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Vissa ord är viktiga fast man inte vet 
om det. Det grekiska ”oikos” är ett 
sånt. Ordet betyder hus, men också 
i överförd mening alla som bor i hu-
set – hela familjen, ett hushåll. Det 
går att betrakta hela världen som ett 
hushåll, som en familj eftersom alla 
lever under ”samma tak”, eller var-
för inte ”sitter i samma båt”. Precis 
som i alla familjer är vi i så fall bero-
ende av varandra och därför behöver 
vi dela våra tillgångar inom familjen. 

Vårt ord för ekonomi kommer från 
begreppet ”oikos”(hus) och antyder 
att det handlar om att fördela resurser 
bland alla som tillhör hushållet. Det är 
en utmanande tanke att ordet ekonomi 
primärt handlar om sammanhållning 
och delande av resurser. I ekonomin 
ingår alla våra resurser – vårt kapital 
i alla dess former. Det viktigaste kapi-
talet är människorna och naturen, och 
ekonomi handlar därför också om hur 
vi tar hand om människors kunnande 
och engagemang och hur vi värnar om 
naturen.

Miljö och människor
Norska kyrkans engagemang för  
miljöfrågor beskrivs här i en artikel. 
En annan artikel beskriver ett små-

skaligt ekonomiskt projekt i Betlehem 
bland personer med funktionsutma-
ningar – det blir två exempel på vad 
ekonomi handlar om i grunden. 

Vi hör ihop
Nationalekonomi och annan ekono-
misk vetenskap lär oss att vi hör ihop 
och är beroende av varandra; när det 
blir finanskris i en del av världen så 
drabbas vi alla eftersom vi ”sitter i 
samma båt”. 

Båten
Bilden av ett skepp har i kyrkans his-
toria fått symbolisera hur Kristi kyr-
ka, Guds hushåll och i förlängningen 
hela världen, stävar fram genom ett 
stormigt hav mot evigheten. Psalmer,  
böner och bibelberättelser uttrycker 
att vi är trygga, trots stormen, eftersom 
Gud lovat föra oss till en säker hamn. 
 
Flykten
Alla tragedier med flyktingbåtar på 
medelhavet skakar om ”bilden” av det 
trygga skeppet; för flyktingarna sym-
boliserar båtresan också ett hopp om 
ett bättre liv, men av olika anledningar 
blir det ofta en färd mot undergång. 
Situationen utmanar hela Europa och 

alla kyrkor till att göra vad vi kan för 
att hjälpa. Det som händer kring 
Medelhavet berör oss alla – hela värl-
den är i samma båt.

Ekumenik
Ekumenik kallar vi i kyrkan det som 
vi gör för att visa att alla kristna hör 
ihop. Relationer mellan kristna och tros-
samfund utgår från tanken att vi utgör en 
familj, ett hushåll som ”sitter i samma 
båt”. Med lite kunskap i grekiska för-
står vi kanske bättre det ovanliga ordet 
ekumenik; det grekiska ordet oikou-
menos beskriver hur vi alla hör ihop i 
en och samma värld. Det understryker 
att vi som kyrka och mänsklighet har 
ett gemensamt ursprung, ett gemen-
samt uppdrag och ett gemensamt mål.

οἶκος–oikonomia-ekonomi 

Per Anders Sandgren
          Kyrkoherde

  - Vi sitter i samma båt!

Vi tycker det är kul när vi är många som bidrar med material 
till Margareta bladet. 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 september.

Gillar du att skriva?

Votiv betyder tack. Votivskepp har sedan 1500-talet getts till 
kyrkor som tack för att man överlevt ett skeppsbrott eller en 
storm.

Historien bakom vårt skepp är okänd. Örjan Lundqvist, tidig-
are kyrkoherde, fann det på vinden och lät renovera det. Ingen 
känner till när och varför skeppet gavs till kyrkan. Känner du 
till dess historia?

Skeppet är en bild för hur kyrkan är ett räddande skepp som 
för människorna mot en trygg hamn över ett stormigt hav.   
Vi kan jämföra med berättelsen om Noas ark som räddar 
skapelsen från undergång eller den där Jesus stillar stormen. 

Kyrkans ekumeniska rörelse har skeppet som symbol för att 
uttrycka hur vi alla är ”i samma båt” och förs framåt av Guds 
Andes vind över tidens hav.

Magaretakyrkans skepp
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När min man Axel kom hem och sa att han hade blivit 
erbjuden posten som Generalkonsul i Jerusalem blev jag 
inte så väldigt glad. Även om jag förstod att det var 
en viktig och spännande postering undrade jag vad jag 
skulle göra där. Jag hade ett textillärarjobb på en skola 
där jag trivdes väldigt bra och att åka ner till ett konfliktfyllt 
ställe som Israel var väl inte det jag längtade mest efter.

  
Efter några månader i Jerusalem hittade jag i Sunbula, en 
affär som sålde Palestinskt konsthantverk, en bedårande 
liten julkrubba gjord i tovad ull. Efter lite detektivarbete 
lyckades jag hitta stället där de tillverkades, ett dagcenter 
för förståndshandikappade i Betlehem. Ma’an lil Hayat 
– betyder ”tillsammans för livet” – startades 2009 av några 
eldsjälar som ville driva ett cen-
ter för förståndshandikappade i  
L’ Arche’s anda. 

De förståndshandikappade kallas 
för kärnmedlemmar eftersom de 
utgör kärnan för arbetet.  Man ser 
allas bidrag som viktiga och alla 
hjälps åt med alla uppgifter efter 
egen förmåga (…och den varie-
rar väldigt!) t.ex. genom matlag-
ning, arbete, städning mm.  Man 
jobbar med tovning av olika produkter som sedan säljs i  
souveniraffärer och på marknader. 
För att kunna driva ett sådant här center behöver man en 
stadig inkomst. En del pengar får man in genom att söka 
pengar från framför allt kristna organisationer men man har 
som mål att bli helt självförsörjande. Genom försäljning av 
tovade krubbor och andra föremål har man redan efter några 
år klarat täcka sina kostnader med hälften. Eftersom det är 
viktigt att kärnmedlemmarna är med i hela produktions- 
processen är det svårt att få en mycket högre produktions-
takt. 

Ma’an lil Hayat projektet ger mycket även till de som inte 
är direkt involverade.  Genom att köpa ull av de palestin-
ska herdarna, ull som annars skulle ha kastats eller bränts 
upp, ger man en inkomst till dem och tillvaratar en natur-
resurs som annars skulle gått till spillo. Flera kvinnor i en by 
jobbar med att tvätta och karda ullen. Genom att föregå med 
gott exempel och ta med kärnmedlemmarna ut i samhället 
på olika aktiviteter visar man också på ett mer respektfullt 
sätt att man är tillsammans med dem som annars ofta göms 
undan. Man tar också emot studenter från lokala skolor som 
gör sin praktik där, av dessa kommer många tillbaka och 
arbetar som volontär även efter praktiktidens slut, bara för 
att de trivs så bra. Sist men inte minst ger man även en liten 

Ma’an lil Hayat  
                         -Tillsammans för livet

L’Arche - Arken
Är en organisation som startades av fransmannen Jean  
Vanier, filosof, humanist och teolog, med målet att föra samman  
människor med och utan handikapp för att leva med och lära 
av varandra. Den första gruppen startade i Trosly-Breuil i  
Frankrike och bestod av Jean själv och två handikappade 
män, Philippe Seux och Raphael Simi. Idén föddes om Arken, 
L’Arche, ett ställe där man bor, lever, äter och arbetar tillsam-
mans och idag finns det 147 L’Arche communities över hela 
världen. 
 
Vill du veta mer? Besök www.jean-vanier.org, www.larche.
org   www.maanlilhayat.ps 

Vill du hjälpa till med verksamheten, volontärarbeta  
eller skänka pengar? Då kan du ta kontakt med  
Mahera Nasser Ghareeb, arche.bethlehem@gmail.com

”lön” till kärnmedlemmarna. Även om det är en väldigt blyg-
sam slant så är det en alldeles egen inkomst som de kan spara 
eller spendera efter eget tycke. En stor sak för den som kanske 
förut i livet inte haft något eget. 

Eftersom man har en lång kö till de idag 15 platserna har man 
under flera år letat efter ett sätt att kunna utöka antalet kärn-
medlemmar. För ca två år sedan fick man möjlighet att köpa 
ett stort men nedgånget hus i centrala Betlehem. Med hjälp av 
donationer och bidrag har man nu fått huset renoverat och 
räknar med att kunna flytta in till sommaren. Då kommer 
man att kunna ta emot ytterligare minst 15 kärnmedlemmar.
Mitt bidrag till Ma’an lil Hayat under mina fyra år där var 
dels att dela med mig av mina kunskaper vad gäller ull,tovning 
och färgning av ull, dels att arbeta tillsammans med dem i det 

dagliga arbetet. De hade varit 
igång i ett år när jag kom dit 
och hade bara fått en månads 
utbildning i tovning.  Även 
om jag hade mycket att lära 
ut så lärde jag minst lika 
mycket av dem, om tovning 
men inte minst om gemen-
skap, kärlek och respekt. 
Från det att jag lärde känna 
människorna i Ma’an lil 
Hayat fick mina år i Israel/

Palestina en mening och ett sammanhang som jag kommer att 
bära med mig hela livet. Jag är djupt tacksam för vad de har 
lärt mig och för all den kärlek jag upplevt med dem.   

Text & foto: Monika Wernhoff

Kläder glöms bort och skåpen fylls på. Trots att du rensar 

ibland är det alldeles för många skor i hallen. Känns det 

igen? Genom att sälja på loppis sådant som inte längre an-

vänds hjälper du både andra och miljön.

Ordet loppmarknad, eller loppis, sägs härstamma från 
1800-talet då kläder som bytte ägare påstods innehålla lop-
por och annan ohyra. Idag är det färre loppor men desto 
fler loppisar. Fenomenet är en social variant av återvinning 
där du som säljare har glädjen att se avlagda saker komma 
till nytta för andra. Glöm inte, det som är skräp för dig kan 
vara guld för någon annan.

På en loppis kan det fyndas exempelvis möbler, elektronik, 
böcker och köksredskap men kläder är det som är vanligast. 
Varje år hamnar tonvis av textilier i hushållssoporna. Visste 
du att så mycket som 95 % av dessa textilier, kläder och 
skor skulle kunna återanvändas?

“DeT soM är skräp för Dig kan 
vara gulD för någon annan”

På en av vårens vackraste dagar öppnades kyrk- 
portarna för en loppmarknad med barnartiklar. Över 
250 köpsugna besökare passerade genom portarna och 
stämningen var på topp.

Under morgonen hade tolv bord ställts upp och hela familjer 
hjälptes åt att fylla dem. Allt från leksaker och kläder till 
sportprylar för barn i alla åldrar ställdes upp.

– Det har varit en så härlig atmosfär idag! Jag träffade 
många trevliga familjer samtidigt som jag kunde sälja lite 
av mina egna saker. Jag hoppas verkligen att det blir fler  
loppisar, säger Pernilla Cederlöf.

Syftet med loppisen var att återvinna och samtidigt skänka 
pengar vidare. Varje bord fick nämligen skänka en summa 
till ett välgörande ändamål. Dessutom tjänade de själva en 
slant då loppisen blev välbesökt. Många fyndade, strosade 
runt mellan borden eller slog sig ned i kyrkan för en stunds 
vila. En pojke stod med sin mamma och sålde leksaker. Hans 
mål var att spara till en cykel och loppisen hjälpte honom en 
bit på vägen. En mamma förklarade för sin dotter att man 
inte bara kan köpa nya ting utan att man också måste göra 
sig av med saker som inte används. Vad kan då vara bättre 
än att det kommer någon annan till glädje.

Insamling under barnloppisen
Under dagen kunde man skänka pengar till olika barn i världen.  
Tillsammans samlade vi in hela 5505 kronor.
Syrien – 2010 kr (sverigeforunhcr.se)
Rumänien – 1220 kr (svenskakyrkan.se/p220#)
Sykehusbarn – 775 kr  (sykehusbarn.no)
Lilla Krigare - 1500 kr (http://lillakrigare.blogg.se)
 

Samma dag som loppisen arrangerade kyrkan även en 
”dugnad”. Bland annat gjordes det nya ingångspartiet vack-
ert genom plantering av många olika nya plantor. Insatsviljan 
var stor och vi ser alla fram mot att se växterna utveckla sig 
och blomma. Dugnadsinsatsen avslutades med en välförtjänt 
varmkorv. Text & foto: Karolina Johansson

Vad är Loppis?
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Spara eller slösa? 
En reflektion över en biblisk ”gatecrasher”
Många som växte upp i Sverige under 
andra världskriget och efterkrigsti-
den läste tidningen Lyckoslanten och 
serien Spara och Slösa. Spara och 
Slösa är två flickor med helt olika håll-
ning till ekonomi, vilket man kan gissa 
av deras namn. Avsikten med serien 
var att inpränta i den uppväxande  
generationen, vikten av att planera sin 
ekonomi genom att just, spara. Helst 
skulle man spara i Sparbanken efter-
som Lyckoslanten var bankens tidning.  
Serien handlade om privatekonomi. 

När man läser berättelserna om Jesus är 
det ett helt annat ideal som tonar fram. 
Där är det slösandet som framhålls som 
det goda. Visserligen handlar det inte 
enbart om privata medel utan om nåd, 
barmhärtighet och kärlek i vidare 
bemärkelse men man kan ändå fun-
dera omkring de motsatta förhåll-
ningssätten som lyfts fram i Spara 
och Slösa och i Nya testamentet. 
Jesus lyfter fram som goda exempel 
människor som, för andras skull slö-
sar med det goda de har, även om 
det inte ser mycket ut. Och Jesus 
själv slösar; tänk på brödundret till 
exempel.
Här följer en reflexion över berät-
telsen om när Jesus gästade farisén 
Simon och en kvinna sökte upp ho-
nom där. En ”gatecrasher” som vi 
fortfarande minns - två tusen år efter 
att hon trängde sig in i Simons hus. 
Läs gärna Lukas 7: 26-50

Kvinnan
Det är sällan jag rör mig ute bland 
folk. Så många som viskar eller snäser, så 
många knuffar och slag, och småsten som 
kommer farande. Måste jag någon gång ut 
i dagsljus gömmer jag mig bakom en målad 
mask och skyddar jag mig med stolthet.
Idag har jag hört att Jesus från Nasaret ska 
komma till stan. Honom som så många ta-

lar om. Det sägs att Simon har bjudit honom till 
sitt hus. 
   Jag står i min dörröppning och spanar 
när han går förbi. Just som han passe-
rar ser han på mig. Han ser rakt 
in i mina ögon.
Jag är van vid männens blick-
ar. De säger alltid att de vill 
ha något av mig. Men hans 
blick är helt annorlunda. Den 
säger att han vill ge mig något. 
Något som redan är mitt.
   Nu är det glädje som uppfyller mig. Ett 
jubel som inte vet någon gräns, och den 
accepterar varken blygsel eller rollspel. Jag 
tar det värdefullaste jag har, min balsam-
flaska. Jag tar den med mig och springer 
efter folkskaran. 
   Jag tar mig in i Simons hus. Simon som 
hör till dem som tagit ut sin rätt hos mig 

mer än en gång. Nu tar jag ut min.
Jag går rakt in i salen och ser Jesus där 
han ligger till bords. Åter ser han mig, åter 
uttrycker han samhörighet med mig. Min 
tacksamhet är så stor att tårarna stiger 
upp i mina ögon. Jag  ställer mig vid hans 
fötter och låter tårarna rinna. De bildar 

rännilar på hans dammiga fötter och min gråt 
vill inte ta slut. Jag löser upp mitt hår och det 
får tjäna som duk att torka hans fötter med.  

   Nu är hans fötter rena och torra 
men jag vill mer. Mitt hjärta 

slår så hårt! Jag tar mitt 
balsam och låter väl-
doften droppa över 
hans vrister och fot-

sulor. Jag smörjer och 
kysser hans fötter – det 

är det enda jag kan göra. Jag 
känner hur bandet mellan oss är oupplösligt 
och han säger det som jag redan vet. Jag är 
förlåten! Allt det som bundit mig är löst. 
   Allt har han gett mig. Allt! Jag tänker att 
jag vill ge honom något men kan inte komma 
på vad. Då säger han att jag redan har gett 
honom det enda han vill ha. Tro. Jag har gett 
honom min tro och den handlingen har befriat 

mig.

Simon
Det finns många synpunkter på honom. 
Mycket kritik och hätskhet. Jag vet inte 
vad jag själv tänkte när jag bjöd honom 
hem till mig men han är ingen vanlig 
man, så mycket är klart. Kanske var det 
nyfikenhet, kanske ville jag utmana el-
ler så var det redan då en längtan efter 
något mer.
   När han kom var det som en blyg-
sel kom över mig, eller en rädsla. Vad 
skulle de andra gästerna tänka? Så jag 
nonchalerade honom. Gav honom inte 
den uppmärksamhet som en värd ska 
visa sin gäst. Men jag gav honom plat-
sen invid mig vid bordet – hedersplat-
sen. Sen blev allt rörigt. Kvinnan, hon 
som inte bör synas, tog sig in i salen  ch 
skyndade fram till Jesus. Idag var hon        

allt annat än osynlig. Hon grät och bar sig åt. 
Jag skämdes åt hennes vägnar så som hon 
åbäkade sig.
Men det var något annat också, som rörde sig 
i mig. Jesus visade inte bort kvinnan. Han lät 
allt bara hända, det var som om han tyckte 
att det var helt i sin ordning, det hon gjorde. 
Det var märkligt men jag blev avundsjuk när

”Jag är förlåten! 
Allt det som 
bundit mig är löst.

De flesta som läser Margaretabladet är inte medlemmar i 
Svenska kykran i Norge; många tror att de är medlemmar 
men har aldrig blivit registrerade hos oss, andra varken kan 
eller vill vara medlemmar. Flyttade man hit före 1991 är 
risken stor att man inte är registrerad som medlem. Det 
är först efter det året som medlemmar i Svenska kyrkan i 
Sverige automatiskt blev registrerade i församlingen här då 
de utvandrade. 
   Vill du veta om du är medlem kan du kontakta Hélène 
på expeditionen (helene.tranell@svenskakyrkan.se) med ditt 
namn, norskt- och svenskt personnummer och dina frågor.

Medlemskap och rubriker i media

I mars ifrågasatte en journalist församlingens praxis att 
registrera Svenska kyrkans medlemmar, som flyttar hit från 
Sverige, som medlemmar i vår församling. Journalisten an-
klagade oss också för att felaktigt ha tagit emot miljontals 
kronor. Finska och Isländska kyrkan anklagades för samma 
sak. Fylkesmannen, som är ansvarig myndighet, har valt att 
inte gå vidare med frågan. Antagligen eftersom Fylkesman-
nen i korrespondens med oss nordiska folkkyrkor för flera 
år sedan gjort klart att vår praxis är känd och godkänd.

Visste du att...
- den som är medlem i Svenska kyrkan i Sverige är också 
medlem här i Norge om man har utvandrat till Norge – det 
är ett och samma trossamfund och ett och samma medlemskap. 

- medlemskapet är helt gratis. Den enskilde betalar ingen 
avgift eller särskild skatt till staten för att vara medlem. Det 
gör därför ingen ekonomisk skillnad för den enskilde om 
man går ur eller är med.

- vi frågar inte efter individers medlemskap vid några akti-
viteter eller arrangemang. Alla är välkomna att vara med! 
Däremot kan ibland den som är medlem erbjudas med-
lemsrabatt vid en utflykt eller liknande tillfällen. 

- ditt medlemskap betyder mycket för församlingens arbete; 
dels blir det möjligt att kommunicera med dem som finns i 
medlemsregistret, dels får församlingen ett bidrag från stat 
och kommun för varje registrerad medlem. Det bidraget 
gör att vi tillsammans kan hjälpa många och göra mycket 
för svenskar i hela Norge. Ditt medlemskap betyder mycket 
för andra!

Lite om medlemskap i Svenska kyrkan i Norge

”Din tro har hjälpt 
dig. Gå i frid.

jag såg hur han vände sig till henne och tog 
emot det hon gav honom. Jag blev för-
vånad när jag insåg att jag själv ville få ta 
emot hans uppmärksamhet, hans kärlek!
- Jag har något jag vill säga dig 
Simon.
Äntligen vände han sig 
till mig. Nu var det jag 
som räknades. Helt rätt 
också – jag var ju ändå 
hans värd och en uppsatt 
man i synagogan. Jämfört 
med kvinnan som var smutsad av alla sina 
många felsteg i livet var jag nästan utan 
fläck. Jesus såg nog det nu och ville hedra 
mig.
- Säg det, Mästare svarade jag honom. 
Mitt tonfall var mer känslofyllt än jag 

tänkt mig men jag längtade så efter hans 
bekräftelse.
Han berättade en liknelse för mig. Den 
handlade om skuld och om att bli efter-

skänkt. Och om kärlek. Den 
handlade om mig och kvin-

nan, det förstod jag nog. 
Han menade att hon 
som fått mycket förlå-
tet också älskade myck-

et och stort. Medan jag, 
med mitt felfria liv inte hade 

skäl att älska särskilt mycket eftersom jag 
bara behövde få litet förlåtet. Det var sant. 
Men varför kände jag mig då förbigången, lu-
rad?
Nu är festen över. Alla gästerna har gått 
och bordet är avdukat. Och här sitter jag 

med min längtan. Vad gjorde jag för fel? 
Jag har följt alla föreskrifterna och ändå 
känner jag i hjärtat att det inte stämmer.
   Det sista Jesus sa till kvinna var ”Din tro 
har hjälpt dig. Gå i frid.” 
Jag vill också kunna tro! Jag minns något 
annat han sagt. ”Vishetens barn har gett 
Visheten rätt.” Kvinnan är nog ett av de 
barnen.

Text: Kristina S Furberg

Tack för att du är medlem och 
bidrar till allt Svenska kyrkan gör i Norge!
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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 24
Ons 10e 19.00 Tackfest

Sön 14e 2a söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa 

 18.00 Musik i Margaretakyrkan, Schola 
Gothia

VeCka 25
Ons 17e 12.00 Onsdagsträffen 

Program: Professor Anders Runes-
son talar om Jungfrufödsel i histo-
rien och nutid

fre 19e  Midsommarfirande på Voksenåsen

lör 20e 18.30 Kapellmässa på midsommardagen

Sön 21e Den helige Johannes Döparens dag
 11.00 Högmässa

SOmmarSCHema Startar

VeCka 26
Tis 23e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Fre 26e 09.00 Teaterresa till Sunne

Sön 28e  4e söndagen efter trefaldighet

 11.00 Högmässa med konfirmation

VeCka 27
Tis 30e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

JULI
Ons 1e 9.00 Församlingsresa till Drammen 

Läs mer på sidan 12. 

Sön 5e Apostladagen
 11.00 Högmässa

VeCka 28
Tis 7e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Lör 11e 09.00 Pilgrim på tur

Sön 12e 6e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa 

VeCka 29
Tis 14e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Ons 15e 10.00 Församlingsresa till 
Oscarsborgs färstning 
Läs mer på sidan 12. 

Sön 19e Kristi förklarings dag
 11.00 Högmässa

VeCka 30
Tis 21e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Sön 26e 8e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka 31
Tis 28e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

AUGUSTI
Sön 2a 9e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka 32
Tis 4e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Sön 9e 10e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka 33
Tis 11e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Sön 16e 11e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka 34
Tis 18e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Sön 23e 12e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka35
Tis 25e 13.00 Babycafé

 18.30 Kvällsmässa

Lör 29e 18.00 Barnkörläger

Sön 30e 13e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

SOmmarSCHema SlUtar

SEPTEMBER 

VeCka 36
Fre  4e  Expeditionen stängd

Sön 6e 14e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VeCka 37
Ons 9e 19.00 Kräftskiva

Lör 12e 10.00 Familjelördag: 
Kyrkis och barnkörerna.

Sön 13e 15e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa 

VeCka 38
Ons 16e 12.00 Onsdagsträffen  

Program: Michael Bjerkhagen, 
pastor i Kungliga hovförsamlingen, 
besöker oss.

Sön 20e 16e söndagen efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

 18.00 Paulus Barock 
Vokal och instrumentalensemble 

 

Gilla sidan  

Svenska kyrkan i Oslo
Facebookgrupper: 
 Babycafé Oslo

 Kyrkis Oslo

 Ung i Oslo

 Ung kör Margareta kyrkan

 Kammarkören Margaretakyrkan

Veckoprogram
Till 22 juni och från 31 augusti

Söndag
11.00  Gudstjänst 

Kyrkkaffe

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

Måndag
19.00-21.00  Ung kör

Tisdag
13.00-16.00  Babycafé

19.00-21.00  Kammarkör

Onsdag
12.00  Onsdagsträff  

(se kalendern)

18.30  Kvällsmässa

19.15 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
10.00-13.00  Familjelördag 

Barnkörer och Kyrkis 
(Se kalendern)

Onsdagsträffen

Pilgrim på tur
11 juli går vi på tur som 
pilgrimmer. Att pilgrimsvandra är 
både en yttre och inre resa. 
Vi går två dagsetapper på 
vesterleden med avslutning i 
Margaretakyrkans gudstjänst. 

Anmälan till expeditionen och betalning 
senast 3 juli.

Läs mer på sidan 14.

Med reservation för ändringar. Se hemsidan för de senaste uppdateringarna: www.svenskakyrkan.se/norge.

Barnens nationaldag
7 juni kl. 11 inleds med en kort 
familjegudstjänst för stora och små. 
Barnkörerna medverkar och efter 
gudstjänsten är det  fest i och kring 
huset. Ansiktsmålning, lek, fiskedam, 
sång och andra aktiviteter anordnas. 

Tackfestackfest
10 juni kl. 19 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.

 
Anmälan till expeditionen senast 8 juni.

Sommarschema
22 juni - 30 Aug

Expeditionen öppen  
mån-tis kl.10.00-12.00

Söndag
11.00  Gudstjänst 

Kyrkkaffe

Tisdag
13.00-16.00  Babycafé

18.30  Kvällsmässa

Musik i Margaretakyrkan 
Schola Gothia
14 juni kl. 18 är det säsongsavslut-
ning med Schola Gothia, en grego-
riansk ensemble från Göteborg som 
framför Birgittinsk musik.

20 sep kl. 18 har du chans att 
lyssna till en mycket framstående 
barockensemble som bland an-
nat framför Bachs Kaffekantat i 
vår fantastiska kyrksal.  
Detta och mycket mer kan 
avnjutas till kaffe, kakor och 
kanelbulle.

Den 17 juni gästar professor  
Anders Runesson Onsdagsträffen 
och talar om Jungfrufödseln  
i historia och nutid.

Anmälan till expeditionen 
innan 15 juni.

 
 

Vi firar Sveriges Nationaldag
6 juni kl. 18 firas Sveriges Nationaldag. Ett möte med den svenska musikskatten 
i tradition och förnyelse. Margaretakyrkans kammarkör och Ung kör bjuder på 
visa, folkton, nationalromantik och Ronjasånger. I programmet medverkar också 
duon ”En Vokalist & En Cellist” tillsammans med flöjtisten Anna Snilsberg.

Ambassadören Axel Wernhoff håller tal och efteråt serveras kaffe och national-
dagsbakelse.

Redan kl. 13 kan man fira nationaldagen nere på Tjuvholmen.  
Svensk mat serveras på Café Renzo, Ung kör medverkar och Ostindiefararen 
Götheborg lägger till i hamnen.  
Mer information kommer på hemsidan. 

Kräftskivaackfest 

16 sep kl. 12 gästar
Michael Bjerkhagen, pastor i 
Kungliga hovförsamlingen,  
Margaretakyrkan.

Anmälan till expeditionen 
innan 14 sep. 

Onsdagsträffen

9 sep kl. 19 är det dags för 
årets kräftskiva. Tillsammans 
träffas vi och sjunger, äter gott 
och umgås. 
 
Anmälan till expeditionen och  
betalning senast 4 sep.

Besök Drammen
Vill du åka på en dagsutflykt till 
vackra Drammen? 1 juli har du  
möjlighet att bland annat beundra 
den vackra utsikten över Drammens- 
dalen, strosa runt på Bragernes mysiga 
gator och besöka Bragernes kirke.

Anmälan till expeditionen innan 23 juni. 

Läs mer på sidan 12.

Foto: Birgitte Simensen Berg

    Musik i Margaretakyrkan 
    Bachs Kaffekantat

Oscarsborgs fästning
15 juli är det dags för sommarens 
andra utflykt. Vi åker med kyrkbus-
sen till Drøbak där vi tar färja över till 
Oscarsborg fästning (ca 10 min). Vi tar 
med oss fikakorg men det finns också 
två enklare restauranger på ön och ett 
museum man kan besöka om man vill.

Anmälan till expeditionen innan 7 juli. 

Läs mer på sidan 12.

Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

http://www.facebook.com/kyrkanoslo
http://www.facebook.com/groups/167196910029927/
https://www.facebook.com/groups/753215944694842/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/177642918930482/
http://www.facebook.com/groups/204571139611649/
http://www.facebook.com/groups/333831176647502/
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ur kyrkoboken
Döpta
1/3  Samuel Jacob Fonager Ingmansson

7/3 Eskil Aamodt

21/3 Elsa Madelen Arntzen

28/3 Wilma Inger Eva Mangset

29/3 Elin Berg

29/3 Greta Berg

12/4 Agnes Kristina Lykke Hagen

25/4 Frida Noella Nikolaisen

2/5 Lisa Jenny Matilda Sköld Allum

2/5 Filip Morten Sköld Allum

3/5 Bertil Olav Sköldstedt

Vigda
27/3 Jenny Margareta Jern &  
 Jan-Anders Henry Isacsson

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

Mail: mikael.strandberg@svenskakyrkan.se  
Mobil: 90 97 70 32

Kyrkorådet har ordet
Sommaren står för dörren och ljuset och värmen kom-
mer dag för dag. Vi njuter av allt som sker i vår försam-
ling. En aktiv och intensiv tid har just passerat sedan 
förra utgåvan av bladet.  

Vi har firat påsk och haft kyrkostämma. På stämman blev nya 
församlingsstadgar godkända och de träder i kraft från första 
januari 2016 (läs dem på hemsidan). Bokslut och årsberättel-
sen godkändes och Margaretahemsfondens styrelse valdes för 
året ut. Fondstyrelsen ersätts från årsskiftet med ett förvalt-
ningsråd som skall hjälpa kyrkorådet att sköta församlingens 
kapital.

I början av mars ifrågasattes församlingens medlemsregister-
hantering av en journalist. Församlingen anklagades för att 
orätt ha tagit emot för stort ekonomiskt bidrag från stat och 
kommun. Ärendet handlar om ett nytt krav från kulturdepar-
tementet. Fylkesmannen har dock inte funnit anledning att 
göra någon sak av detta ärende. Församlingens kontakter med 
fylkesmannen och jurister tyder på att vår, sedan många år 
använda praxis, är både känd och accepterad av fylkesman-
nen. Mer om medlemskap finns i egen artikel i detta blad samt 
på hemsidan.

Kyrkorådet har beslutat att kyrkorummet skall renoveras. 
Handikappramp skall byggas, el och ljus uppgraderas, väggar 
och golv renoveras. Kontoren för de anställda skall också 
förbättras. Renoveringen pågår från juli till och med oktober. 
Då är kyrkorummet stängt, men aktiviteter bedrivs i kyrksa-
larna där också gudstjänsterna under denna perioden firas. 

Ett annat spännande projekt som börjar nu är en kororgel 
i Margaretakyrkan. Ett helt nytt instrument skall byggas av 
den slovenske orgelbyggaren Tomas Mocnik. Detta sker som 
en del av 90-årsmarkeringen av vår kyrkobyggnad – den stod 
färdig 1925.

Kyrkorådet kommer första helgen i september att tillsammans 
med personalen resa till Stavanger för att få tid till gemen-
samma samtal och för att träffa de svenskar som möts i denna 
delen av vår församling.
Jag vill som kyrkorådsordförande få tacka den finska kyrkans 
trogna kyrkoherde, Carita Jansson, som sedan 1989 verkat i 
Norge. Nu i maj går hon i pension och flyttar hem till Finland. 
Tack Carita för ett långt och troget samarbete och må Gud 
välsigna dina kommande dagar och din tid hemma i Finland.

Må vi nu alla få njuta den kommande sommaren och kanske 
till och med ses i ett eller annat spännande sammanhang som 
Svenska kyrkan erbjuder runt om i detta avlånga Norge. God 
sommar och må Gud välsigna er alla.

Text: Mikael Strandberg

Behöver du prata med någon?

Att ha någon att prata med är ett 
mänskligt behov.  
Vill du boka tid för samtal kan du 
ringa eller sända sms:

Kristina S Furberg, diakon
Mobil:  45 91 53 23
Per Anders Sandgren, präst
Mobil:  97 03 14 92
Anna Runesson, präst
Mobil:  41 29 14 56

«GRØNN KIRKE - Vår grønne menighet «
«Klimaendringene rammer oss allerede. Mennesker, dyr 
og planter strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Fors-
kere slår fast at det skyldes menneskenes levemåte og 
minner oss om at det er nødvendig å skifte kurs. Som 
kirke er vi kalt å være gode forvaltere av skaperverket 
og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret 
for oss i dag? Hvordan kan vi tenke globalt og handle 
lokalt?»
 
Detta är inledningen i en broschyr, utgiven av bl.a. Den Nor-
ske Kirke. Vi har hört det förr, inte bara en gång, utan ota-
liga gånger från vakna forskare och medvetna medmänniskor. 
Men har det gått upp för oss hur allvarlig situationen egent-
ligen är? Mycket tyder på att så inte är fallet. Är det kanske 
för att de fattigaste på vår jord drabbas mest att vi blundar 
för eländigheten – vi har ju vårt på det torra, så att säga. Här 
kommer en översikt över vad den norska kyrkan har arbetat 
med under några tiotals år samt delar ur en samtal med Estrid 
Hessellund, diakon i Jar menighet och aktiv  i  Grønn Kirke. 

Först några axplock från olika delar av världen: Juaanna Pla-
tou, präst och gift med en som jagat säl och andra pälsdjur i 
hela sitt liv, berättar om hur de har varit tvungna att förändra 
sitt livssätt. Männen har måst gå över till vanligt fiske. Isen är 
så dålig att den inte håller, där de förr körde med hundsläde 
för att nå fram till de stora djuren. Följden blir märkbar både 
i hushållning och klädsel. Kött och päls får man som bekant 
inte från vanlig fisk!
En bonde på ön Tarawa i Kiribati, ett land som sträcker sig 
över flera öar i Stilla Oceanen,  ser dystert på framtiden. Öns 
högsta punkt når bara 3 m.ö.h. Vattnet har höjt sig så att 
jorden inte går att bruka. Vattnet gräver sig också ned un-
der trädrötterna. Följden blir att träden faller ned i havet. Om 
situationen inte förändras, ser befolkningen evakuering som 
enda lösning för framtiden.

En 15-åring från Kenya bor hos sin mormor. Hon går på sko-
la, lär sig många främmande språk och stortrivs med sitt liv. Så 
kommer torkan, getterna som de lever av dör av vattenbrist. 
Eftersom de då inte har råd att betala skolpengar, måste hon 
sluta skolan. Framtiden tycks dyster.

Tillbaka till Grønn kirke – Man började detta projekt omkring 
århundradeskiftet och har sedan arbetat fram ett program för 
att få så många församlingar som möjligt att ansluta sig till 
detta betydelsefulla projekt. Det första man blev klar över, var 
att idén måste  förankras bland församlingsmedlemmarna. 
Utan intresserade och brinnande människor, ingen framgång! 
Därför måste menighets- el.kyrkoråd, de anställda och med-
lemmar i  olika föreningar diskutera och godkänna arbetet, 
helt enkelt bli delaktiga. Dessa, till dels, nya tankar kan sedan 
ingå i såväl gudstjänster, dop-och konfirmationsundervisning, 
körövningar, ja tom. under kyrkkaffet kan små dropp komma 
som «extra godis» till kaffet. Det behöver inte betyda varken 
mera tid eller resurser, men det skapar gemenskap mellan ge-
nerationerna och på alla områden inom församlingsarbetet. 
Viktigt är att man är medveten om att det är en process som 
tar sin tid, att engagemanget ständigt måste förnyas - enkelt 
sagt man får inte ge upp även om man stöter på motgång!

Nu i vår står två markeringar på programmet – 5 juni mar-
keras «Skaperverkets dag», på svenska Världsmiljödagen. För 
församlingar som vill fira detta, har en gudstjänstordning ar-
betats fram. Här finns bibeltexter, som talar om Skaparver-
ket, förslag till trosbekännelse, välsignelse, böner, författade 
av kristna från hela världen, en kyrietext av Per Harling, en 
psalm av Eivind Skeie. Utgångspsalmen är den älskade Härlig 
är jorden!

Världsmiljödagen faller i Norge samman med ett annat eve-
nemang, «kick-off « för Klimapilgrim 2015. Meningen är att 
man vandrar utefter väl beprövade pilgrimsleder med utgångs-
punkt i olika biskopssäten i Norge vidare genom Sverige, 
Danmark med slutmål vid det stora klimattoppmötet i Paris 
i december. (www.klimapilegrim.no) (Även i svenska kyrkan 
arbetas det med samma problem. Se Kyrkans Tidning nr 17 
bilagan Energi & Miljö)
Här är mycket att ta tag i! Också i det lilla, hemma i vardagen. 
T.ex. inte stirra sig blind på «bäst före datum» - smaka, lukta 
på maten / Ät upp, kasta inte maten / Åk kollektivt /  Använd 
lågenergilampor, och släck ljuset när du går ur rummet osv. 
Låt oss hoppas att vi tillsammans med världen i övrigt lyckas  
nå temperaturslutmålet, så att våra vänner i Kiribati slipper 
evakuera eller Maryan från Kenya får en utbildning eller våra 
vänner från Grönland får fortsätta i sina fäders yrke.

För intresserade: www.gronnkirke.no

Text: Solveig Kommandantvold 
Bild: Håkan Bleken Bildtext: Biskop Finn Wagle

Vill du ta kontakt  
med kyrkorådet? 
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Anna Runesson
Präst 
Mobil: 41 29 14 56
anna.runesson@svenskakyrkan.se

Nina Norrman 
Musiker 

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

Stavanger
Lördag 5 september. Vi får besök av kyrkoråd  
och arbetslaget i Oslo.
Lördag 10 oktober
Lördag 7 november
Lördag 5 december. Luciafirande i Kampen kirke.  
Tid meddelas senare.

Öppet café & Familjekyrkis i Kampen kirke  
(Seehusens gate 47) kl.11.00-13.00

Kvällsmässa i Bispekapellet vid Domkyrkan kl.19.00
Fredag kväll (dagen före ovanstående datum) firar vi 
en enkel mässa med nattvard. Välkommen in för stillhet.

Församlingsråd i Stavanger
Charlotta Schaefer: Charlotta_L@hotmail.com
Sofia Soland: karlssonmsofia@hotmail.com

Bergen
Söndag 6 september
Söndag 11 oktober
Söndag 8 november
Söndag 6 december. Luciafirande i Johanneskirken  
(Nygårdshøyden). Tid meddelas senare.

Gudstjänster i Mariakirken (Dreggsallmenningen 15) 
kl. 11.00 OBS! Ny Gudstjänstlokal.

Familjekyrkis på Kafé Magdalena (Kong Oscars gate 5) 
kl.15.00-17.00.

Ungdomskvällar i St. Jakobs kirke  
(St. Jacobsplass mittemot Scandic Ørnen) kl.19-21

Församlingsråd i Bergen
Karin Tylleskär: karin.tylleskar@gmail.com
Birgitta Åsjö: birgitta.asjo@k2.uib.no

Trondheim
Söndag 27 september
Söndag 25 oktober
Söndag 29 november, första advent tillsammans  
med Ilen församling. Obs tiden kl.11.00.
Lördag 12 december, luciafirande.  
Obs tiden kl.16.00.

”Öppen kyrka” i Ilen kirke kl. 14.00-19.00 
Kl.14.00-17.00 Familjekyrkis  
Kl.16.00-17.30 Tala tro – tala liv. 
Kl.18.00 Gudstjänst med nattvard.
Kyrkkaffe hela dagen!

Församlingsråd i Trondheim
Camilla Lehtivuori: d.alm@online.no
Markus Ljungblad: markus.ljungblad@insurify.se
Gunnar Prytz Leland: gunnar.prytz@hotmail.com
(Gunnar sitter också med i kyrkorådet i Oslo)

Fler eller andra verksamheter kan före komma, 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 

Kom med som medlem!

Drammen
Onsdag den 1 juli gör vi en dagsutflykt till Drammen. Staden ligger sydväst om Oslo, vid 
Drammensälvens utlopp i Drammensfjorden. Staden består av tre delar, Bragernes, Strømsø 
och Tangen.  Vi kommer koncentrera oss på Bragernes och planerar en liten statsvandring. Vi 
ser bland annat Drammen teater, byparken, den moderna bron Ypsilon samt gör ett besök till 
Bragenes kirke. Vi gör även en avstickare till Spiralen där vi kan beundra den vackra utsikten 
över Drammensdalen. Tillsammans avnjuter vi lunch i hjärtat av Drammen, i närhet av Dram-
mensälven.

Vi åker med kyrkbussen från Margaretakyrkan onsdag 1 juli 
kl. 09.30 och är åter i Oslo omkring kl 16.00

Anmälan till expeditionen senast den 23 juni

Samtalsgrupp – tala tro och liv
Vi fortsätter att föra gemensamma samtal om tro och liv.  
Välkommen med i denna öppna grupp, en onsdag i månaden kl. 19.00,  
efter kvällsmässan!

Kommande datum och teman: 

23 september–Rik inför Gud–om att tjäna två Herrar 

21 oktober–Samhällsansvar–om lojaliteter

18 november–Kristi återkomst–om våra småsyskon 

9 december–Bana väg för Herren–Är du den som ska komma? 

Svenska kyrkan i Norge har under snart fyra år regelbundet firat guds-
tjänst, träffats till Babycafé, Familjekyrkis och haft ungdomssamlingar 
på tre andra orter än i Oslo. Från Oslo har en präst och en musiker 
rest en gång i månaden till Trondheim, Bergen och Stavanger. Ansvaret 
för att organisera dessa resor samt kartlägga behoven och planera för 
utvecklingen har legat på de två resandetjänsterna från Oslo. 
   För att kunna bygga församling på ett mer hållbart sätt så har vi 
under terminen som gått skapat församlingsråd på de tre orterna. Syf-
tet med dessa råd är att ge möjlighet åt församlingsmedlemmarna på 
plats att kunna påverka hur man vill att den lokala församlingen kan 
utvecklas. Församlingsråden träffas en gång på hösten och en gång på 
våren tillsammans med resande präst och musiker. En gång om året 
möts de tre församlingsråden från Trondheim, Bergen och Stavanger 
tillsammans med kyrkoherden och kyrkorådets ordförande i Oslo. På 
så sätt får församlingsråden träffas och man kan berätta för varandra 
hur man arbetar i de olika församlingarna. Det är ett gyllene tillfälle 
att tänka tillsammans, få idéer tillsammans och inspireras av varandra!
   Om du har tankar och idéer som du vill se hända på just din ort får 
du gärna kontakta församlingsrådets representanter där du bor.

Nytt om församlingarna i  
Bergen, Stavanger och Trondheim

Är du redo för nästa steg?
Vill du engagera dig i kyrkan genom en 
frivilliginsats? Det finns många möjlig-
heter i såväl Trondheim, Bergen,  
Stavanger och Oslo. Det kan handla om 
allt möjligt från gudstjänst, sång&musik, 
beslutsfattande, kök&servering till  
ledarskap, events eller chaufför- 
uppdrag. Kanske har du en egen idé 
som du vill förverkliga inom kyrkans 
ram?

Låter detta intressant? På hemsidan 
kan du hitta mer information under 
fliken Frivillig.

 
Clara Wimer Bergman  
 
” Under lucia i Bergen delade jag ut 
agendor, hade hand om fikat samt 
ringde i kyrkklockorna. Jag tyckte att 
det var en positiv upplevelse, kul att 
pröva på något nytt. Svenska kyrkan 
är en plats där jag känner gemenskap, 
trygghet och glädje. Jag har alltid blivit 
väl bemött av Svenska kyrkan och jag 
vet att jag kan vända mig till dem om 
något skulle hända. Det är helt enkelt 
en plats där det känns som hemma. ”

Bergen

                       Karin Tylleskär:  
                       karin.tylleskar@gmail.com

                       

                       Birgitta Åsjö:  
                       birgitta.asjo@k2.uib.no

Stavanger
                       
    Charlotta Schaefer:  
                       Charlotta_L@hotmail.com

                       Sofia Soland:  
                       karlssonmsofia@hotmail.com

Trondheim

                      Camilla Lehtivuori:  
                       d.alm@online.no

                       Markus Ljungblad:  
                       markus.ljungblad@insurify.se

                       
   Gunnar Prytz Leland:  
                       gunnar.prytz@hotmail.com

         (Gunnar sitter också med i 
kyrkorådet i Oslo)

Församlingsråd

Från och med hösten 2015 firas vår 
huvudgudstjänst i Bergen i nyrenove-
rade Mariakirken. Vi är mycket glada 

åt att få tillfälle att vara med  
när denna vackra kyrka 

 åter öppnar.

Mariakirken i Bergen

Byggargruppen
Tycker du om att arbeta praktiskt och 
samtidigt träffa nya människor? Då är 
”Byggargruppen” något för dig. 
Det är en grupp som tillsammans 
hjälps åt att bland annat måla, snickra, 
montera och plantera. Nästa projekt är 
att bygga ett trädäck till prästgårds-
terassen i mitten av juni. 

Mer information på hemsidan.

sommarresor

Foto: Birgitte Simensen Berg

Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Oscarsborg festning
Natten mellan 8 och 9 april 1940 sänktes den tyska kryssaren Blücher i Oslofjorden efter  
tapper insats av den underbemannade styrkan vid Oscarsborg festning. Kanonerna Moses 
och Aron avfyrades och Blücher var därmed helt oförmögen att manövrera. Omkring 1000 
tyska soldater miste livet och ytterligare 1400 lyckades rädda sig i land i Oslofjorden.  
Sänkningen av Blücher fördröjde den tyska invationen av Norge, Operation Weserübung, så 
pass länge att det norska kungahuset, regeringen och försvarsledningen hann fly huvudstaden.
Onsdag 15 juli gör vi en dagsutflykt till Oscarsbor festning. Vi åker med kyrkbussen till Drøbak 
där vi tar färja över till festningsön (ca 10 min). Vi tar med oss fikakorg men det finns också 
två enklare restauranger på ön. Museet  är öppet mellan kl 10.00 och 16.00.  
Gratis inträde.

Vi åker från Margaretakyrkan onsdag 15 juli kl  09.00 och räknar med att vara tillbaka  
ca kl 17.00.

Anmälan till expeditionen senast den 7 juli.
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Ambassaden

Kontakt med SWEA Oslo
oslo@swea.org
http://oslo.swea.org

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi 
med delegation besökte Oslo den 28-29 
april. På programmet stod bl.a. bilaterala 
möten med Norges kunskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen och kommunal- 
och moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner. Ministern hann också med att 
besöka Voksenåsen, Norges vackra 
nationalgåva till Sverige.

Svensk Midsommarafton på Voksenåsen

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

Den 9 maj 1955 överräckte Einar Gerhardsen och Halvard Lange Nasjonalgaven Voksenåsen till Tage Erlander och Östen Undén. 
Det är med andra ord precis 60 år sedan, något som naturligtvis uppmärksammas på Voksenåsen under året. Vi firar 60 år 
med 60 % avslag på utvalda produkter och med en rad egna konferenser och seminarier, bl.a. seminarium och ceremoni med 
hissning av original-flaggorna från 1955 den 7 maj. Dessutom sjösätts en stor satsning på svensk-norskt samarbete som vi 
kallar Ny Giv 2015. Där undersöker vi genom en rad konferenser olika teman där närmare samarbete mellan Sverige och Norge 
skulle vara ömsesidigt berikande. 
Också under jubileumsår firar vi våra svenska traditioner. Närmast är Svensk Midsommarafton den 19 juni, på Voksenåsen, i 
regi av Norsk-Svensk Forening.  Arrangemanget är öppet för alla och det blir både dans runt majstången, lekar för barnen, 
glass och godispåsar för de små, något läskande, social samvaro och midsommarbuffé som avslutning. 

Svensk Midsommarafton på jubilerande Voksenåsen
pilgrim på tur 
 
Pilgrimstanken finns sedan mycket lång 
tid tillbaka i många kulturer och religioner. 
Pilgrimen söker efter det heliga i sitt liv, 
i sin relation till Gud och i mötet med 
andra. Pilgrim på tur är en två- 
dagarsvandring som har med livets 
helhet att göra. Vi vandrar två dagar 
på den vackra västerleden som är del 
av den stora pilgrimsleden mellan Oslo 
och Nidaros. Lördagen den 11 juli kl.9.00 
träffas vi i kyrkan och blir därifrån 
skjutsade ut en bit ut på Vesterleden.. 
Därifrån vandrar vi in mot Oslo för att 
den 12 juli komma fram till huvud-
gudstjänsten i Margaretakyrkan under 
söndagen. En övernattning ingår.

Tid: lördagen den 11 juli kl. 9.00 till  
söndagen den 12 juli kl. 11.00
Kostnad: 200 kr
Anmälan: senast fredag 3 juli
Betalning:  Avgiften förs in på  
kontonr 9046 05 05711 eller betalas  
till expeditionen innan den 3 juli. 

För mer Information kontakta 
Håkan Appel eller Anna Runesson.
Du kan även läsa mer om pilgrim på: 
www.pilgrimscentrum.se    
www.http://oslo.pilegrimsleden.no

PROGRAM 19 juni

Kolla passet inför semestern
Inför sommarens eventuella utlandsre-
sor är det viktigt att kontrollera giltig-
hetstiden i passet i god tid.
Ansökan om nytt pass lämnas in vid 
passmyndighet/polisen i Sverige. 
Passet kan, liksom tidigare, sändas till 
ambassaden i Oslo för hämtning. Det 
är därmed inte nödvändigt att resa 
två gånger till Sverige. De som önskar 
att passet ska sändas till något av de 
svenska konsulaten för utlämning med-
delar ambassaden detta per epost, så 
snart besked har lämnats från polisen 
om att passet finns att hämta på am-
bassaden. Ett sms eller epost skickas ut 
så snart passet finns klart för utlämning 
vid ambassaden i Oslo, ca 2-3 veckor 
efter ansökan.
Om resa planeras till ett land utanför 
Schengen är det viktigt att kontrol-
lera om det landet kräver extra lång 
giltighetstid i passet för in- och utresa. 
Detta kontrolleras med respektive lands 
ambassad.

Kontakt med Ambassaden i Oslo
ambassaden.oslo@gov.se
www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Oslo/
Facebook: EmbassyofSwedeninOslo

Vintern har varit fylld av olika aktiviteter inom SWEA, både sportiga och kulturella 
arrangemang har stått på programmet. I sommar har vi följande program:

Sommarens program i SWEA

Kl. 17.00 - 18.00  

Kl. 18.00

Ca Kl. 19.00

Kl. 21.00 - 00.30

Ankomst och samling. Fredmans Bar är öppen
Varmkorv och läsk (brus) kan köpas
Ingemar Ihlis samlar alla barn och vuxna och marscherar till 
midsommarstången (vid regn til den stora Gerhardsensalen) 
Lek och dans rundt midsommarstången 
Tävlingar i två lag - Norge – Sverige - avslutar med drag-
kampen 
Glass och godispåsar som belöning efter tävlingar och 
dragkamp  
Musik, underhållning och Midsommardans i  
Fredmans Bar med bl a Ingemar Ihlis  
Fredmans Bar stänger   

Svensk Midsommarbuffé,  225kr medlem och övriga gäster 310kr 

Glad och Trevlig Svensk Midsommarafton! 

11/6 Sommarmiddag
27/8 Kräftskiva

Nystartade SWEA Professional, SWEA Art och SWEA BUS arrangerar även de möten 
liksom bokcirklarna och golfgruppen.

Vi önskar gamla och nya medlemmar välkommen!

ny kororgel i  
Margaretakyrkan 

Musik och gudstjänstlivet i Margareta- 
kyrkan breddas och förstärks med en 
ny kororgel. Kyrkorådet har beslutat att 
uppföra ett nytt instrument omfattande 
18 stämmor i främre delen av kyrko-
rummet. Orgeln kommer att byggas i 
sydtysk senbarockanda med Gottfried 
Silbermann som förebild och hela  
projektet genomförs av orgelbyggare  
Tomaz Mocnik från Slovenien. Med 
denna satsning får församlingen ett 
praktfullt, sjungande och glittrande 
instrument som kommer glädja försam-
lingens gudstjänstliv och alla musik- 
älskare. Det blir också en kontrast till 
vår romantiska läktarorgel och inte 
minst ett instrument som skall synas i 
Oslo-regionens totala musikliv. Under 
slutet av 2016 beräknas projektet vara 
klart.

Nytt från

Kontakt med Voksenåsen
Tel: 22 81 15 00 
www.voksenaasen.no
Facebook: https: voksenaasen
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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. 

Pysslet är hämtat från http://www.goodies.nu

Sommarlov är tid för ledighet och att vara tillsammans med nära och kära.  
Här kommer förslag på några lekar att leka om du är hemma eller på resa.

Pipleken

En person väljer ut en sak som kan passera 
utanför fönstret, t.ex en ko eller en viss vägskylt 
- men håller sitt val hemligt. Varje gång saken 
passerar piper “piparen”.
De andra ska nu gissa vilken sak det är som  
piparen valt ut. Den som först gissar rätt blir 
nästa pipare och får välja en ny hemlig sak.

Shoppinglistan
 Någon börjar med att säga något man kan köpa i den livsme-
delsbutik där man oftast handlar. Sedan ska nästa person säga 
något annat man kan handla som börjar på bokstaven som 
föregående ord slutade på.
T.ex tomat, torsk, klister, ris, soppa, ananas, skorpor osv.
Den som inte kommer på nästa ord inom 10 sekunder åker ut. 
Sist kvar i leken vinner!

Vem är kändisen? 

En person tänker på en känd person och håller 
det hemligt. De andra ställer i tur och ordning 
frågor som den med hemligheten bara får svara 
ja eller nej på. Med hjälp av ledtrådarna ska de 
andra lista ut vem kändisen är.

Exempel på frågor för att komma igång:  
Är det en riktig person?
Lever personen nu?
Är det en kvinna?

Den som listar ut rätt svar får hitta på nästa 
kändis.

Barnens sida
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