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Människan är alltid på väg. På väg 
att bli vuxen, på väg att uppfylla sina 
drömmar, på väg in i föräldraskap el-
ler på väg mot pensionen. Vi är på 
väg, som enskilda och som mänsklig-
het. Vägen går in i en framtid som vi 
ofta inte vet mycket om.

Pilgrim – en människa på väg
Begreppet pilgrim har flera betydelser, men 
bland annat betecknar det en person som 
gör en resa till en helig plats. I alla tider har 
det funnits ”heliga” platser som människor 
sökt sig till. Ordet helig betyder avskild och 
speciell, så det är platser av vitt skilda slag 
som fått epitetet helig; det är inte bara re-
ligiöst laddade platser som till exempel St 
Olavs grav eller tempelmuren i Jerusalem 
som hamnar inom kategorin. Vi kan ha 
personliga ”heliga” platser. För dig är kan-
ske platsen där dina föräldrar är begravda, 
sommarstugan eller där du först träffade 
din käresta helig. Ja, det finns olika sorters 
platser som är så särskilda och avskilda från 
det vanliga och vardagliga att det går att 
använda ordet helig om dem. 

En helig plats
Det är inte heller bara fysiska rum som 
är heliga. Jag tror inte att det är obegrip-
ligt för någon att varje person också har 
inre ”hemliga” eller ”heliga” rum, det vill 
säga platser i oss själva som vi inte släpper 
in vem som helst i. Det kan vara tankar, 
minnen, längtan och annat som är privata. 
Det kan finnas olika anledningar att vi hål-
ler dessa rum avskilda. Somligt vill vi inte 
dela för att vi skäms för det, annat vill vi 
inte dela därför att de känns så värdefulla 
och, ja, heliga. Att mogna som människa, 
att växa som person, kan ibland innebära 
att resa ”inåt”, in till de hemliga och heliga 
rummen för att se och lyfta på allt som lig-
ger där.

Pilgrim på många sätt
Sommaren med semestern och vilan, resan 
eller bokupplevelsen som vi går in i kan bli 
en sorts ”pilgrimsresa”, d v s att resa till och 
vara en stund i det heligas närhet. Men att 
medvetet söka det heliga på en retreat eller 
pilgrimsvandring har också blivit allt vanli-
gare de senaste decennierna. En sport- och 
träningsentusiast som brukar åka på olika 
träningsresor sa efter en pilgrimsvandring; 
”Det var som en träningshelg för själen”. 
Det kroppsliga utesluter inte det själsliga - 
vi människor är varelser som behöver hel-
het... och helighet, som en naturlig del av 
livet. 

Gym för själen
Min vän träningsentusiastens ord fick mig 
att tänka. Kanske kan man betrakta guds-
tjänst, meditation och bön som ett ”gym 
för själen”? Nåja, det kanske inte är en 
klockren liknelse, men den har åtminstone 
några poänger; det är inte bara i gudstjänst 

och bön som vi tränar själen, men det är 
där det blir som mest intensivt. En annan 
poäng är att andlig utövning, precis som 
det fysiska träningspasset, ger oss kraft och 
energi för vår fortsatta vandring i vardagen. 
En tredje poäng är att ett gym innehåller 
en mängd olika redskap, och så kan vi ock-
så tänka kring det som är andliga övningar; 
en god bok, pilgrimsvandring, bön, musik, 
meditation, ja, det finns en mängd trä-
ningsredskap som passar olika människor 
olika bra.

Olika intresse för träning
Inte alla av oss är träningsentusiaster, var-
ken när det gäller det fysiska eller det and-
liga, men oavsett om vi tränar eller inte så 
går vi på samma livets väg - en väg som går 
framåt. Den kristna tron menar att vi är på 
väg mot det heliga, mot Gud själv. Livet 
kan liknas vid en pilgrimsvandring som i 
och för sig innebär strapatser och hårt arbe-
te - men som slutligen leder hem till Gud 
själv. På så sätt är vi alla pilgrimsvandrare.

God sommar!
För den lilla delen av vår livsvandring som 
blir sommaren 2014 önskar jag all Guds 
välsignelse. Jag hoppas att du får en tid av 
både träning och återhämtning för både 
kropp och själ. 
Ha en riktigt 
god sommar!

Per Anders 
Sandgren

Kyrkoherde

På väg...

Utskott: 
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projekt

Ung i Oslo
Nu går Ung i Oslo delvis in en ny fas. Det 
är många unga svenskar i Oslo, som arbetar 
eller studerar. De flesta stannar en kortare 
tid, medan andra etablerar sig och blir kvar 
en längre tid. Några av dem har hittat till 
Margaretakyrkan och alla de mötesplatser 
som finns här. Men de flesta har inte varit 
i kyrkan, ja en del vet inte ens om att det 
finns en svensk kyrka i Oslo. Därför ska 
vi försöka nå de unga svenskarna där de 
finns, en mer uppsökande och utåtriktad 
verksamhet.

Volontärer sökes 
till	vallokalsprofilering	av	Svenska	kyrkan	i	Oslo
I samband med valet i höst vill Margareta-
kyrkan gärna  profilera sin verksamhet för 
svenskar i Oslo som står i kö för att rösta 
utanför Svenska ambassaden på Bygdøy 
allé. 

Vi tror att detta är ett fantastiskt tillfälle 
att prata med svenskar som kanske inte 
ännu har uppsökt vår kyrka, inte vet om 
vår omfattande verksamhet för människor 
i alla åldrar och som inte vet vad vi kan 
erbjuda svenskar i Oslo.  Arbetet kommer 
i huvudsak bestå i att prata med folk, dela 
ut material, bjuda på kaffe och kanelbullar 

och svara på frågor. Det finns alltid någon 
ur kyrkans personal och/eller kyrkorådet 
närvarande. 

Vi söker dig som gillar att prata med 
folk och som inte är rädd för att ta kon-
takt med okända svenskar. Köerna brukar 
ringla sig långa kring ambassaden i valtider, 
så att man hinner prata med alla! Vi söker 
volontärer i alla åldrar. Man behöver inte 
kunna något om administrativa regler kring 
valet; bara att prata väl om Svenska Kyrkan 
i Oslo! 

Lördag 30/8  kl 11-16
Onsdag  3/9  kl 15-19
Torsdag  4/9  kl 15-19
Lördag  6/9  kl 11-16

Café på Oslos gator
En flakcykel är inköpt och ”stripad” med 
svenska färger och med Svenska kyrkans lo-
gotype. Den är tänkt att vara ett rullande café 
som kan finnas på olika platser i Oslo, där det 
rör sig många svenska ungdomar. Kaffe, 
kanelbulle och inbjudningar till mötesplatser 
i kyrkan är det tänkt att bli. Givetvis fortsätter 
Ung i Oslo även som tidigare, med gudstjäns-
ter, program och gemenskap i kyrkan. 

Vill du vara med och hjälpa till på cyckel-
caféet? Hör av dig! Du behövs!

Håkan Appel
Projektanställd Ung i Oslo

Vi utrustar alla med profilkläder. För att 
göra det lättare för oss att fördela arbetspas-
sen ber vi dig att ange ALLA pass du har 
möjlighet att ta och därefter ange hur många 
av dem som du vill ta. Vi ser gärna att du 
kan ta hela pass, men går inte det så skriv 
gärna det i din anmälan.  Den görs till:   
hakan.appel@svenskakyrkan.se.
Skriv namn, epost, mobilnummer och vil-
ken storlek du behöver på t-shirten. Du 
mottar en bekräftelse och vilket/ vilka pass 
du har blivit tilldelat/ tilldelade. 
Vi ses!

Richard Klingspor

arbetspassen är fördelade 
på följande tider: 
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Vill du ta kontakt med  
kyrkorådet?

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande
Mail: mikael.strandberg@svenskakyrkan.se 
Mobil: 909 77 032

Nytt från kyrkorådet
« O, må ingen bli tillbaka här i denna 
mörka värld. Må vi alla där få mötas 
efter slutad pilgrimsfärd.»

Så börjar sista versen i svensk psalm 300, 
som också är sista sången i Hovland’s Pil-
grimsmässa, som kammarkören just har 
framfört i Karlstad. Församlingslivet är en 
stadig resa och vandring framåt men också 
grundat i ett bevarande av vårt arv – ett arv 
som ibland underlättar beslut men ibland 
utmanar till samtal och reflektion.

Sommaren knackar på dörren och snart 
kan vi alla njuta av fritid och vår Herres fria 
natur. Kyrkorådet har haft flera möten un-
der våren och bland annat börjat se på hur 
man ska förvalta församlingens kapital på 
ett mer organiserat sätt. Detta med tanke 
på en framtid som kanske inte alltid kom-
mer ge oss de intäkter vi har i dag. Arbetet 
kommer att fortsätta under hösten.

Stadgar
Församlingens stadgar, den så kallade för-
samlingsordningen, ställs just nu under 
lupp och är föremål för översyn. På höstens 
stämma den 26 oktober hoppas vi att det 
finns ett förslag till ny församlingsordning.

Personalförändringar
Förändringar i arbetslaget sker kontinuer-
ligt. Från augusti får vi åter en diakon som 
aktivt arbetar i vår församling när Kristina 
Sandgren Furberg flyttar till Oslo. Vi glä-
der oss och önskar Kristina varmt välkom-
men.

Andrew Holm, kommer att efter en god 
insats lämna oss i slutet av juli månad, för 
att börja arbeta i Västerås. Tack för allt du 
gjort som präst i våra församlingar i Norge 
men också bidragit med här i Oslo. Allt 
gott önskar vi Dig och kom gärna på besök 
igen. 

Anna Runesson tillträder som kommi-
nister i början av juli. Anna har tidigare va-
rit kyrkoherde för Svenska kyrkan i Kanada 
och bär med sig många viktiga erfarenheter 
därifrån. Vi önskar Anna och hennes familj 
varmt välkommen.

Hélène Tranell, som bland annat haft 
uppgiften att samordna arbetet med Mar-
garetabladet, avslutar sitt vikariat under 
sommaren. Stort tack för ett mycket gott 
arbete. Välkommen tillbaka Hanna Hum-
melbo från föräldraledigheten.

Kyrkfönster
Våra fönster börjar ta form. Arbetet går 
för full fart. Flera av fönstren står nu klara 
för att monteras upp i höst. Avsikten är att 
inviga dem helgen den 8 och 9 november. 
Notera datumen. Program om festligheter 
kommer i nästa nummer.

Handikappsanpassad ingång till 
församlingssalarna
Entrén till församlingssalarna, Hammers-
borg Torg 8c, byggs om under augusti och 
september. Den byggs så att det blir lättare 
för rullstolsburna och personer med barn-
vagnar att ta sig in i salarna. 

Höstens stämma
Så vill jag redan nu meddela att höstens 
kyrkostämma äger rum söndagen den 26 
oktober efter gudstjänsten.

En god sommar önskas
Låt sommaren komma och gå ut till blom-
mande blommor. Andas in dofterna och 
lyssna till fåglarnas sång så kan vi få höra 
sången som ”brusar, stark som dånet av 
en vattuflod”. Minns att ”äran tillhör Gud 
och Lammet, som oss vunnit med sitt blod”  
(Sv ps 300).

”Församlingslivet 
är en stadig 
resa och 
vandring framåt
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Ur kyrkoboken

Döpta

 1/3 Elmer Karl Alfred Schöldström

 8/3 Vincent Tobias Andersson

 16/3 Tindra Wilhelmina Sanne

 29/3 Noah Valter Martin Hatlevik  
  Ljungblad

 5/4 Freyja Juliette Parraud

 13/4 Ruben Johan Skoog Fors

 26/4 Mathilda Kirsti Marie  
  Klintestam Delaunoy

 26/4 Nicoline Margareta Drange

 4/5 Lydia Maria Aarflot Lind

Välsignelse över äktenskap

 14/2 Git Erika Karolina Lundström  

  och Johan Anders Lundström

Vigda

 29/3 Eva Irene Hatlevik  
  och Karl Markus Ljungblad

 19/4 Anna-Karin Maria Persson  
  och Markus Karl Olof Lindblad

 3/5 Anna-Greta Bergée  
  och Hans Torsten Däck

 10/5 Amanda Lena Louise Gefvert  
  och Rikhard Lars Hansson Viberg

 12/5 Karin Agneta Erlandsson  
  och Rolf Richard Jonasson

Begravning

 8/5  Gunilla Hegfeldt-Engelbrektson



Föredrag och utställningar
Årets exempel Historien om invandringen 
till Oslo, Invandringsbyn. Ellen Røsjø, från 
Riksarkivet, berättar att redan 1904 var 
svenskarna den största invandringsgruppen 
och ger sin syn också på dagens ungdoms-
invandring. Oslo Bymuseums utställning 
Forelsket og foraktet, med exempel på den 
behandling ”tyskerjentene” gick till mötes. 
Grunnlovsjubiléet 1814-2014 omvisning av 
direktör Erik Jondell i Eidsvollsbygningen. 

Mattraditioner
Stort svenskt smörgåsbord som buffé serve-
ras vid Valborg och Midsommar på svenska 
Voksenåsen. Vi samlas till norsk rakørrett-
middag och torskafton med ett passande 
rödvin. Rømmegrøt och spekemat, är en 
norsk specialitet, som också står på fören-
ingens meny.
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Bakgrund
Föreningarna i Stockholm (1942) och Oslo 
(1946) har utgångspunkt i krigsåren, då 
många norrmän flydde från ockupationen 
i Norge och vistades i Sverige. Föreningen 
i Bergen etablerades 1985, som ett forum 
för svenskar, som bor och arbetar i Bergen 
och norrmän i Vestlandsstaden med intres-
se för Sverige. 

Initiativet till Norsk – Svensk Forening 
Oslo togs hösten 1945 av Per Borgersen, 
Jens Schive och Hans Jacob Ustvedt. Over-
lege dr med Hans Jacob Ustvedt blev den 
förste ordförande och direktör William 
Hake valdes till vice ordförande.

”De vennskapsbånd som ble knyttet under 
krigen, bør danne grunnlaget for et bredere 
kultursamarbeid og en fruktbringende ut-
veksling av idéer og erfaringer mellom våre 
to folk” stod det i invitationen till stiftel-
semötet i Universitetets Gamle Festsal, 24 
januari 1946. 

Efter Hans Jacob Ustvedt valdes lektor 
Jørgen Fredrik Ording som ordförande för 
åren 1947 till 1963, han följdes av redak-

Norsk - Svensk Forening Oslo främjar den sociala, kultu-
rella och historiska gemenskapen mellan Norge och Sverige 
och är en intresseförening, politiskt och religiöst obunden, 
ett nätverk med medlemmar i Oslo och Bergen. I Stockholm 
finns Svensk –norska föreningen. Tillsammans har förening-
arna ca 700 medlemmar.

• Selma Lagerlöf, i ett spännande före-
drag med bilder av Lars Löfgren, f d chef 
för TV-teatern i  Sverige, Dramaten och 
Nordiska Muséet i Stockholm, om vår 
stora och världsberömda författare och 
Nobelpristagare.

• Lasse Åberg, filmskaparen, filmstjärnan 
och konstnären i en humoristisk berät-
telse om sitt kreativa och omväxlande liv 
och med tillägg av en konstutställning av 
sina tavlor.

• Astrid Lindgren, hela världens Astrid. 
Kerstin Kvint delar med sig av sina min-
nen, hon har arbetat i 50 år tillsammans 
med Astrid som privatsekreterare och lit-
terär agent.  

• Herman Lindqvist, om kungar och drott-
ningar från biografin, som bygger på 
samtal med Carl XVI Gustaf och fängs-

lande berättelser om Bernadottene.
• Jan Guillou, succeförfattaren berättar om 

förberedelser och tillkomsten av böcker-
na om Arn.

• Anders Johansson, författaren om sin 
bok Den glömda armén.

• Jan Malmsjö och Marie Göranzon, me-
gaparet från Kungliga Dramatiska Tea-
tern i Stockholm, två av Sveriges mest 
kända scenkonstnärer, moderator Annika 
Jankell, känd programledare från svensk 
radio och tv.

• Författaren Tor Bomann-Larsen fängslade 
oss med föredraget om sin senaste bok, 
den 6 i Haakon & Maud-serien, Svaret. 

• Till hösten har vi inviterat Gudrun Waa-
deland, en gigant i norsk teaterliv, både 
som skådespelare, regissör och teater-
chef, tillsammans med sin make, skåde-
spelare, teaterschef och författare Svein 
Erik Brodal.

tör Asmund Rørslett 1963 -1971, journa-
list och filmkritiker Elsa Brita Marcussen 
1971–1986, programansvarig på Voksenå-
sen, Karin Ida Roos 1986- 1999 och mark-
nadsekonom Kerstin Rådetorp från 1999, 
som fortfarande är ordförande.  

60 –års jubiléet, 24 januari 2006,  med 
stort festprogram, fick vi den äran  att hålla 
i Universitetets, och den då nyligen renove-
rade, och vackra Gamle Festsal. 

Program i dagens verksamhet 
Kultur- och mattraditioner, möten med 
kända kulturpersoner, föredrag om aktu-
ella svenska och norska tema och utställ-
ningar, kulturresor og barnprogram med 
Astrid Lindgren-sagor och utelekar. Na-
tionationaldagen, 6 juni och Lucia, 13 de-
cember,  samlas medlemmarna till Svenska 
Margaretakyrkans program

Dagens verksamhet drivs med stor fri-
villig insats av styrets fem medlemmar.

Norsk – Svensk Forening 
i Ord och Bild

Parad på Karl Johan - 2005 - ovan flaggbärare Greta Steen - 
Larssen, Birgitta Ennals och Monica Vatn och under Ingemar Ihlis 
spelmanslag
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Möte med kända kulturpersoner  
Sveriges ambassad inbjuder ofta föreningen att hålla möten i det vackra svenska residenset. Där möttes vi, när vi äntligen fått succé-
författaren Jan Guillou på vårt program. Ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle ställde upp både för vår trogna Herman Lindqvist och under 
megaparet Jan Malmsjö/Marie Göranzons tre-dagars Oslo-besök. 

Svein Erik Brodal, Gudrun Waadeland & 
Toralv Maurstad på residenset.

Jan Malmsjö & ambassadör Ingrid Hjelt af 
Trolle tackas av ordförande Kerstin Rådetorp.



Norges krigsår i fokus 
Föreningen har i många år starkt mar-
kerat insatser från andra världskriget:

I gränslotsens fotspår – En serie vand-
ringar på hemliga stigar över gränsen till 
Sverige, de första vandringarna under led-
ning av lotsen Wiggo Ljøner (1999-2002)

50  000 norska flyktingar i Sverige 
1940- 1945 – Sverige, ett fritt land for 
många norrmän, som måste fly från nazis-
ternas terror under ockupationsåren. Hel-
dagsseminarium med fokus på de positiva 
och mer inofficiella mötena mellan norr-
män och svenskar (2002).

En hyllning  till Sverige – Äresmedlem 
Jane Hartvig, central person från svensk 
gränsbygd i krigstid, och idégivaren till 
vandringar  i gränslotsens fotspår, invite-
rar till Kongesalen i Sjømilitære Samfund 
i Horten och får oss att minnas de svensk-
ar, som på andra sdan gränsen tog emot 
10 000-tals norska män och kvinnor, som 
flydde från ockupationen. Föredrag, film 
och radioinspelningar (2004).  

Den glömda armén – Författaren An-
ders Johansson och Forum Mälsåker har 
sedan 2005 inviterat till utställningar och se-
minarier i Mälsåker Slott, det vackra barock-
slottet på Selaön vid Mälarens strand, som 
var en av platserna för den ”hemliga” kamou-
flerade krigsutbildningen av norska soldater. 
2013 fick Veteranföreningen Polititroppene 
ett minnesmärke vid Mälsåker Slott.

En beretning om mot – Folke Berna-
dotte – Folke Bernadotte og De hvite bus-
ser våren 1945. Föredrag av Grethe Fry-
denlund och ”Hver fredag foran porten” 
berättelse av Wanda Heger (2012). 

Svensk-norsk solidaritet i krigets ku-
lisser – ett samtidshistoriskt arv värt att 
vårda? – På initiativ av Forum Mälsåker 
hyllas och tackas Veteranforeningen Po-
lititroppene Sverige/Norge 1943/45 med 
ett seminarium där vi ställer den relevanta 
frågan.  

I samverkan
Sveriges ambassad bistår oss i vårt arbete. 
Svensk- Norska samarbetsfonden i Stock-
holm och Voksenåsens Kultur - och Konfe-
renshotell i Oslo stödjar föreningens verk-
samhet. Sveriges ambassad, Voksenåsen, 
Svenska Margaretakyrkan och Foreningen 
Norden bistår oss med lokaler för våra ar-
rangement.  

Valborgsmässoafton  
och Svensk Midsommar 
Valborgsmässoafton, 30 april, med man-
skören Guldbergs Akademiska Kor, stu-
dentmössor, majbrasa, talet till våren, 
allsång Vintern rasat ut, Voksenåsens Val-
borgsbuffé och dans till orkester.

Svensk Midsommarafton, fredagen när-
mast den 24 juni, svensk midsommarmu-
sik med dalkarlen och musiker Ingemar 
Ihlis från Gagnef i Dalarna, till dans och 
lek för barn och  vuxna kring midsom-
marstången och till dans for de vuxna efter 
buffén. 

Många norrmän kommer till festen och 
svenskarna visar stolt upp sitt sätt att fira 
svensk midsommar, det närmaste en svensk 
tradition kan komma en 17 - majstämning. 

Kerstin Rådetorp 
e-mail: post@norsksvenskforening.com  

 www.norsksvenskforening.com
Bilder: Fotograf Lill Svenning  

& Mikael Klingberg 

Resor vi minns ...
• Skräddarsydda resor till intressanta 

resmål i Sverige och Norge, som har 
något att lära och se. Några axplock 
från de senaste åren:

• Arvika med Rackstad Museum och 
Klässbols Linneväveri.

• Fredriksten Festning, imponerande 
byggnad byggt 1640- 1645 i sam-
band med Hannibalfejden. Fäst-
ningen fick namnet efter den danska 
kungen Fredrik III,  fästningen där 
Karl XII blev skjuten 1718.

• Stockholm med buffetmiddag hos 
ambassadör Anne Lund i det norska 
residenset, besök och lärdom om 
Stockholms Stadshus, Kungliga Slot-
tet med Gamla borgen Tre Kronor, 
Representationsvåningarna och Liv-
rustkammaren, Nordiska Muséet, 
Vasamuséet, Prins Eugens Valde-
marsudde och festmiddag i Wärdshu-
set Ulla Winbladh på Djurgården med 
samtal om Carl Michael Bellman, en 
av svensk litteraturs störste diktare, 
som ofta omtalas som Sveriges na-
tionalskald.

• Göteborg och Göteborgs Operan 
både bakom scenen och framför 
med Andrew Lloyd Webbers musi-
kal Sunset Boulevard, den berömda 
Feskekôrka och Nordstan, Nordens 
största shoppingcenter,  inbjudna till 
Den norske Sjømannskirken. Nord-
iska Akvarellmuséet i Skärhamn på 
Tjörn och Bohus fästning i Kungälv 
kom också med. 

• Festspillene i Bergen med Leif Ove 
Andsnes konsert i Grieghallen.

• Gjøvik och glasblåsning.

• Silkeveven och Galleri Lyshuset med 
Kåre Tveters konst i Skarnes.

• Årets kulturresa till Östergötland via 
Karlskoga och Nobelmuséet – upplev 
medeltiden i Vadstena, bo i kloster, 
besök slottet och prins Eugens tidi-
gare sommarhem där vi återser ett 
kärt ambassadörspar, Magnus och 
Märta Christina Vahlquist, möt Vät-
ternbygdens vackraste vyer från 
Övralid, nationalskalden Verner von 
Heidenstams hem, smaka på det häl-
sobringande vattnet i Medevi Brunn. 

Margaretabladet 2 – 2014

Guldbergs Akademiska Kor

Äresmedlem Lisa Leinaas och Birgitta Ihlis 
med Vänskap över Gränser i paraden på Karl-
Johan 2005
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Veckoprogram

Söndag
11.00    Gudstjänst (se kalendern).  

  Kyrkkaffe.

17.00–20.00 Ung i Oslo i Läsrummet,  
  ingång 8E eller annat ställe  
  (se Facebookgruppen ”Ung i Oslo”).

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

Tisdag
13.00–16.00 Babycafé i Stora salen  

  (ingång 8C).

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

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

Onsdag
12.00    Onsdagsträff (se kalendern).

18.30    Kvällsmässa i kyrkan eller   
  Mariakapellet.

19.15    Tala tro och liv – samtalsgrupp  
  se kalendern för datum.

Torsdag
10.00–13.00 Babycafé i Stora salen  

  (ingång 8C).

Lördag
10.00–10.45 Minikören i Stora salen  

(ingång 8C, ca varannan lördag,  
se kalender.)

10.00-12.00 Kyrkis
  (ingång 8C, ca varannan lördag,  

se kalender.)

11.00-12.00  Barnkören i Stora salen 
(ingång 8C, ca varannan lördag,  
se kalender.)

kalender

Gilla sidan Svenska kyrkan i 
Oslo

Ung i Oslo-gruppen: Ung i Oslo

Babycafé-gruppen: Babycafé Oslo

Ung kör-gruppen:  
Ung kör Margareta kyrkan

Kammarkör-gruppen:  
Kammarkören Margaretakyrkan

Hantverkscaféet:  
Hantverkscafé Oslo

Kyrkis:  
Kyrkis Oslo

Måndag - Fredag
12.00 middagsbön

Måndag - Onsdag

12.00 middagsbön

Till och med söndag 22 juni
Söndag

11.00    Högmässa (se kalendern).  
  Kyrkkaffe.

Måndag
9.00–12.00  Expeditionen öppen

Tisdag
9.00–12.00  Expeditionen öppen

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

18.00–19.30 Kyrkan är öppen

   Kvällsmässa med kyrkkaffe.

Onsdag
    Dagsutflykt, se kalender

Sommarschema i perioden
23 juni – söndag 24 augusti

Musik i Margaretakyrkan
Under året arrangerar vi 
tillsammans med externa 
musiker ”Musik i Margareta-
kyrkan”. Se kalendern eller 
vår hemsida www.svenskakyrkan.se/
oslo för detaljer. För mer information, 
kontakta organist Sven Åke Svensson 
och läs mer på sida 14.

Svensk Midsommarafton 
Norsk –Svensk Forening på VoksenåsenProgram

17.00 Ankomst och samling. Fredmans Bar är öppen. 
 Varm korv och läsk (brus) kan köpas.
18.00 Ingemar Ihlis samlar alla barn och vuxna  
 och marscherar till Gerhardsensalen  
 (i år innomhus på grund av grävarbeten). 
 Lek och dans, Barntävlingar och dragkamp.  
 Sverige mot Norge
19.00  Glass och godispåsar som belöning. 
 Svensk midsommarbuffé – reserverade bord  
 Boka på telefon 22 81 15 43. 
 Pris medlem med kort kr 225, gäster kr 310.
21.00 Musik och midsommardans i Fredmans Bar

Hjärtligt välkommen!
Norsk-Svensk Forening och Voksenåsen.

FRE
20

 JUN
www.norsksvenskforening.com

Lilla Körfestivalen med  
långväga körbesök.
Under helgen 14-15 juni gästas Mar-
garetakyrkan av körer från Sverige 
och USA. Göteborgs Kammarkör som 
sjunger under ledning av Gunnar 
Eriksson är först ut med en konsert på 
lördag kväll tillsammans med Marga-
retakyrkans Kammarkör. Dom bjuder 
på en musikalisk resa tillsammans 
med musikerna Mats Eriksson och 
komponisten Alfred Jansson.

På söndag eftermiddag 15 juni blir 
det konsert med Greenwich Academy 
singers från USA. Kören är en flickkör 
med 30 sångare som sjunger under 
ledning av Beth Raaen. Program-
met bjuder på musik av Mendelsohn, 
Bach, Bojesen, Hillerud, Elton John, 
Billy Joel m.fl.

Greenwich Academy singers från USA, 15 juni i Margaretakyrkan.

Foto: Lill Svenning  

Veckoprogram
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Juni
Vecka 23

Ons 4e 12.00  Onsdagsträff.

Fred 6e 18:00 Nationaldagskonsert  
med Kammarkören, Ung kör  
och instrumentalister

Sön 8e Barnens nationaldag
 11.00 Familjegudstjänst. 

Vecka 24
Lör 14e 19.00 Musik i Margaretakyrkan,  

med Göteborgs Kammarkör och 
Margaretakyrkans Kammarkör.

Sön 15e Heliga Trefaldighets dag
	 11.00	 Högmässa	med	konfirmation.

 17.00 Greenwich Academy Madrigal 
Singer, USA.

Vecka 25
Ons 18e 12.00 Onsdagsträff.

Tors 19e 17.00 Konsert Oslo Vokalensemble

Lör 21a Midsommardagen
 11.00 Temagudstjänst,  

Skapelsen 

Sön 22a Johannes Döparens dag
 11.00 Högmässa.

Vecka 26 - SommarSchema

Fred 27e – lörd 28e  Teaterresa till Värmland

Sön 29e 2e trefaldighet
 11.00 Högmässa. 

Juli
Vecka 27 - SommarSchema

Sön 6e 3e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 28 - SommarSchema

Ons	9e	 	 Dagsutflykt	till	Eidsvoll

Sön 13e 4e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 29 - SommarSchema

Sön 20e Apostladagen
 11.00 Högmässa.

Vecka 30 - SommarSchema

Ons	23e	 	 Dagsutflykt	till	Oscarsborg

Sön 27e 6e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Augusti
Vecka 31 - SommarSchema

sön 3e Kristi förklaringsdag
 11.00 Högmässa.

Vecka 32 - SommarSchema

sön 10e 8e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 33 - SommarSchema

Sön 17e 9e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 34 - SommarSchema

Sön 24e 10e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 35 - Specialprogram

Lör 30e 10.00 Barnkörer och kyrkis.

Sön 31a 11e trefaldighet
 11.00 Högmässa. Upptaktsfest.

September
Vecka 36

Sön 7e 12e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 37
Ons 10e 12.00 Onsdagsträff.

Lör 13e 10.00 Barnkörer och kyrkis. 

Sön 14e 13e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 38
Ons 17e 19.00 Kräftfest

Sön 21a 14e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 39
Ons 24e 12.00 Onsdagsträff.

Lör 27e 10.00 Barnkörer och kyrkis.

Sön 28e 15e trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Med reservation för ändringar.  
Se hemsidan för de senaste  
upp dateringarna: 
www.svenskakyrkan.se/oslo.
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Fira Sveriges Nationaldag 
i Margaretakyrkan
Petterson-Berger, Evert 
Taube och Wilhelm Sten-
hammar är några av de 
tonsättare som framförs 
den 6 juni. Det blir musik av 
Zorn-kvartetten och pianis-
ten Matti Hirvonen tillsam-
mans med Kammarkören 
och Ung kör.

Efteråt serveras kaffe och 
nationaldagsbakelse.

Barnens nationaldag
Firandet inleds med guds-
tjänst med små och stora. 
Minikören och Barnkören 
medverkar. Efter guds-
tjänsten är det fest i huset 
och på gräsmattan utanför 
kyrkan

Upptaktsfest
Vi startar terminen med 
en festlig dag där kyrkans 
grupper och körer medver-
kar. Gudstjänst, kaffeser-
vering och presentationer. 
Kakbuffé: alla bidrag 
välkomna!

Kräftfest
Välkommen till höstens 
kräftskiva. Anmälan senast 
tisdag 9 september till  
expeditionen.

Gospelhelg i  
Margaretakyrkan  
25 - 26/10
Kom med och prova på gospel. 
En helg både för den vane 
och ovane gospelsångaren 
som leds av Anki & Magnus 
Spångberg. Du får ett 
förberedelsematerial (not 
och stäminspelning) att öva 
på hemma i förväg. Helgen 
avslutas med Gospelmässa 
i Margaretakyrkan söndag 
kl. 11.00.

Håll utkik efter info framöver 
på hemsidan.

Pris: 300:-  
Anmälan senast 11 oktober.

Sommarutflykter
Under sommaren arrangerar 
församlingen två   dagsut-
flykter	till	resmål	som	passar	
alla åldrar. Läs mer om detta 
på sidan 14.

Foto: Lill Svenning  

Teaterresa till Värmland 
27-28 juni

Vi besöker Berättarladan i Sunne och ser 
Västanå Teaters uppsättning av Nils Hol-
gersson. På vägen hem besök på Rack-
stadmuseét i Arvika. 

Anmälan senast 8/6

För mer info se hemsidan,
www.svenskakyrkan.se/oslo.
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Nina Norrman
Musiker  
Mobil: 92 22 43 43
nina.norrman@svenskakyrkan.se

Andrew Holm
Präst 
Telefon: 45 27 18 72
andrew.holm@svenskakyrkan.se 

På vår vandring genom livet möter vi folk. Vi kanske delar 
en måltid och slår följe en bit efter vägen. Samma sätt är det 
med svenska kyrkans mötesplatser i Norge. Vi möts, några 
stannar längre och andra kortare tid, vi får fika tillsammans 
och samtala. Vi upptäcker gemensamma beröringspunker i 
våra liv och lär nya saker av varandra. Kanske hittar vi vän-

ner för livet. Här förenas både unga och äldre och det blir många 
spännande möten.

Nu gör vi ett uppehåll i Stavanger, Bergen och Trondheim över 
sommaren. Vi hoppas på många goda soliga dagar. Under somma-
ren flyttar Andrew, efter sitt vikariat här i Norge, hem till Sverige 
och som ny präst för arbetet utanför Oslo kommer istället Anna 
Runesson. Anna kommer närmast från en prästtjänst i Svenska 
kyrkan i Canada. 

Vi hoppas på många goa möten under hösten med både gamla 
och nya bekantskaper. Välkommen att dela en stund med varan-
dra på våra mötesplatser i Stavanger, Bergen och Trondheim.

Andrew Holm & Nina Norrman

ötesplats Stavanger
”Familjekyrkis” i Kampen kirke kl. 11-13 
En verksamhet för hela familjen – Pyssel & knåp, sång, 
fika, samtal och en avslutande gemensam andakt.  
Alla – ung som gammal – hjärtligt välkomna!
Lördag 6 september
Lördag 4 oktober 
Lördag 1 november
Lördag 6 december    Advents- & Lucia-gudstjänst

Bergen
Gudstjänst i Korskirken kl. 11
Söndag 7 september
Söndag 5 oktober
Söndag 2 november   
Söndag 7 december     - Advents- & Lucia-gudstjänst

Trondheim
Gudstjänst kl. 18 
i kapellet på Thomas Angells Stiftelse
ingång från baksidan, Kanikestrete
Söndag 31 augusti
Söndag 28 september
Söndag 26 oktober
Söndag 30 november  - Adventsgudstjänst 
     Ilen kirke, kl. 11
Lördag 13 december   - Luciagudstjänst 
     Ilen kirke, kl. 16

Babycafé måndagen efter kl. 10-12 
på Pilegrimsgården

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

Höstens datum
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stavanger, bergen, trondheim

ambassaden informerar

Ambassaden i Oslo och konsulaten i Aren-
dal, Bergen, Bodö, Hamar, Kirkenes, Man-
dal, Narvik, Stavanger, Tromsö, Trond-
heim, Ålesund kommer att ordna med 
röstmottagning inför dessa två val. Övriga 
svenska konsulat (Porsgrunn) kommer att 
få brevröstningsmaterial.

Ambassaden i Oslo
Röstmottagning riksdagsvalet den 14 sep-
tember: 
25 augusti - 5 september måndag - fredag 
mellan kl. 10:00-12:00 (onsdag även kl. 
14:00-15:00) samt extra tider 30 augusti 
mellan kl.11:00-16:00, 3-4 september kl 
15:00-19:00, 6 september 11:00-16:00.

Konsulaten:
Röstmottagning på konsulaten sker under 
dess ordinarie öppettider. Vänligen kon-
takta respektive konsulat för att kontrollera 
exakt öppettid. Kontaktuppgifter till kon-
sulaten finns på ambassadens hemsida.

Anmäl dig till röstlängden vart ti-
onde år
Som svensk bosatt i utlandet har du röst-
rätt i riksdagsvalet och valet till Europa-
parlamentet men däremot inte i valen till 
landstings- och kommunfullmäktige. Du 
behåller rösträtten automatiskt i tio år ef-
ter det att du flyttade utomlands. Därefter 
måste du själv anmäla dig för en ny tioårs-
period. Blankett för sådan anmälan finns 
på Skatteverkets hemsida.
För mer information besök ambassadens 
hemsida (www.sverigesambassad.no), 
Valmyndigheten (www.val.se) och Skat-
teverket (www.skatteverket.se).

Två val sker under 2014. Det första är 
Europaparlamentsvalet som ägde rum 
den 25 maj samt val till riksdag (kom-
mun- och landstingsfullmäktige) som 
äger rum den 14 september.  Rösta på 
ambassad eller konsulat i Norge

Val 2014

OBSERVERA!
NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2014. 
ANSÖKAN SKER I SVERIGE.

Från och med den 1 januari 2014 är 
det inte längre möjligt att ansöka el-
ler förnya pass vid Sveriges ambassad i 
Oslo. Du kan vända dig till en svensk 
polismyndighet som gör pass (se www.
polisen.se). Däremot kan man också 
fortsättningsvis, mot en avgift, hämta 
ut de i Sverige beställda passen vid am-
bassaden i Oslo.

Mer information om detta, samt om 
samordningsnummer för barn eller 
namnändring finner ni på ambassadens 
hemsida; 

www.swedenabroad.se/oslo

Ansökan om pass  
och nationellt id-kort?
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By changing the way you do routine things 
you allow a new person to grow inside you

- Paolo Coelho  

Vi lever i en allt mer 
stressande värld, där 
allt ska gå fort, man 
måste hinna dit, stressa 
hit och vara alla till lags. 

INTERVJU: 
Annalena
Hultman

Kropp och själ
För att må bra krävs en balans i den stres-
sande vardagen. För att komma vidare 
behöver vi ibland stanna upp, tänka och 
reflektera över livet, på vad man gör och 
på vad man vill göra. Våga gå djupt in i sig 
själv och finna själslig ro och frid.

Annalena Hultman är civilekonomen 
som ständig är i farten, tvåbarnsmamma 
och hustru som lever ett hektiskt liv, ibland 
utan reflektion och tid att stanna upp.

Annalena hade vuxit upp i ett hem, 
strakt präglat av kristendom men själv hade 
hon aldrig trott på Gud eller kommit nära 
den kristna tron. 

En första pilgrimsresa
En dag läste Annalena en artikel om en 
person som vandrat Pilgrimsleden till 
Compostela de Santiago.

Hon säger: ” Jag kände att dit vill jag åka”  

Annalena packade väskorna och gav sig 
ensam ut på sin första pilgrimsresa. Det 
blev inte riktigt som hon tänkt sig, det var 
kallt, det regnade och hon frös konstant i 
två veckor under färden. Ensamheten var 
också svår att möta.  

Som ordspråket säger: ‐ När det är som 
mörkast ska vi snart finna ljuset.  
Då det var som kallast och Annalena kände 
sig som mest ensam bad hon en bön om att
Gud skulle vara med henne.  Snart blev 
himmelen blå, solen började skina och så 

småningom kom hon till en stad. Där möt-
te en tysk man som hon sedan reste med i 
två veckor. För första gången kände hon en 
närhet till Gud.

Den första pilgrimsresan hade gjort en 
före detta stressad toppchef till en mer öd-
mjuk och kärleksfull människa både inför 
sig själv och i mötet med människor.  

Lunch och mersmak
Resorna blev fler. Efter något år i Sverige 
och med ett jobb inom Svenska kyrkan 
blev det återigen dags att åka iväg. Den här 
gången bar det av till Assisi i Italien för en 
ny pilgrimsresa. I två veckor vandrade An-
nalena ensam med bara några vildsvin som 
sällskap.  

”Jag fann ett ställe med ett litet altare 
och en madonna. Då fanns det mycket tid 
att kontemplera och prata med Gud. Jag 
tänkte att jag skulle äta lunch med Gud”  
Sagt och gjort, en lunch blev det och myck-
et tal och tanke som kom från hjärtat. 

Anna-Lena säger: ”Det var mycket som 
kom ur mig, jag satte mig i gräset och bad 
trosbekännelsen och fann återigen kontak-
ten med Gud.”  

Himalaya
Senaste resan som Annalena gjorde var till 
Ignatius, en retreatplats i Indien.

Där väntade en tid med total tystnad, 
ett spartanskt liv hos en munk i bergen 
och massor av meditation och reflektion.  
Detta var en resa till ett område där många 
av världsreligionerna strålade samman. I ett 
kloster fanns både hinduism och kristen-
dom. I en vecka levde Annalena helt ensam 
i ett stenhus i Himalaya.   

”Vi utmanas ständigt som människor, 
det gäller att unna sig eftertanke och finna 
ett sätt att få energi. Att ta vara på de gåvor 
man fått och göra något bra av dem.  
Kanske det inte alltid blir rätt men det vik-
tigaste är att vara förlåtande mot sig själv, 
jag  har en stor tro på att Gud är med oss 
både i med- och motgång”  

Maria Walfridsson

i Annalena Hultman bor i 
Karlskoga. Hon har tidigare 
bland annat varit kanslichef 
för Karlstads stift och VD för 
Handelskammaren i Värm-
land. Just nu kandiderar hon 
för riksdagen.

pilgrim

Fotograf: okänd
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Pilgrimsvandra 
till Nidaros!

Efter en vandring som tagit flera veckor är 
det viktigt att någon har tid att lyssna på vad 
pilgrimen har upplevt. Pilgrimen får också en 
stämpel i sitt pilgrimspass och om man har 
gått minst 10 mil får man ett Olavsbrev. 

Pilegrimslederna i Norden, eller St. Ol-
avsvägarna till Trondheim, består av vand-
ringsleder på 500 mil. Information finns 
på http://pilegrimsleden.no/

Alla dessa leder är märkta med samma 
pilgrimsmärke - både i Norge, Sverige och 
Danmark.

Gudbrandsdalsleden (från Oslo via Ha-
mar) är den längsta pilgrimsleden i Norge. 
Den är 643 km och det tar vanligen drygt 
30 dagar att gå den.

Margaretabladet 2 – 2014

PILGRIM
av Solveig Kommandantvold

I Akersbakken
Inte långt från Margaretakyrkan, ligger ett 
litet vitt hus med utsikt över Æreskirke-
gården. Dit kommer man genom att följa 
Akersveien förbi St Olavs kirke, förbi kyr-
kogården och Gamle Aker kirke. En oas 
skärmad från trafikbuller, med  impone-
rande träd runt, som ger skugga och still-
het. Här finner vi Roger Jensen , som leder 
Pilgrimscentret i Oslo. Han välkomnar och 
visar in. 

Först  kommer man till kontoravdel-
ningen, som ger intryck av liv och arbete. 
Skrivborden översvämmas av papper och 
böcker. Det förvånar inte. Hit kommer in-
tresserade för att få information om vad en 
pilgrim är, vad han/hon gör, hur man för-
bereder sig inför en vandring och vad den 
går ut på, man kan  köpa kartor, böcker, 
överhuvudtaget få tips och bli inspirerad 
att pröva på detta numera så populära sättet 
att fira semester. 

Norska leder
Detta center är ett av två i Oslo. Det andra 
leds av Eivind Luthen och koncentrerar sig 
mer på Spanien och Caminon till Santiago 
de Compostela. «Vårt» center har fokus på 
de norska lederna, främst den till Nidaros 
och Hellig Olavs grav. Centrum för all pil-
grimsverksamhet i Norge ligger i Trond-
heim, ett stenkast från Nidarosdomen där 
han ligger begravd. Efter hans död på Stik-
lastad i 1030 skedde under vid graven och 
på platsen där han enligt traditionen dog. 
Sjuka blev friska, han uppfattades som en 
som stod Gud nära, han blev förklarad helig. 

Målet med vandring
Medeltidens människor vandrade till he-
liga platser för att få sina synder förlåtna, 
eller bli friska från olika sjukdomar. Må-
let för deras vandringar kunde därför vara 
Nidaros, eller Jerusalem, Betlehem, Rom, 
Santiago de Compostela och många fler. I 
dag har denna tradition fått nytt liv och 
nästan vuxit till en folkrörelse. Även i Sve-
rige är pilgrimsrörelsen på frammarsch, 
särskilt runt Vadstena och vår Heliga Bir-
gitta. Intresserade människor går upp leder 
efter gamla kända vägar och märker ut 
dem med pilgrimssymbolen - faktiskt ett 
slags historieforskning -  de bygger  rim-
liga övernattningsställen med möjlighet att 
också få något att äta.

Gamle Aker Pilegrimscafé
Men tillbaka till centret i Oslo – vägg i 
vägg med kontoret ligger en samlingssal, 
man kan nästan kalla en kyrksal. Vackra 
glasmålningar och ett altare drar blickarna 
till sig. Målningarna är meltida och har 
ursprungligen funnits i Gamle Aker kirke. 
Utanför breder en stor terrass sig med ut-
sikt till Æreskirkegården , där många av 
Norges stora inom konst, musik och lit-
teratur ligger begravda. Här kan man få 
en stunds vila med en kopp kaffe från café 
Stall och meditera över en tänkt vandring 
till Nidaros eller annat mål. Eller bara njuta 
en stunds avkoppling. Här har man också 
någon dag i året möte under tema pilgrim, 
oftast med föredrag, musik, reseberättelser 
osv. Centret har haft en något kringflack-
ande tillvaro – först i Gamlebyen, så lånade 
man Gatekapellet vid domkyrkan innan 
man fann fram till Gamle Aker menighet, 
som önskar samarbeta med pilgrimsrörel-
sen.  Centret i Akersbakken, «Gamle Aker 
Pilegrimscafé», öppnades för ganska precis 

ett år sedan och har blivit en naturlig start-
punkt för pilgrimer i Syd-Norge och för 
alla, som kommer utomlandsifrån för att 
vandra till Nidaros. Hit kan man gå efter 
gudstjänst i Akerkyrkan (eller för den skull 
Margaretakyrkan) och få en kopp kyrkkaffe 
och träffa likasinnade från alla väderstreck.

Som redan antytts är pilgrimsvandring 
inte något nytt. Människor har sökt sig till 
heliga platser genom århundraden och i 
alla religioner. De senaste 30 – 40 åren har 
rörelsen vuxit i Europa, inte minst i Nor-
den. Varför gör man dessa oftast ganska 
mödosamma vandringar? Många njuter av 
naturen, andra är historiskt och kulturellt 
intresserade, åter andra önskar lära känna 
sig själv. Själv har jag gått både i Spanien,  
Israel, Norge och Sverige. För att med ord 
förklara mina egna upplevelser, tar jag Tho-
mas Tranströmer till hjälp. Hans dikt «Ro-
manska bågar» säger något både om det 
spännande att finna in i sig själv som att få 
nya vänner med samma insikt.

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan träng-
des turisterna i halvmörkret.

Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig

Och viskade genom hela kroppen:

«Skäms inte för att du är människa, var stolt!»

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.»

Jag var blind av tårar

Och föstes ut på den solsjudande piazzan

Tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr 
Tanaka och Signora Sabatini

Och inne i dem alla öppnade sig valv 
bakom valv oändligt

Pilgrimsmärket,  foto: Gunnar Prytz Leland.

Nidaros Pilegrimsgård ligger vackert 
vid Nidelven nära Nidarosdomen. På 
Pilgrimsgården har jag under några 
somrar varit pilgrimsvärd och tagit 
emot pilgrimer som vandrat till Trond-
heim.



”.. pilgrimen mer 
uttalat gör en 
vandring med 
Gud vid sidan
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Förra året återinvigdes St Olavsleden, 
som går från kust till kust 564 km genom 
Sverige och Norge från Bottenhavet till At-
lanten. Leden börjar i Selånger, där kung 
Olav Haraldsson klev i land i juli 1030 
efter flera år i exil. Han marscherade med 
sin armé till Norge, fast besluten att vinna 
tillbaka tronen. Färden slutade i Stiklestad, 
där Olav föll i strid den 29 juli. Läs mer på 
http://www.stolavsleden.com/.

Att vara pilgrim är att ge sig av från det 
invanda ut på en resa. I Norden tillhör Ni-
darosdomen i Trondheim och Klosterkyr-
kan i Vadstena några av de mest kända och 
besökta pilgrimsmålen. Naturligtvis finns 
det många lokala mål som fungerar allde-

les utmärkt för en pilgrimsvandring. Det 
kan vara en kyrka, någon naturskön plats, 
en källa eller kanske en klosterruin. Men 
målet behöver inte vara en geografisk plats 
utan kan också vara ”att uppleva naturen”, 
”att möta människor” eller ”att reflektera 
över livet”. Ändå är det många pilgrimer 
som vittnar om att vägen ofta blir må-
let, att det är vägen som är mödan värd.  
Många pilgrimer som jag mött som pil-
grimsvärd hade inte gått någon pilgrims-
vandring förut. Men ändå gav de sig ut och 
gick under flera veckor i skiftande väder! 

För både norrmän, tyskar och svenskar 
är det i naturen som många får sina andliga 
upplevelser. En annan anledning till att gå 

en pilgrimsvandring är att man får tid att 
tänka kring livets viktiga frågor. Skillnaden 
mellan pilgrimsresande och turism ligger i 
att pilgrimen mer uttalat gör en vandring 
med Gud vid sidan, som ett led i det and-
liga växandet. En pilgrimsvandring sker i 
eftertänksamhet och med pauser. 

 
 Gunnar Prytz Leland

Solveig Kommandantvold Erfaren dam
En som upplevt båda turerna är Solveig 
Kommandantvold, en av Margaretakyr-
kans äldsta och trognaste medlemmar. 
Vandringarna gav mersmak och så små-
ningom ledde dessa henne ut på en lite 
mer udda resa i Palestinas öken. Solveig 
fick upp ögonen för pilgrimsvandringarna 
på ett köpcentrum i Sandvika.

Under tre somrar vandrade de i olika 
etapper. ”Vi hade det bra och levde inte så 
spartanskt som många andra. Den bästa upp-
levelsen var att möta den andliga kulturen i 
de kyrkor som fanns på vägen, den vackra 
naturen och närheten till tystnad och stillhet”

Alla var inte religiösa och även den mest 
negativa i klungan skulle snart få upp ögo-
nen för den andliga ro som kan finnas i en 
kyrka.

En afton fann de en kyrka öppen för oli-
ka trosinriktningar, med i sällskapet fanns 
en präst på semester och han skapade en 
improviserad andakt med nattvard. ”Just 
den andakten var en av de finaste upplevelserna 
under Compostela vandringen.”

De förut så okända turisterna blev un-
der vandringen kända med varandra och 
har fortsatt att träffas. De gjorde en ny 
vandring i Nord Trøndelag och vandrade 
St Olavsleden till Nidaros, under temat 
Dag Hammarskjölds Vägmärken. ”Under 
varje etapp stannade vi upp och hade en före-
läsning där vi reflekterade över Dag Hammar-
skjölds tankar ur boken Vägmärken”

Vad var då det finaste minnet från den 
resan? ”Jo, att komma fram till Nidarosdo-
men i Trondheim 29 juli på St Olavsdagen. 
Katedralen var upplyst, det var andakter och 
Gudstjänster natten lång. Att få sitta där och 
samla tankarna och vila ut efter den långa 
färden var otroligt fint.”

Maria Walfridsson

Intervju med

Litteraturtips
Mycket finns skrivet om och av pilgrimmer.  
Här är några tips på böcker utgivna de 
senaste åren:

Vandra med frälsarkransen 
Förf: Anna Alebo.  
Förlag: Verbum

Ord för vandrare 
Red: Hans-Erik Lindström.  
Förlag: Verbum

Salt, Bröd och Vin 
Förf: Martin Lind.  
Förlag: Verbum

Att gå till sig själv : tolv sam-
tal om pilgrimsvandring 

Förf: Agneta Lagercrantz.  
Förlag: Cordia

Pilgrimslivet : stillhet,  
skoskav och sång 

Red: Anna Braw.  
Förlag: Libris

Tidskriften Pilgrim – en tid-
skrift för andlig vägledning 
Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby

Eller besök webbsidorna Pilgrimslivet 
och Pilgrimscentrum.

Saven i trädets
rötter och krona,
ådror och årsringar
är som din ande
i min kropps minsta cell

Kristina S Furberg
Fritt efter Hildegard av Bingen 

Ur boken Pilgrimslivet -stillhet, 
skoskav och sång

Varje år beger sig hundratusentals 
människor ut på Pilgrimsvandringar 
världen över. Att pilgrimsvandra är 
ett	 sätt	 att	 finna	 själslig	 ro,	 få	 nära	
till sin religion och samla kraft. Män-
niskan har utfört dessa vandringar i 
århundrade	 och	 ännu	 idag	 finns	 ett	
stort intresse världen över. Den mest 
populära är Santiago de Compostela 
men på senare år har även St Olavs-
vägarna i Norden fått en kulturstatus 
och är idag en populär pilgrimsled.
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Musik i  
Margaretakyrkan
Orgeldagar i Margaretakyrkan
Vid fyra kvällar i höst , 16-19 oktober, blir 
det musik på kyrkans orglar.  Programmen 
kommer att bjuda på renodlade orgelkon-
serter samt med orgel i samspel med andra 
instrumentalister. Övriga musiksamman-
komster sker med start i september med 
ca två program i månaden. Först ut är en 
flickkör från Mark i Sverige som sjunger 
lördag 20 september och en pianokonsert 
den 28 september med Eline Dalhof som 
solist. 

Margaretabladet 2 – 2014

Kyrkans vuxenkörer söker nya sångare
Är du sugen på att sjunga kör är det en god 
idé att söka upp Margaretakyrkans körer. 
Här finns en yngre kör med lika röster, 
”Ung kör” som är en ”damkör”. Kören sat-
sar mycket på bla. Luciakonserterna samt 
har egna projekt under terminerna. En 
söndag i månaden medverkar denna kör 
också i högmässan. Ålder är från 18 år och 
uppåt.

”Margaretakyrkans kammarkör” är en 
blandad kör som söker både damer och 
herrar. Kören arbetar till största delen med 
klassisk bred inriktning och genomför varje 

Eidsvoll 1814
Onsdag den 9 juli gör vi en dagsutflykt till 
platsen där den norska grundlagen skrevs 
och antogs. Väl där finns möjlighet att del-
ta i olika guidade turer i mån av plats. Varje 
guidning kostar 25 kronor/pers. I Eidsvoll 
finns, utöver Eidsvollbyggnaden, museum, 
museibutik och café.

Vi åker med kyrkbussen från Margare-
takyrkan onsdag 9 juli kl. 09.00 och är åter 
i Oslo omkring kl 17.00.

Anmälan till expeditionen senast den 1 juli.

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. Kanoner-
na 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 för-
svarsledningen hann fly huvudstaden.

Onsdag 23 juli gör vi en dagsutflykt till 
Oscarsborg festning. Vi åker med kyrk-
bussen till Drøbak där vi tar färja över till 
festningsön (ca 10 min). Kyrkan tar med 
en fikakorg men det finns också två enklare 
restauranger på ön. Museet är öppet mellan 

kl 10.00 och16.00. Gratis inträde.
Vi åker från Margaretakyrkan onsdag 

23 juli kl 09.00 och räknar med att vara 
tillbaka ca kl 17.00.

Anmälan till expeditionen senast den 15 juli.

Sommarutflykter

Anmälan till 
expeditionen

Eidsvoll 1814  
- senast den 1 juli.

Oscarsborg fest-
ning
- senast den 15 juli

termin ett eget projekt. En viktig del i deras 
verksamhet är medverkan i församlingens 
gudstjänstliv. Vill man sjunga i kammar-
kören får man som bonus göra ett enkelt 
sångtest.

Insamling till ny flygel i kyrkan
Insamlingen till ny flygel i kyrkan pågår 
sedan 1 år där människor har möjlighet 
att ge bidrag till detta ändamål. Vid mu-
siksammankomsterna brukar vi ta upp kol-
lekt men det finns också möjlighet att ge 
en gåva vid andra tillfällen om man önskar. 
Alla bidrag är viktiga och välkomna.

För mer information,  
kontakta organist Sven Åke Svensson
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Kyrkis
Var bor Gud? Flickan tittar med stora ögon på mig, hon förväntar sig ett svar, 
hon förväntar sig att jag ska veta. Jag tar ett andetag, tittar henne i ögonen och 
säger; Var tror du? Hon fortsätter titta på mig, först syns besvikelsen i ansiktet 
att jag inte svarat henne men i nästa sekund säger hon; Gud bor i parken, med 
ankorna. Hon säger det med en sådan självklarhet att jag är glad att jag inte 
sa mitt svar på hennes fråga.

En efter en kommer de in genom dörren. 
Några är blyga i början, andra är pratglada 
från första stund. Det är lördag förmiddag 
och tid för Kyrkis. Vi samlas på den blå 
mattan i kyrkorummet och sjunger sånger 
tillsammans. En del blir på svenska, andra 
på norska och andra på svorsk. Ett hjärta 
för varje barn som är här klistras på vår när-
varotavla.

 kyrkis i höst

 30  auguSti

 13  September

 27  September

 11  oktober

 25  oktober

 8  noVember

 6 december

Varje träff har ett tema som vi utforskar, 
allt från påskens berättelser till att vi letar 
efter kyrkmöss i kyrkan. Efter lek, sång, 
bus och andakt går vi in till Lilla salen och 
tillsammans med barnkören mumsar vi i 
oss kanelbullar och festis. När två timmar 
har gått är det dags att motvilligt gå hem, 
fast som tur är ses vi om två veckor igen.

Frida Johansson 
församlingspedagog
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Samtal  
och reflektion

Samtalskväll
Varannan onsdag. Kristina S Furberg leder 
samtalet utifrån ett tema eller ett bibelstäl-
le.  Se hemsidan och anslagstavla för exakt 
datum. Ingen föranmälan eller förberedelse 
behövs. Mässan börjar kl 18.30. Samtalet 
börjar direkt efter, ca kl 19.15. Vi avslutar 
senast kl 21.00. 

Var med och reflektera 
kring tro och liv. 
Till hösten startar vi tre 
nya mötesplatser!

Söndagsakademin 
Vid några söndagar under hösten, från 
september, blir det ett miniföredrag och 
samtalsmöjligheter över ett intressant tema. 
Det sker i direkt anslutning till kyrkkaffet. 
Se hemsidan för mer information

Tala film och liv  
– en filmkväll med samtal
Under hösten erbjuds det några tillfällen 
då vi tillsammans ser en intressant film och 
delar tankar kring den. Håll ögonen öppna 
för mer information

”med barnkören mumsar vi i oss 
kanelbullar och festis

Tro, hopp  
och kärlek
Under konfirmandtiden får du möjlighet 
att fundera över vem du är och vad du tror.

Vi träffas för att skratta, leka, prata, ska-
pa, upptäcka och fira gudstjänst.
Vill du bli konfirmand i Margaretakyrkan 
i höst? Hör av dig till Frida Johansson, för-
samlingspedagog, på:

frida.johansson@svenskakyrkan.se.



Källa och mer pyssel hittar du på www.activityvillage.co.uk.

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

Lekar på vägen
På sommaren åker vi ofta iväg 
någonstans och för att tiden ska gå 
lite fortare kommer här förslag på 
lekar som passar perfekt på resan. 
Tips #1 • Vinktävling. Vinka till an-

dra utanför bilen. De som vinkar 
tillbaka är ”Jordgubbar” och de 
som inte gör det är sura ”Rönn-
bär”. Först till tio Jordgubbar vin-
ner!

Tips #2 • 20 frågor. En person tän-
ker på en person, ett djur eller en 
sak och de andra ska med hjälp 
av 20 frågor lista ut vad personen 
tänker på.

Tips #3 • Sagolek. Någon börjar 
hitta på en saga. Efter ungefär 
en minut eller annan tid ni kom-
mer överens om, slutar den första 
sagoberättaren och någon annan 
berättar vidare.

Returadresse/return to:

Svenska Margaretaförsamlingen 

Hammersborg Torg 8B 
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Sommarskoj
Såpbubblor är kul, ännu roligare är det om 
man kan göra egna, riktigt sega.

Här är ett recept som ger 
jättestora och sega bubblor:
1. 2 dl Yes eller annat koncentrerat 

diskmedel
2. 1 dl glycerol
3. 1 tsk strösocker
4. 8 dl vatten
Glycerol köper du på apoteket. 

Om du öser såpbubblorna i en bred balja, kan 
du testa att blåsa med andra saker än vanliga 
såpbubbleringar. Tennisracket, en egen ögla 
gjord i ståltråd, en tom trådrulle eller direkt i 
handen!	Forma	tummen	och	fingrarna	till	en	
”tunnel” - blås.
Du kan få ett ”regn” av småbubblor, eller jät-
testora bubblor beroende på vad du väljer att 
göra dem med.
Tänk på att diskmedel kan vara frätande om 
man får in det i ögonen, blås aldrig såpbubblor 
i någons ansikte. Det är heller ingen bra idé att 
försöka svälja 


