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sidan 7

Nya ansikten
sidan 6-7

Tema:

Konst i kyrka

ledare

Konst i kyrka – konstig kyrka
Konst och kyrkorum går som hand
i handske. Oftast är rummet redan
fullt av konstnärliga uttryck. Smides
konst, stenhuggarkonst, snickar
konst samsas med bildkonst och
tonkonst. Inte sällan uppskattas
kyrkorummet utifrån de estetiska eller historiska aspekterna.
Vid konserter säger många besökare, nästan ursäktande; ”Jag är inte religiös, men
musiken gör sig så väl i kyrkorummen”.
Människan njuter av det vackra och sköna och det behöver vi inte be om ursäkt
för, men konst har en större uppgift än att
enbart förmedla skönhet – även om också
den uppgiften är stor och viktig.

Konst som utmanar
En bildkonstnär, ordkonstnär, tonkonstnär
eller vilken sorts konstnär som helst, har
oftast ett syfte med sin konst; något skall
förmedlas och uttryckas. Oftast är det något angeläget som konstnären vill ha sagt
genom sin konst. Det angelägna kan ibland vara provocerande, utmanande och
svårgripbart. Hela den kristna tron är ju
faktiskt utmanande och svårbegripligt, så
egentligen borde det inte förvåna eller uppröra en kyrkobesökare om rummet fylls av
starka och provocerande konstuttryck.

Ett medeltida krucifix
I Uppsala domkyrka pågår konstutställningen ”Himlen är här”. Den består av
utdrag ur ärkestiftets 850 åriga kyrkokonsthistoria. Ett stort triumfkrucifix från
1100-talet visar Kristus som konung och
segrare på korset; med högburet kunga
kronebekrönt huvud, raka ben och armar

och en skymt av ett leende i mungipan står
han på korset. När pesten, digerdöden,
härjade 100 år senare blev denna form av
korsbild ”provocerande” – eller åtminstone
inaktuell. Istället framställdes nu Jesus på
korset som svårt lidande, utmärglad och
med en törnekrans nedtryckt på sitt hängande huvud. För den pestplågade samtiden
berättade en sådan bild om en Jesus som
är medlidande och plågad ”precis som vi”.

Levande församling
– levande kyrkorum
En levande församling kommer ständigt
tillföra konstnärliga uttryck till sitt kyrkorum; ibland provocerande, ibland sköna,
ibland både ock, men förhoppningsvis alltid relevanta. Några av dessa uttryck kommer att berätta om, eller ställa frågor om,
viktiga aspekter av tron och det mänskliga
livet.
En av kyrkokonstens syfte, oavsett om
det varit ton-, ord- eller bildkonst, har alltid varit att försöka spegla det himmelska –
att återge lite av den himmelska glansen. Så
var medeltidens starka färger på träbilder
och väggmålningar tänkta; de stod i stark
kontrast till det vardagsgråa. Att stiga in i
färgprakt, skönhet och glans var avsett att
ge en försmak av det himmelska. Att möta
Margaretakyrkans fantastiska kyrkorum
kan förhoppningsvis ge samma upplevelse,
och de nya fönstren som är på väg skall bidra till det.
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Medlemskap
Vill du bli medlem i Svenska kyrkan i Norge eller är du osäker på
om du är medlem? Kontakta expeditionen tel. 23 35 32 50.

Upplaga ca 4200 ex. Tidningen är gratis.

Kristina S Furberg
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De fönster som kommer att pryda kyrko
rummet har himlarymden som motiv.
Konstnären Rigmor Bové har byggt fönstren utifrån psaltarpsalm nr 8; ”När jag ser
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din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då
en människa att du tänker på henne, en
dödlig att du tar dig an honom?”. Våra nya
kyrkfönster är tänkta att ge ett himmelskt
perspektiv – ställa vår mänskliga existens i
perspektiv till himlarymdens storslagenhet.
Vackert blir det säkert. Förhoppningsvis
blir det också utmanande konst, det vill
säga konst som utmanar vår tanke och vår
tro – i bästa fall på ett uppbyggligt sätt, och
åtminstone på ett sätt som vidgar vyerna.
Det är med dessa förhoppningen församlingen välkomnar till körsång, orgel
dagar, söndagsgudstjänster, filmaftnar och
allt annat av konstnärliga uttryck som erbjuds. Här är ett rum och en miljö där det
mänskliga ställs i ett gudomligt perspektiv
och vi utmanas att vidga vyerna. Välkommen hit för att se och låta dig utmanas!
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Konﬁrmation!
i Margaretakyrkan
Kyrkorådet har ordet

kyrknytt

Konfirmation i Margaretakyrkan
När:

Vi ses första advent och
planerar då vårens träffar.
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst i slutet på maj eller
början på juni.

Hur:

Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds
ögon är alla människor
värdefulla. Konfirmationen är
ett sätt att bekräfta detta för
just dig.

Vi träffas, skapar, leker, firar
gudstjänst, skrattar och
upptäcker vad kristen tro kan vara tillsammans. Du har möjlighet att
döpas under din konfirmationstid om du inte är döpt. Vi åker också på
ett helgläger.

Vem:
Varför:

För dig som är 14-15 år. (Kontakta Per Anders för mer
information om vuxenkonfirmation.)

För att du blir tagen på allvar för den du är. Du får
ifrågasätta, hålla med, fundera och skapa dig en bild
av vad kristen tro kan vara. Du får uppleva gemenskap, få nya vänner
och åka på läger.
För mer information eller intresseanmälan:
Per Anders Sandgren, präst Frida Johansson, församlingspedagog
+47 97 03 14 92		
+47 92 22 55 32
peranders.sandgren@
frida.johansson@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se

Musik i Margaretakyrkan hösten 2014
slutet på maj eller början på juni.
Under hösten fortsätter satsningen ”Musik i Margareta

8 oktober
Kristi sista frestelse kom ut 1988
och är gjord av Martin Scorsese.
Filmen bygger på en fri tolkning av
Jesusberättelsen. Fokus ligger på
Jesus största frestelse nämligen
att leva ett helt normalt liv istället
för det liv han fått som utvald av
Gud. Frågan om kallelse och livsval är framträdande.

ni sett några bin och humlor i sommar
När: Kanske
Vi seshar
första
advent och planerar då vårens
och kan nu minnas den goda sommaren som
träffar.
Konfirmandtiden
enså
många
av oss har haft. avslutas
Regn var med
det inte
konfirmationsgudstjänst
i av, men desto mer
mycket

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

Pianokonsert med Eline Dalhof.

9 okt

BDM Mässingkvintett.

Konfirmationen
tre år i församlingen. En stor del av
sitt arbete skall hon utföra

16-19 okt Orgeldagar med instrumentalister
varje kväll.

är ett sätt

25-26 okt

Stavangerför
och Trondheim.
Kristina
S Furberg
är tillsvidareanställd
Vem: För dig som är 14-15 år. (Kontaktai Bergen,
Per Anders
att Diakonen
bekräfta
detta
för
just dig.
och
har
sitt
huvudsakliga
arbete
i
Oslo.
(Läs
mer
om
Anna
och
Kristina
på sidan 6 resmer
information
om
vuxenkonfirmation)
Gospelhelg.

1 nov

Musik på Alla helgons dag.

8 nov
9 nov
29 nov

Mail: mikael.strandberg@
svenskakyrkan.se
Mobil: 909 77 032

möjlighet att döpas under din konfirmationstid om du inte
Den nya terminen betyder några
värdefulla.
är döpt. Vi åker också på ett helgläger. nya medarbetare. Prästen Anna människor
Runesson har kontrakt på

28 sept

pektive 7.)

Varför:
För att du blir tagen på allvar förNy
den
du är. Du får ifrågasätta, hålla med, fundera
entré
Invigning
av nya kyrkfönster.
”Himmelen Inom” – svensk folkmässa.
och skapa dig en bild av vad kristen tro kan
vara.
får uppleva
gemenskap,
Kyrkans
entré Du
till kyrksalarna,
Hammersborg
Torg 8c, byggs just nu om och blir handiFesthögmässa med kör och musiker.
kappsanpassad.
få nya vänner och åka på läger.

!

Konsert och utställning.

Nya kyrkfönster

12-14 dec Luciafiranden.
Carolsgudstjänst och Mariamusik.

I september och oktober monteras de nya vackra kyrkfönstren gjorda av Rigmor Bové.

För mer information
eller
intresseanmälan:
De invigs
8 och
9 november (se kalendern på sidan 8-9).

Kyrkostämma
Per Anders Sandgren, präst
Frida Johansson, församlingspedagog
Kyrkostämman sker söndag 26 oktober efter gudstjänsten. På dagordning står bland an+47 97 03 14 92
+47 92 22 55 32
nat budget och val av kyrkorådet för år 2015. I budgeten blir några av det kommande
per.anders.sandgren@svenskakyrkan.seårets viktiga satsningar
frida.johansson@svenskakyrkan.se	

tydliga. Eventuellt får vi också möta vår nyutnämnde ambassadör

Film är konst och så är också våra liv. Under hösten kommer vi att träffas en onsdag i månaden för att diskutera tros- och livsfrågor
utifrån fyra mycket olika och speciella Jesusfilmer. Life of Brian, Kristi sista frestelse, Son of Man och Matrix. Vi träffas i kyrkans läsrum
efter onsdagsmässan (mässan börjar kl. 18.30). Kyrkan bjuder på dricka och popcorn.

10 september
Life of Brian kom ut 1979 och är
en produktion av Monty Python.
Filmen utspelar sig under Jesus tid
och följer personen Brian som under olyckliga omständigheter sammanblandats med Jesus. I Norge
förbjöds den att visas då man
tyckte den var blasfemisk. Men
stämmer det att den är blasfemisk?
I boken Jesus of Hollywood skriver
forskaren Adele Reinhartz att det
är en av de bättre Jesusfilmer som
gjorts rent historiskt.

Vill du
ta kontakt med
kyrkorådet?

av solstrålar. Så står nu
«Biet i blomman.
hösten för dörren och med
Regndroppen på tulpanens blad
kyrkan” med både kyrkans och externa musiker.
Konfirmationen är en
den nya arbetsinsatser.
Se detaljer i kalendern
8-9. skapar, leker, firar gudstjänst,
Barn som går
på tå.
Hur:påVisidorna
träffas,
skrattar
och
bekräftelse av ditt dop.
En solstråle.»Du har
upptäcker
vad kristen tro kan vara tillsammans.
7 sept
Trio Nordic
Block.
I Guds ögon är alla
Ur: Ögonblick av Bo Setterlind Nya ansikten
20-21 sept Marcantica, svensk flickkör från Mark och Hyssna.

21 dec

Tala film – tala liv

!

12 november
Son of Man är en sydafrikansk film
som kom ut 2006 och är gjord av
Mark Dornford-May. Filmen är ett
återberättande av Jesus liv utifrån
nutida sydafrikanska förhållanden.
Den speglar de politiska spänningarna i det fiktiva Judeen som en delstat i Sydafrika där olika partier strider
om makten. Filmen är ett konstnärligt
mästerverk och mycket stark.

10 december
Matrix kom ut 1999 och är gjord av
bröderna Wachowski. Matrix betyder ”gjutform” och syftar på den
verklighet vi tror oss leva i men som
i verkligheten är ett dataprogram
tillverkat av maskiner som tagit över
världen. Hackern Thomas Anderson
ifrågasätter den verklighet han lever
i och kommer så småningom över
till den sanna verkligheten. Utifrån
denna blir han en levande hacker
som kan ta sig in i den fiktiva världen. I filmen möter vi spännande
paralleller till både Gud, Jesus och
den heliga Anden.
Margaretabladet 3 – 2014

Ur kyrkoboken
Döpta
24/5
25/5
2/8
6/8
17/8

Konfirmerade
15/6

Axel Wernhoff vid stämman.
I budget för 2015 kommer vissa förändringar av kyrkorummet planeras. Bland annat
en ombyggnad som innebär att också rullstolsburna enkelt har tillgång till kyrkorummet.
Just nu finns en tillfällig ramp som behöver ersättas med en permanent konstruktion.

Vigda

Höstens kollekter

24/5

Kyrkorådet har beslutat att prioritera två kollektändamål under höstens gudstjänster. Kirkens bymissjons café Møtestedet samt Tent of Nations.
Møtestedet är ett café som ger hemlösa möjlighet till att sätta sig ned, få något att äta
och inte minst få lite värme. Både fysisk och mänsklig. Detta drivs av frivilliga och är
viktigt för våra medmänniskor på gatan.
Tent of Nations är ett freds- och försoningsprojekt på Västbanken som pågått i 14
år. Det syftar bland annat till att föra samman människor från olika kulturer för arbete
och samtal om försoning. Platsen för detta är en farm med oliv- och vinträd som huvud
näringen. Gården och marken är under ständigt hot. Projektet har som motto ”Vi vägrar
att vara fiender”. I maj i år skövlades 1500 träd och våra kollekter bidrar till återplantering. Kyrkorådet har beslutat att stödja den icke-våldskamp som sker i en för Västbanken
allt mer våldsam vardag.

20/4

7/6
28/6
29/6
12/7
20/7
9/8

Basaren
Höstens verksamhet är i full gång när vi får bladet i vår hand, och förutom de hållpunkter
under hösten jag redan nämnt vill jag avslutningsvis nämna basaren 21 och 22 november redan nu. Till basaren vill jag hälsa alla varmt välkomna att bidra på det sätt som är
möjligt. Du kan bidra med arbetsinsatser under själva dagarna, eller i veckorna före. Ta
kontakt med församlingens expedition. Alla är varmt välkomna med det man kan.
Jag hoppas att vi möts under höstens många gudstjänster och arrangemang både i Oslo
och i övriga Norge.
Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande
Margaretabladet 3 – 2014
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Herresthal

Anders Lindvall &
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Rebecka Bergner
Thomas Olsson &
Maria Rodrigues
Cato Ljones & Ulrika Ölmeby
Adam Lundstedt &
Ida Hammervold Midtbø

Avlidna
26/6
20/7

Maivor Berg
Shirley Pedersen
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stavanger, bergen, trondheim

En konstnärlig bildväv
Livet är som en bildväv. Allt man gör, alla man möter och allt som
händer en är som en liten tråd, ett litet inslag i just din personliga
bildväv. Tillsammans väver vi varandras bildvävar.
En väv likaväl som en tavla behöver betraktas på avstånd. Tittar man på den
på nära håll så ser man bara en massa trådar och förstår inte att det kan bli ett
mönster av det. Om man backar några steg så kan man se hur den där lilla,
lilla tråden i kanske en helt utstickande färg, tillsammans med alla de andra
trådarna bildar fantastiskt vackra mönster. Utan den där lilla udda tråden
hade mönstret i bildväven varit mycket fattigare.
Varje väv har också en guldtråd. Denna tråd är det Gud som väver in i ditt
liv. Guldtråden är heligheten och andligheten i livet. Ibland syns tråden tydligt och klart och ibland kan den kanske vara övertäckt av andra trådar i livet.
Tar man några steg tillbaka så kan man se hur Gud finns i livet.
Människor vi möter på vår livsväg bidrar med sin tråd i din väv. På den här
sidan kan du läsa lite mer om Anna som är ny präst i Svenska kyrkan i Norge.
Hon är den präst som från och med i höst kommer att vara med i Stavanger,
Bergen och Trondheim och bidra med sina trådar i vår väv. Välkommen med,
du också, och bidra med just din tråd i vår gemensamma livs-väv.

Familjekyrkis
i Kampen kirke kl. 11.00-13.00
En verksamhet för hela familjen – pyssel & knåp, sång,
fika, samtal och en avslutande gemensam andakt.
Alla – ung som gammal – hjärtligt välkomna!
Lördag 6 sept
Lördag 4 okt – Utdelning av Barnens bibel.
Lördag 1 nov
Lördag 6 dec kl. 15.00 – Lucia- & Adventsgudstjänst.

Nya tag

Bergen

Så ser det ut för många ungdomar inför höstterminen. Många unga
svenskar kommer till Oslo för att jobba eller studera. För flera är det
kanske första gången man flyttar hemifrån och får ett riktigt jobb. Men
många har ju redan bott i Oslo en kortare eller längre period. För alla
unga svenskar finns Ung i Oslo, som är en mötesplats för gemenskap,
samtal, gudstjänster, sång och en massa kuligheter!

Gudstjänster
i Korskirken kl. 11.00
Söndag 7 sept
Söndag 5 okt – Utdelning av Barnens bibel.
Söndag 2 nov
Söndag 7 dec kl. 15.00 i St Jakob kirke
		
– Lucia- & Adventsgudstjänst.

Trondheim

Gudstjänster
i kapellet på Thomas Angells Stiftelse kl 18.00
ingång från baksidan, Kanikestrete
Söndag 31 aug
Söndag 28 sept
Söndag 26 okt – Utdelning av Barnens bibel.

Ny termin, nya utmaningar och nya tag, en förväntan och glädje
över att gå i en ny fas i livet, men också säkert en nervositet och
osäkerhet om vad livet ska komma att bli.

Välkommen!

Konfirmation 18+

Nu finns chansen till konfirmation
18+! Det blir samtal och upplevelser om livet, Gud, kärlek och
en massa annat mellan himmel
och jord! Konfirmationen avslutas
med en konfirmationsgudstjänst.

Söndag 30 nov kl. 18.00 i Ilen kirke – Adventsgudstjänst.
Lördag 13 dec kl. 16.00 i Ilen kirke – Luciagudstjänst.

Nina Norrman
Musiker

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

Anna Runesson
Präst

Telefon: 41 29 14 56
anna.runesson@svenskakyrkan.se

Utdelning av Barnens bibel
I oktober delar vi ut Barnens bibel till alla
barn i 4-årsåldern som vill ha. För att vi
ska veta hur många biblar vi ska ta med
– anmäl det till Nina Norrman.
Stavanger: 4 okt kl. 11.00.
Bergen: 5 okt kl. 11.00.

Trondheim: 26 okt kl. 18.00.

I samarbete med Ilen menighet.

Babycafé måndagen efter gudstjänsten kl. 10.0012.00 i Pilegrimsgården.

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

Hej då
fattigdom!

Anna Runesson in a Nutshell
Präst med särskilt ansvar för församlingarna i Trondheim, Bergen och
Stavanger.
Tidigare relation till Norge:
Under två år (2011-2013) deltog jag i en distanskurs för enskild själa
vård. Kursen var ett samarbete mellan St. Lukas själavårdsinstitut
i Sverige och Institutt for Sjelesorg vid Modum Bad i Norge. Denna
kurs innebar att två av de obligatoriska kursveckorna var förlagda
i Norge. Vid dessa båda tillfällen passade jag på att också besöka
Svenska Margaretakyrkan i Oslo.

Detta ser jag särskilt fram emot i församlingsarbetet:
Gudstjänsten och allt som följer av denna i församlingens arbete.

matkasse.svenskakyrkan.se

På plats någonstans i
Oslo, ett ambulerande
café, för att möta unga
svenskar och visa på
att det finns en svensk
kyrka i Oslo.

hakan.appel@svenskakyrkan.se
Facebook: Ung i Oslo

Ung kör

På måndagar kl. 1921 finns Ung kör, en
mötesplats för unga
svenskar som gillar
att sjunga!

Ung i Oslo-kvällar

I höst kommer det att bli många möjligheter att
ses i Margaretakyrkan. Träffarna är på onsdagar
och söndagar. Det blir spännande gäster, goda
samtal, filmkvällar ”tala film – tala liv”, spelkvällar, gemenskap och så klart – mat och fika!

Ons 3 sept Upptakt
Sön 14 sept Valvaka
Ons 24 sept Ung i Oslo
Sön 28 sept Ung i Oslo
Sön 12 okt Ung i Oslo
Ons 22 okt Ung i Oslo
Fre-lör 24-25 okt Nikodemusnatt, övernatta i kyrkan
Ons 29 okt Ung i Oslo
Ons 5 nov Ung i Oslo Mässa och måltid i kapellet
Ons 19 nov Ung i Oslo

svenake.svensson@svenskakyrkan.se
Facebook: Ung kör Margaretakyrkan

Nyanställd som:

Sedan är jag en stor beundrare av aposteln Junia, den första kända
aposteln som är kvinna (Rom 16:7)!

Varje gång du väljer Fairtrade-märkta
bananer bidrar du till att bananodlaren kan
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Läs mer på fairtrade.se

Cykelcaféet

Info Ung i Oslo

Info Ung kör

Avslutnings-BBQ för Ung i Oslo innan sommaren.

Håkan, Frida, Anna och Sven-Åke

Fler eller andra verksamheter kan förekomma, ändringar kan ske.

Favoritgestalt i bibeln, och motivering till varför:
Jag har alltid fascinerats av Mose. Man tror att han är så tuff och
stark, men när man läser om hans kallelse så visar det sig att han är
rätt svag och faktiskt rädd för sin uppgift. Fem gånger försöker han
övertyga Gud om att Gud nog ändå gjort ett misstag i att vilja skicka
just honom. Det är först när Gud blir arg på honom som Mose lunkar
iväg och gör som Gud sagt. Jag tycker det är befriande att Gud inte
drar sig för vår mänsklighet och att det bräckliga i oss faktiskt är
starkt nog för Guds rike (2 Mos 3:1-4:17).

Mable Matetsu,
bananodlare, Ghana
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ung i oslo

Stavanger

Favoritpsalmvers:
"O kärlek som är det eviga livet i växlingen här, smält om våra hjärtan
i altarets glöd och rena vårt stoft från all krankhet och död, att glada
vi känna som eld i vårt blod, de levandes mod”, Psalm 258:7.
Margaretabladet 3 – 2014

Kort om Kristina Sandgren Furberg
Nyanställd som:
Diakon.

Tidigare relation till Norge:
Min farmor Emelie Pedersen, som hon hette då hon föddes på gården Bosvik i trakten av Larvik.
I tonåren flyttade hon till Västerbotten med sin familj. Hon gifte sig så småningom med August
Furberg. Det skedde i Indien men det är en annan historia.
Favoritgestalt i bibeln, och motivering till varför:
Jag anar att jag gör det för lätt för mig om jag svarar Jesus... så jag svarar den kanaaneiska kvinnan som vi inte vet namnet på som Matteus skriver om i sitt 15 kapitel. Jag tycker om hennes
envishet och kreativitet och att hon hjälper Jesus att förstå vidden av sitt uppdrag. Han har kommit för att berätta om vem Gud är för alla, inte bara för Israels folk.
Detta ser jag särskilt fram emot i församlingsarbetet:
Först ser jag fram emot att få lära känna fler och förstå mer av sammanhanget och främst de
diakonala behoven och resurserna. Sen ser jag fram emot att få bidra med den jag är och det jag
kan, gärna i samverkan med andra.
Favoritpsalmvers:
Oj det var svårt, det finns ju så många. Jag väljer 253, den har tre verser och jag väljer alla tre.
Den handlar om tro, hopp och kärlek och är skriven 1902 av Ida Granqvist som var missionär
i Sydafrika och lyriker. Psalmen har gett mig uppmuntran och tröst många gånger när tillvaron
känts svår. Det är inte oss själva det kommer an på men om vi ber om tro, hopp och kärlek så kan
vi, tillsammans segra över död och destruktivitet.
Margaretabladet 3 – 2014
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kalender

Vi startar terminen med en festlig
dag där barnkörerna medverkar.
Gudstjänst, kaffeservering och presentationer. Kakbuffé: alla bidrag
är välkomna!

Veckoprogram
från måndag 1 september

11.00 			
		

Musikal och 4-årsbiblar

Upptaktsfest

AUGUSTI

Ons 8e

Vecka 35 – OBS! ingen verksamhet

Tors 9e

19.00 Musik i Margaretakyrkan:
BDM Mässingkvintett.

Lör 11e

10.00 Barnkörerna övar.
Kyrkis.

Sön 12e

Tacksägelsesdagen
11.00 Familjegudstjänst med barnkörer
och musikalen ”Moder Jord, Mr
FNatt och Living Stones”. Utdelning av Barnens bibel till 4-åringar.

Ons 27e 9.00-12.00 Expeditionen öppen.

Söndag

18.30 Kvällsmässa.
Tors 28e 9.00-12.00 Expeditionen öppen.

Gudstjänst (se kalendern).
Kyrkkaffe.

17.00–20.00 Ung i Oslo se sidan 7 eller
		
Facebookgruppen ”Ung i Oslo”.

Måndag

Lör 30e

10.00 Barnkörerna övar.
Kyrkis.

Sön 31e

11 sön efter trefaldighet
11.00 Upptaktsfest. Högmässa.

SEPTEMBER

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

18.00–21.00 Hantverkscafé i Lilla salen 		
		
(ingång 8C).
19.00–21.00 Kammarkören i Stora salen		
		
(ingång 8C).

Onsdag

12.00 			

Onsdagsträff (se kalendern).

18.30 			
		

Kvällsmässa i kyrkan eller 		
Mariakapellet.

19.15 			
		

Tala tro och liv – samtalsgrupp
se kalendern för datum.

			
		

Tala film och liv
se kalendern för datum.

			
		

Ung i Oslo se sidan 7 eller
Facebookgruppen ”Ung i Oslo”.

Kräftskiva
Välkommen till
höstens kräftskiva.
Pris: 170 kr för
vuxna, 50 kr för barn
(upp till 12 år)
Ta med egen dryck. Begränsat
antal platser.
Anmälan senast 9 september
till expeditionen. Ange antal
vuxna/barn, telefonnummer samt
eventuell specialkost eller allergi.

Mån 1a

18.00 Majklubben.

Ons 3e

19.15 Samtalsgrupp – tala tro och liv.
Upptakt Ung i Oslo.

Sön 7e

12 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.
16.00 Musik i Margaretakyrkan:
Trio Nordic Block, blockflöjttrio.

10.00–12.00 Kyrkis. (Ungefär varannan lördag).

Gospelhelg 25-26 okt

11.00-12.00		Barnkören i Stora salen
Kom med och prova
på gospel. En helg både för
(ingång 8C).
Kom med och prova på gospel.
(Ungefär varannan lördag).dig som är van
Eneller
helgovan
bådegospelsångare.
för dig som är van

Sön 14e

10.00 Barnkörerna övar.
Kyrkis.
13 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa.

Svenska kyrkan i Oslo

Pris: 300 NOK

Hantverkscaféet:
Hantverksgrupp Oslo
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18 sön efter trefaldighet
11.00 Orgelhögmässa.

Vecka 43
Ons 22a 12.00 Onsdagsträff.
Lör 25e

18.00 Musik i Margaretakyrkan:
Marcantica. Svenska flickkören
från Mark och Hyssna. Dirigent
Marie Englund.

Vecka 39
Ons 24e 12.00 Onsdagsträff.

18.00 Musik i Margaretakyrkan:
Pianokonsert med Eline Dalhof.
Verk av Prokoffiev och Schubert.

Pris: 300 NOK
(inkl. notmaterial och mat)

(inkl. notmaterial och mat)

Anmälan: senast 11 okt på mail:
senast 11
oktober på mail till
nina.norrman@svenskakyrkan.se
Ange: namn, adress, telefon,
nina.norrman@svenskakyrkan.se
stämma,
mail samtär:
ev specialkost
De uppgifter
vi behöver

I samband
med anmälan
namn, adress,
telefon,
stämma,betalas
avgiften
300 nok till konto 9046 05
mail samt
ev specialkost
05711 Svenska Margaretakyrkan.

I samband med anmälan
betalas avgiften 300 NOK
Frågor: Ring Nina tel. 92 22 43 43.
till konto 9046 05 05711 Svenska Margaretakyrkan.

OKTOBER
Expeditionen stängd.

17.00 Barnkörerna övar. OBS! dag.
Ons 1a

19.15 Samtalsgrupp – tala tro och liv.

Sön 5e

Den helige Mikaels dag
11.00 Högmässa.

Vecka 44

18.00 Majklubben.

Lör 1a

Alla helgons dag
14.00 Musik i Margaretakyrkan:
Margaretakyrkans Vokalensemble
och instrumentalensemble.
OBS! tiden.

Sön 2a

Sön efter alla helgons dag
11.00 Högmässa.

NOVEMBER
Mån 3e

18.00 Majklubben.

Ons 5e

12.00 Onsdagsträff.

Lör 8e

10.00 Barnkörerna övar.
Kyrkis.
17.00 Invigning av de nya kyrkfönstren.
”Himmelen Inom”
– en svensk folkmässa.
Kammarkören, solister och
instrumentalensemble.

Sön 9e

Frågor: Ring Nina tel. 92 22 43 43
Margaretabladet 3 – 2014

Vecka 48
Ons 26e 19.15 Samtalsgrupp – tala tro och liv.

Mer information:
www.fairtrade.se

13.00 Musik i Margaretakyrkan:
Trio Mediaeval. Utställning.

Sön 30e

1 sön i advent
11.00 Högmässa.

Julbasar

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

Den årliga julbasaren där
du kan hitta svensk mat,
lotterier och hantverk
av bästa kvalitet.
Det finns också
kaffeservering. Allt
överskott går till
välgörenhet.

Kyrkostämma

Allhelgonahelgen

Margaretaförsamlingen
inbjuder till kyrkostämma
efter högmässan den
26 oktober.

Tänd ett ljus för någon
som gått bort och njut
av vacker musik.

Ons 29e 19.15 Samtalsgrupp – tala tro och liv.

Vecka 41
Mån 6e

19 sön efter trefaldighet
11.00 Gospelmässa.
Kyrkostämma.

Domssöndagen
11.00 Högmässa.

Lör 29e

Gospelhelg.
Projektkör med Anki och
Magnus Spångberg.

Vecka 45

Vecka 40
Mån 29e		

Sön 26e

Sön före domssöndagen
11.00 Högmässa.

13.00 Barnkörerna övar.

10.00 Kyrkis.

25-26 okt

Sön 21a		14 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Marcantica medverkar.

på hemma i förväg.

avslutas
Helgen leds av Anki & MagnusHelgen
Spångberg
från Örebro.
På 80-talet ledde de tillsammans
kören
”Joybells”,
med
Gospelmässa
Magnus som kapellmästare och
Anki som körledare.
i Margareta
kyrkan
Magnus arbetar som kapellmästare åt Triple & Touch
söndag kl. 11.00.
och Anki är producent för musikklasserna på Karl Johan
Helgen leds av Anki
skola i Örebro.
Magnus
Tillsammans jobbar de mycket&med
”Star ForSpångLife” och
är musikansvariga för ”Stockholm
Gospel”
ca 20￼ år.
berg
från sedan
Örebro.

Kammarkör-gruppen:
Kammarkören Margaretakyrkan

Sön 19e

Sön 23e

Café med provsmakning,
utställning, informationsbildspel och annat spännande.

19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Diplomorganist Kurt
Wiklander, Tanum.

Du får ett förberedelsematerial
(not och stäminspelning) Lör 27e 10.00 Kyrkis.
eller ovan gospelsångare.
Sön 28e
15 sön efter trefaldighet
att öva på hemma i förväg. Helgen avslutas med
Du får ett förberedelsematerial
11.00 Högmässa.
Gospelmässa i Margaretakyrkan
söndag
kl.
11.00
(not och stäminspelning) att öva

Anmälan:

19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Oslo Musikhögskolas
kyrkomusikstudenter.

19.15 Tala film och liv.
Lör 13e

Lör 20e

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

Ung kör-gruppen:
Ung kör Margaretakyrkan

Lör 18e

Vecka 37

Lördag

Babycafé-gruppen: Babycafé Oslo

19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Domkyrkoorganist Claes
Holmgren, Visby.

Ons 17e 19.00 Kräftskiva.

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

Ung i Oslo-gruppen: Ung i Oslo

Fre 17e

Sön 16e

21-22 nov Julbasar.

Fairtrade Challenge

Tors 16e 17.00-20.00 Fairtrade Challenge.
19.00 Musik i Margaretakyrkan:
Domkyrkoorganist Kåre
Nordstoga från Oslo.

Vecka 46
Ons 12e 19.15 Tala film och liv.

Vecka 47

Vecka 42

Ons 10e 12.00 Onsdagsträff.

Vecka 38

Torsdag

Gilla sidan

19.15 Tala film och liv.

Vecka 36 – grupper och körer startar

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

12.00 Onsdagsträff.

16-19 nov Orgeldagar.

Tisdag

Alla fyraåringar får var sin
Barnens bibel. Anmäl till
exp. tel 23 35 32 50 senast
10 okt om ditt barn vill ha
en bibel.

21 sön efter trefaldighet
14.00 Stor festhögmässa med kör och
musiker. OBS! tiden.

Margaretabladet 3 – 2014

Fönsterinvigning 8-9 november
Ingen kan ha missat det! Nu får vi nya vackra kyrkfönster!
Vi firar i dagarna två.
Lördag 8 november kl 17.00
Invigning med den svenska folk
mässan ”Himmelen inom” av Anders
Nyberg. Medverkar gör bland
andra Kammarkören, solister och
instrumentalensemble. Ingen anmälan.
Festbuffé (direkt efter invigningen)
Begränsat antal platser. Anmälan via
hemsidan eller expeditionen från
1 oktober.
Söndag 9 november kl. 14.00
Festlig invigningshögmässa med kör
och musiker. Ingen anmälan.

Foto: Julie Kristofferssen
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tema: konst i kyrka

Margaretakyrkans
altarmålning
Svenska Margaretakyrkans arkitekt Lars
Israel Wahlman (1870 – 1952) var i sin tid
en av Sveriges ledande kyrkoarkitekter.
Han slog igenom och väckte beundran
med Engelbrektskyrkan i Stockholm
som invigdes 1914. Besök den gärna
när ni har tid över i Stockholm, den är
väl värd det! Den ligger som ett krön
på en klippa, med församlingssal och
prästgård intill.
Som Margaretakyrkan, alltså, som var nästa
kyrka som arkitekten ritade några år senare.
Man känner väl igen sig i den då banbrytande
stilen, med prägel av jugend och noggrannhet med alla detaljer. Dit hörde bland annat
för Wahlman att etablera ett gott samarbete
med någon eller några konstnärer. Nästan alla
hans kyrkor har nämligen en monumental
kormålning.
Valet av konstnär var säkert grannlaga.
Östersunds nya kyrka, en Wahlmankyrka
från 1940, har en altartavla av Hilding Linnqvist. Det berättas att när konstnären där
visade sitt färdiga arbete för arkitekten så
utbrast denne: ”Du har stulit min kyrka!”
I Margaretakyrkan verkar det dock ha varit
en god samstämmighet mellan arkitekten
och de anlitade konstnärerna Gunnar Torhamn och Tor Hörlin. Den förstnämnde
var den som fick uppdraget att utföra den
stora altartavlan i al fresco-teknik. Tekniken
innebär att färgpigment blandas med vatten
och målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs.
Resultatet blir hållbarare än målning på torr
puts. Men mycket hänger på konstnärens
planering då det är omöjligt att göra några
ändringar sedan putsen torkat.
Gunnar Torhamn (1894 – 1965) kom
från östra Blekinge och hade sitt namn efter Torhamns socken. Han var präglad av
sin hembygd, dess skärgårdsbönder, fiskare,
sjömän och lotsar, och smög nog in deras
ansiktsdrag på kyrkoväggarna, i synnerhet
när det handlade om de som blev kallade
till människofiskare vid Genesarets sjö. Han
började dock som skulptör, men det blev
till sist måleriet som segrade. Som lärare vid
konstakademin hade han Olle Hjortzberg
som varit Wahlmans medarbetare i Engelbrektskyrkan. Det var Hjortzberg som rådde Torhamn att stanna vid det sakrala må-
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utan, den befäster en
leriet. Kanske han
barnslig föreställning
också
förmedlade
där man snarare hade
kontakten med arkitekönskat en antydande symten.
bol för det översinnliga. Men
Motivet för Torhamns
IM
a.
arga
n
det
är ju inte Torhamns fel utan
målning i Margaretakyrkan är Jesu
v
i
r
k
retak
a ins
yrkans
takmålningar finns saligprisningarn
snarare Hörlins, takmålarens.
bergspredikan. Berget blir till en predikDäremot fullföljes på ett fint sätt motivet med
stol från vilken Mästaren delar ut sina saligprisningar och liknelser över de nästan trappstegsvis församlade, som bergspredikan i långhusets takmålning. Där finns den utskrivna
inkluderar vuxna, barn (som ser ut som vuxna i miniatyr!) och även texten till bergspredikans inledningsord, de så kallade saligprisen fårhjord med sin herde. Den som varit på det för originaltillfäl- ningarna. Jag hörde häromdagen vid Olsok hela texten läst av
let antagna stället, en långsträckt sluttning ner mot Genesarets sjö, Henrik Mestad på Vestfrontplassen framför Nidarosdomen. Det
ser att Torhamns tolkning är symbolisk. Där finns inga höga klip- är sannerligen ”Tidenes störste tale”, i synnerhet de åtta saligprispor. Man kunde ha väntat sig en mer förtrolig och människonära ningarna. Så nästa gång ni ser Torhamns altartavla, luta er också
gestaltning av en som hade sina rötter i den blekingska väckelsen. bakåt och läs i taket vad han på berget just säger, med den gamla
Men här är det den upphöjde Kristus som talar. I takmålning- bibelsvenskans sköna ord: ”Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall
en ovanför fullföljes tanken på Treenigheten, med Andens duva vederfaras barmhärtighet”!
och Gud Fader själv. Den sistnämndes bild hade man helst varit
Örjan Lundqvist
Margaretabladet 3 – 2014
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tema: konst i kyrka

Gunilla Hegfeldt 1915 – 2014

— Margaretakyrkans egen konstnär

Gunilla är död, hon avled stilla den
16 april några veckor innan hon
skulle ha fyllt 99 år. Vi får väl lov att
kalla henne Margaretakyrkans egen
konstnär. Församlingen sörjer sin
äldsta medlem och minns henne
med stor tacksamhet för allt vad hon
betytt och gjort för oss.
Gunilla föddes i Göteborg, växte upp i
Motala och Norrköping och tillbragte
största delen av sitt liv i Norge. Hennes
mor dog ung i spanskan, fadern blev inte
heller så gammal, men levde länge nog för
att Gunilla skulle få ett nära förhållande
till honom. Ofta talade hon varmt om sina
föräldrar och sin moster, som trädde in
som en vicemamma efter moderns död.
Sin konstnärsutbildning började hon på
Valands konstskola i Göteborg, och efter
några års uppehåll i Tyskland, där hon lär-

de tillskärning och även träffade sin blivande man, tandläkare Johnn Engelbrektson,
hamnade hon i efterkrigstidens Oslo. Hon
fortsatte utbildningen vid Statens kunstog håndtverksskole og Kunstakademiet här
under bland andra Jean Heiberg och Per
Krogh. Hon har fått flera stipendier och
gjort många studieresor framför allt till
Italien, Frankrike och Danmark. Mer om
hennes utveckling kan man läsa i Kunstnerleksikon, band två. Till att börja med
bodde de i hans tandläkarpraktik på två
små rum – bostäder fanns det inte många
av då – där också tvillingarna Kikki och
Richard föddes. Livet på Vaterland har hon
beskrivit med ord och bild i häftet ”Året
var 1946”. Här får man en livlig beskrivning av de första åren efter kriget ”…brist
på bostäder, de flesta av våra vänner bodde
också trångt, – men så trevligt vi hade det
tillsammans, all ransonering till trots.”

Intresserade i församlingen och besökare i kyrkan kan få ett gott intryck av
hennes konst genom att gå en liten konstrunda i kyrkan. Gunilla var oerhört generös. Många år fick julbasaren små blad
till utlottning, många av vännerna i församlingen har fått konstverk, ofta gärna
madonnamotiv. Men framför allt har Margaretakyrkan fått några större verk som
pryder lokalerna. Som den trogna kyrkobesökare och bibelläsare hon var, hämtade
hon många motiv ur Bibeln. I Stora salen
hänger »De fem visa och de fem fåvitska
jungfrurna«. De är på väg att fira en bröllopsfest, motivet är hämtat från Matteus
evangeliets 25 kapitel. Tavlan har ibland
tagits fram på söndagen före Domssöndagen. Gunillas framställning ger oss en
mäktig illustration till prästens predikan,
där vi ser de fem kloka och glada flickorna
med sina lyktor på väg till bröllopsfesten,

medan de fem olyckliga har glömt oljan medan Jesus sitter framför den olyckliga
kvinnan och skriver i sanden. Ännu idag är
till sina ljus och därför inte får vara med.
På motsatt sida hänger ”Den förlorade detta en scen som vi vet utspelas på många
håll i världen, dock utan en
sonen”, med motivet
kärleksfull och förstående
hämtat från Lukas
försvarare. På männens
evangeliets 15 kapitel.
fråga om inte lagen om
Uttrycket av faderns
stening skall följas, svarar
innerliga glädje över soJesus ”Den av er som är fri
nens hemkomst strömfrån synd skall kasta första
mar emot oss från motistenen på henne.” Då lämvet, samtidigt som man
nade de platsen!
också får ett starkt inGunilla hade stark
tryck av sonens skamsna
medkänsla med de utkänsla att ha vållat sin far
stötta. Ett uttryck för det
sorg genom sitt egoistiskom ofta fram i våra diska liv. Den kärleksfulla
kussioner om islam. Berätomfamningen behöver
telsen om Abraham och
inga ord, stämningen i ”Den förlorade sonen” finns i
Margaretakyrkans stora sal.
Sara och deras problem
bilden säger allt.
att få barn resulterade i att
En gåva som jag fick
till en födelsedag, berättar om ”Äktenskaps Abraham fick sonen Ismael med tjänstebryterskan” där Gunilla har fått motivet kvinnan Hagar (1 Mosebokens 16 kapitel).
från Johannesevangeliets åttonde kapitel. Kort därpå födde Sara Isak. Den stackars
Mörka och hotande står männen, som ut- tjänstekvinnan jagades då ut i öknen för
sett sig till hennes domare i bakgrunden, att där klara sig ensam med sin lille son.

Den berättelsen upprörde Gunilla. Resultatet blev en tavla där man ser Hagar med
sin lille son vid handen ute i öknen, dit de
förvisats att klara sig själva. Tavlan visar en
uppgiven och olycklig moder mot en mörk
bakgrund. Stämningen i tavlan uttrycker
uppgivenhet och sorg.
Till sist vill jag peka på 14 grafiska blad
om ”Korsvandringen, Via Dolorosa”, som
vanligen hänger längst bak i kyrkan men
som placeras i ljusrundningen framme i
koret under Stilla veckan. Det är en stor
hjälp för oss kyrkobesökare att få denna illustration till Jesu sista dagar tillsammans
med prästens förklaring av bibeltexten och
Bo Setterlinds ord ur diktsamlingen ”Se
Människan”.
Nu är penslar och staffli lagda åt sidan
men vi har glädje att minnas Gunilla i hennes konst. Hon kommer att vila vid sidan
av sin man på Bryns kyrkogård i Bærum.
Tack och vila i frid.
Solveig Kommandantvold

”Korsvandringen, Via Dolorosa” hittar man längst bak i Margaretakyrkan.
Där finns också en förklaring till varje bild.
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”De fem visa och de fem fåvitska jungfrurna” hänger i Stora salen i
Margaretakyrkan. Den är baserad på Matteusevangeliets
25e kapitel.
Margaretabladet 3 – 2014
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vänner informerar

Sveriges ambassad

Norsk-Svensk Forening
Matkultur och möte med teaterparet
Gudrun Waadeland och Svein Erik Brodal
Kräftfest
Margaretakyrkan önskar medlemmarna välkommen till Kräftfest onsdag 17 september
kl. 19.00 i kyrkans församlingssal. I Sverige omtalas kräftor för första gången som föda 1562
i ett brev från Erik XIV till Jöran Johansson på Nyköpings slott. För 100 år sedan började
man äta kräftor som huvudrätt, serverade dillkokta, kalla och röda utan vidare tillberedning.
Pris kr 170 som inkluderar kräftor, buffé samt kaffe och kaka.
Anmälan senast tisdag 9 sept till kyrkans expedition, telefon 23 35 32 50.
Medtag egen dryck.

Möte med skådespelarparet
Gudrun Waadeland och Svein Erik Brodal
Oktober – datum inte fastsatt – i Sveriges
ambassadörs residens
Följ med på www.norsksvenskforening.com
Vi inviterar till möte med Gudrun Waadeland, en
gigant i norskt teaterliv som skådespelare, regissör
och teaterchef, tillsammans med sin make, skådespelare, teaterchef och författare Svein Erik Brodal.
Gudrun Waadeland har bland annat arbetat med
Vadstena akademien i Sverige i ett stort norsktsvenskt samarbete. Paret har startat salongteater.
De är mycket intresserade av att ge Karl Johan den
uppmärksamhet han förtjänar för rollen han spelade i Norges fria ställning i unionen.
Gudrun Waadeland är Riddare av den svenska
Nordstjärneorden första klass och i Norge tilldelad
kongens fortjenestemedalj i guld.
Rakørretmiddag - norsk matkultur
Onsdag 5 november kl 18 i Margaretakyrkans församlingssal.

Moderator Per Ritzler.
Anmälan till Birgitta Ennals telefon 22 44 64 75
eller e-mail till post@norsksvenskforening.com

Vi inviterar till den populära rakørretmiddagen
med alla tillbehör, öl/vann/snaps, kaffe och
kaka.
Pris kr 350 för medlem och kr 400 övriga
gäster (genomföres med minimum 30
anmälda).
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Öppettider för ambassaden i Oslo
25 augusti - 6 september:

Valet 2014
Röstmottagning till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige
Ambassaden i Oslo och konsulaten i Arendal,
Bergen, Bodø, Hamar, Kirkenes, Mandal, Narvik, Stavanger, Tromsö, Trondheim, Ålesund
kommer att ordna med röstmottagning inför valet. Övriga svenska konsulat (Porsgrunn) kommer att få brevröstningsmaterial. Den som inte
har möjlighet att personligen rösta på ambassad
eller konsulat kan sända en brevröst. Material
för brevröstning kan beställas via ambassaden
eller konsulat.
Läs mer på ambassadens hemsida,
www.sverigesambassad.no

Konsulaten:

Röstmottagning på konsulaten sker under dess ordinarie öppettider.
Vänligen kontakta respektive konsulat för att kontrollera exakt öppettid.

Voksenåsen

– ett litet stycke Sverige på toppen av Holmenkollen

Voksenåsen – Norges nationalgåva till Sverige som
tack för svensk humanitär hjälp under och strax efter
andra världskriget – satsar vidare: Under juli månad
hade vi stängt men använde tiden väl. Då byggdes ett
nytt, större och modernare kök, det gjordes omfattande installationer av bergvärme, och 11 koreanska
arbetare byggde ett fredsklocketorn som invigdes den
15 augusti med ett fredsseminarium och med högtidlighet i närvaro av ambassadörer, fylkesmän, kommunordföranden och andra framstående personer. Klocktornet är en gåva från kommunen Hwacheon i Korea.
Du som går i tankar av att arrangera ett ”selskap”
eller ett möte – Voksenåsen är platsen för goda möten!
Men du kan ju också bara ta en tur upp till Voksen
åsen för att njuta av vår utsikt – Sveriges bästa! – och
vårt kök. Och inte minst – för att ta en titt på vårt nya
fredsklocketorn. Välkommen!
Se också vår hemsida: www.voksenaasen.no
Mikael Klingberg

Foto: Mikael Klingberg
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Måndag 25 augusti kl. 10.00-12.00
Tisdag 26 augusti
kl. 10.00-12.00
Onsdag 27 augusti
kl. 10.00-12.00 samt kl. 14.00-15.00
Torsdag 28 augusti kl. 10.00-12.00
Fredag 29 augusti
kl. 10.00-12.00
Lördag 30 augusti
kl. 11.00-16.00
Måndag 1 september kl. 10.00-12.00
Tisdag 2 september kl. 10.00-12.00
Onsdag 3 september kl. 10.00-12.00 samt kl. 14.00-19.00
Torsdag 4 september kl. 10.00-12.00 samt kl. 15.00-19.00
Fredag 5 september kl. 10.00-12.00
Lördag 6 september kl. 11.00-16.00

Margaretabladet 3 – 2014

Under hösten har vi flera programpunkter
• I september blir det ett seminarium om Nordiskt samarbete inom
hälso-området mot bakgrund av en utredning som förre riksdags
ledamoten Bo Könberg har gjort för Nordiska Rådet.
• Den 21 oktober skall vi ha ett arrangemang i Riksdagshuset i Stockholm – på dagen för freden mellan Sverige och Norge 1814.
• Kultur i höstmörkret
Den 25 oktober är det vernissage för en utställning av nordiska konst
närer på tema ”Grunnlovsjubileet i Akvarell”. Totalt 14 konstnärer visar
sin konst.
13.00 Vernissage och utställningsöppning: Det norska ”Grunnlovs
jubileet” – En stor händelse för hela Norden.
14.00 Måltid på Voksenåsen.
15.00 Musikalisk teatertablå: Ett spännande möte på Grand Café i
Kristiania mellan två Nobelpristagare, Sigrid Undset och Björn
stjerne Björnson. Vid klaveret Edvard Grieg.
• Den 4 november är det den ”andra Grunnlovsdagen” då Stortinget
1814 antog Norges Grunnlov med de ändringar från 17 maj som krävdes
med hänsyn till unionen med Sverige. Vi skall markera detta i samarbete
med Stortinget.
• Den 3-4 november blir det Nordområde-seminarium – det 6e i ordningen i Voksenåsens regi och i samarbete med Utrikesdepartementen i
Norge, Sverige och Finland samt EU:s delegation i Norge.
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B-economique

Svenska Margaretaförsamlingen

B-Økonomi

Returadresse/return to:

Flyttar?
Kom ihåg att adressändra Margaretabladet hos expeditionen.
Prenumera?
Du kan få Margaretabladet till din e-post eller brevlåda,
kontakta oslo@svenskakyrkan.se eller ring 23353250.

Labyrint

Emil fyller år och längtar efter
tårta. Hjälp honom hitta vägen
till den smaskiga tårtbiten.
Färglägg gärna bilderna.

Finn fem fel

Bilderna är nästan helt lika men det finns fem
detaljer som är olika. Titta noggrant efter skillnader
i bilderna. När du har hittat dem kan du markera
olikheterna med ett kryss och sedan färglägga bilden.

Para ihop

Para ihop tepåsen, apelsinen och kaffe
bönorna med den dryck som passar.

Pysslet är hämtat från www.coloringpages.se

