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Helgonberättelser är ”hard core” – de 
är ofta både våldsamma och har sin 
poäng i livets ”hårda kärna”. Berät-
telsen om St Lars, eller Laurentius som 
han heter på latin, är en av de vassaste.

Förföljd minoritet
I 200-talets Rom förföljdes de kristna 
intensivt. De kristna sågs som ett hot 
mot ekonomi, politik och det ”urro-
merska”, på samma sätt som många 
idag ser på vår tids minoriteter. Kej-
saren införde successivt lagar som 
gjorde det svårare och svårare att vara 
kristen. Till slut infördes en lag att alla 
skulle delta i hedniska offer. De kristna 
vägrade och straffet var döden. 

De ”tjuvaktiga” kristna
Lars var diakon. Diakonen hade bland 
annat ansvar för församlingens eko-
nomi eftersom den hörde ihop med 
uppgiften att fördela de gemensamma 
tillgångarna till de mest utsatta. Ett av 
de rykten som spreds om de kristna 
var att de tjuvaktigt hade samlat på 
sig stora skatter som de höll gömda. 
Myndigheterna lyckades gripa påven 
Sixtus och Lars, som var påvens när-
maste man, och krävde att Lars skulle 
lämna över kyrkans skatter till staten. 

Kyrkans verkliga skatt
Under sken av att gå med på detta fick 
han möjlighet att dela ut kyrkans alla 

tillgångar till Roms fattiga. Sedan tog 
han med sig en stor skara enkla och 
fattiga människor till kejsaren, pekade 
på dem och sa ”här är kyrkans verk-
liga skatter”. Det är både god teologi 
och god kyrkosyn – men Kejsaren 
uppskattade inte svaret.

Kockars och komikers skyddshelgon
Vi behöver inte frossa i detaljerna 
kring hur kejsaren lät plåga och avrät-
ta Lars, men symbolen för Lars är ett 
halster. Dessutom berättar legenderna 
att Lars levererade ännu en magnifik 
replik innan han dog. Efter 
att ha legat en stund 
på halstret sa han 
”Nu är den sidan 
välstekt. Dags att 
vända mig”. Efter 
bland annat den 
repliken har han 
blivit både kockars 
och komikers skyddshel-
gon. 

Om verklig rikedom
Att människan är det mest värdefulla 
är så sant; för oss som individer är det 
uppenbart att om vi saknar egen hälsa 
är allt annat rätt lite värt, och utan 
närhet och vänskap till andra män-
niskor är tillvaron svår. ”Ett rikt liv” 
är ett begrepp som handlar väldigt lite 
om materiella tillgångar.

Kyrkans rikedom
Lars sa att ”människorna är kyrkans 
verkliga skatt”. Det kan förstås på 
flera sätt, till exempel att varje individ 
är oändligt värdefull och Guds avbild, 
eller att i varje människa kan vi möta 
Guds kärlek. Varje människa bör vi 
behandla som den dyrbara skatt som 
de är, och varje människas engage-
mang för det som är gott är en omätlig 
rikedom. 

Både rik och med god ekonomi
Svenska kyrkan i Norge är framförallt 
rik i den meningen att vi är en vital 

gemenskap med stort engage-
mang från många; mångfal-
den av gåvor bland ideella 
och anställda är det kapital 
vi först och främst skall 
förvalta. Vår församling 

har inget skyddshelgon, och 
kommer väl inte skaffa det hel-

ler, men Lars är ett utmärkt föredöme; 
han får perspektiven rätt på vad som 
är verklig rikedom och kyrkans verk-
liga skatt. Sedan skall vi självklart 
glädja oss över att församlingen har en 
god ekonomi också, men det är under-
ordnat den riktiga rikedom som finns 
i människor och engagemang. 

Sankt Lars- en riktig tuffing

Per Anders Sandgren
          Kyrkoherde

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 februari.

Gillar du att skriva?

”Människorna är  
kyrkans verkliga  
skatt

Julfirande 

Jul, jul, strålande jul glans över vita skogar.

• Julen inleds med en julmusikgudstjänst 
den 20 dec kl. 16.00. Kom och njut av 
julens toner. 

• Den 23 dec firas lillejul med en liten 
mässa i kapellet kl. 18.30.

• Den 24 dec öppnas kyrkan kl. 11.00 och 
inleder med en samling kring julkrubban. 
Kl. 14.30 är det öppet julfirande  med lite 
julmat och Kalle Anka. Dagen avslutas 
med en julbön kl. 17.00. 

 
Till julaftonens firande kl. 14.30 behöver man  
anmäla sig till expeditionen senast 22 dec.
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- flera medlemmar har hört av sig till 
Svenska kyrkan i Norge och undrat 
hur de skulle kunna hjälpa flyktingar i 
kris. Tillsammans har vi samlat in över 
100kg kläder, varav 60 kg är på väg 
ned till Grekland. Där kommer frivilliga ur 
organisationen Dråpen i havet dela ut kläderna till de barn 
som är drabbade.  
 
- renoveringen äntligen börjar gå mot sitt slut och resultatet 
är över förväntan. Om ni är nyfikna och vill se kyrkan i all sin 
prakt är ni varmt välkommna. På bilden syns det tydligt hur 
måleriet lyfts fram efter renoveringen. Till vänster kan du se 
hur det såg ut före.

 
- i början av september begav sig kyrkorådet och de anställda 
på utbildningsdagar till Stavanger. Närvaro, hopp och öppen-
het var några punkter vi diskuterade. Vi hann även med en 
tur ut på Lysefjorden där vi fick uppleva Preikestolen. Under 
kursens andra dag träffade vi församlingen i Stavanger som 
håller till i i Kamepen kirke.

 
 
 
  
 
 

-första helgen i oktober deltog en grupp från Svenska 
kyrkan i Norge i Ideellt Forums idédagar i Umeå. 300 
personer från olika församlingar i Svenska kyrkan var 
tillsammans och delade erfarenheter av att vara delaktig i 
kyrkan. Är du intresserad av att åka med nästa år? Hör av 
dig till Kristina Sandgren Furberg eller Anna Runesson.

Text: Kristina Sandgren Furberg

Bild: Richard Wainwright/Act for Peace

2000-talet är vår egen tids folkvandringstid. Människor 
i stora skaror flyr från fattigdom, våld, förtryck och krig. 

Samma västvärld som berikar sig materiellt och ekono-
miskt på övriga delar av världen stänger sina gränser för 
asylsökande flyktingar och invandrare. Tanken som ligger 
bakom avvisandet och de stängda gränserna är ungefär 
”Om människor från andra länder kommer till vårt land 
blir vi ekonomiskt, kulturellt och religiöst utarma-
de.”  Invandrarna kanske får det bättre men vi 
som redan är här kommer att få det sämre!
I bland annat Sverige och Norge finns också 
idén att landet en gång varit homogent, det vill 
säga att alla invånare vid ett tillfälle i historien 
har haft samma språk, kultur och religion och 
att denna odefinierade tidpunkt är det ideala till-
ståndet för ett land. Det borde helt enkelt bli så 
igen!
   Samtidigt som gränser stängs och murar reses mot dem 
som är på flykt finns andra röster som hörs. De säger unge-
fär ”Människor från andra länder är välkomna, inte bara 
för att de behöver skydd utan också för att de berikar vårt 
samhälle. Vår kultur utarmas inte utan utvecklas och blir 
mer förfinad genom inspiration från annat håll. Idag, precis 
som i alla tider, får vi alla större möjligheter att vara oss 
själva om det finns fler kulturella uttryck i samhället.”
Vem har rätt och vem har fel? Här följer några tankar. 
 
Mångkultur och monokultur 
Få av oss har prövat på att leva i ett homogent eller mo-
nokulturellt samhälle och de som gjort det vill oftast inte 
uppleva det på nytt. Monokulturer utvecklas oftast till 
trångsynta system där det som sticker ut bekämpas 

med såväl sociala som politiska medel. Jämförel-
sen med monokulturell odling ligger nära tillhands.  
   Man kan fundera på hur det skulle vara att leva i Sve-
rige eller Norge utan den utveckling som migration och 
internationalisering ger? Hur skulle våra matvanor se ut, 
hur skulle vår trosutövning vara, hur skulle film och littera-

tur skildra tillvaron, hur skulle musiken låta 
och hur skulle undervisningen utformas? 
Det finns exempel på stater som försöker 
hålla befolkningen innesluten i ett system 
utan inflytande (eller inflyttande) utifrån. 
När monokulturella strävanden i ett sam-
hälle dras till sin yttersta spets hamnar vi 
till exempel i dagens Nordkorea som ofta 

kallas världens mest slutna land.

Mångkultur och ekonomi
Det finns många exempel på att ett mångkulturellt 

samhälle utvecklas ekonomiskt. Att en mångkulturell be-
folkning också ökar intresset för affärsinvesteringar visar 
en satsning som det amerikanska it-företaget IBM gör i 
Malmö för närvarande. Det handlar om ett utvecklings-
center som kommer att ge flera hundra nya arbetstillfällen. 
   Enligt IBM är Malmös mångkulturella befolkning en vik-
tig anledning till att det är just i Malmö som satsningen 
sker, där finns de personer man vill anställa. Ett exempel 
på Malmös konkurrensfördel är att ungefär 50 procent av 
Malmös grundskoleelever pratar minst ett annat språk än 
svenska hemma. Att man har hög kompetens språkligt och 
kulturellt ökar attraktiviteten när det gäller internationella 
företag. 

mångkultur-en slags rikedom!  

Mångkultur och religion
 

Både Sverige och Norge har under lång tid varit länder 
med i huvudsak kristen befolkning. Under vissa tider har 
det till och med varit olagligt att inte tillhöra den föreskriv-
na tron. Avfällingar kunde landsförvisas och göras arvslösa. 
   I Norge ändrades detta på 1840-talet och i Sve-
rige på 1860-talet. Sedan dess har samhället utveck-
lats i en mer pluralistisk riktning. Medborgarna till-
hör olika kristna samfund, andra religioner eller är 
konfessionslösa. Strävan är att till exempel lagstiftning 
och undervisning ska vara fri från religiös påverkan. 
   Många av dem som nyligen flyttat till Skandinavien är 
mer religiöst aktiva än medelmedborgaren och de kom-
mer från länder där tron har större betydelse i vardagen. 
Det handlar om kristna, muslimer, buddhister och andra. 
Vad innebär det för samhället att religionsutövningen ökar 
och vilka konsekvenser får det för de kristna församling-
arna på en ort att det tillkommer enskilda eller grupper 
som vill leva som aktiva trosutövare inom sin religion?  
   Inom Svenska kyrkan finns ett nätverk av församlingar 
med namnet FBHO, Framtiden bor hos oss. Medlemmarna 
verkar i mångkulturella områden. Man reflekterar tillsam-
mans över vad kyrkans uppdrag är i den nya kontexten. 
Det kan handla om att ta hjälp av rit och musik, om att i 
samtalets form dela tro och liv över konfessionsgränser och 
om att förstå vad begreppet Folkkyrka innebär i vår tid. 
   Under vår kyrkas första tid var det just frågan om homo-
genitet eller mångfald som var aktuell. Gällde den nya tron 
exklusivt judiska trosbekännare eller var alla kristustroende 
kallade? Kyrkan växte till i Romarrikets sammanhang, en 
mycket mångkulturell miljö (Apg 2: från v 5). Den ursprung-
liga tanken om att kristen tro enbart var en judisk reformrö-
relse föll och kyrkan öppnades upp för alla, oavsett ursprung.  
   Jag tror att det är en god sak att vi nu är fler människor 
i Norden som vänder oss till Gud i bön, att vi är fler som 
reflekterar över våra liv på trosmässig grund och att vi är 
fler som utgår ifrån att tillvaron är större än oss själva och 
våra egna behov!

 Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det 
svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd 
avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd 
skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skri-
vet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick 
inte för litet. (2 Kor 8: 13-15)

”Tillsammans gör  
vi skillnad!

Visste du att...

”Människor från andra 
länder är välkomna, inte 
bara för att de behöver 
skydd utan också för 
att de berikar vårt 
samhälle

Paul Jeffrey/ACT

En grupp tjejer i åldrarna 13-16 år, i Rafah i södra Gaza, deltar i en övning som visar på hur vi alla är sammankopplade.

 
Monokultur 
är odling av samma växtart eller kulturväxt på samma 
mark år efter år utan att växla till andra arter.  
Monokultur utarmar jorden, gör den beroende av konst-
gödsling och försvagar växternas motståndskraft mot 
skadeangrepp.
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För en del år sedan var jag tillsammans med mina två barn, 
då i tonåren, på en tågresa i Österike, som vanligt fullasta-
de med «det allra nödvändigaste« för några dagars van-
dring i de österrikiska fjällen.   I samma kupé satt tre nun-
nor i sina karakteristiska kläder, också de på väg till några 
dagars avkoppling, om jag inte missminner mig till Rom. 
En av dem öppnade sin lilla väska. Jag gjorde stora ögon 
– här fanns minimalt med tillbehör för en ferietillvaro: lite 
underkläder, men överst en bibel, en bönbok och två eller 
tre uppbyggelseskrifter. Synen gav mig något att tänka på!

På Toten söder om Gjøvik ligger Engen kloster, ett protes-
tantiskt kloster, hörande till norska kyrkan. Det har fun-
nits i Norge sedan 1985 och fick sin fasta plats på Engen 
i Kolbu 1987.  Klostret på Engen tillhör den franska prot-
estantiska orden La Communauté des Diaconesses 
de Reuilly och har sitt moderhus i Versailles. 
Själva klosterbyggnaden här på Engen är ett 
gammalt pensionat, inköpt och inrett, mycket 
tack vare ekonomisk men också praktisk hjälp 
från systrarna och vänner runt om i trakten. 
När man närmar sig , fångas ögat av den vack-
ra klockstapeln. Klockan ringer dagligen in till 
de fyra tidebönerna Laudes eller Ottesång, Mid-
dagsbön, Vesper och Completorium eller Afton-
bön. En kväll i veckan firas nattvardsgudstjänst med 
hjälp av en präst i församlingen.

Syster Eva och syster Magnhild möter i dörren i sina vack-
ra blå kåpor och vita huvudkläden och en varm och öppen 
famn. Här har de funnit sin uppgift att under devisen fat-
tigdom, kyskhet och lydnad viga sitt liv i tjänst hos Gud 
i förbön och lovsång. Hur finner en ung kvinna fram till 
att hon vill ägna sitt liv åt att leva i fattigdom men ändå 
utstråla sådan inre glädje?

Syster Eva studerade medicin men fick tidigt i ungdomen 
intresse för klosterliv. Efter en resa till kloster i olika länder 
beslutade hon sig att undersöka detta på allvar. Hon blev 
s.k. postulant, «sökare», till  det katolska Lunden kloster i 

evangeliskt klosterliv, en vei for de få 
-en kilde for mange Text: Solveig Kommandantvold   

Bild:  nedan Sverre Asbjørnsen   
t.h Mikaela Berg

Oslo. Här stannade hon i tre år. Eftersom hon inte var vil-
lig att konvertera, reste hon till Versailles, där hon upptogs 
som novis. Efter dessa år av förberedelse var tiden inne och 
år 1980 avlade hon sina löften och vigdes til nunna.

Syster Magnhild kom i kontakt med Reuillygemenskapen 
under språkstudier i Frankrike. Här mötte hon syster Eva 
och syster Aasa, som en tid bodde i klostret på Engen. Sys-
ter Magnhilds yrkesbakgrund är även den sjukvården, hon 
har examen från Norges Høyere Sykepleieskole. Hon ar-
betade under några år i Kamerun, men så sa hälsan stopp 
för vidare år i Afrika. Detta såg hon som tecken att hon 
från och med nu skulle leva i kloster. Efter en tid som pos-
tulant vid Engen kloster vigdes hon under stor högtidlighet 

den 25 maj 1995 i Kolbu kirke, den första vigningen 
till ett protestantiskt klosterliv i norska kyr-

kan sedan reformationen.

 Flera systrar, både norska och franska,  
har funnits i klostret  under kortare eller 
längre tid. Alla har lämnat goda minnen 
efter sig. Syster Aasa och syster Anne var 
båda ivrigt med under uppbyggningen av 

klostret. Anne har till exempel utformat de 
dopljus som man till verkar här. En annan 

syster Marie-Odile målade ikoner och överläm-
nade allt tillbehör till klostret, bland annat bladguldet, 
som sedan användes till att måla altartavlan i kapellet. 
Men syster Eva och syster Magnhild, med solid medicinsk 
utbildning, har allt sedan tillkomsten funnits här och skött 
allt arbete som hör till. Och det fyller dagen och mer till. 
Dygnsrytmen fylls av bibelstudium, förböner, inte minst 
dagens fyra tideböner, andra studier och vanligt husarbete. 
Till exempel bakas de speciella nattvardsbröden i köket. 
Middagsmaten äts under tystnad antingen lyssnar man till 
musik eller till läsning ur en bok.

En viktig uppgift har varit att utveckla liturgin. I en tide-
bön sjunger och läses det ur bibeln, särskilt Psaltaren och 
Nya testamentet. Ursprunget går tilbaka till templet och 

”Den moderna 
människan är  
så fast i ägandet. 
Men fattigdom  
i ett kloster är  
inte detsamma  
som misär  

synagogan från Jesu egen tid. De två, Eva och Magnhild, 
har lagt ner mycken tid på att arbeta fram en liturgi som 
passar norska förhållanden, inte minst att norsk text passar 
till de gamla melodierna, men samtidigt har man varit noga 
med att ta vara på det franska arvet. Men särskilt efter 
att syster Anne återvände till Vertilles – hon hade en stark 
och vacker röst och man sjöng då polyfont, i stämmor – 
fann man att man behövde en egen musikalisk stämma. 
Det resulterade i att de komponerade sin egen musik, som 
numera används. 

Man lever alltså i fattigdom. Det kan sannerligen vara svårt 
att förstå för utanförstående. Syster Eva försöker förklara 
det: den moderna människan är så fast i ägandet. Men fat-
tigdom (i ett kloster ) är inte detsamma som misär. Man 
äger ingenting personligt, man får det man behöver. Men 
man får allt från den gemenskap med de andra man är en 
del av. I det ingår först och främst gemenskapen med Gud, 
och så med dem man lever i trosgemenskap med.

Läs mer på www.engenkloster.no

Kanske kan en dikt av Hjalmar Gullberg, som en besökare  
(ur eget minne) skrivit  i klostrets gästbok, ge en liten glimt av 
hur vi som står vid sidan av, skall uppfatta detta:

Euripides på Salamis

Eftersom alla är upptagna jämt  och har mycket att göra, 

är det av största intresse  att någon går bort från det hela

för att på avstånd begrunda vårt faktiska läge i nuet                                

och tyda de hemliga lagar,  som innerst behärska vårt liv.                   

Ärade samtid, min sång vill betona att världen behöver    

någon som bor på en ö i en grotta och vakar och lyssnar        

vid tillvarons gränser, en andlig spion, en utpost i ingen mans 

land!

Visste du att...
 

-i början av okober framförde 
barnkörerna musikalen 
Gryningsljus. Intresset var 
stort och de bjöd på skön-
sång. Mathilda, 10 år, spelade 
ängel och tyckte det var 
spännande och kul att vara 
med. Hon berättar att hon 
drömde sig in i rollen som 
ängel och att hon var lite  
nervös före men stolt och 
glad över resultatet. 

- Refugees Welcome To Oslo (RWTO) är en grupp männis-
kor som arbetar med att välkomna och göra livet enklare för 
flyktingar. En grå fredagseftermiddag åkte Frida Johansson 
och Rachel Runesson med församlingens minibuss till Tøyen. 
Där möttes de av RWTO och packade hela bussen fylld med 
kläder, hygienartiklar och tvättmedel. Allting kördes sedan till 
Hønefoss till ett transitboende för flyktingar. En mycket fin 
och meningsfull fredag där båda kände att de gjorde skillnad. 

- det finns en dag då Fairtrade särskilt uppmärksammas?  
15 oktober är det Fairtrade Challenge i Sverige och Fairtrade-
pause i Norge. Det uppmärksammades på Rådhusplassen och 
av församlingens cykelcafé som cyklade runt på Oslos gator. 
Kaffe, rosor, te, choklad, bananer och glass delades ut. I Sve-
rige deltog 630 000 personer i fikadagen och uppmärksam-
made att Fairtrade gör skillnad för människors arbetsvillkor. 

”Før musikalen var jeg 
spent. Det var gøy 
å synge og etterpå 
var jeg veldig stolt. 
”Tänk vilken tur” var 
min favoritt sang. 
Etter øvingene fick vi 
gode kanelbuller. Det 
fortjener vi for vi er så 
flinke til å synge
            Gabrielle 6 år

Engen kloster

Inne hos systrarna, Sr. Magnhild
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 NOVEMBER
VeCka 46
Tis 10 19.00 Quizkväll på Den gode

Lör 14 11.00 Anglikanska kyrkans julmarknad

Sön 15 Söndagen före domssöndagen
 11.00 Högmässa

VeCka 47
Ons 18 19.15 Tala tro tala liv 

Läs mer på sida 12

Fre 20 11.00 Julbasar

Lör 21 11.00 Julbasar

  Läs mer om Basaren på sida 14

Sön 22 Domssöndagen
 11.00 Högmässa

 15.00 Barnkörerna övar

VeCka 48
Lör 28 10.00 Familjelördag & öppet café

 18.00 Musik i Margaretakyrkan

  - Antonio Vivaldi Gloria

Sön 29 1 sön i advent
 11.00 Högmässa

DECEMBER
VeCka 49
Tis 1  19.00 Quizkväll på Den gode

Sön 6 2 sön i advent
 11.00 Högmässa

VeCka 50
Mån 7 18.30 Majklubb

Ons 9 19.15 Tala tro tala liv

 17.00 Barnkörerna övar

Tors 10 14.00 Födelsedagskalas 
Läs mer på sida 9

Lör 12 18.00 Genreps-konsert Lucia

Sön 13 3 sön i advent
 08.00 Luciamorgon i Trefoldighetskirken

 11.00 Läst mässa

 13.30 Barnens Lucia i Margaretakyrkan

 15.00 Barnens Lucia i Margaretakyrkan

 18.00 Luciakonsert i Margaretakyrkan

 20.00 Luciakonsert i Margaretakyrkan

  Läs om Lucia på sida 14

VeCka 51
Tis 15  19.00 Quizkväll på Den gode

Ons 16 12.00 Onsdagsträffen

  -kocken Anders Wigh gästar 

Lör 19 10.00 Barnkörerna övar

Sön 20 4 sön i advent

 11.00 Finsk julgudstjänst

 16.00 Gudstjänst med julens sånger

VeCka 52
Ons 23 18.30 Lillejulsmässa

Tors 24  Julafton

 11.00 Samling kring krubban

 14.30 Julfirande

 17.00 Julbön

  Läs mer om julfriandet på sida 3

Sön 27 Söndagen efter jul
 11.00 Högmässa

JANUARI
Sön 3 Söndagen efter nyår
 11.00 Högmässa

VeCka 1
Lör 9 10.00 Familjelördag & öppet café

Sön 10 Första sön efter trettondedagen
 11.00 Familjegudstjänst 

          ca. 12.00 Julgransplundring

VeCka 2
Ons 13 19.00 Tackfest

Sön 17 Andra sön efter trettondedagen
 11.00 Högmässa

VeCka 3
Tis 19  19.00 Quizkväll på Den gode

Ons 20 12.00 Onsdagsträffen

  - Michael Bjerkhagen, hovpastor 
gästar.

 19.15 Tala tro tala liv

Tors 21 12.30 Margaretaföreningens årsmöte

 19.00 Ekumenisk bönevandring 
tillsammans med St. Edmunnd’s 
Anglican Church, St. Olav’s katolska 
kyrka, Trefoldighet och Svenska 
Margaretakyrkan. 
Vandringen startar i St. Edmunds.

Fre 22 19.00 Musik i Margaretakyrkan

Lör 23 18.00 Musik i Margaretakyrkan

Sön 24 Septuagesima
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan

VeCka 4
Lör 30 10.00 Familjelördag & öppet café

Sön 31 Kyndelsmässodagen
 11.00 Familjegudstjänst och dopfest

FEBRUARI
VeCka 5
Mån 1 18.30 Majklubben

Tis 2  19.00 Quizkväll på Den gode

Sön 7 Fastlagssöndagen
 11.00 Festhögmässa

VeCka 6
Tis 9 18.00 Fettisdagsfest

Ons 10 18.30 Askonsmässa

Lör 13 10.00 Familjelördag & öppet café

Sön 14 Första söndagen i fastan
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan

VeCka 7
Tis 16 19.00 Quizkväll på Den gode

Ons 17 12.00 Onsdagsträff

  - Cecilia Hardestam gästar och talar 
kring temat ”Dans och lovsång”

 19.15  Tala tro tala liv

Sön 21 Andra söndagen i fastan

 11.00 Högmässa

VeCka 8
Lör 27 10.00 Familjelördag & öppet café

Sön 28 Tredje söndagen i fastan
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan 
- Ensemble Nordlys gästar

  

Veckoprogram

Söndag
11.00  Gudstjänst 

Kyrkkaffe

Måndag
19.00-21.00  Ung kör

Tisdag
13.00-16.00  Babycafé

19.00-21.00  Kammarkör

Onsdag
12.00  Onsdagsträff  

(se kalendern)

18.00 Meditation

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

Lördag
10.00-13.00  Familjelördag 

& öppet café 
Barnkörer och Kyrkis 
(Se kalendern)

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

Tackfest
13 jan kl. 19 är det dags för en 
helkväll för alla frivilliga medarbetare i 
Margaretakyrkan. Du som under 2015 
bjudit på din tid och engagemang i 
körer, vid basaren och andra akviteter 
hälsas välkommen. Vi tackar varandra 
och firar ett gott samarbete.

Anmälan till expeditionen senast 10 jan.

Gilla sidan  

Svenska kyrkan i Oslo
Facebookgrupper: 
 Babycafé Oslo

 Kyrkis Oslo

 Ung i Oslo

 Ung kör Margareta kyrkan

 Kammarkören Margaretakyrkan

 Hantverkscafé Oslo

 Trondheim

 Stavanger

 Bergen

Ekumenisk bönervandring
21 jan kl. 19 anordnas Ekumenisk 
bönervandring tillsammans med 
St. Edmund’s Anglican Church, St. 
Olav’s katolska kyrka, Trefoldighet och 
Svenska Margaretakyrkan. 
Vandringen startar i St. Edmunds  
kl. 19.00.

Onsdagsträffen

Onsdagsträffarna är för dig som vill 
äta god mat och träffa nya människor.  
Vid varje tillfälle får du ta del av ett 
program av varierande karaktär.  
En perfekt paus i vardagen och tid för 
en långlunch. 

12.00  Gästtalare
12.45   Lunch 
13.30   Andakt 

Kommande datum och gäster
16 dec  Anders Wigh som är kock 

och trädgårdsmästare vid 
Sveriges ambassadörspars 
residens i Oslo. Han har även 
varit med i Sveriges mäster-
kock 2013. Temat är ”Julmat 
från kockens fatabur”.

20 jan Michael Bjerkhagen som 
arbetar som hovpastor och är 
kungafamiljens präst. Han ska 
tala om hur det är att arbeta i 
världens enda hovförsamling.

17 feb Cecilia Hardestam. Hennes 
tema är ”Dans och lovsång”. 
Cecilia är journalist och dia-
kon.  Hon kommer att berätta 
om ”Heliga danser i tro och 
tradition” samt leda oss i 
några enkla cirkeldanser. 

Sista anmälningsdag är måndag 
samma vecka.

Musik i Margaretakyrkan 
Antonio Vivaldi Gloria

28 nov kl. 18  framträder Margare-
takyrkans Kammarkör och instru-
mentalensemble.
Solist Viktoria Ledbergius sopran, 
Anna-Karin Lindgren Alt.

Julgransplundring
10 jan  efter  
familjegudstjänsten 
kl. 11 är det dags för 
julgransplundring för 
stora och små.   
Kom och tillsammans 
dansa ut julen, sjung 
och umgås.

Dopfest
31 jan kl. 11 är det 
familjegudstjänst med 
dopfest. Barnkörerna 
leder oss i firandet av 
dopet. 2015 års dopfa-
miljer och barn hälsas 
särskilt välkomna.

Fettisdagsfest
9 feb kl. 18 är det dags att frossa 
i semlor. Tillsammans träffas vi, äter 
semlor, umgås och har det revligt. 
Alla är välkomna, ung som gammal. 

Musik i Margaretakyrkan 
Njut av nya Bösendorfer flygeln

22 jan kl. 19 
Konsert med professor  
Matti Hirvonen

23 jan kl. 18  
Brahms horntrio bla. med 
Magnus Ricklund, Öyvor Volle och 
Lisa Ford

24 jan kl. 18  
Konsert med cellisten Nina Dol-
gintseva och pianisten Edmundas 
Lapenas

Fri entré till alla program

Har den äran!
Fyller du 75, 80 eller mer i år?
Det vill säga, är du född 1940, 1935 eller tidigare.

10 dec kl. 14 bjuder Svenska kyrkan i Norge  
in dig till en festlig födelsedagsfest i Margare-
takyrkan i Oslo.  
Det blir eftermiddagskaffe med födelsedags-
tårta, underhållning och högtidstal med  
mycket mera.

Anmäl dig senast 1 december till 23 35 32 50

Skulle du vilja vara med men har svårt att 
komma. Kanske vill du ha ett hembesök av  
församlingsdiakonen Kristina? Eller känner du 
någon annan som du tror skulle uppskatta det? 
Hör av dig till samma telefonnummer.

LUCIA på sida 14

Meditation 
En halvtimme före onsdagens kvälls-
mässa är du välkommen till Mariakapel-
let på meditation. Vi inleder med en kort 
bön som man kan använda som fokus 
för sin meditation. Därefter går vi in i 
meditativ tystnad fram till kvällsmäs-
sans start kl.18.30.

Varmt välkomna
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Solen skiner denna vackra höstdag. Löven skiftar färg och 
naturen förbereder sig för vinteride. I världen är det mycket 
oro och osäkerhet, och många söker sig till Europa för att få 
trygghet. Svenska kyrkan i Norge engagerar sig i den mån 
vi kan och har förutsättningar för. Både anställda och frivil-
liga har engagerat sig, bland annat genom att göra volontära 
insatser för flyktingmottagningen i Hønefoss. Tack för allt 
engagemang hittills – behovet av insatser kommer kvarstå 
under lång tid framöver.

Renovering och ombyggnationer

Kontoren har byggts om och renoverats. Nya kontorsmöbler, 
en ny miljövänlig kopieringsmaskin och bättre ljusförhållan-
den har ordnats för att ge en god arbetsmiljö.

Kyrkorummet har renoverats och började användas i allhel-
gonahelgen. En festlig högmässa ägde rum söndagen den 8 
november. Den fjärde advent 1925, stod kyrkan klar för in-
vigning och årets renovering är alltså en liten 90-års present 
till vår vackra Margaretakyrka och en önskan om ytterligare 
90 goda år för byggnaden.

Kyrkostämma

Höstens kyrkostämma ägde rum söndagen den 25 oktober. 
Verksamhetsplan för 2016 och budget antogs. Gå gärna till 
vår hemsida och se i verksamhetsplanen vad som sker under 
2016. Där kan du också läsa protokollet och se vilka som 
blev valda till kyrkorådet. En av församlingens många en-
gagerade och ideella medarbetare, Ulla Hansen, fick ta emot 
församlingens förtjänsttecken ur ambassadör Axel Wernhoffs 
hand. Sedan 1970-talet har Ulla varit engagerad bland annat 
i basar och kyrkoråd.

Basaren

Årets julbasar närmar sig med stormsteg. Basaren äger rum 
fredagen 20 november och lördagen 21 november. Basaren 
är viktig på flera sätt. Den speglar kyrkans uppgift att låta 
människor få engagera sig och överskottet går oavkortat till 
goda ändamål. I år ges överskottet till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete för flyktingstöd i Syrien och Medelhavsom-
rådet, till Kirkens Bymisjon samt till Svenska församlingen i 
Toronto. Vi hoppas många vill ställa upp på denna ”dugnad” 
och att det skall ge ett gott resultat.

Till slut vill jag och kyrkorådet få tacka alla engagerade, både 
anställda och ideella, i vår församling för alla goda insatser. 
Kyrkorådet vill också få önska alla allt gott inför julen, ett 
gott slut på 2015 och en riktig god start på 2016.

Det är mycket oro omkring oss, i världen i stort men också i 
mångas av oss personliga livssituation. Låt oss alla be för den 
oroliga värld vi lever i, och för att vår församling får bidra till 
det goda i den. Må Gud vara med Er alla så att ni finner ro, 
inre fred och hopp inför det nya året.

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

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

Text: Mikael Strandberg

Vill du ta kontakt  
med kyrkorådet? 

Vi har nyligen flyttat tillbaka hem till Norge, efter fyra år 
i Asien, först i Nepal och sedan i Laos. Jag kan inte påstå 
något annat än att det var en utmaning att flytta från ett av 
världens rikaste länder till ett av världens fattigaste. 

Till en början var det frustrerande att inte ha obegränsad 
tillgång till basmatvaror som till exempel mjölk och bröd, 
eller att få tag på västerländska kläder. Efter en tid gick 
frustrationen istället över till att glädjas de gånger vi hittade 
matvaror som annars var svåra att få tag på. Kläder köpte 
vi en gång om året när vi reste hem till Norge på semester. 
Det var rena julafton när någon där hemma kom på besök 
och hade med sig ost, winerkorv, salami eller några andra 
godsaker. De matvarorna portionerades ut i små mängder 
så de skulle räcka länge. 

Jag minns vår första vinter i Nepal. Containern med alla 
våra ägodelar som skickats från Norge stod fast i Indien 
i flera månader, innan den släpptes in i Nepal. Det blev en 
kall vinter, i ett nästan tomt hus. På grund utav kylan sov 
vi alla i samma sovrum där vi värmde upp rummet med en 
gasolvärmare. 

I Nepal är det planerade strömavbrott flera timmar om da-
gen. Under torrtiden från oktober till april kan det vara 
upp till arton timmars strömavbrott per dygn. Här gjordes 
ingen skillnad för oss bara för att vi var utlänningar. 

Vi kom fort att uppskatta de få timmarna vi hade ström. 
Tänk bara på hur många sysslor det är i vardagen som 
man behöver ström till för att kunna uträtta. Det kunde gå 
många dagar mellan varmduscharna, men ack så uppskat-
tade de stunderna var när de väl inträffade! Barnen tjöt av 
glädje de gånger det fanns tillräckligt med varmvatten för 
att fylla badkaret. Vi lärde oss att uppskatta och glädjas av 
det lilla, som man hemma tar som en självklarhet. 

Det var inte bara en utmaning att flytta från Norge för fyra 
år sedan. Flytten hem igen har också bjudit på överrask-
ningar som vi inte var beredda på. Vi har så klart ändrat 
på oss under dessa åren, alla fyra. Vi är kanske inte längre 
som ”alla andra” här hemma. Hur skulle vi kunna vara det 
efter allt annorlunda vi har upplevt och gått igenom?  Sakta 
men säkert försöker vi anpassa oss tillbaka in i den norska 
vardagen igen. Något blir som det var förut, medans annat 
aldrig blir som det har varit förr. En sak är i alla fall säker: 
de lyxiga varma duscharna, och den obegränsade tillgången 
till ström här i Norge är något som vi definitivt inte har haft 
några problem att anpassa oss till.  

all rikedom kan inte köpas

Det är inte alltid att rikedom kan köpas för pengar. Vår sparbössa är full till bredden med rikedom som vi samlat 
på oss under de fyra sista åren, dock inte full av pengar, men full av minnen och upplevelser, fantastiska sådana.

En av fördelarna med att gå i en internationell skola i utlandet är att barnen tidigt får lära sig att människor är olika, och ser olika ut beroende på vilken del av världen de kommer ifrån. 
Här är Noah med tre av sina klasskamrater i Nepal.

Text och bild: Catarina Storhammar

kyrkorådet har ordet

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

ur kyrkoboken
Döpta
22/8 Julia Ingrid Maria Leidefeldt

23/8 Axel Wilhelm Lysén Nordli

23/8 Elisa Saga Elizabeth Le Maire Berrum

19/9 Aksel Ludvig Andreas Ravin Strid

20/9 Hjalmar Martin Örthagen

26/9 Lucas Ivar Valdemar Mei-Olsen

Vigda
12/9   Bengt-Arne Ingvar Hermansson & Erika Isabella Ekdahl

 I 40 graders värme kände barnen plötsligt ett stort behov av snö. Här har vi lagat snö i 
Laos med hjälp av isbitar, tillsammans med två koreanska vänner. 

Ibland längtade vi efter att se och känna lukten av hav. Här på en strand i Thailand.
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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

Bergen
Söndag 6 december.  
Lucia i Johanneskirken kl.14.00
Söndag 17 januari
Söndag 7 februari
Söndag 13 mars
Söndag 10 april
Söndag 1 maj. Valborgsfirande 
(Tid och plats meddelas senare)
Söndag 12 juni

Gudstjänster i Mariakirken  
(Dreggsallmenningen 15)kl. 11.00  
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe  
i Mariastuen bredvid kyrkan.
Familjekyrkis i Mariastuen kl.14.00-16.00
Ung i Bergen. För tid och plats se hemsida 
eller Facebook.

Trondheim
Söndag 29 november. Första advent kl.11.00.
Lördag 12 december. Lucia kl.16.00
Söndag 24 januari
Söndag 28 februari
Söndag 20 mars
Söndag 24 april
Söndag 29 maj. Sommarfest (med Ung kör från Oslo.  
Ilen kirke och menighetshus. Tid meddelas senare.)

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!

Rikedom är temat för detta nummer av Margaretabladet. Rikedom är 
ett finurligt ord eftersom det inte med nödvändighet har med pengar att 
göra. En mycket rik människa kan känna sig helt tom på inre rikedom 
och någon som ingenting äger kan vara mycket rik i sitt inre. Vi ser det 
i berättelsen om den rike mannen som frågar Jesus vad han skall göra 
för att få evigt liv (Mark10:17-22) och i berättelsen om änkan som ger 
allt hon äger som gåva (Mark 12:41-44). 

Församlingarna i Trondheim, Bergen och Stavanger bär på stor rike-
dom. Detta är en rikedom som inte bygger på stora lokaler, många träf-
far eller massor av folk. Vi träffas en gång i månaden, i lånade lokaler 
och kärnan i församlingarna är inte jättestor. Ändå räcker detta gott för 
att kunna bygga ett rikt församlingsliv med gudstjänster, familjesam-
lingar och träffar för unga vuxna. 

Det räcker även för att dra fullt hus till Lucia i Trondheim med 600 
personer samt 100 personer var till Stavanger och Bergen. Från det lilla 
engagemanget går det att bygga stora sammanhang. Under lucia delar 
vi med oss av den rikedom vi har i kyrkan och självklart hoppas vi att 
den enskilde besökaren via dessa stora event hittar fram till våra andra 
mötesplatser i kyrkan. Mötesplatser fyllda av gemenskapens och trons 
rikedom.

Rikedom

Söndag 6 december kl. 14.00

Johanneskirken
 Svenska ungdomskören MarCantica

Fri entré       Servering efteråt  

Telefon 41 29 14 56
www.svenskakyrkan.se/norge/bergen

lucia & advents-
gudstjänst

svensk lucia

Telefon 41 29 14 56
www.svenskakyrkan.se/norge/trondheim

med Lucia, tärnor och kör från Östersunds musikgymnasium

Lördag 12 december kl. 16.00

Ilen kirke, Trondheim
Fri entré

lucia
med svenska ungdomskören MarCantica

Lördag 5 december kl. 15.30

Kampen kirke
(Seehusens gt. 47, Stavanger)

Fri entré

Information: 
telefon 41 29 14 56
www.svenskakyrkan.se/norge/stavanger
Facebook: Svenska kyrkan i Stavanger

DEN NORSKE KIRKE
Kampen menighet

Juleverksted/julpyssel kl. 14.00

& advents
gudstjänst

Stavanger 
Fredag 4 december. Kvällsmässa i Domkirken, 19.00 
Lördag 5 december. Lucia Kampen kirke, 15.30  
Juleverksted kl. 14.00 
Fredag/lördag 15-16 januari 
Fredag/lördag 5-6 februari 
Fredag/lördag 11-12 mars 
Fredag/lördag 8-9 april 
Fredag 29 april. Kvällsmässa i Domkirken, kl.19.00 
Lördag 30 april. Valborgfirande.  
Fredag/lördag 10-11 juni

Kvällsmässa & nattöppen kyrka 
i Domkirken fredag kl.19.00 och efterföljs av 
Nattöppen kyrka till kl.22.00. 
Välkommen in för stillhet.
Öppet café & Familjekyrkis i Kampen kirke  
(Seehusens gate 47) lördag kl.11.00-13.00

Fler eller andra verksamheter kan före komma,  
ändringar kan ske.

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

Du kan även besöka de olika Facebook-grupperna 
Svenska kyrkan i Stavanger 
Svenska kyrkan i Bergen 
Svenska kyrkan i Trondheim 

Kom med som medlem!

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

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)

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

De flesta som läser Margaretabladet är 
inte medlemmar i Svenska kyrkan i
Norge, många tror nog att de är det. 
Flyttade man till Norge före 2006 är
risken stor att man inte är registre-
rad som medlem, det är först efter det 
året som medlemmar i Svenska kyr-
kan i Sverige automatiskt överfördes 
till Svenska kyrkan i Norge när man 
utvandrade. Du som är medlem i Sven-
ska kyrkan i Sverige är nämligen också 
medlem här i Norge – det är ett och 
samma trossamfund och ett och sam-
ma medlemskap.

Om man dessutom bodde i utlandet 
när folkbokföringen överfördes från
kyrkan till staten på 90-talet ”föll man 
bort” och man är inte heller medlem 
i Svenska kyrkan i Sverige. Vid dessa 
tillfällen krävs att man ansöker om 
medlemskap i Svenska kyrkan om 
man önskar det.

Några av våra medlemmar är registre-
rade som medlem i två trossamfund 
utan att veta om det. Utifrån Svenska 
kyrkans perspektiv är det fullt möjligt 
att vara medlem i två registrerade tros-
samfund. Utifrån Fylkesmannens per-
spektiv är däremot medlemskap i två 
trossamfund problematiskt på så sätt 
att ingetdera av trossamfunden kan få 
del av statligt och kommunalt bidrag, 
för medlemmen om medlemmen är 
dubbelansluten. Undantaget är om ett 

av samfunden är den Norska kyrkan – 
då är det den Norska kyrkan som får 
det ekonomiska bidraget.

För den enskilde är medlemskapet 
gratis, det är varken någon skatt el-
ler medlemsavgift, men för kyrkor 
och samfund är bidraget från stat 
och kommun betydelsefullt. Bidra-
get gör att vi tillsammans kan hjälpa 
många samt göra mycket för svenskar 
i hela Norge genom att bl.a. erbjuda  
kulturella och sociala mötesplatser.

I några artiklar i dagspressen har 
Svenska kyrkan i Norge och övriga 
nordiska folkkyrkor blivit ifrågasatta 
för sin medlemsregistreringspraxis. 
I möte med Fylkesmannen i oktober 
2015 fick församlingen bekräftat att 
myndigheten inte ifrågasätter vår nu-
varande praxis. Den förståelse av, och 
praxis kring medlemsregistrering, som 
arbetades fram av de nordiska folk-
kyrkorna i samråd med myndigheten 
2006, är därför känd och accepterad.

Vill du veta om du är medlem kan du 
kontakta Hélène på expeditionen
(helene.tranell@svenskakyrkan.se).  
Uppge gärna ditt norska och svenska
personnummer tillsammans med ditt 
namn och dina frågor. Vi har tystnads- 
plikt och alla känsliga personupplys-
ningar regleras genom personupplysn-
ingsloven och forvaltningsloven

Visste du att...
Lite om medlemskap

Samtalsgrupp – tala tro tala liv
Vi fortsätter att föra gemensamma samtal om tro och liv.  
Välkommen med i denna öppna grupp, en onsdag i månaden kl. 19.15,  
efter kvällsmässan!

Kommande datum och teman: 

Nåd och tjänst Luk 17:7-10 
Vi är skyldiga att tjäna varandra. Hur gör vi det? 

Den kämpande tron Luk 7:36-8:3
Vad betyder Jesus förhållningssätt till kvinnor i ett                                     
sammanhang där männen dominerar?  
Gäst:  Cecilia Hardestam

Guds mäktiga verk. Luk 1:39-45

”Salig hon som trodde”. Hur blir vi saliga i vår tro?

Vägen till livet Joh 14:1-14

”Vad ni än ber om…” Kan vi lita på det?

Den Heliga Anden Joh 14:15-21

När vi vill hjälpa – hur tar vi hjälp av hjälparen då?

Förlorad och återfunnen Luk 15:8-10

Vad betyder omvändelsen i våra liv?  
Gäst:Anders Runesson.

20 jan

17 feb

9 mars 

13 april 

11 maj 

8 juni

Liten julmarknad från kl. 14.00

Mellanöstern, landet och den första pilgrimsplatsen
Välkomna till föredrag med prof. Anders Runesson 
(Oslo Universitet) lördag den 27 feb kl.14 på 
Pilegrimsgården i Trondheim. Föredraget handlar 
om den första pilgrimsplatsen i det Heliga landet.  
Anders är även med vid samtalsgruppen i Ilen 
kirke söndag den 28 feb kl.16. Då kommer vi att 
diskutera hans bok “O Att du slet itu himlen och 
steg ned!”

Adventsgudstjänst 
i Ilen kirke, Trondheim.

Söndag 29 nov kl. 11,  
i samarbete med Ilen menighet.

Vi sjunger kända svenska  
adventspsalmer och gästas av  

den svenska kören  Salta vindar. 
Avslutar med Familjekyrkis kl. 13-16.
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Kontakt med SWEA Oslo
sweaoslomedlem@gmail.com
http://oslo.swea.org

Välkommen till SWEA Oslo

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

Måndagen den 23 november anordnar Voksenåsens Kultursenter tillsammans med 
Sveriges ambassad seminariet ”I Krigshistoriens skuggor – solidaritet, samverkan och 
utmaningar Sverige-Norge 1940-45”.

Nytt från Ambassaden - Sverige får nya sedlar

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

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

2015 är det 75 år sedan Nazi-Tyskland ockuperade Norge och 70 år sedan andra världskrigets slut. Samtidshistoria är högst 
aktuell och informationsflödet om kriget fortsätter att öka i form av nya böcker, filmer och Tv- dokumentärer. Än återstår 
dock många områden att diskutera, inte minst sedan vi befinner oss i en brytningstid mellan ”levande historia” och nya upp-
täcktsresor. Tidsvittnen går ur tiden men samtidigt öppnas vägar till tidigare stängda arkiv. Seminariet syftar till att belysa 
aspekter av vår gemensamma norsk-svenska historia under andra världskriget.   

För mer information och anmälan se www.voksenaasen.se/programkalender.  
Vi önskar er hjärtligt välkomna att delta!

SWEA Oslo är en av 75 avdelningar i SWEA International, som är ett nätverk av svensktalande 
kvinnor runt om i världen.

I Oslo är vi ca 100 Sweor som träffas vid olika arrangemang under året. Av tradition ordnar vi 
varje år våra fasta middagar som Valborgmiddag, Sommarmiddag, Kräftskiva, Ärtsoppa med 
varm punsch och vi avslutar året med ett äkta svenskt julbord. Däremellan har vi olika aktivi-

teter. Du hittar vårt program på vår webbsida www.swea.no

Är du lite nyfiken på SWEA Oslo? Kom och möt oss på Thon Hotel Bristol. Den sista måndagen i månaden förutom juli och 
december träffas vi till Mingel i Vinterhaven på hotellet. Där kan du träffa andra sweor och ställa frågor.

Bland våra medlemmar så har vi två aktiva bokcirklar, en golfgrupp och andra intressegrupper som: 

• SWEA Art Oslo 
• SWEA Professional Oslo 
• SWEA BUS Oslo 

Genom att vara medlem i SWEA Oslo så har du ett nätverk av 7500 svensktalande kvinnor i hela världen.  
Men det viktigaste är att du får det nära nätverket bland Sweor i Oslo.
SWEA Oslo är också aktiv på Facebook med en egen grupp.

Välkommen önskar
Styrelsen i SWEA Oslo

lucia 

genreps-konsert 
12 december kl. 18.00

luciamorgon  
(OBS i trefoldighetskirken)
13 december kl. 08.00

barnens lucia 
13 december kl. 13.30 och kl. 15.00

luciakonsert
13 december kl. 18.00 och kl. 20.00

genreps-konsert
Genrepet hålls i Margaretakyr-
kan.Biljetterna kostar 50 kr och 
säljs vid ingången.  
 

luciamorgon 
Luciamorgonen hålls i  
Trefoldighetskirken. Fri en-
tré. Portarna öppnas kl. 07.45.  
Frukost serveras i Margaretakyr-
kan och kostar 50 kr. Anmälan 
med betalning senast 11 decem-
ber till  
oslo@svenskakyrkan.se

barnens lucia
Barnens Lucia firas i Margareta-
kyrkan. Ett luciatåg som är spe-
ciellt anpassat för familjer och 
barn. Ingen anmälan. Fri entré.

luciakonsert
Konserterna hålls i 
Margaretakyrkan. 
Biljetter till Luciahögtiderna 
säljs via Billettservice.no.  
Pris: 170 kr inkl. serviceavgift.
mer info på  
www.svenskakyrkan.se/
norge 

Den årliga julbasaren kommer att vara den 20 och 21 november i år. Här kan du köpa svensk mat 
och hantverk av bästa kvalitet. Det finns även lotterier och kaffeservering. Den svenska julbasaren i 
Oslo är välbesökt och ett mycket trevligt tillfälle att träffa andra och få julstämning. 

Överskottet från julbasaren går till Svenska kyrkans internationella arbete för flyktingar som flyr 
över medelhavet, Kirkens Bymisjon, samt Svenska kyrkan i Toronto.

Om du kan tänka dig att hjälpa till är det väldigt uppskattat, basaren behöver engagerade medar-
betare. Det brukar vara en mycket trevlig, positiv och givande helg för alla.  
Mer information finns på hemsidan.

Julbasar

Öppettider  
Fredag 20 november kl 11–18
Lördag 21 november kl 11–18



Returadresse/return to:

Svenska Margaretaförsamlingen 
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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. Barnens sida

Hälsa Jesus välkommen och färglägg bilden

Vill du göra löven ännu färggladare?

1. Håll i lövets stam och måla endast på en sida
2. Lägg lövet (med målade sidan nedåt) 
    på ett pappersark
3. Täck lövet med en sida från en tidning 
    och gnugga försiktigt
4. Ta bort tidningssidan och lövet för att se trycket
5. Använd olika löv för att göra ett collage

Pysslet är hämtat från http://www. seriebibeln.com


