ensemble och stråkorkester.
Efter gudstjänsten enkel servering i
församlingssalarna.

Sön 31e

18.30 Majklubbens möte.
3 sön i påsktiden
11.00 Högmässa.

Ons 5e

12.00 Onsdagsträff.

Tors 6e

18.00 Musik i Margaretakyrkan:
Nationaldagskonsert med
Kammarkören och musiker.
Kaffeservering.

Sön 9e

2 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Ons 17e 19.15 Tala tro och liv.

3 sön i fastan
11.00 Gudstjänst med små och stora.

Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa.
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Tors 18e 19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Porträtt av A. Piazolla.
Aude Vanfraechem piano,
Sven Åke Svensson dragspel.
Sön 21e

4 sön i påsktiden
11.00 Högmässa.

Vecka 17
Ons 24e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 28e

5 sön i påsktiden
11.00 Högmässa.
19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Det norske Jentekor.

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

Vecka 23

Vecka 16

17.00 Musik i Margaretakyrkan:
Kirkemusikkfestivalen
– Svenska Kammarkören. Inträde.

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

18.30 			
		

Sön 14e

MARS

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

Sön 2a

Ons 10e 12.00 Onsdagsträff.

Ons 27e 12.00 Onsdagsträff.

Tisdag

Onsdag

2 sön i fastan
11.00 Högmässa.

Vecka 22

2 sön i påsktiden
11.00 Påskfestgudstjänst.
Påskbuffé.
Anmälan senast 2 april.

Vecka 15
Mån 8e

Vecka 9

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

Onsdagsträff (ojämna veckor).

Kyrkan stängd pga planeringsdag.

19.15 Tala tro och liv.

18.00–21.00 Teatergrupp i Läsrummet
		
(ingång 8E).

12.00 			

Sön 7e

Vecka 8

Sön 24e

JUNI

Vecka 14

1 sön i fastan
11.00 Högmässa.

Ons 20e		

16.00–20.00 Söndagsöppet i Läsrummet.

APRIL

FEBRUARI

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

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

Vecka 18
Tis 30e

18.00 Valborgsmässofirande för hela
församlingen.

MAJ

Sön 5e

Bönsöndagen
11.00 Högmässa.

Valborg
Välkommen till en
festlig vårkväll med
sånger och grillning.
Firandet r iktar sig till
alla åldrar.

Vecka 19
Mån 6e

18.30 Majklubbens möte.

Ons 8e

12.00 Onsdagsträff.

Tors 9e

Kristi Himmelsfärds dag
11.00 Gudstjänst.

Fre 10e

18.00 Musik i Margaretakyrkan:
Kören Accentus från Linköpings
domkyrkoförsamling, under
ledning av Lars Åberg.

Sön 12e

Sön före pingst
11.00 Högmässa.

Vecka 20
Ons 15e 19.15 Tala tro och liv.
Tors 16e 19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Ida Sundell, violin,
Sven Åke Svensson, piano.
Sön 19e

Pingstdagen
11.00 Högmässa.

Vecka 21
Ons 22a 12.00 Onsdagsträff.
Sön 26e

Heliga trefaldighets dag
11.00 Konfirmationsgudstjänst.

Margaretabladet 1 – 2013

Tala tro och liv
Var med och fundera tillsammans
om tro och liv. Samtalet utgår från
någon text eller tema. Har du förslag på ett ämne så är du välkommen att föreslå det.
Vi träffas efter onsdagsmässan
tredje onsdagen från februari till
maj (se kalendern). Ingen föran
mälan eller förberedelse behövs.
Mässan börjar 18.30. Samtalet är
sedan från 19.15 (vi avslutar senast
21.00).
För mer information kontakta Per
Anders Sandgren.

Musik i Margaretakyrkan
Under våren arrangerar vi tillsammans med externa musiker ”Musik i Margareta
kyrkan”, vanligtvis på torsdagar och söndagar, se kalendern för detaljer.
För mer information, kontakta Sven Åke Svensson.

”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. Mer information får ni av mig, undertecknad, så snart jag har mer
information.
Solveig Kommandantvold
tel. 67540119 / 91822794
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Nytt från kyrkorådet
Vi har nu kommit en bit in i det nya året. Så som vi alla har nyårsönskningar – vi i kyrkorådet hoppas att det skall bli ett gott år för Margaretaförsamlingen.
• Vårt första kyrkoråd med Per Anders Sandgren (vår nye kyrkoherde) har ägt rum. Några
har lämnat kyrkorådet, men de blir inte borta från församlingssammanhanget på grund
av det.
Solveig Kommandantvold fortsätter i redaktionskommitéen och Karin Trydal har
ett stort engagemang i barnkörsverksamheten, inte minst i gruppen av föräldrar. Lillian
Rogstad kommer vi att finna i veterangruppen. Tyvärr har åldern tagit ut sin rätt när det
gäller Ingemar Thorin. Jag har saknat honom det sista året. Han har genom åren gett
oss goda upplevelser i gudstjänster och i teatergruppen. Vi sänder vår hälsning genom
bladet.
• Vi har glädjen att hälsa två nya medarbetare välkomna: 7 januari började Lena Hedmar som kanslist med cirka 25 timmar i veckan. Lena skall arbeta med ekonomi och
administrativa uppgifter, bland annat vårt medlemsregister. Nina Norrman efterträder
Emmy Algefors som assisterande musiker. Hon tillträder under mars månad. Intill dess
kommer Ulrika Löfgren ha ansvar för barnkörerna.
Foto: Gunnar Prytz Leland

Vill du ta kontakt med kyrkorådet?
Marie-Anne Sekkenes

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

• På kyrkorådsmötet valde vi ledamöter till de olika utskotten:
Arbetsutskott: Kyrkoherden, ordföranden, vice ordf. Mikael Strandberg och Beryl
Wilhelmsson.
Fastighetsutskott: Kyrkoherden, ordföranden, Thomas Wagner och vaktmästarna.
Diakoniutskott: Kyrkoherden, Mikael Strandberg, Richard Klingspor, Maria
Walfridsson, Birgitta Hallqvist och som särskild resursperson Anita Hedén Johnsen.
Redaktionskommitté: Kyrkoherden, ordföranden, Maria Walfridsson, Solveig
Kommandantvold och Hanna Hummelbo.

Tack för julafton i kyrkan!

Ur kyrkoboken

Jag vill bara tacka personal med familjer för en fantastiskt fin julkväll. Vi samlades kl 15 för att se Kalle Anka på storskärm medan vi drack glögg och åt
pepparkakor med ost. Sedan var det tid för den stora svenska julmiddagen
där ingenting saknades – julskinka, supergod Jansons frestelse, med mera.
Därefter förflyttade vi oss in i kyrkan där Ella höll en liten andakt och vi
sjöng några psalmer. Sven Åkes fru sjöng med en klockren stämma till hans
ackompanjemang.
Efter det var det dags för julklappsbyte. En lek som Nathalie stod för, en
lek med tärningar.
Jag har inte haft det så roligt på länge och hoppas att det blir flera sådana
kvällar i kyrkan och att fler av församlingsborna kommer.
Tack än en gång för en härlig kväll.
Dorothy Ørnås

Döpta

Till minne av att kyrkans
fönster krossades i bomben 22 juli 2011 designade Gunnel och Robin
Malmberg en bricka.
Brickan finns till försäljning i Margaretakyrkan
för 300 kr. Vinsten går
till kyrkans ungdomsarbete. På baksidan av
brickan finns en text om
kyrkans och fönstrens
historia.
Fotona på brickan är ©Svenska Margaretakyrkan.

21/10
4/11
10/11
11/11
18/11
1/12
23/12
29/12
20/1
26/1

Carl Vildvinge
Oskar Palmér
Carl Otto Qvist
Ebbot Svanström Walltin
Levi Erik Lanzén
Rikard Agnell
Olle Holmgren
Jesper Brandsæter
Thomas Mattias Bonde
Oscar Klerkestam-Bräck

Vigda
27/10 Fredrik Lovén &
Lisa Bergström
23/11 Arild Johansen &
Ann Catrin Maria Ekvall
12/12 Stefan Jonsson &
Marina Månsson
Förrättningar bokas via expeditionen,
kontaktuppgifter finns på sidan 3.

• En byggnadsställning är på plats i koret för att reparera skador efter bombdådet.

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

• Under våren och sommaren kommer stora orgelen att renoveras. Det är dels ett arbete
för att få bort cementdamm efter bomben, dels en totalöverhalning av pipor och bälgar.
• Ljudanläggningen i kyrkan är ett ständigt återkommande ärende. Vi har nu haft en specialist från Sverige och kommer efter hans rekommendation göra en del förbättringar.
• Förslagen till nya kyrkfönster av de sex konstnärerna finns nu utställda i prästgården.
En rådgivande grupp har utsetts: Kay Maria Germeten, Sune Nordgren och tidigare
”byantikvar” i Oslo Hans Jacob Hansteen. Det är kyrkorådet, som tar det slutgiltiga
beslutet om vilka fönster vi skall ha i framtiden.
• Angående kollekter har Kyrkorådet beslutat att Margaretaförsamlingen följer Svenska
kyrkans rikskollekter. Där vi själva kan bestämma ändamålet är det Oslo bymisjons
arbete för familjer, arbete bland utsatta i Nepal (se sidan 6-7) och ett projekt med
skolgång för unga palestinska flickor i Jerusalem vi kommer stödja, i övrigt norska TVinsamlingen och givetvis eventuella katastrofer.
Marie-Anne Sekkenes
Kyrkorådets ordförande

En lyckad julbasar
Den 23-24 november 2012 höll Margaretakyrkans årliga julbasar. Omsättningen för basaren blev nästan 337 000 kr och vinsten cirka 156 000
kr. Vinsten går varje år till välgörenhet och denna gången delar Kirkens
bymisjon i Oslo och Svenska kyrkan i Toronto på den.
I år fick vi också många fina gåvor från olika sponsorer. Det tackar
vi hjärtligt för!
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Välkommen att se förslag till nya
fönster i kyrkan.
Visning sker i samband med kyrk
kaffet efter gudstjänsterna den
17 februari, 24 februari och 3 mars.

Margaretabladet 1 – 2013

Försäljning:
Pågen AS, Oslo
Nyåkers Pepparkakor AB, Sverige
Vilma/Matskapet AS, Borgen
Jan Pedersen bigård, Kråkstad
Hantverksgruppen
Berit Thofte
Sol-Britt L. Guttormssen
Butikschef Thomas Nilsson, Maximat, Töcksfors
Lotterier:
Mitt Kashmir, Oslo
Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Oslo
Stena Line Norge, Oslo
Klässbols Linneväveri AB, Sverige
Aurora verksted SA, Høvik
Christina Løøf
Britt Stenberg
Edith Espe
Onsdagsträffen
Margaretaföreningen
Tack också till alla anonyma givare!

Utställning – nya fönster till kyrkan
I samband med attentatet den 22 juli 2011 förstördes kyrkans fönster. I förra numret av
Margaretabladet (nr 4 2012) berättade Gunnar Prytz Leland om planerna på att ersätta
de söndersprängda fönstren med nya. I artikeln berättades också om processen som
kommer att leda fram till ett beslut om hur framtidens kyrkfönster skall se ut.
Sex konstnärer har lämnat förslag på nya kyrkfönster. Dessa förslag finns utställda i
prästgårdens representationssalar och kommer vara möjliga att ta del av i samband med
kyrkkaffet efter några gudstjänster i februari och mars. Då kan den intresserade också
lämna synpunkter på förslagen.

Sponsorer

Margaretabladet 1 – 2013

11

kyrknytt

Nya kyrkorådsledamöter
Gunnar Prytz Leland
Vad är din bakgrund?
Jag växte upp i Göteborg, studerade i Lund och har
bott i Halmstad, Vänersborg och Östersund. Jag
flyttade till min fru i Trondheim när jag gick i pension
för två år sedan. Jag har fem barn och sex barnbarn. Jag har under drygt 40 år arbetat som präst i
Svenska kyrkan både i Sverige och utomlands. Jag
har också haft många uppdrag som förtroendevald
i Svenska kyrkan på alla nivåer (kyrkostyrelsen,
kyrkomötet, Skut-nämnden, kyrkofondens styrelse,
stiftsstyrelse, kyrkonämnd m m). Sedan 2006 har
jag varit med i arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan.
Vad har du för koppling till församlingen?
Jag har varit aktiv i Svenska kyrkans arbete i Trond-

Nya medarbetare
heim sedan det startade. Jag har också haft glädjen
att under ett halvår vikariera som kyrkoherde i Oslo.
På så sätt har jag lärt känna verksamheten och mött
många härliga människor.
Vad tycker du är viktigt att jobba för?
Svenska kyrkan finns i Oslo sedan 100 år tillbaka.
Idag finns det fler svenskar i Norge än någonsin tidigare. Hälften bor i eller i närheten av Oslo. Därför
är det viktigt att utveckla arbetet i Margaretakyrkan
och i Oslo för att nå fler svenskar och särskilt ungdomarna. Men vi svenskar som bor på andra platser i Norge är lika många som de svenskar som bor
i Oslo. Vi har också behov av en nära kontakt med
Svenska kyrkan. Jag vill arbeta för att vi fortsätter
satsningen på verksamhet i Bergen, Stavanger,
Trondheim och andra platser och att vi försöker
finna goda verksamhetsformer där vi som inte bor
i Oslo kan vara delaktiga.

Lena Hedmar – kanslist
Mitt namn är Lena Hedmar och min bardom var i Astrid Lindgrens Småland. När jag blev stor flyttade jag till Skåne där jag dels utbildade mig och
arbetade som mentalskötare, dels studerade ekonomi vid Lunds Universitet.
1988 flyttade jag till Norge. Tillsammans med min man Dag Mellum,
fick vi 1998 en efterlängtad dotter, Stina Hedmar Mellum, som i år är konfirmand i Margaretakyrkan. Vi bor på Bekkestua i Bærum.
I Norge har jag arbetat som ekonomichef i ett dataföretag, chef för konsulter i ett softwareföretag. I ytterligare många år arbetade jag som managementkonsult mot både offentlig och privat sektor, där fokus var att se på
arbetsprocesser, förbättra rutiner och coacha de anställda. Jag har en til�läggsutbildning som coach, och har de sista sex åren arbetat med att utveckla
människors potential.
Norge är ett vackert land som har mycket att bjuda på, men den härliga
hemmakänslan i Margaretaförsamlingen är för mig något unikt. Jag gläder
mig att ta kanslistrollen framöver och få vara del av en så fin miljö.
Lena Hedmar

Marie Drange

Maria Walfridsson

Olle Holmgren

Vad är din bakgrund?
Jag är uppvuxen i Osby i norra Skåne och sjöng i
kyrkans körer genom hela uppväxten. Efter studietiden på Lunds Tekniska Högskola, kom jag via ett
arbetsår i Göteborg till Oslo i 2002. Bor med man
och barn i villa på Holtet och stortrivs som utlandssvensk i härliga Norge.

Vad är din bakgrund?
I grund och botten är jag utbildad journalist med
inriktning på radiojournalistik och produktion. Har
hunnit med att jobba som radioreporter, reseledare,
hotellanimatör och projektledare.
Jobbar nu på hemtjänsten i Oslo.

Vad är din bakgrund?
Född och uppvuxen i Torsång utanför Borlänge.
Kom till Oslo 2001 för att studera gitarr på musik
högskolan och har därefter fyllt på med en lång
sångutbildning på samma skola. Lever nu som
frilans-sångare och trivs med det.

Vad har du för koppling till församlingen?
För mig har Margaretakyrkan inneburit en stor
trygghet, som en varm familj att komma till.
Jag sökte mig hit när jag flyttade till Oslo i november 2011.
Jag trivs mycket bra i församlingen och med den
värme, gemenskap men framför allt de många fina
aktiviteter och spännande event som kyrkan anordnar.

Vad har du för koppling till församlingen?
Första mötet var nog när jag sjöng på en Lucia
konsert för ca 10 år sedan. Jag kommer ihåg att
jag blev överväldigad av hur mycket folk som kom
till kyrkan. Jag kände fort att det här var en fin plats
att vara på. Sedan dess har jag haft otroligt många
fina konsertupplevelser i kyrkan, både som artist
och åhörare.
Det jag också kan nämna är att min fru och jag
gifte oss i kyrkan och vi har döpt båda våra barn där.
Men den största kopplingen nu, är så klart att jag
själv lät mig döpas. 23/12-2012 blev jag ”på riktigt”
en del av församlingen.

Vad har du för koppling till församlingen?
Jag började sjunga i Kammarkören i 2005 och har
engagerat mig i julbasarer, tidigare kyrkoråd, etc när
jag har haft tid och möjlighet att bidra. Jag är stolt
över musiklivet i Margaretakyrkan och glad för att
ha fått sjunga med så många duktiga kantorer som
körledare.
Vad tycker du är viktigt att jobba för?
Att Margaretakyrkan fortsätter att vara en intressant
mötesplats och skapa tillhörighet för alla utlandssvenskar, unga som gamla. Att musik och sång alltid är en viktig del av vår verksamhet!

Läs mer om kyrkorådet på
sidan 10.
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Vad tycker du är viktigt att jobba för?
För mig är det viktigt att jobba för att alla ska känna
sig välkomna och att Margaretakyrkan ska vara en
plats att komma till för att kunna slappna av, äta
god fika, hitta nya vänner eller prata med någon.
Mitt hjärta brinner lite extra för ungdomsverksamheten. Just nu har vi många unga som deltar
i våra aktiviteter vilket är superkul. För mig känns
det naturligt att jobba lite extra med det, vara ett
bra stöd för de svenskar som söker sig till Oslo.
Att kunna bidra och hjälpa till med svar på frågor, men även att ta fram intressanta och roliga
ungdomsaktiviteter så fler blir engagerade i vår
verksamhet.

Vad tycker du är viktigt att jobba för?
Kyrkan har ju redan en fantastisk verksamhet när
det gäller aktiviteter för ungdomar och jag tycker
det är viktigt att arbetet med att göra Margareta
kyrkan ännu mer synlig fortsätter, och att den blir
till en naturlig samlingsplats för alla svenskar i Oslo.
För min egen del så skulle jag gärna vilja ta del i
och lära mig mer om utformningen av gudstjänster.
Speciellt med tanke på hur musikens förkunnande
egenskap kan användas.
Margaretabladet 1 – 2013

Nina Norrman – kyrkomusiker
Jag heter Nina Norrman, är född västgöte och har så varit största delen av
mitt liv. Min första kantorstjänst hade jag i Gävle men de senaste 15 åren har
jag varit bohuslänning. Jag kommer alltså nu senast från en kantorstjänst på
Skaftö, denna lilla vackra ö i Lysekils kommun. Nu är det dags för mig att
bli norrman ”på riktigt” och inte bara till namnet.
Sången är mitt huvudinstrument och jag spelar förutom orgel och piano
även gitarr och flöjt. För mig är körsång det som jag tycker är allra roligast i
mitt jobb. Det får gärna vara gospel, afrikanskt eller annan musik med lite
sväng men jag sjunger också gärna klassiskt. Jag vill i körerna jobba med
musik som används i söndagens gemensamma gudstjänst och min önskan
är en sjungande församling som möts, alla tillsammans, och firar gudstjänst.
Min erfarenhet av Norge är inte speciellt stor. Det har varit några skidsemestrar där när jag var barn, några kortare semesterdygn i Oslo ett par
gånger och icke att förglömma en nordisk tågluff, för nu ganska många år
sedan, då vi åkte norska kusten norrut upp till Narvik och sedan vidare över
till Sverige. Jag ser därför nu fram emot att få upptäcka mer av Norge och
framför allt att få lära känna er alla i Svenska kyrkan. Det skall bli trevligt
att få börja arbeta i Oslo och jag ser också väldigt mycket fram emot att få
komma ut till er i satellitförsamlingarna och jobba där.
Och en speciell hälsning till alla er barn i barnkörerna – jag ser verkligen
fram emot att få sjunga tillsammans med er! Vi ses!
Nina Norrman
Margaretabladet 1 – 2013
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satellitförsamlingarna

intervju

Stavanger, Bergen och Trondheim

Kyrkkaffe i Ilen kirke, Trondheim.

Stavanger

Gudstjänster
Lördagar kl 14.00, Kampen kirke
9 mars, 13 april, 4 maj.
Babycafé
Fredagar kl 10.00-12.00, Kampen kirke
8 mars, 12 april, 3 maj.

Bergen

Gudstjänster
Söndagar kl 11.00, Korskirken
10 mars, 14 april, 5 maj.
Babycafé
Måndagar kl 10.00-12.00.
11 mars, 15 april, 6 maj.
Lokal ej fasställd, se hemsidan.
Intresseanmälan!
Svenskt café
Måndag 15 april, kl 18.00-20.00
Lokal ej fasställd, se hemsidan.
Våfflor.

Trondheim

Gudstjänster
Söndagar kl 18.00, Ilen kirke
24 feb, 24 mars, 28 april, 26 maj.
Svenskt café
Måndag 25 mars kl 18.00-20.00
Pilegrimsgården, Kjøpmannsgata 1.
Viscafé med våfflor.
Babycafé
Måndagar kl 10.00-12.00
25 feb, 24 mars, 29 april, 27 maj
Pilegrimsgården, Kjøpmannsgata 1.
Intresseanmälan!
Fler eller andra verksamheter kan förekomma,
ändringar kan ske.
Se www.svenskakyrkan.se/oslo/norge och
klicka sedan vidare på respektive plats.
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Luciatåget i Trondheim.

Fler än 100 tärnor och stjärngossar följer
Lucia när hon skrider in i Ilen kirke lördag
den 15 dec. Det är elever från Östersunds
estiska gymnasium som kommit över bergen för att sjunga för de drygt 250 personer som kommit. Det var en stämningsfull
stund med ett väl genomfört program.
Kända och mindre kända luciasånger, körsånger och musik framfördes av lärare och
elever. Ett heldagsäventyr för de medverkande och mycket uppskattat av de som
kom. Från de besökande hördes förhoppningar om att detta ska bli en tradition:
Vi kommer nästa år och tar med oss våra
vänner!
Nu är det nytt år och en vår att se fram
emot. Vi fortsätter med regelbundna gudstjänster och om intresse finns även babycafé i anslutning till dessa helger, se program. Svenskt café med svenska semlor blir
det i februari i Bergen och Stavanger, något
som var uppskattat förra våren. I Trondheim blir det semlor till kyrkkaffet den 24
februari. På ”Våffeldagen” blir det viscafé
på Pilegrimsgården i Trondheim där vikarierande musiker Lotta Karlsson musicerar
med några vänner.
Nina Norrman är den nya ordinarie
kantor som tillsammans med mig kommer
att resa till ”satellitförsamlingarna”. Hon
börjar sin tjänst 1 mars och presenteras på
sidan 13.
Dop har vi då och då, liksom samtal om
tro eller enskilda samtal. Du får gärna höra
av dig på e-post eller telefon. Som jag tidigare skrivit hoppas jag på att höra från er

som bor utanför Oslo – vad hoppas ni på
och vad önskar ni att vi kan bidra med på
den plats där du bor?
Kajsa Kvarned
Oslo i januari 2013

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

FAME – DO - RE - MI

Intervju/samtal med barnkörsföräldrarna

15 minusgrader – kommer det någon i
dag, tro? Jag är på väg till Margaretakyrkan
för en pratstund med föräldrarna till våra
yngsta sångare, ”miniorerna” 4-7 år och de
något äldre i barnkören. Det är dags att församlingen blir mer bekant med föräldrarna
till de små charmtrollen, som höjer temperaturen några grader när de framträder på
Luciadagen eller i barngudstjänsterna. Jo,
många är på plats redan, de yngsta barnen
i stora salen under Ulrika Löfgrens takt
pinne, medan föräldrarna kurar med en
kopp kaffe i lilla salen.
En liten tillbakablick först: Margareta
kyrkan har alltid varit fylld med musik.
Orgeln spelade huvudrollen i många av
NRK´s musikinspelningar för 50-60 år sedan. Redan i kyrkans barndom var mans
körerna dominerande, Sångarbröderna är
ett exempel. De uppträdde mest på fester.
Vid gudstjänster sjöng i många år damerna
i Margaretakören. Så föryngrades kören
och fick tillskott av tenorer och basar. Nu
har vi Kammarkören med sina många duktiga sångare, vi har Ung kör och alltså de
allra yngsta i barnkörerna.
Tillbaka till denna kalla lördagsför
middag i januari. Föräldrarna finns på
plats vid varje sångövning, både för att följa sina barn och för att man tycker att det
är allmänt trevligt att träffas över en kopp
kaffe. Och nu är vi nyfikna på dessa unga
familjer. Varför och hur har de hamnat i
Norge? Arbetet och kärleken är svaret de
flesta ger. När jobben blir glesare i hemlandet, söker man sig gärna till grannlandet,

det känns nära och ganska likt de egna
hemförhållandena. Anita och hennes man
kom egentligen bara för att stanna några år
och känna på hur det är att leva i Norge,
men har blivit kvar betydligt längre. Det är
de inte ensamma om. Att kärleksband har
knutits över gränsen, känner vi igen sedan
långt tillbaka. Men likheten med Sverige
visar sig inte vara helt som man trott. Då
blir Margaretakyrkan en plats dit man
söker för att finna något hemtamt. Här
firas gudstjänster med svenska psalmer,
Hosianna, Den blomstertid nu kommer.
Särskilt senhösten när advent, Lucia och
jul närmar sig, finner man vägen hit. Här
smakar kaffet och kanelbullarna och lusse
katterna alldeles enormt gott, här finns
svenska tidningar och här träffar man andra svenskar som man kan diskutera med.
Särskilt Lucia har stark dragningskraft på
svenskar överallt. Det är Anna, Erika och
Britta eniga om. Man önskar också att
barnen, antingen de finns i en helsvensk
eller svensk-norsk familj, skall få del i
svensk tradition, få träffa andra barn, prata
svenska med dem och inte minst sjunga
de kända svenska barnsångerna tillsammans. Andra föräldrar, som Per och Christine, Anita eller Britta, har låtit döpa sina
barn och sedan tagit med dem till babycaféet. Fredrik, pappa till Hedda i minikören, gifte sig med sin norska fru 2005 i
Margaretakyrkan.
Gemensamt för dem alla är tydligt: man
trivs i Margaretakyrkan och känner sig
hemma här.

Så blir det scenbyte. De allra yngsta har
övat färdigt och får sin belöning i form av
saft och bullar. Ulrika kommer, hon ser
glad och nöjd ut. ”Detta går fint”. Barnen
skall öva in och lära sig både toner och text
på några få veckor. De uppträder redan i
gudstjänsten den 3 mars.
Man hinner inte med så många repetitioner, så det gäller att öva både hemma och
i kyrkan. Ulrika delar ut information till föräldrarna och hoppas på assistans från dem.
Så är det nästa omgång. Här kommer
de äldre, något mer vana, de ställer sig
raskt upp och får kommandon av körledaren. Repertoaren för dem är ett stycke ur
”Fame”, den amerikanska filmmusikalen
och ungdomsdramat från 1980, som gått
sitt segerståg över världen. Här följer man
åtta studenter och deras utveckling till musikalartister. Våra små artister skall sjunga
”I Sing The Body Electric”, en utmaning
att lära både toner och engelsk text. Skall
bli spännande att höra!
De yngsta skall framföra ”Do Re Mi” ur
den populära ”Sound of Music”-musikalen, den kan nog många av oss äldre också
tralla med i.
Så då är det bara att uppmana alla som
läser Margaretabladet: boka in söndag kl
11.00 den 3 mars, kom och fyll kyrkan till
glädje för dessa små ivriga sångglada barn.
Jag lovar, det blir till glädje för oss alla!
Solveig Kommandantvold

”Föräldrarkören” sjunger avskedssång till Emmy Algefors.

Lotta Karlsson
Vikarierande musiker
i Trondheim

Nina Norrman
Ny musiker
(tillträder i mars)

Mobil: 92 22 43 43
nina.norrman@
svenskakyrkan.se
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Hammersborg Torg 8B
NO-0179 Oslo

Barnens sida

B-economique

Svenska Margaretaförsamlingen

B-Økonomi

Returadresse/return to:

Vill du få Margaretabladet till din brevlåda eller mail,
kontakta oslo@svenskakyrkan.se eller ring 23353250.

Annorlunda påskägg
Nu kan du lysa upp ditt köksbord med några grönhåriga figurer.

Gör såhär:

1.
2.
3.
4.

Spara en så stor del av ett äggskal som du kan.
Limma fast nedre delen av ägget på en liten kartongbit
eller träplatta.
Måla ett litet ansikte på ägget.

Fyll halva äggskalet med lite jord och tryck ner växtfrön. Växter som passar
att odlas så här är till exempel prydnadsgräs, kattgräs och smörgåskrasse.
Du kan också förodla blommor som till exempel luktärt, som du när dom växt upp
en bit kan plantera utomhus. Sådana blommor växer dock lite långsamt.

Färglägg bilden

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

