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Höjd beredskap inför fasta och påsk
Visste du att Svenska kyrkan i utlandet
har ett beredskapsnätverk som omfattar alla Svenska kyrkans utlandsförsamlingar? Svenska kyrkan finns på 40 olika
platser i världen och Svenska kyrkan i
Norge är del i detta nätverk. Nätverket
startade efter tsunamin i Thailand 2004.
Ett välfungerande nätverk bygger på
att man har lokala beredskapsplaner
som kontinuerligt uppdateras. I arbetet
med att uppdatera vår plan upptäckte
vi något intressant. I planen ingår en
s.k. ”riskanalys”. Det innebär att man
skriver ner de kris- och katastrofrisker
som är aktuella här i Norge. När man
listat riskerna så graderar man dem
från ”osannolikt” till ”troligt”. I den
plan vi uppdaterar, som är från 2007,
listades ”terrordåd” under rubriken
”osannolikt”, alltså längst ned på listan.
Världen ser annorlunda ut idag.
Samtidigt som jag skriver denna ledare
så följer jag på SVTs twitter jakten på
de två bröderna som sköt journalisterna
på tidningsredaktionen Charlie Hebdos
i Paris. Parallellt pågår gisslandramat
i den judiska butiken. Terror händer
inte längre långt borta. Under året som
gått invigde vi nya kyrkfönster efter
dem som förstördes i samband med
terrorattacken mot regeringsbyggnaden
och under sommaren fick vi i Norge
uppleva en ökad beredskap mot terror.
Kanske behöver alla utlandskyrkor
flytta upp ”terrordåd” till rubriken
”möjligt”.
Världen förändras men kyrkoåret kvarstår. När du får Margaretabladet i handen har vi gått in i fastan. Fastetiden är
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rannsakans tid. Man stannar upp och
ser inåt, utåt och uppåt. Inåt sin egen
själ med frågor som: ”Hur lever jag?”,
”Var finns Gud i mitt liv?”, ”Varför
ekar det så tomt ibland?” Utåt i världen
med frågor som: ”Hur lever vi?”, ”Hur
tar vi hand om varandra?”, ”Vad kan
jag göra och bidra med och varför gör
jag det ofta inte?”. Uppåt mot Gud med
böner som: ”Herre Jesus Kristus Guds
son förbarma dig över oss”, ”Se oss, hör
oss, berör oss”, ”Låt din rättfärdighet
skänka oss liv.”
I detta nummer är temat hopp. Mer än
någonsin behöver världen hopp idag.
Faktum är att ett så positivt ord som
hopp går väldigt bra ihop med just fastan. Om man låter fastetiden vara den
rannsakans tid som den är menad att
vara, ja, då visar det sig snart att hoppet är det som bär. Kommer vi till Gud
med utsträckta händer och visar allt
som tynger, både i oss själva, i världen
och i vår Gudsrelation, ja, då finns Gud
där och reser oss upp. Under fastan
inbjuds vi att tömma oss själva på
frustrationer. Man kan, precis som man
gjorde under biblisk tid, ”…riva sönder
sina kläder och klä sig i säck och aska
och gå ut i staden och klaga högljutt
och bittert” (Ester 4:1). Om man är
uppväxt på 70-talet skulle man kallat
det för ett religiöst primalskrik. Under
fastan ropar vi ut vår längtan efter
befrielse. En längtan som bär på hopp
om en god framtid. Fastan inkarnerar
hoppet om befrielsen!
Till påsken kommer vi täckta av aska
och klädda i sönderrivna kläder (om än
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andligt) och tömda på vår frustration
över en skadad värld, över vår skuld,
över vår andliga fattigdom. Påskens
budskap om Jesus uppståndelse fyller
oss med Guds ord (Hes 3:3), ger oss ett
nytt hjärta, ny ande och nytt liv (Hes
36:26, 37:5). Påsken är löftet om att det
som varit dött skall uppstå (Jes 26:19,
Matt 28:6). Gud skall torka alla tårar
från våra ögon, döden skall inte finnas
mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Med
sonens uppståndelse lovar Gud oss
att det som en gång var är borta (Upp
21:4).
Påsken är inte ett religiöst påhitt utan
en historisk verklighet. Uppståndelsen
ger liv och hopp åt vår värld. Folk som
lever som flyktingar, ungdomar som
känner efter inför framtiden, sörjande
som söker en ny väg i livet och länder
som lever med krig och konflikter
behöver hoppets budskap om fred
och befrielse. Påsken är detta trotsiga
budskap!
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Helgfri måndag–fredag kl. 9 –12
Kontaktuppgifter
Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo
Tel: 23 35 32 50
Mail: oslo@svenskakyrkan.se
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Upplaga ca 2200 ex. Tidningen är gratis.
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Gillar du att skriva?

Tidningen kan också skickas till din mail som pdf.

Vi tycker det är kul när vi är många som bidrar med material
till Margaretabladet. Har du känsla för svenska språket och
intresse av att dela med dig av upplevelser och möten? Kontakta expeditionen om du vill vara med och skriva i Margaretabladet.
Nästa nummer kommer ut i juni.
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Foto: DamiWurtz
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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.
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Hopp - En farlig idé
För en tid sedan kunde man på SVT se dokumentären
En farlig idé. Programmet handlade om konflikten i Israel
och Palestina. Man tog upp det som nog är det mest
effektiva vapnet i konflikten: att våga vägra våld. Med
inspiration från Gandhis icke-vålds ideologi har allt fler,
på båda sidor om konflikten, tröttnat på våldet. Istället
strävar man efter vänskap över gränserna. Man vill lära
känna ”den andre” – dem på motståndarsidan.
I programmet fick man följa två män, en israel och en palestinier, som förlorat en nära anhörig. Den israeliska mannen hade förlorat sitt enda barn, en dotter. Hon hade gjort
militärtjänst och befann sig på en militärbas när en palestinsk
självmordsbombare sprängde sig där hon fanns. Den palestinske mannen hade förlorat sin yngre bror. Han blev skjuten
i ryggen av en israelisk soldat i Hebron. Kulan hade gått
genom ryggen in i hjärtat.
Den första känslan efter deras död var de båda männen
eniga om. De var arga och ville hämnas. Den israeliske mannen hade till och med planerat hur han från sitt fönster skulle
skjuta ner några palestinska byggnadsarbetare på bygget
bredvid hans lägenhet. Men så berättade de att de stannat
upp och tänkt efter. Hämnd skulle bara leda till mer död. De
skulle bli del av en ond spiral. Därför valde de en annan väg.
Vänskapens väg.
De båda männen hade lärt känna varandra i en sorgegrupp
där man inbjudit folk från båda sidor i konflikten. Man träffades i gruppsamtal för att tala om hur det kändes att förlora
en nära anhörig. Det var så de möttes. Sorgen förenade dem
– israelen och palestiniern. Båda vägrade att bära våldet vidare. Båda vägrade att förtala varandra. ”Den man lärt känna
är svår att hata”, sa en av männen.
I samma program beskrevs en boplats mellan Tel Aviv och
Jerusalem. Den heter Neve Shalom (”den nya freden”). På
Neve Shalom, bor lika delar palestinska familjer som israeliska. Syftet med boendet är att visa att man kan leva i fred.
Viktigast i byn är barnen. De går i skola tillsammans och får
lära sig både hebreiska och arabiska. Man lär sig att inte tala
illa om varandra. Syftet är att visa att man kan leva i respekt
och kärlek över etnicitet- och religionsgränser. För barnen
var detta naturligt. Neve Shaloms barn är ett hopp för framtiden – de bär på fred bara genom att vara sig själva.
Dokumentären visade på hopp. Samtidigt vet vi att situationen i Israel och Palestina bara blir värre. Bosättningarna
ökar, muren avskiljer folk från varandra och de sociala
åtstramningarna blir allt hårdare. Hur kan det någonsin bli
fred? Många som besökt Israel och Palestina känner att
de tappar just hoppet. Men det är farligt att tappa hoppet.
Vad händer om vi som står utanför konflikten slutar tro
på freden? Betyder inte det att vi samtidigt slutar tro på
medmänsklig kärlek, framtidens glädje och uppståndelsens
förändrande kraft? Är det inte så att vi överger dem som
lever med krig om vi slutar tro på deras framtid? Är det inte
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vår uppgift som kristna att ta ställning för det som tycks vara
omöjligt? Gjorde inte Jesus samma sak då han levde och
verkade i ett ockuperat land men ändå vägrade sluta tro på
människans möjlighet till medmänsklig kärlek och omvändelse?
Att välja icke-våld och kärlek är ett aktivt val. Att uppfostra
sina barn till icke-våld är ett aktivt val. Att välja att se sina
medmänniskors goda sidor är också ett aktivt val. På samma
sätt är hoppet ett aktivt val. Vi måste våga tro på en fredlig
lösning och välja hoppets väg.
I mars kommer kyrkan att göra en resa med ungdomar från
Ung i Oslo och Ung i Bergen till just Israel och Palestina.
Huvudtemat för resan är fred och hopp. Vi reser alltså med
det som är det farligaste vapnet i konflikten och som själva
hoppet vilar på: viljan att lära känna de som bor där, att våga
gråta och känna sorg tillsammans, att skratta och dela med
sig av sig själv. Vi reser med en idé som är hotfull för dem
som driver på våldet. Idéen att våga vara människa tillsammans med andra och att våga känna hopp inför framtiden.
En farlig idé, men en bärande idé.
Anna Runesson

Alle hAr godt Av et
år på Folkehøgskole

- vägar till hopp om frihet
Dagligen läser vi om de förfärligaste flyktingtragedier.
Europa lockar med friheten, men för att komma dit,
måste Medelhavet besegras, ofta i vrak till båtar. Hur
många som drunknat i försöket att nå friheten, har man
ingen översikt över. Den tyska ockupationen av Norge
under 2: världskriget försatte norrmännen i samma
situation.
Alla som tänkte eller handlade mot övermakten, hade bara
ett val för att överleva – komma undan de tyska herrarna och
de inhemska nazisterna genom att
fly, antingen över havet till England
eller genom gränsområdena till Sverige. Många har berättat om sina
strapatsrika vandringar till friheten
på andra sidan gränsen. En mig
närstående person kom lyckligt över
en sen novemberdag. Äntligen i frihet upptäckte han att han gick mer
eller mindre i strumplästen – skorna
under ockupationsåren var gjorda
av fiskskinn, vanligt skinn fanns
inte att uppdriva, och fiskskinnet
höll inte för novembersnöblask och
besvärlig terräng.

Flyktvägar bevarade

Nå er det din tur. Til å velge hva du vil lære, til å reise,
bo og studere med andre som er ulik deg selv.
Samarbeid skaper toleranse og empati.
Ved å lære andre å kjenne, får du større selvinnsikt.
Og opplevelser for livet.
Bestill GRATIS KATALOG
på www.folkehogskole.no
eller SMS - fhs til 1963.

Bildtext: Fotot är från en reklamkampanj på spårvagnarna i Oslo. En
härlig bild av vänskap över gränser.

Sockervägen

Ett annat känt namn var Hans Christian Mamen. Han förde
oss in i ett skogholt, kallat Nissedråga (Nisseberget) utefter
den s.k. Sockervägen, gammal smugglarväg från efterkrigstiden. Här på svensk sida hade han och några riggat upp tält
med en radiostation, som höll kontakt med London, där den
norska exilregeringen fanns, och förmedlade viktig information från «hjemmefronten». Båda dessa hedersmän levde
länge efter kriget och kunde berätta om sina strapatser men
är nu döda.

Den judiska kolonin

En stor grupp som också har dessa hjälpare att
tacka för sin överlevnad, är medlemmar ur den
judiska kolonin, som på detta sätt slapp att deporteras med SS Donau från Akerhuskajen i
november 1942 till den säkra död i Auschwitz.
Vi har ju i dessa dagar, holocaustdagen den 27
jan , påmints om dessa 532 norrmän, av vilka
endast 34 återvände levande till Norge. Två
episoder, som berättats mig från denna delen
av flykten: ett spädbarn i en judisk familj som
inte slutade gråta, sövde man ner för att inte
ljudet skulle nå en ev. tysk patrull i skogen. En
annan söt liten berättelse är om lotsen som bar
tre-åringen, som inte ville sluta gråta. Lotsen
pekade då upp mot trädtopparna och bad den
lille inte väcka fåglarna som sov! Det förstod
pojken och tystnade!
Plötsligt någon gång kunde vi stå ansikte mot
ansikte med en staty ute i terrängen. Där hade
Bildtext: Gunnar Sønsteby minnesstaty en tragedi utspelats – någon hade inte kommit
står på Karl Johan i Oslo.
undan sina fiender, utan brutalt skjutits i flykten.

Under ett antal år har jag och
många med mig, fått möjlighet att
gå dessa krigens flyktvägar. Tack
vare att Ullern Historielag, Föreningen Norden, Norsk-Svensk förening och en eldsjäl, Hans Petter Holm,
har sett som sin uppgift, att eftervärlden inte skall glömma
historien, har vi fått möjlighet att uppleva krigshistorien,
vacker natur och nya bekantkaper. Holm har per bil och till
fots funnit de gamla flyktvägarna, kontaktat lokala boende,
flyktinglotsarna, historisk kunniga och lagt upp turer, som
väldigt bra har illustrerat de besvärligheter man den gången
mötte, för att undkomma fienden.
Några minnesbilder: Våren 2007 hade vi den stora glädjen
och spänningen att möta en av de mest kända motståndsmännen, Gunnar Sønsteby, «Kjakan» kallad. Efter en vandring
genom gränstrakterna i Austmarka kom vi fram till Håkerudtomta. Det var en av hemligaste platserna för dem som
höll kontakten mellan «hjemmefronten» och utefronten. Här
skedde mycket som tyskarna aldrig fick nys om. Kjakan delgav oss några minnen. Bland annat berättade han om förberedelser till en av de många sabotagehandlingarna han var en
viktig deltagare i. Att höra denna legendariske frihetshjälten
med egna ord måla upp scener från en tid, som låg så långt
tillbaka, var en stor upplevelse.

Lotsarna hedras

Dessa turer är antagligen avslutade nu. Ännu levande vittnen
har det blivit så få av, de flesta av lotsarna har gått bort eller
är så gamla att de inte är i stånd att visa vägen mer. Men de
har hedrats för sin livsfarliga insats att rädda många, många
landsmän och är väl värda all den hedersbetygelse de har
fått, några kända, andra okända.
Till slut en ljus minnebild som fäst sig – från Kongsvinger
över Sørli, Lebikkå till torpet Kissalamp (bara dessa namn
väckte vår nyfikenhet) vandrade vi en vacker vårdag och
kom fram till en skogglänta, där gräset lyste vårgrönt och
björkarna stod i sin första vårgrönska och där marken var
full av liljekonvaljer. En starkare kontrast till den stämningen
vi var i än detta fredfulla landskap kunde man knappast ha
tänkt sig.
Punkt för denna lilla artikel sattes på 70-årsdagen av frigivningen av Auschwitz, Holocaustdagen. Livet går vidare, men
har människorna egentligen lärt något av historien?
				Solveig Kommandantvold
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Sorg kan handla om så mycket mer än
känslan av förlust i samband med dödsfall. Ändå är det troligen sorg i samband med död som de flesta tänker på,
när sorg kommer på tal. Egentligen är
livet en lång kedja av förlust och sorg.
Någon sade det i en föreläsning jag
hörde för några år sedan. ”Livet är ett
ständigt förhandlande med förluster.”

Vad är det som gör att man fortfarande kan hoppas
fast att man är mitt i sorgen? Det som behövs är
framför allt människor, att de lyssnar och att de
erbjuder ärlig närvaro. Hur gör man det då? En
god vän berättade om hur det var när hennes
man hade dött och hon var mycket ledsen. Någon
sade till henne att tiden läker alla sår. Då blev hon
arg och kommenterade: ”Det gör den inte, och det
är jag som får göra jobbet.”

Ärlig närvaro

Hur kan man hoppas i sorgen som
drabbat genom någons död? Jag upprepar: det behövs människor, någon att
berätta för, någon som lyssnar och inte
kommer med goda råd eller förenklade
kommentarer, någon som står ut med
att man ger ord åt sina allra mest svåra
känslor av övergivenhet, ilska och
förtvivlan, någon som inte tror att det
handlar om att hitta tröstande ord, någon som vågar vara där. Ärlig närvaro
är nyckelordet.
Att lyssna – tänk att det ska vara så
svårt! För att kunna lyssna måste man
vara på plats i sig själv. Många vardagskontakter går snett för att någon
inte lyssnar, inte hör på ordentligt och
därför inte uppfattar budskapet som
kanske är delvis dolt under orden.
Man kan öva sig. Jag bär med mig ett
minne, som är ett mycket banalt men
tydligt exempel. Jag skulle köpa en ny
handväska och steg in i en specialaffär
för väskor, sade till expediten att jag
ville se på en svart handväska. Hon
svarade: Vilken färg?

Foto: IKON/Svenska kyrkan

Sorg är tillåtet
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Hopp i sorgen är att få tillåtelse att vara
i sorgen på sitt eget sätt, känna som
man känner och uttrycka det med ord
man själv väljer och att man kan få säga
samma sak flera gånger, utan att någon
sätter rubriker över det eller säger
att man fastnat i sorgen och ältar för
mycket. Eller något annat.
Hopp i sorgen har den som vet att
någon som kan lyssna finns kvar, även
när det gått en tid, ett år, flera år, utan
krav på att man ska ha nått fram till ett
resultat. Livet adderar ofta flera förluster i ett liv, att man blir äldre, att vissa
möjligheter upphör att vara tillgängliga.
Förlusten kan innebära en förlorad
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framtid med den som har dött. Detta
kan vara särskilt påtagligt när det gäller
förlusten av ett barn som dött tidigt,
men det är sant också om barnet var
en vuxen människa. Det är ju så fel att
ett barn dör före sina föräldrar! Också
förlusten av en livskamrat eller nära
vän kan betyda förlusten av en framtid
att dela med den personen. Det gör ont
oavsett ålder. Att åldras innebär förlorad ungdom och förlorade möjligheter.

Tar möjligheter slut?

Ett besök jag gjorde i London i slutet
av november 2014 kom att innebära
ett lyft genom besök på två viktiga
utställningar, ett på The National Gallery om den sene Rembrandt och ett
på Tate Britain om den sene Turner.
Budskapet i båda är att livet inte är
färdigt för att man håller på att åldras.
Både Rembrandt och Turner har gjort
något av det bästa de har åstadkommit
under den allra sista delen av livet. Det
är så hoppfullt! Att bli gammal behöver
inte betyda att alla möjligheter är slut,
fast man kanske sörjer den man var
som yngre. Rembrandt, som sannerligen inte var utan sorg när han var i sin
krafts dagar, gjorde några av sina mest
fascinerande bilder få år innan han dog.
Han blev bara sextiotre år. Man kan
följa utvecklingen i hans självporträtt
under de tio sista åren.

Vad hjälper i sorgen?

Vad är det som hjälper? Som sagt,
ärlig närvaro. Tystnad. Kanske musik. Kanske en god oväntad måltid.
Kanske öppningar mot nya människor
så småningom. Samtalsterapi eller en
sorgegrupp kan vara bra. Sorg är ingen
sjukdom, men man kan bli sjuk av sorg
om man inte får tillåtelse att uttrycka
det man känner.
Hopp i sorgen kan också vara att i tro
på Gud se möjligheter bortom döden,
att få dela tankar kring tron och tvivlen
med någon. Hopp finns i tanken på att
döden inte är ett slut utan en början.
Tänk ifall det är så? Hoppfullt!
Visby 2015-01-17
Astrid Andersson Wretmark

Foto: Funkelnerstern

Hopp i sorgen

Förluster

Standardrepliker

Sorg gör en människa sårbar. Man
skulle behöva särskilt skydd, en symbolisk störthjälm kanske, för att inte bli
drabbad av standardrepliker. - Det blir
bättre sen! - När då? - Jag förstår precis hur du känner det. - Det gör du inte
alls! Att svara på det sättet kräver mod,
men det är ett faktum att ingen annan
kan förstå precis hur någon annan känner det. Däremot kan man ha liknande
erfarenheter, men det ger en inte rätt
att påstå att man vet precis.
Att det blir bättre sen kan hända. Ofta
blir det först bättre och sedan sämre
igen, och det är det värsta, för då har
kanske omgivningen tröttnat och trott
att allt skulle vara över, att sorgen
skulle vara avslutad. Den tar inte slut,
men den kan förändras.

Om författaren
Astrid Andersson Wretmark (f. 1939)
är teologie doktor och en av Sveriges
mest erfarna sjukhuspräster.
I en mängd fortbildningar och
seminarier över hela Sverige har hon
delat med sig av sina kunskaper
om sorg. Särskilt stora insatser har
hon gjort kring frågan om sorg efter
avlidna spädbarn och sent avbrutna
graviditeter. Hennes doktorsavhandling
från 1993 heter ”Perinatal Death As a
Pastoral Problem”.
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det är gud som ger oss hoppet vi lever av
Ett samtal med Dafina, en kvinna med hopp och framtidstro.

Dafina och jag stämmer träff i

Tøyenkirken där Kirkens Bymisjon har en av sina mötesplatser.
Det är en kall decemberförmiddag och både hon och jag slappnar
av när vi kommer in i värmen i källarlokalen där projektet ”Rom for
fattige tilreisende” håller till.
Dafina och jag har inget gemensamt
språk så Florin, som kallas Laurence
av de flesta lovar att hjälpa oss med
översättning.
Både Laurence och Dafina är romer.
De kommer från en by utanför staden
Bacau i östra Rumänien. Där får nu
Dafinas barn ta hand om varandra
medan hon och hennes man Cristi är i
Oslo för att hitta försörjning för dem.
Dafina berättar att hon och Cristi kom
till Oslo första gången 2006. Då var
hennes då yngste son 5 år. Efter det har
ytterligare en pojke fötts som nu är 7
år. Allt som allt är det fem pojkar och
så dottern Madalina som är 17 som
ivrigt väntar på att mamma och pappa
ska komma hem till jul. Den 22 december stiger Dafina och hennes man på

nens projekt för fattiga tillresande som
frågade och som arrangerade kursen.
Nu arbetar Dafina vissa dagar i
syateljén i Tøyenkirken. Hon syr
väskor,
Dafina och Cristi och många andra
kjolar, kuddar och mycket annat som
romer kommer hit till Norge i hopp om
hon sedan kan sälja och på så vis
arbete. För en romsk kvinna är det nästjäna lite pengar att skicka hem. Bland
tan omöjligt att få arbete hemma och
annat var hon en av försäljarna på
skulle hon få det är månadslönen låg,
Margaretakyrkans julbasar i november.
omkring 2000 norska
En upplevelse som hon är nöjd
kronor. Det
med. Hon
räcker inte att förunderstryker att hon blev
sörja familjen på.
Att få ett
bemött med respekt av alla
Högsta drömmen
arbete är mitt
hon mötte, både kunder och de
var att få
största hopp!
som arbetade på basaren.
arbete i Norge
Respekt är ett ord som kommer
men för Dafina
upp ganska ofta i vårt samtal,
blev det snart klart att
kanske för att motsatsen, att bli bemött
det var tiggeri som var enda utvägen.
med bristande respekt, med förakt och
förnedring är en erfarenhet som är
”Please, please”
tung att bära.
Jag hatar att tigga, säger Dafina med
eftertryck. Jag hatar det! Sitta där på
gatan och säga ”Please, please”. Ändå
Hoppet är viktigt
måste jag göra det, för barnens skull.
Vi lever av hopp, säger Dafina. Jag
bussen för en tre dygn lång resa hem
till byn. I februari räknar de med att
återvända norrut igen.

”

En gång, berättar Dafina, när hon satt
vid Stortorvet och tiggde kom en norsk
kvinna fram till henne och frågade om
hon vill gå en kurs i sömnad.

tänker; en dag kanske någon kommer
och säger ”Jag ska ge dig ett arbete”. Då
kan jag köpa ett hus, köpa mat till mina
barn.

Det var Hilde Kirkebøen från Bymisjo-

Det är Gud om ger Dafina hennes hopp.
Så säger hon när jag frågar. Hopp på rumänska heter speranță. Det låter vackert
när Dafina och Laurence väver in sitt
speranță när de talar med varandra. Hoppet som Gud ger, hoppet som man lever på
och som ger livet mening.

Faktaruta:
Hemslöjd från syateljén i Tøyenkirken.
Jag frågar Dafina vad hennes innersta
hopp är. Och hon svarar utan tvekan:
-Att få ett arbete är mitt största hopp!
För sin dotter Madalina önskar Dafina allt
det bästa i livet. Att hon ska slippa tigga.
Madalina älskar skolan och Dafina uppmuntrar henne att sköta skolan. Kanske
kan det innebära ett annat liv för henne än
för hennes föräldrar.
I Dafinas liv är tro och förtröstan viktiga.
Kärlek, förtröstan, hopp, de tre hör ihop.
Och kärleken i hennes liv, det är barnen
och familjen. När jag frågar om hon har
något mer hon vill säga som avslutning är
det detta;
- Normännen ska inte tycka synd om
tiggare för att de är fattiga på pengar. Vi
tiggarna är rika på kärlek och relationer.
Och så påminner hon om hur det är med
vårt himmelska hopp. «Det blir de minsta
som får gå först in i himlen.»

Bacau, i östra Rumänien, hör till de fattigaste områdens i
Europa. Hälften av befolkningen lever i ”materiell fattigdom”, vilket är ett mått på levnadsstandard*. Det är den
högsta fattigdomssiffran i EU och den ekonomiska krisen
i Europa har drabbat detta område hårt. Korruptionen
är hög vilket innebär att man får betala dyrt, också för
samhällstjänster som ska vara gratis till exempel sjukvård,
undervisning etc.
Romerna är en utsatt minoritet i Rumänien. De lever
ofta utanför det etablerade samhället. 2010 kritiserade
Amnesty Rumänien för ras-segregation.
För många rumänska romer är det ett bättre alternativ
att tigga på gatorna i rikare västeuropeiska länder än att
leva i misären hemma.
Officiellt och enligt den senaste folkräkning utgör romerna drygt 600 000 av Rumäniens ca 20 miljoner invånare.
I verkligheten antas de vara mellan 1,5 och 2,5 miljoner.
Romer har bott i landet sedan 1365.
*Enligt EU:s definition är den materiellt fattig som inte
kan betala för minst fyra av följande poster:
oförutsedda utgifter
en veckas semester per år
en måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag
tillräcklig uppvärmning av bostaden
kapitalvaror som tvättmaskin, färgTV, telefon eller bil
skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån)

Kristina S Furberg
Bildtext: Laurence och Dafina.

8

Margaretabladet 1 – 2015

Margaretabladet 1 – 2015

9

kalender för margaretakyrkan

Veckoprogram
Söndag
11.00

Gudstjänst
Kyrkkaffe
17.00-20.00 Ung i Oslo (se
Facebookgruppen
”Ung i Oslo”)

Måndag

Lördagsfrukost ”den unga familjen”
Hälsosamt, intressant och avstressande möte med
god frukost, föredrag
och musik.
9.00 Frukost
9.45 Program
10.30 Musikandakt
Läs mer på sidan 16.

FEBRUARI
MARS
Sön 1a

2 söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

VECKA 10
Tors 5e

18.00 Samtalsgrupp- Tala film och liv

Tisdag

Sön 8e

3 söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

Onsdagsträff
(se kalendern)
18.30
Kvällsmässa
19.00
Tala tro – tala liv
(se kalendern)
19.15-21.00 Ung i Oslo (se
Facebookgruppen
”Ung i Oslo”)

Torsdag
10.00-13.00 Babycafé
18.00
Tala film – tala liv
(se kalendern)

Lördag
10.00-12.00 Barnlördag
Barnkörer och Kyrkis
(Se kalendern)

Gilla sidan

Svenska kyrkan i Oslo
Facebookgrupper:

Babycafé Oslo
Kyrkis Oslo
Ung i Oslo
Ung kör Margaretak yrkan
Kammarkören Margaretakyrkan
Hantverkscafé Oslo
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17.00 Kirkemusikkfestivalen
- Knut Nystedt 100år
Läs mer på sidan 14

Kirkemusikkfestivalen 7-15 mars
Läs mer på sidan 14.

VECKA 11
Ons 11e

Kyrkostämma
Margaretaförsamlingen inbjuder
till kyrkostämma efter
mässan den 22 mars

Lör 14e

Sön 15e

Dymmelonsdagen

Kl. 18.30		

Mässa i kyrkan.

Tors 2a
Kl. 18.30		

Skärtorsdagen
Skärtorsdagsmässa.

Fre 3e
Kl. 15.00		

Långfredagen
Långfredagsgudsjänst.
Stabat Mater.

Sön 5e
Kl. 11.00		

Påskdagen
Påskdagsmässa.

Sön 12e

2a söndagen i
påsktiden
Påskfest!
Familjemässa och
Festbuffé.
Föranmälan senast 8 april
Läs mer spå sidan 18.

Kl. 11.00

Midfastosöndagen
11.00 Högmässa. Nationella Ungdomskören medverkar.
16.00 Kirkemusikkfestivalen
- Barn och familjekonsert

10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.
13.00 Livingroom
20.00 Solala spelar i Margaretakyrkan.

		
Läs mer på sidan 14
Sön 22a

Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

ca. 12.30 Kyrkstämma

VECKA 13
Tors 26e 18.00 Samtalsgrupp - Tala film och liv
Sön 29e

Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa.

VECKA 15
Ons 8e

19.15 Samtalsgrupp - Tala tro
och liv

Lör 11e

10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.

Sön 12e

2a söndagen i påsktiden
11.00 Påskfest! Mässa och
Festbuffé.
Läs mer på sidan 18.

Dugnad

Tors 14e

Tillsammans hedrar vi den
norska dugnadstraditionen.

Kristi himmelsfärds dag
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

Sön 17e

Söndagen före pingst
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

Läs mer på sidan 16.

VECKA 21

Barnens nationaldag
Den 7 juni inleds med gudstjänst för stora och små.
Barnkörerna medverkar och
efter gudstjänsten är det fest i
och kring huset. Ansiktsmålning,
lek, sång och andra aktiviteter
anordnas.

Tors 21e 18.00 Samtalsgrupp - Tala film och liv
Sön 24e

Tors 16e 18.00 Samtalsgrupp - Tala
film och liv
Lör 18e

10.00 ”Dugnad”

Sön 19e

3e söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

VECKA 17

VECKA 22
Fre 29e

Läs mer på sidan 14.

Sön 31a

I slutet av vecka 26 är det
dags för en favorit i repris.
Tillsammans reser vi till Sunne
och Berättarladan där vi ser
Västanå Teaters uppsättning
av ”Lomjansguten”.

Sön 26e

4e söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa med sång
från kammarkören.

En övernattning på hotell,
gemensam middag och teaterbiljett ingår.

18.00 Ung kör framför sitt
”Vårprogram”

Mer om detta i nästa nummer
och på hemsidan.

JUNI
VECKA 23
Ons 3e

19.15 Samtalsgrupp- Tala tro och liv

Lör 6e

18.00 Sveriges nationaldag.
Konsert med Kammarkören,
Ung kör och musiker.

Sön 7e

1a söndagen efter trefaldighet
11.00 Barnens nationaldagsfirande.
Familjegudstjänst. Festligheter.

VECKA 18

MAJ
Sön 3e

5e söndagen i påsktiden
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.
18.00 Andis Petersons, baryton, Sven Åke Svensson, piano, orgel.

Tis 31e 18.30 Hantverkscaféet Monika Wernhoff gästar.

VECKA 19

APRIL

Lör 9e

Mån 4e 18.30 Majklubbens möte.
10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.
13.00 Livingroom
Sön 10e Bönsöndagen
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

Valborg

Heliga trefaldighets dag
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.
18.00 Lilla Körfestivalen med
Sølvguttene i Margaretakyrkan

Teaterresa

10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.

Tors 30e 18.00 Valborgsmässofirande.

19.00 Lilla Körfestivalen i
Margaretakyrkan.
Margaretakyrkans vokalensemble.

19.00 Lilla Körfestivlen i
Margaretakyrkan.
Rilkeensemblen Gunnar Eriksson &
Anders Jormin Jazztrio.

Lör 25e

Ons 29e 19.15 Samtalsgrupp- Tala tro
och liv

Pingstdagen
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

Lör 30e 10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.

Ons 15e 12.00 Onsdagsträffen
Program: Stiftsadjunkt
Bertil Murray och nya
psalmer.

VECKA 14

Ons 1a

Ons 13e 12.00 Onsdagsträffen
Program: Riksspelman Maria Hultén.

Mån 13e 18.30 Majklubbens årsmöte

Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.

VECKA 14 – stilla veckan

VECKA 20

VECKA 16

VECKA 12
Lör 21a

Ons 1a

10.00 Barnlördag:
Kyrkis och barnkörerna.
15.00 Kirkemusikkfestivalen
- Konsert med Svenska
Nationella Ungdomskören.

Läs mer på sidan 16.

Påsk i Margaretakyrkan

12.00 Onsdagsträffen
Program: Ulla Lindström om
småskaligt bistånd.
19.15 Samtalsgrupp - tala tro och liv

Hantverkscafé
Tovningsworkshop med Monika
Wernhoff den 31 mars.

Långfredagen
15.00 Långfredagsgudsjänst
och sång från kyrkans
vokalensemble och
stråkar. Sabat Mater.

Sön 5e

19.00-21.00 Ung kör

12.00

Fre 3e

Lör 28e 9.00 Lördagsfrukost.

18.30 Majklubbens möte.

Onsdag

Skärtorsdagen
18.30 Skärtorsdagsmässa.

VECKA 9

Mån 2a

13.00-16.00 Babycafé
18.00-21.00 Hantverkscafé
(jämna veckor)
19.00-21.00 Kammarkör

Tors 2a

VECKA 24

Välkommen till en festlig
vårkväll med sånger och
grillning den 30 april kl. 18.
En kväll för hela familjen, ung
som gammal.

Ons 10e 19.00 Tackfest!

Tackfestackfest

VECKA 25

Den 10 juni är en
helkväll för alla
ideella medarbetare i
Margaretakyrkan.
Du som under våren bjudit
på din tid och ditt engagemang i körer och andra aktiviteter hälsas välkommen. Vi
tackar varandra och firar ett
gott arbete.

Sön 14e

2a söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa med konfirmander.
18.00 Säsongsavslutning med Schola
Gothia. Gregoriansk ensemble från
Göteborg som framför Birgittinsk musik

Ons 17e 12.00 Onsdagsträffen
Program: Professor Anders Runesson talar om Jungfrufödsel i historien och nutid
fre 19e		

Midsommarfirande på Voksenåsen

lör 20e

18.30 Kapellmässa på midsommardagen

Sön 21e

Den heliga Johannes Döparens dag
11.00 Högmässa

Anmälan till expeditionen senast 5 juni.

18.30 Dymmelonsdagsmässa.
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Är du medlem i Margaretaförsamlingen?

En skärva från det gamla fönstret

De flesta som läser detta är inte det!

Du som läser detta tillhör de cirka
2100 personer i vår församling som
tycks mest intresserade av församlingens arbete – så många har bett att få
denna tidning. Du är viktig och det är
roligt för församlingen att du prenumererar, oavsett om du är medlem
eller inte.
Det har visat sig att 90% av alla prenumeranter av Margaretabladet inte
är medlemmar hos oss. Vi anar att
många av er som läser detta tror att
ni är registrerade medlemmar, kanske
eftersom ni tillhör Svenska kyrkan i
Sverige.
Flyttade du hit före 1991?
Flyttade du hit före 1991 så är risken
stor att du inte är registrerad som
medlem. Det är först efter det året
som man, som medlem i Svenska
kyrkan i Sverige, automatiskt blev
registrerad i församlingen här, men
det finns också andra anledningar till
att många är oregistrerade fast de tror
att de är medlemmar.

Varför är det viktigt att vara medlem?
Att prenumerera på Margaretabladet
är gratis för dig men vi har naturligtvis kostnader, bland annat för tryck
och porto. Margaretaförsamlingen
har en ökande verksamhet och vi
erbjuder nu många olika mötesplatser,
arrangemang och grupper. För att
kunna finansiera vår verksamhet är vi
beroende av ”tillskudd” från stat och
kommun, och detta tillskott baserar
sig på antal medlemmar.

I fönstret bakom predikstolen, högst upp vid altaret, har nu
en liten ”minnesbild” från de sprängda fönstren satts upp. Ur
spillrorna efter 22 juli-explosionen kunde en glasbild föreställande en pelikan räddas.
Nu sitter den där, i fönstret närmast altaret, och berättar sin
historia. Pelikanen pickar sig själv på bröstet för att ge sina
ungar mat, sitt eget blod. Bilden handlar kanske om föräldrars offervilja för att barnen skall få leva. Pelikanen har ofta
tolkats som en symbol för Kristus som offrar sitt blod för vår
skull. Så passande att den nu hamnar nära altaret och
nattvardens mysterium.

Vill du veta om du är medlem?
Det enklaste sättet att få reda på om
du är medlem är att du skickar ett
epostmeddelande, eller ett brev (se
adress sid 3), till vår medlemsregisteransvarige Hélène Tranell, helene.
tranell@svenskakyrkan.se, i vilket du
uppger svenskt- och norskt personnummer och ställer de frågor du önskar få svar på. Är du inte medlem och
vill bli det så hjälper hon dig vidare.
Välkommen med din förfrågan!

Tro, Hopp och Kärlek
Äntligen är vi igång! Låt mig presentera årets konfirmander.
Vi möts varannan söndag för att fundera, leka, fika, skapa
och fira gudstjänst tillsammans. I juni kommer vi åka på ett
femdagarsläger på Rättviks Stiftsgård innan det är tid för den
stora konfirmationsdagen.
Vi ses i kyrkan!
/Frida, församlingspedagog

Hur ska jag ha koll på allt spännande som händer?
Varje månad sänds ett nyhetsbrev ut via mail med alla aktiviteter som sker följande månad.
Gå in på hemsidan och registrera dig eller lämna dina kontaktuppgifter via mail så missar du inte nästa nyhetsbrev.

Dopänglar

Ur kyrkoboken

Vi välkomnar till dop i Margaretakyrkan.
Från och med 2015 får varje barn och
vuxen som döps i Margaretakyrkan en
liten dopängel som gåva. Denna ängel
är en bit utav de nya fönstren i kyrkan
och är en symbol för att Guds godhet
och kärlek alltid är med oss. Som en
ängel som går vid vår sida.

(På bilden fattas Maximillian)

Döpta
18/10 Carl August Fabian Qvist (Oslo)

Generösa kollekter!

18/10 Alicia Kjärnli Berzelius (Oslo)
1/11 Elise Lily Pavlin Andréasson (Oslo)

I advent- och juletid samlar församlingens medlemmar in
särskilt mycket medel till viktiga ändamål.
2014 års basars överskott blev glädjande nog rekordstort.
216.988:- fördelas mellan SOS barnbyar, Svenska församlingen i Toronto och Kirkens Bymisjons projekt Rum för fattiga
tillresande.
Vid luciakonserterna gick kollekten till Kirkens Bymisjon och
inbringade 10.375:-.
Julaftonsgudstjänsten samlade kollekt till Sjukhusclownerna
vilket gav 4.328:-.
Vid en jullunch den 22 december samlades det in kollekt
till ett skolprojekt i Kambodja. Resultatet blev precis över
10.000:-.
Detta är fantastiskt viktiga insamlingar som församlingen
särskilt vill tacka givarna för. Gud välsigne givarna och dessa
gåvor!

23/11 Oliver August ( Oslo )
Maximillian Grönseth (Oslo)
30/11 Aleksander Milan Nord (Trondheim)

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
el
ng
D op ä

6/12

Emrik Gustav Kolshus Bager (Oslo)

24/1

Albin Emil Elison (Oslo)

31/1

Ivar Lars Ola Sundgren (Oslo)

Vigda
31/1
7/2

12

Agnes Ingrid Ulrika Tibblin
& Terje Tollefsen
Malin Wessberg & Jon Ricklund
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Foto: Internasjonele kirkemusikfestival

Kyrkorådet har ordet

15 år med Oslo Internasjonale kirkemusikkfestival
Den årligen återkommande Kyrkomusikfestivalen äger rum mellan 6 – 17 mars. Denna begivenhet bjuder på ett makalöst
utbud av konserter och är ett möte med de allra främsta utövarna av musik. Som svensk kyrka i Oslo är det en stor glädje att
få ingå i denna festival med en svensk konsert där en av våra främsta Ungdomskörer gästar oss.
Svenska Nationella Ungdomskören med sin dirigent Birgitta Rosenqvist-Brorson framför sitt program lördagen den 14 mars i
Margaretakyrkan. Kören består av ca 40 sångare från hela Sverige och är sedan 2006 en kör i Sveriges Kyrkosångsförbunds
regi. Repertoaren är bred med stor vikt på svensk sakral musik som kören flitigt turnerar med i såväl Sverige som utomlands.
På söndagen medverkar de också i Festivalhögmässan.
Birgitta Rosenqvist-Brorson är en av Sveriges mest meriterade körledare och leder denna kör sedan starten. Hon var mellan
åren 1997-2006 förbundsdirigent inom Sveriges Kyrkosångsförbund. År 2008 blev hon utsedd till Årets körledare för barn och
unga sångare.

2015 – byggnaden fyller 90 år
Vårt vackra kyrkorum skall bli ännu
vackrare. Kyrkostämman beviljade
en budget som gör det möjligt att
renovera kyrkorummet. Från juli till
oktober är kyrkorummet stängt.
Då byts all el, installeras ny belysning, målas väggar och genomförs
arbeten på bänkar och golv. En ramp
som möjliggör tillgängligheten för
personer med rullstolar och barnvagnar byggs. Framme i koret ökas
utrymmet en aning, genom att en
bänkrad tas bort, för att ge bättre
utrymme för kör och instrumentalister vid gudstjänster och musikevenemang.
Ideellt engagemang
Att så många som vill skall kunna bidra
till församlingens arbete är självklart
och viktigt – att vara församling är att
ta ansvar tillsammans. Det kallas ”frivilligarbete” eller ”ideellt engagemang”
och har varit mer eller mindre tydligt
i vår kyrkas liv sedan församlingen
startades. Församlingens förtroendevalda och anställda vill bli bättre på att
ta tillvara den vilja att vara engagerad
som finns hos många medlemmar. För

att bli bättre skall anställda och förtroendevalda utbildas och rustas på olika
sätt. Nu under våren påbörjas denna
förändrings- och förbättringsprocess
som kommer pågå några år. Det kommer att skrivas om arbetet i framtida
Margaretabladsnummer.
Stämman
Stämman i höstas godtog förslaget till
nya stadgar, en så kallad Församlingsordning. Den nya församlingsordningen träder i kraft efter att domkapitel
och rådet för utlandskyrkan i Sverige
sagt sitt. Förslaget till nya ordningen
innehåller inga dramatiska förändringar. Förslaget finns på vår hemsida.
På kyrkostämman i mars läggs församlingens årsbokslut fram. Alla vi som
är medlemmar i Svenska Margaretaförsamlingen har rätt att rösta och är
valbara till olika uppdrag. Välkommen
till stämman!
Rekordbasar
2014 års basar blev rekordstor! I det
bokslut som gjorts för basaren har
överskottet noterats till 216.988,NOK. Det är omkring 50.000 mer än
2013 års basarvinst. SOS Barnbyar,
Svenska kyrkan i Toronto och Kirke-

Bymisjons projekt ”Rom for fattige
tilreisende” skall dela på överskottet.
Det är en stor glädje att vi alla har fått
bidra på olika sätt till detta. Stort tack
och grattis till denna succé!
Kommunikation
Församlingen har definierat kommunikation som en av de viktigaste framtidsfrågorna. Ett mål är att alla Svenskar i
Norge skall veta att det finns en svensk
kyrka här som är till för dem. Det är ett
djärvt och stort mål. Församlingen har
en kommunikatör anställd sedan några
år tillbaka som arbetar aktivt med olika
media och hjälper oss att bli bättre på
kommunikation i olika former.
Karolina Johansson är ny på den
posten sedan årsskiftet och vi önskar
henne välkommen och Guds välsignelse
i uppgiften.
Mikael Strandberg

Vill du ta kontakt
med kyrkorådet?
Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

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

Lilla Körfestivalen äger rum sista
helgen i maj, fre 29- sönd 31 och
bjuder på 3 stora kontraster inom
körkonsten. Första programmet blir
engelsk acapellamusik med Margaretakyrkans Vokalensemble som följs av
Rilke-ensemblen från Göteborg under
ledning av professor Gunnar Eriksson.
Denna konsert bjuder på ett möte
med tidig sakral körmusik tillsammans
med Anders Jormins jazztrio.
En glansfull avslutning blir det på
söndagen med en gosskör i världsklass
då NRKs Sølvguttene sjunger under sin
dirigent Fredrik Otterstad.
Tänk att få möta försommaren med
detta smörgåsbord av skiftande och
härlig körmusik.

Foto: ILisa Irvall

Musik i Margaretakyrkan

Solala till Margaretakyrkan.
Solala är tre grabbar från Göteborg
som med sitt unika arrangemang,
hemmasnickrade instrument och bländande stämföring snabbt har skaffat
sig tiotusentals fans både i Sverige och
utomlands.
Lördag den 21 mars finns chansen att
höra dem i Margaretakyrkan.
Biljetter köper du via Billetservice.
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Kommunikatör

Behöver du prata med någon?

Jag heter Karolina, är 28 år
gammal och född i Dalslands
djupa skogar, Bengtsfors.
Sedan början av januari har jag
jobbat som kommunikatör i
Svenska kyrkan i Oslo.
Hopp är för mig en längtan och
ett mål. För tre år sedan flyttade
jag och min sambo till Oslo med
ett hopp om familj och en vardag
som inspirerade oss. Nu, tre år
senare, har vi en liten dotter och
vi trivs bättre än vi någonsin
vågat hoppas. Jag är utbildad
kommunikatör men har inte
tidigare jobbat inom området, så
det här är något nytt och
spännande för mig.

Att ha någon att prata med är ett
mänskligt behov.
Vill du boka tid för samtal kan du
ringa eller sms någon av följande:
Kristina S Furberg, diakon
Mobil: +47 45 91 53 23
Per Anders Sandgren, präst
Mobil: +47 97 03 14 92
Anna Runesson, präst
Mobil: +47 412 91 456
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bergen stavanger trondheim

Samtalsgrupp – tala tro och liv

Dugnad

Vi fortsätter att föra gemensamma samtal om tro och liv.
Välkommen med i denna öppna grupp, onsdagar kl. 19.00, efter kvällsmässan!

Dugnad den 18 april kl 10-14. Två
veckor efter påsk är det tid att hedra
den norska dugnadstraditionen igen.
Vid solvärmd knut och bland spirande
krokus ska vi sätta spaden i jorden och
göra fint runt kyrkan efter vintern.
Var med om att skapa ny grönska vid
den nya rampen vilket innefattar den
spännande återplanteringen av rhododendronbuskarna. Vi har även som mål
att ta bort dom yviga taggbuskarna
som växer längs södra kyrkväggen.
När vi känner att vi är färdiga så äter
vi korv och trivs.

Kommande datum och teman:
11 mars Samlaren och skingraren.
8 april Lev som ljusets barn!
29 april Som en kvinna i födslovåndor.
3 juni Dolt för de kloka, synligt för barnen.
Välkommen också till Filmkvällar med samtal om livsfrågor – Tala film och liv.
Torsdagar kl. 18.00. Se kalendern för datum.

Lördagsfrukost- den unga familjen
Lördagen den 28 feb kl. 09.00 bjuder Margaretakyrkan in till en
härligt lång, rofylld och hälsosam lördagsfrukost med temat ”den unga
familjen”. Då gästar Kristina Arntyr från Invento och talar kring ämnet
ekonomi. Även Anneli Skare och Pia Bross från Oslo jordmor och
kvinnesenter, de ger tips på hur man vårdar ett parförhållande.

För mer information kan du gå in på hemsidan.

Är du redo för nästa steg?

Nya Onsdagsträffen - Lång lunch
Nu satsar vi på onsdagsträff en gång i månaden med ett intressant program.
Välkommen du som vill äta en god lunch och umgås en stund.
Foto: IKON/Svenska kyrkan

12.00 Gästtalare
12.45 Lunch – alltid vällagad och näringsrik
13.30 Andakt – vi samlar oss en stund i bön och sång
Vårens program
11 feb kommer vår ambassadör Axel Wernhoff och gästar oss.

Vill du engagera dig i kyrkan genom
en frivilliginsats? Det finns många
möjligheter i såväl Trondheim, Bergen, Stavanger och Oslo. Det kan
handla om allt möjligt från gudstjänst, sång&musik, beslutfattande,
kök&servering till ledarskap, events
eller chaufförsuppdrag. Kanske har
du en egen idé som du vill förverkliga
inom kyrkans ram?
Hör av dig! Och håll utkik på hemsidan. Snart lägger vi ut specifika
uppgifter under fliken Frivillig.

Bertil Murray gästar
onsdagsträffen den
15 april.

13 maj är det riksspelman Maria Hulthén, Lidingö som musicerar och kåserar med oss utifrån
temat ”Ett gott liv”.

Fredag kväll (dagen före) firar vi kl. 19.00 Kvällsmässa i
Bispekapellet (vid Domkyrkan)
Välkommen in för stillhet, eftertanke, meditation eller
enskilt samtal.

Välkommen till Familjekyrkis på Kafé Magdalena (Kong
Oscars gate 5) kl. 15.00-17.00 samma dagar som vi har
gudstjänst i Bergen. En eftermiddag för barnfamiljer – fika,
pyssel, sång, samtal, andakt m.m.
En mötesplats för hela familjen.
Svenska kyrkan finns också med i St. Jakob kirkes
Ungdomskvällar kl. 19.00 de söndagar vi har gudstjänst i
Bergen. OBS 19/4 ingen ungdomsmässa.
Håll utkik på hemsidan för närmare information.

		

Tackfest 2014

Hantverkscaféet

”Öppen kyrka” i Ilen kirke kl. 14.00-19.00
Kl. 14.00-17.00
Familjekyrkis -pyssel, sångstund, fika
		
och samtal för hela familjen
Kl. 16.00-17.30
Tala tro – tala liv -en samtalsgrupper
		
om tros- och livsfrågor.
Alla välkomna, inga förkunskaper krävs.
Kl. 18.00		
Gudstjänst med nattvard.

Söndag 22 februari
Söndag 22 mars
Söndag 26 april
Söndag 31 maj Församlingsfest! Lokal meddelas senare.

Sommarutflykter
Foto: Monika Wernhoff

Håller öppet från kl. 18.00 två tisdagskvällar i månaden.
Tillsammans arbetas, fikas och samtalas det.
Var och en tar med sitt eget hantverk/handarbete.
Vad inspireras du av? Kanske kan det vara stickning,
scrapbooking, silversmide eller målning.

Monika Wernhoff gästar hantverkscafeét

Glöm inte att skriva ”tovning”och sedan ditt namn i betalningen.

I juli kommer vi arrangera två dagsutflykter: en statsvandring med besök
på museum i Drammen den 1 juli och
en historievandring vid Oscarsborg
festning den 15 juli. Reservera dessa
datum för våra trevliga utflykter.
Vi återkommer med mer information i nästa Margaretablad och på vår
hemsida.

Som hemma fast utomlands
Den rubriken använder man ofta inom Svenska kyrkan i utlandet,
SKUT. Önskan är att alla utlandssvenskar
skall känna sig hemma i Svenska kyrkan.
När man bor utomlands kan det vara skönt Som hemma
fast utomlands.
att få komma och bara vara svensk för
ett tag – prata svenska, få del av svenska
traditioner, sjunga svenska psalmer och få
svenska kanelbullar, ytterligare ett signum
för Svenska kyrkan i utlandet.
”Bra-att-ha-adresser” när du reser 2014.

Listan över saker man saknar från Sverige kan göras lång och förhoppningen är
att Svenska kyrkan kan fylla delar av det
tomrummet. Svenska kyrkan i Norge har
mötesplatser på olika orter i landet där man kan träffas för gudstjänster, ungdomsträffar, fika, familjesamlingar, samtalsgrupper
och barnsång. Det finns också möjlighet till enskilda samtal, dop,
konfirmation, vigsel och begravning/minnesstund.
Välkommen med i gemenskapen, ung som gammal.

Nina Norrman

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

Anna Runesson

Präst
Mobil: 41 29 14 56
anna.runesson@svenskakyrkan.se

Trondheim

Kyrkkaffe hela dagen!

17 juni välkomnar vi professor Anders Runesson, Oslo universitet, som talar om
Jungfrufödseln i historia och nutid.

Den 31 mars kl. 18.30 gästar Monika Wernhoff.
Hon ska hålla i en tovningsworkshop.
Kostnad: 100 kronor förs in på kontonr 9046 05 05711
eller batalas till expeditionen innan den 27 mars.

Lördag 28 februari
Lördag 18 april
Lördag 2 maj Församlingsfest med Valborgsfirande

Gudstjänster i Korskirken kl. 11.00
Söndag 1 mars
Söndag 19 april
Söndag 3 maj Församlingsfest med Valborgsfirande
vid/i St Jacobs kirke kl. 15.00

Glöm inte att skriva ”frukost” och sedan ditt namn i betalningen.

15 april kommer stiftsadjunkt Bertil Murray, Uppsala, för att tala om
rubriken ”Svenskarna måste vara ett lyckligt folk” och sjunga
sina nya psalmer.

Öppet café & Familjekyrkis i Kampen kirke
(Seehusens gate 47) kl. 11.00-13.00
En mötesplats för hela familjen – pyssel & knåp, sång, fika,
samtal och en avslutande gemensam andakt.
Alla – ung som gammal – hjärtligt välkomna!

Bergen

Eventet kostar 125kr som förs in på kontonr 9046 05 05711 eller
batalas till expeditionen innan den 26 feb.

11 mars kommer tidigare flygvärdinnan Ulla Lindström, Göteborg och
talar om Småskaligt bistånd - Fem års erfarenhet av ett
skolprojekt i Kambodja.

Stavanger
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kyrknytt

Fler eller andra verksamheter kan förekomma, ändringar kan ske.
Se www.svenskakyrkan.se/norge
och klicka sedan vidare på respektive plats.

Nu finns också Facebook-grupper för de tre plasterna:
Svenska kyrkan i Stavanger
Svenska kyrkan i Bergen
Svenska kyrkan i Trondheim

Hopp - ett perspektiv från Bergen
Ordet hopp kan innebära både en förväntan och förtröstan men har även
betydelsen ett språng eller skutt. Om jag dock bortser från språnget/
skuttet så är ordet hopp för mig något jag kopplar till ett positivt sammanhang. Jag skulle säga att när man som människa hoppas på något så
har man en önskan om en positiv utveckling. Att fortfarande ha möjlighet att känna hopp även när man har det som jobbigast är ett tecken på
livslust.
Jag talade med min farmor och morfar om
vad de känner hopp för. Båda har nyligen
förlorat sin make/maka men min farmor har
ändå ett hopp om att våren ska komma så att
hon får möjlighet att komma ut i trädgården.
Min morfar känner hopp för att han ska vara
frisk och stark nog att klara av att spela golf.
Mina egna förhoppningar är både personliga
men även att världen ska bli en bättre värld
att leva i.
Hopp är viktigt men svårt att känna ibland.
Det svenska kyrkan i Bergen gav mig i höstas
var nog en möjlighet att känna mig som
hemma som gav mig hopp om att min tid i
Bergen blir en bra tid.

Karolina Andersson

Kom med som medlem!
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kyrknytt
tema:
hopp

vänner informerar

Drömmarnas land

Nytt från ambassaden

Utan drömmar, utan mål eller utan riktning blir du lätt vilse i den stora världen. Det är resan som
räknas men för att komma framåt behövs något slags mål.
Det kan vara drömkarriären, träningsmålet, klara att äta 10 bananer på 10 minuter eller till och med
kämpa för världsfred. Drömmar ser helt olika ut, men alla är lika viktiga. För en sak är säkert, det är
sunt att drömma! Det betyder att du vill uppnå något som betyder mycket för dig.

Den 18-23 januari gick konferensen Arctic Frontiers av stapeln i Tromsö. Konferensen, som har etablerat sig som en viktig
internationell mötesplats där både politiker, näringsliv och forskare samlas för att diskutera nordområdesfrågor, satte i år
nytt rekord med 1300 deltagare från 30 länder. Från Sverige deltog Kristina Persson, minister för nordiskt samarbete samt
strategi- och framtidsfrågor. Tillsammans med de norska och finska statsministrarna tog hon emot och diskuterade rapporten ”Tillväxt från norr” om hur Sverige, Norge och Finland gemensamt kan skapa hållbar tillväxt i norr.

Om jag sade att du kan göra vad du vill, bli vad du vill och vara vem du vill, vad säger du då? Omöjligt? Kanske du svarar ”man är ju den man är”? Nej, ta mig på orden. Du kan göra vad du vill, vara
den du vill och bli vad du vill.

På ambassadens hemsida kan du läsa mer om ministerbesöket och om hur
vi på ambassaden arbetar med besöksplanering och
annat: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Oslo/

Ett av mina favoritcitat är ”Du sitter själv vid ratten, DU styr, ingen annan.”, Detta sade ungdomsledaren i Kalix kyrka till min klass för många år sedan. Det är något som fastnat i mitt minne: ”Du styr
ditt liv, ingen annan!”. Självklart påverkar omgivningen alltid en del, men i själva slutskedet är det du
som väljer dina steg, du som väljer om du vågar prova dina vingar.

Ambassaden kommer att återkomma i denna spalt framöver
med information om verksamheten och aktiviteter.

Kontakt med SWEA Oslo
oslo@swea.org
http://oslo.swea.org
Facebook: www.facebook.com/groups/115205904296

Vill du så kan du flyga. Självklart kan du inte flaxa med armarna och bara magiskt lyfta från marken.
Vägen dit du vill är kanske svår, den kanske gör dig rädd men det betyder inte att det inte går. Du
kanske måste ta omvägar, krokiga vägar eller omtumlande vägar, men du klarar allt! Att säga till dig
själv att du inte kan, att det är omöjligt, är bara en ursäkt för att slippa gå på okänd mark. Det är
naturligt för människan att vara skeptisk mot det okända, men om vi bara provar är vi oftast glada
över att vi gjorde det. Det som kan se omöjligt ut är oftast inte omöjligt och styrkan att komma över
de stora hindren har vi i oss. Jag tänker på hur fantastiskt det är när ett barn tar sina första steg. Hur
svårt ser det inte ut? Hur besvärligt måste det inte vara? Fast hur lätt blir det inte efter att barnet
tagit sig över den där första svåra tröskeln! Efter de första stegen dröjer det inte länge förrän barnet
börjar springa. Vi är alla barn i början, ingen kan allt direkt.

En lyckad julbasar
- tack för att ni kom
Den 21 -22 november 2014 höll Margaretakyrkan sin årliga julbasar. Omsättningen för basaren blev 535 774 kr och
vinsten cirka 216 000 kr. Vinsten går
varje år till välgörenhet. Denna gång
delades vinsten mellan SOS barnbyar,
Svenska församlingen i Toronto och Kirkens Bymisjons projekt Rum för fattiga
tillresande.

Finns envisheten och viljan där så klarar du allt. Ibland kanske du tar vatten över huvudet, men vad
gör det? Bara spotta ut vattnet och hitta din nivå för att sedan bygg upp dig därifrån. Alla på toppen
har fått bygga sig fram.
Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har modet att uppfylla dem.
Lev din dröm!
Emma Sandberg
Ung kör

Vi passar på att tacka alla privatpersoner
som bidragit till årets julbasar med gåvor
och arbetsinsats. Även i år fick vi också
många fina gåvor från olika sponsorer.
Det tackar vi hjärtligt för.

Kontakt med Norsk-Svensk Forening
post@norsksvenskforening.com
www.norsksvenskforening.com
Ordförande: Kerstin Rådetorp, mobil 90 68 78 03

Julbasaren 2014

Vem vann barnlotteriet?
Maria, 5år, vann Skrållandockan och en
massa fina dockkläder. Hon har redan hunnit testa alla fina kläder.

Vi behöver din hjälp!!

Har du förslag på bra namn till våra tre barnkörer: 5-7 år, 8-10 år, 11 år-??
Skicka ditt förslag till nina.norrman@svenskakyrkan.se

Sponsorer
Voksenåsen
Viljå Vidsyn Visjoner

Norges nåsjonålgåve til Sverige
voksenååsen.no

För dig mellan 11-14 år

Nya kören

Påskfest

Tillsammans träffas vi några gånger per
termin för att upptäcka, fundera, skapa,
hänga, mysa, laga mat och annat spännande. Hör av dig till Frida Johansson,
församlingspedagog, om du vill veta mer.

Vi har startat en ny kör för åldern 11 år
och uppåt som övar barnlördagarna
kl. 12-13. Här blir det lite mer utmaningar i sångerna.
I och med denna kören så har vi utökat
församlingens körtrappa så det finns
kör från 5 år och upp till Kammarkören.

Den 12 april är det dags för Påskfest!
Dagen börjar kl. 11 med en familjemässa
och direkt efter samlas vi i stora salen
för en festbuffé.
Alla är välkomna, ung som gammal!

Nästa träff är 21 mars kl.13
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Ullveien 4, 0791 Oslo
progråm@voksenååsen.no
+47 22 81 15 00

Eventet kostar 50 kr som förs in på kontonr
9046 05 05711 eller batalas till expeditionen
innan 8 april.
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Hammersborg Torg 8B
NO-0179 Oslo
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Labyrint

Hjälp kaninen
hitta sitt ägg.
Help the rabbit find the egg!

B-economique

Svenska Margaretaförsamlingen

B-Økonomi

Returadresse/return to:

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

Färglägg kaninen

www.ungafakta.se

Finn fem fel

Hitta alla fem skillnaderna mellan bilderna. Sedan kan du färglägga Moses.
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