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”Det är inte enkelt att leva tillsam-
mans – men det finns inga alternativ!”. 
När jag hörde det sägas handlade det 
om en småbarnsfamilj – även om de 
vuxna skulle gå skilda vägar behövde 
de fortsätta ta ansvar för barnen till-
sammans; till det fanns inga alterna-
tiv. Det kunde också ha sagts om ett 
globalt sammanhang; vi har en värld, 
många kulturer och olika länder och 
det är inte enkelt, men vi måste för-
söka leva tillsammans – för det finns 
inga alternativ.

Tillsammans
Tillsammans är sällan enkelt. Tillsam-
mans kräver kompromisser och an-
passning. Tillsammans betyder över-
enskommelser och tillit till den andre. 
De stora kyrkliga familjehögtiderna 
dop, vigsel, konfirmation och begrav-
ningsgudstjänster firar och lyfter fram 
”tillsammansskapet” på olika sätt, 
men blundar inte för att livet tillsam-
mans sällan är enbart ”en dans på ro-
sor”. Också då kärleken och glädjen 
över en annan människa står i cen-
trum, vid dop och vigsel, så finns det 
i böner och ritual en klarsynt realism; 
det kommer svåra stunder och då be-
höver vi Gud och varandra – vi behö-
ver hålla ihop och vara tillsammans.

Var och en för sig
Hösten, och tiden sedan årsskiftet, är 
ett exempel på svårigheten att se livet 
som något vi delar tillsammans med 

många andra. Flera av reaktionerna 
på flyktingsituationen är att ”var och 
en får klara sig själv”, ”varje land får 
se om sitt eget hus”. Men å andra 
sidan är det lika många reaktioner 
som visar på det motsatta; reaktioner 
som visar att människor uppfattar de 
”främmande” som en del av samma 
mänsklighet, samma hushåll, och att 
vi behöver göra vad vi kan för att 
hjälpa varandra och leva tillsammans. 
På sidan åtta finns en stark personlig 
berättelse från en av våra församlings-
medlemmar som bestämde sig för att 
göra en frivilliginsats i 
Grekland. 

Mitt i det  
värsta firar vi 
det bästa

Vi ser att flykting-
ar bär på barn och 
vi förstår att de fann 
kärleken i varandra och i sitt barn 
mitt under det pågående kriget. Ja, 
också i de värsta av olyckor, sjukdom 
och lidande firas bröllop, dop och an-
dra familjefester. Det mönstret gäller 
både i Syrien och här i Norden. Mitt i 
vardagens oro för framtiden så skapar 
människor hoppfullhet genom att fira 
livets stora händelser. Jag tänker ofta 
på det när jag har ett dop- eller en vig-
selgudstjänst; i myllret av gäster ryms 
både kända och okända kriser och ka-
tastrofer av olika slag, men för en kort 
stund firar vi tillsammans att livet är 
starkare än döden.

Margaretakyrkan är en festplats
Margaretakyrkan ligger mitt i Oslo. 
Den finns mitt i en vardag som kan 
vara hård och kall och mitt i ett om-
råde där drogmissbruk och annan 
utsatthet är tydligt. Att församlingen 
får hjälpa någon med mat, med nå-
got varmt på kroppen eller ett samtal 
för att trösta och visa förståelse är en 
del av vardagen. Samtidigt som dessa 
svåra och viktiga möten sker konti-
nuerligt så är det nästan alltid någon 
festlighet på gång; högmässa, dop, 
vigsel, familjelördag, konserter och 

många andra tillfällen som just är 
stor glädje och fest. Men också 

mitt i det festligaste ryms 
livets allvar för att alla de 
erfarenheter som vi har 
tillsammans skall kunna 
rymmas där. Kyrkan är en 

plats där vi inbjuds att vara 
tillsammans – med varandra och 

med Gud – även om vi kommer för att 
få vara på egen hand en liten stund.

Med önskan om en välsignad fastetid 
och så småningom Glad Påsk!

Det är inte enkelt att leva tillsammans – 
men det finns inga alternativ!

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 juni.

Gillar du att skriva?

”Vi behöver hålla  
ihop och vara 
tillsammans.

Dopfesten
Tack för årets Dopfest och Kyndels-
mässa som hölls den 31 januari. Hela 
22 änglar delades ut och 200 korvar 
åts upp. En fin påminnelse om dopets 
gåva att vi alltid är sedda och oändligt 
älskade av Gud- oavsett vilka vi är och 
vad vi gör. 

Ljuset lyser alltid i mörkret.
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Nu är Ingemar död. Han dog den 30 oktober och begravdes 
i Grorud kyrka under stort deltagande av svenska och nor-
ska vänner och med Lises äldste son Arne Jor som offici-
ant. Avskedet blev trist men även fyllt av den glädje, som 
Ingemar alltid förmedlade till sina medmänniskor, antingen 
man var en personlig vän, deltagare i nattvardsmässa eller 
förekom vid andra tillfällen.

Jag vill gärna förmedla några minnen från möten i Margareta-
kyrkan, där Ingemar ibland vikarierade.

Hans nattvardsmässor var fyllda av högtid och glädje, 
alltid väl förberedda och med olika uppgifter fördelade 

bland deltagarna. Jag minns särskilt en påskmässa som av-
slutades med att vi gick ut ur kyrkan sjungande den sven-
ska påskpsalmen «Vad ljus över griften! Han lever o fröjd! 
Fullkomnad är skriften, o salighets höjd!» - det upplevdes 
som ett starkt vittnesbörd som hördes över hela Hammers-
borg! 
Ett annat minne är de s.k. teaterlekarna, ganska skräm-
mande för en som absolut var van att ha manuskript vid 
varje framträdande. Temat var ett eller annat eller kunde 
bestämmas där och då. Så var det vår uppgift att försöka 
illustrera detta genom att använda oss själva. Det kändes 
förvisso ovant och tog emot att på detta sätt bland kända 
och okända deltagare uttrycka något genom mimik,  kropps-
rörelser eller ibland ljud. Men snart glömde man sig själv 
och sin förlägenhet och föll in i en roll eller situation och 
försökte göra det bästa utav situationen. Inte minst blev 
man inspirerad  genom att Ingemar och Lise själva var så 
orädda och intensiva förebilder. Roligt hade vi och sanner-
ligen lärde man en massa nytt om sig själv.

Ännu ett minne från samvaro med Ingemar och Lise - vi 
var några få som träffades onsdagförmiddagar till samtal 
över ett tema. Det skulle egentligen vara bibelstudium,  men 
vi kom också att snudda vid andra intressanta författare, 
bland annat K.G.Hammar och Jonas Gardell. Minnet av 
dessa förmiddagstimmar, där vi fritt gav uttryck åt våra 
tankar och mötte de andras synpunkter, lever starkt hos oss 
som var med.

Nu finns bara minnet av en präst och vän, som spred så 
mycket glädje och värme. När klarinettisten, som hade 
spelat under begravningen, sakta tog upp tonerna till 
«When the saints go marching in», medan kistan sakta 
lämnade oss, var det ett sista farväl och en vision om vart 
Ingemar nu var på väg!

Är det sant att gammal kärlek aldrig rostar? Rost kan 
också vara vackert, säger Lise (86). De senaste åren har 
hon och maken Ingemar (83) upplevt stora förändringar 
på grund av allvarlig sjukdom.  Men kärleken lever.

De blev kära i varandra sent i livet. De kände varandra 
väl sedan många år, men efter att Ingemar hade 
varit änkling några år och Lise hade levt skild 
från sin första man i 30 år, blev de reskamrater, 
och «kjærester», på tröskeln till pensionsåldern.  
– Vi upplevde en romans som pensionärer och 
fick tillsammans en «Indian summer» och ett 
helt nytt liv tillsammans. Vi överraskades av 
kärlek till varandra på en resa till Grekland!

Knapp tid! 
Det blev intensivt. Bröllopet firades en pingsthelg i 
den församling i Sverige där Ingemar skulle pensioneras 
efter 30 år som präst. Församlingen satte upp banér med 
texten »Hänryckning pågår» och det blev fantastiska år. 
Vi hade känslan att tiden var begränsad eftersom vi hade 
startat så sent så vi gjorde allt, vardag och upplevelser, 
tillsammans som ett par. Det har vi stort utbyte av i dag.

rost kan också vara vackert
Text: Per Frogner Bild: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon 

Översättning av intervju från Kirkens Bymisjon: Solveig Kommandantvold 

Lise är den som berättar. Ingemar har förlorat talförmå-
gan. För några år sedan drabbades han av Parkinsons 
sjukdom. Han kan inte gå och orden kommer sällan och 
stötvis.

Vilken förändring har skett? 
Jag kände att jag bedrog honom, när jag 

accepterade att han skulle flyttas till ett 
sjukhem. Jag grät en hel vecka. Tyckte 
att jag borde ha klarat detta. Men jag 
var totalt utsliten och menar i dag att 
det var riktigt det som skedde. Ingemar 
flyttade till Ammerudhemmet, som drivs 
av Kirkens Bymisjon och som ligger i 
närheten av deras hem. De hade redan ett 

aktivt och nära förhållande till miljön som 
frivilliga. På Ammerudhemmet finns många 

möjligheter för dem att fortsätta att vara tillsammans. 
De äter söndagsmiddag varje vecka, upplever kultur i 
många former, och Lise kan besöka Ingemar så ofta hon 
har möjlighet och lust.  
- Men hur kan man visa sin kärlek till varandra här? - 
Ingemar visar ofta att han ser mig, säger till exempel att 
jag är fin i håret, att en viss färg på kläderna passar mig. 

”Vi har upptäckt 
nya sidor hos 
varandra. Man blir 
mer sig själv, när 
filtret försvinner.

 Lise Vislie (86) och Ingemar Thorin (83) hösten 2015.

Vi håller varandras händer under konserter, upplever allt 
tillsammans. - Kan ni smeka varandra? - Vad är en sme-
kning? Vem ger och mottar den egentligen? frågar Lise. 
Hon har lärt sig att uttryck för kärlek förändras men att 
kärleken består.

Kanal 
Är kärleken fortfarande en kraft för er idag? Lise sänder 
frågan till Ingemar, som svarar med ett leende och en 
glimt i ögat. 
– Jag är idag kanalen, som knyter honom till livet. Det 
visar han utan ord, säger Lise. - Är det alltså sant att gam-
mal kärlek aldrig rostar? – Rost kan också vara vackert. 
Vi var så tätt sammanknutna. Nu är allt annorlunda, 
men det kan också vara fint. När man gifter sig, lovar 
man att stå vid varandras sida i nöd och lust. – Är detta i 
nöd? – Nej, men det är krävande. Vi har aldrig upplevt de 

Till minnet av Ingemar Thorin som lämnade oss 30 okt 2015
onda dagarna utan kärlek. Vi har upptäckt nya sidor hos 
varandra. Man blir mer sig själv, när filtret försvinner. Det 
har jag sett så tydligt hos Ingemar – och han klagar aldrig, 
säger bara «jag har det så bra». Det imponerar mig.

”Nu är allt annorlunda, men 
det kan också vara fint. 
När man gifter sig, lovar 
man att stå vid varandras 
sida i nöd och lust. 

Ingemar Thorin och Margaretakyrkan  
Text och bild: Solveig Kommandantvold 
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Något som många svenskar är bekanta med är att det är 
populärt att röra sig mot grannlandets gränser för att tjäna 
ihop pengar. Något däremot inte lika många svenskar  är 
bekanta med är hur livet på andra sidan gränsen faktiskt 
ser ut.  A och O för många svenskar som flyttar till Norge 
är att spendera så lite pengar som möjligt i drömmen om 
ett växande sparkonto. I ett land med höga hyror väljer 
därför många att bo tillsammans med andra, i ett så kallat 
kollektiv. Just denna resan påbörjade vi själva i mitten av 
sommaren 2015 och vi ska nu berätta mer om hur  livet i 
kollektiv har sett ut.

Den 1 juli i fjol stod väskorna packade och klara, och rätt 
framför fötterna hade vi vad vi kanske inte kunde anat ett 
av våra livs första riktiga stora äventyr. Vi var tre tjejer, 
nytagna studenter, som skulle flytta in hos två för oss helt 
okända killars boende i Oslo, de som idag är våra kolle-
ktivkamrater. Dessa hade vi ungefär tre månader tidigare 
mött i den kända Facebook-gruppen ’’Svenskar i Oslo’’. En 
stor chansning kanske för många, men som för oss ledde 
det till oförglömliga minnen och goda vänner. 

Att bo tillsammans med sina vänner innebär full fläkt för 
det mesta på gott och ont. Att bo fem ungdomar tillsam-
mans är kanske inte alltid en dans på rosor. Till exempel 
på kalla vinterkvällar då varmvattnet slutat rinna efter två 
duschar. Eller när spisen låst sig på barnlåset och ingen 
förälder är där och ordnar upp problemet utan att man 
går utan spis i en veckas tid innan man inser problemet. Vi 
menar inte att alla som bor i kollektiv är opraktiska men så 
här kan det se ut, i alla fall hemma hos oss.
Det faktum att vi valde att flytta ur våra trygga boenden 
hemma och bege oss till ett okänt land med nya vänner 
som man möter vid frukostbordet, är något som har gett 
oss väldigt mycket. Vi har lärt oss ta ansvar, anpassa oss 
och lyssna på andra människor, kommunikation är regel 
nummer ett. Har vi ångrat någon gång att vi flyttade in i 
kollektiv? Nej, vi har sedan dag ett varit tacksamma för 
att vi valde att prova på att bo med andra och har nu er-
farenheter inför framtida hem.  Att komma nya till en ny 
stad, utan jobb eller vänner, kan nog vara det jobbigaste 
på hela resan. Att flytta in i kollektiv ger dig det sociala 
direkt, gratis.

Vi är tre tjejer som kom hit med tanken att stanna till det 
nya året och åka hem med ett välfyllt sparkonto. Det visade 
sig att vi istället kommer att åka härifrån ett halvår senare 
och med mer än ett fett sparkonto; vi har fått nya vänner, 
nya erfarenheter och ny lärdom.

livet i kollektiv
Text : Johanna Alegria Furberg och Ebba Åkergren 

Visste du...

Engen kloster

- att under säsongens sista Ons-
dagsträff gästade Anders Wigh, 
kock och trädgårdsmästare vid 
Sveriges ambassads residens i Oslo. 
Han bjöd på ett intressant och in-
spirerande föredrag med smarta 
knep att lyckas med julmaten. 
 

- att det har startats en ny tradition i Margaretakyrkan. I de-
cember bjöd församlingen till födelsedagsfest. Med sång och 
musik, tårta och en stilla bön i vår vackra kyrka firades jämna 
och aktningsvärda årsdagar. Om du är född 1941, 1936 eller ti-
digare inbjuds du att vara med nästa gång; den 26 september.

 

- att årets lucia slog publikrekord. 
Nästan 3000 människor ville 
fira Lucia runt om i Norge med 
Svenska kyrkan i Norge. Harriet 
Nilsson var en av dem som  firade 
Lucia i Oslo. Hon har bott i Oslo 
sedan 1986 och har inte missat 
en Luciahelg i Margaretakyrkan.  
 
 
 
 

”Detta var det absolut 
bästa vi någonsin har 
upplevt. Vilket ös! 
Vilka röster! Vilken 
fin musik! När sedan 
luciagänget jazzade 
till det med lite nya 
jullåtar så var allt  
fullkomligt.

Harriet Nilsson

”Så många trevliga 
människor, anställda 
som gäster, psalmsång 
och reflektion.  
Men kanske det  
viktigaste, stämningen 
och värmen! 

Margareta Jacobsen

Ung i Oslo är en mötesplats för unga svenskar i Oslo. Här 
kan du träffa andra unga svenskar, umgås och få svar på 
frågor du har. Varje onsdag träffas Ung i Oslo i Margaretakyrkan.  
Under dessa onsdagar är gemenskap i fokus. Laga mat, fika, spela 
spel eller se en film är bara några av de aktiviteter vi gör tillsam-
mans.  

Det anordnas även mötesplatser utanför kyrkan, på olika platser 
som har olika fokus.  En tisdag i månaden är det Quizkväll på Den 
gode (Fredensborgsveien) för den som gillar kluriga frågor. Här 
finns även svensk pizza och det bjuds på kanelbullar. Ett perfekt 
tillfälle att träffa andra och bara umgås. Några lördagar i månaden 
finns det även möjlighet att fika med ”Ung i Oslo rabatt” på Cafe 
Sør (Torggata). Där kan man träffa andra som bott i Oslo under 
en längre period, ställa frågor om livet i Oslo eller bara träffas och 
fika.

Om du vill veta mer om de olika aktiviteterna kan du gå in på  
hemsidan eller Facebook. 
Du kan även kontakta Håkan Appel, Församlingspedagog för unga 
vuxna på +47 41 21 69 51 eller hakan.appel@svenskakyrkan.se

svensk quizkväll
Tycker du om kluriga frågor, vill träffa andra svenskar eller äta 
svensk pizza? Då är denna kväll något för dig. 

Plats: Den Gode café på Fredensborgveien 13

Kommande datum kl. 19;

8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 10 maj, 31 maj och 14 juni.

- att julen inleddes med julkrubbe-
gudstjänst. Barnen ställde iordning 
krubban, julevangeliet lästes och 
barnkören sjöng. Några timmar 
senare öppnades dörrarna till det 
årliga julfirandet. Vi åt julgröt och 
öppnade klappar, såg på Kalle Anka 
och Karl Bertil Jonssons julafton. 
Kvällen avlutades med julbön med 
vacker solosång av Lovisa och Ulrika Löfgren samt Nils och Per 
Anders Sandgren. En stilla och vacker avslutning på julafton 
2015.

- att de vise männen kom på besök vid årets första familje-
gudstjänst. De lärde oss att om vi följer stjärnan på himlen le-
der den till Gud. Dessutom slängdes granen ut med buller och 
bång efter långdans genom kyrkan.

- att årets första Tackfest lock-
ade drygt 60 personer. Kväl-
len innehöll ett quiz om året som 
gått, välsmakande delikatesser 
från köket och framförallt trevligt 
sällskap. Sommarens tackfest är 
den 15 juni. Boka in det redan nu. 
 
- att det för andra året i rad firades en gemensam gudstjänst 
med bönevandring med kyrkorna i kvarteret.  Med kors, rökelse 
och taizésånger visade vi vår gemensamma tro då vi gick från 
kyrka till kyrka. Den långa processionen i januarimörkret lock-
ade folk att titta fram bakom gardinerna och förbipasserande 
att stanna. Vi vinkade till varandra och leenden utbyttes. En  
gemensam tro på Jesus Kristus förenade de åtta olika försam-
lingarna som deltog.

ung i oslo
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Text och bild: Sofia Backman 

När vi var små brukade vi leka en lek som heter Ett skepp kommer lastat. Vi satt i en ring, rullade en boll mellan oss 
och sa: ”Ett skepp kommer lastat.” Den som tog emot bollen frågade: ”Med vad?” Skeppen var då fyllda med  
ponnyhästar, godis, bananer,  bilar och annat skoj. Vi fnissade åt svaren, och skickade bollen vidare. Nu har vi blivit 
äldre och under vår resa till Lesbos fick vi se vad skeppen egentligen är lastade med. 

För det första är det inga skepp; det är gamla träbåtar 
som knappt inte håller ihop. Ingen människa skulle frivil-
ligt satt sin fot på en av dessa båtarna om det inte gällde 
att rädda sitt eller sin familjs liv! Eller så är det plastbåtar 
som läcker luft och har för liten tank för att kunna ta dig 
över havet. Båtar som är gjorda för några få människor, 
inte för att packa ihop 50 -120 personer på.

Biljetterna som säljs ser väldigt fina ut! Runt 
15 sidor med villkor på att båtarna håller god 
standard; om du känner dig det minsta osäker 
så kan du välja en annan, bättre båt. Om det 
är dåligt väder väntar de tills stormen lagt sig. 
Att man färdas genom trygga omständigheter 
över havet med en kapten. Mat och vatten finns 
såklart med på båten! Dokumenten har massa 
fina stämplar och lovar gott! Turen kommer ta ca 
30 minuter över till trygghet. Flytväst ingår ofta i biljett-
priset. Priset på biljetterna varierar men de bästa paketen 
kan kosta upp mot 10 000 euro. Billigast är det att åka 
på nätterna, när det är mörkt. Det blir också billigare om 

man väljer bort till exempel flytväst. Det som dock inte 
står på biljetten är att om man INTE kliver på båten som 
man köpt biljett till så får man heller aldrig tillbaka sina 
pengar! Det står inte att man blir hotad och slagen om 
man inte kliver på, att de kommer trycka på så många 
människor att dina ben knappt får plats. Att man måste 

sitta i knä på varandra, eller att luften kom-
mer att gå ur båten på grund av överlast-

ning. Det spelar heller ingen roll om 
det är sol och lugnt vatten, storm med 
höga vågor eller spöregn; ut på havet 
ska man! Flytvästarna är fyllda med 
torkat gräs eller sittunderlag. De flyter 

knappt av sig själva och håller absolut 
ingen människa över vattenytan. I själva 

verket tar turen - om båten håller sig flytande 
- upp mot 3-4 timmar. Oftast är det tankat upp med 

halvtank, så strömmar och vågor bestämmer om båten 
kommer över till andra sidan eller inte. Om man har tur 
bogseras båten in av grekiska livräddare. Kaptenen blir en 
av passagerarna som inte har båtvana. 

Lasten 
Och så kommer vi till vad båtarna är fyllda med i verk-
ligheten; MÄNNISKOR!! Det kunde ha varit du eller jag!  
Livrädda människor! Som inte har en aning om vad de 
är på väg mot! Ensamkommande barn! Familjer!  Unga 
pojkar som fått uppdraget att rädda familjen som är kvar! 
Personen som släkten har skramlar ihop sina sista kronor 
till. De som fått mest förtroende, som ska vara starkast 
och som ska klara av en resa till tryggheten!

ett skepp kommer lastat Upp på land kommer alla genomvåta, kalla, livrädda 
och apatiska. Vissa gråter, andra  skriker hjärtskärande 
skrik. Några kan inte prata, för att de har inte ord kvar 
efter den fruktansvärda resan. Vissa ber till Gud, och 
andra ler; för att de överlevt! Föräldrar räcker över sina 
barn till främlingar på stranden. Man ser tydligt paniken 
och rädslan som finns hos alla. Hur de prövar att hålla 
ihop sig själva, och hur de försöker att vara starka inför 
sina barn.

Med sig har de inget. I bästa fall har de lite pengar kvar, 
en mobil eller en bild på sin familj. Nästan ingen av dem 
har ID-handlingar. Det är många som saknar detta från 
första början, eller som helt enkelt inte har haft tid att 
packa med det. Ofta har militär, talibaner eller smugglare 
tagit både mobil, ID-handlingar och pengar som betalning 
för att människorna ska få fortsätta leva.

Och vad vill dessa människor? Jo, de vill komma till 
trygghet. De vill leva. Och de vill att deras familj och släkt 
också ska få LEVA. Precis som du och jag vill. Vet de vad 
de går mot? Knappast. De har precis kommit över den far-
liga resan över havet, men de vet inte att det fortfarande 
är lång väg att gå för trygghet. De vet inte hur kallt det är 
ute, att de måste sova på läger eller under bar himmel. De 
vet inte att fler och fler länder stänger sina gränser, och att 
människor utan ID-handling inte kommer att släppas in. 
Och jag skäms! Jag skäms då de frågar om européer är 
snälla människor? För jag vet att det finns så många som 
inte önskar dessa människor trygghet. Att de inte förtjä-
nar en framtid, så som din eller min.

Men samtidigt så har jag ett hopp, och min tro! För jag 
vet att vi är så många fler som vill ge dessa människorna 
det bästa! Som önskar och jobbar för att de ska kunna få 
säkra och trygga vägar mot sitt mål, som just är trygg-
het. Ingen kan hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa 
många! Tillsammans kan vi välkomna, och därmed göra 
deras och våra egna liv rikare! 

Väl hemma 
Vi har precis kommit hem och börjat bearbeta det vi varit 
med om. Det kommer ta tid att ta in allt. Men vi kom-
mer ALDRIG  acceptera att människor, våra systrar och 
bröder, behandlas på det här viset! Med bidrag vi fick 
innan vi reste har vi kunnat mätta hunger, släcka törst, 
värma, trösta och skapa hopp genom att dela ut filtar, 

”Tillsammans kan 
vi välkomna, och 
därmed göra deras 
och våra egna liv 
rikare!

skor, strumpor, underkläder, byxor, tröjor, ryggsäckar, bär-
selar, leksaker, godis och sist men inte minst många varma 
kramar och medmänsklighet.

Vi har mött fantastiska människor under vår resa. Vi 
har fått många nya vänner, både flyktingar och frivilliga 
volontärer. Vi önskar att ni också kommer att få möta och 
lära känna dessa fantastiska människor!

När vi bar de små och stora barnen, som var alldeles 
kalla och våta, i våra famnar längs de mörka grusvägarna 
kände vi att vi kunde gå hur långt som helst. Att vi kan 
bära mer! Därför har vi bestämt oss för att åka ner snart 
igen. Så fort som möjligt!

Saker vi aldrig kommer glömma är paniken i männis-
kors ögon. Skriken och tårarna. Ljudet av foliefiltar som 
vecklas ut. Hur luften som pyser ur gummibåtar låter. 
Skrumpen kall och blöt hud... Men vi kommer heller ald-
rig glömma de fantastiska människorna! Alla samtal och 
visad tacksamhet! De breda leenden och skratten! Och vi 
har lärt oss att tillsammans kan frivilliga göra underverk.

Jag hoppas att alla de barn vi mött på vår resa snart 
kommer att kunna leka tryggt, och få fnissa precis som 
vi gjorde när vi var små. Att de slipper förknippa vatten 
och båtar med rädsla och död. Att de ska glömma bort 
hur bomber och skjutvapen låter, och att de alla ska ha en 
varm säng att krypa ner i på kvällen där de kan drömma 
vackra drömmar. Jag önskar att föräldrarna inte behöver 
oroa sig för familjens trygghet, och att tunga ansvarslass 
inte läggs på unga pojkars axlar. Att vi i framtiden kan 
finna fredliga lösningar på de problem som finns runt om 
i världen.

Det är detta som vi måste kämpa för tillsammans, för 
tillsammans kan vi göra underverk! 
 
Om ni vill läsa mer om Sofias upplevelser eller 
skänka pengar till deras nästa resa, den 2 maj, kan ni 
gå in på http://ettskepp.blogspot.no

Namn: Sofia Backman 
Född: 1984
Bor: I Oslo sedan 2006 
Uppväxt: I Älvdalen i Dalarna 
Jobbar som:  Sjuksköterska på 
Norskt senter for Cystisk fibrose 
Övrigt: 2015 åkte hon med 
en väninna till den grekiska ön 
Lesbos för att vara frivillig under 
den pågående flyktningkrisen. 
Den 2 maj åker de ned igen.
Läs mer på  
http://ettskepp.blogspot.no 

-en reflektion om tiden som frivillig i grekland

Lesbos var för några år sedan ett populärt resemål för turister men är numera ett över-
levnadsmål för de som flyr, via Turkiet, in i Europa.

En båt med flyktingar, främst barn, som ankommer till Lesbos.

En droppe i havet
Våra små bidrag till medmänsklighet kan tyckas 
som ”droppar i havet” – men de är viktiga droppar 
som bidrar till en ocean av medmänsklighet. Precis 
då flyktingsituationen blev akut föreslog några per-
soner med kopplingar till församlingsarbetet att vi 
skulle göra en insamling för ett flyktingstödsarbete 
med namnet En dråpe i havet. Den insamlingen av 
både pengar och kläder blev den första av flera som 
gjorts sedan dess; en del av julbasarens vinst gick till 
Svenska kyrkans internationella flyktinghjälp.
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FEBRUARI
veCka 8
Lör 27 10.00 Familjelördag 

 10.00 Lördagscafé

Sön 28 Tredje sön i fastan
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

MARS
veCka 9  

Ons 2 19.00 Meditationssamtal 
Läs mer på sida 16.

Lör 5 14.30 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

Sön 6 Midfastosöndagen
 11.00 Festhögmässa med St. Jacobs  

Ungdomskör

veCka 10
Mån 7 18.30 Majklubben träffas

Sön 13 Jungfru Marie bebådelsedag
 11.00 Högmässa

veCka 11
Ons 16 12.00 Onsdagsträffen

 19.15 Tala tro tala liv

Lör 19 10.00 Familjelördag

 10.00 Lördagscafé

Sön 20 Palmsöndagen
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

veCka 12
Tors 24 18.30 Skärtorsdagen

Fre 25 15.00 Långfredagen

Sön 27 Påskdagen
 11.00 Högmässa

APRIL
veCka 13
Lör 2 10.00 Familjelördag 

 10.00 Lördagscafé

Sön 3 Andra sön i  påsktiden
 11.00 Högmässa med Påskfest 

Läs mer på sida 14.

 19.00 Musik i Margaretakyrkan

  Läs mer på sida 13.

veCka 14
Lör 4 18.30 Majklubben träffas

Lör 9 10.30 Lördagsbrunch

Sön 10 Tredje sön i påsktiden
 11.00 Högmässa

veCka 15

Ons 13 12.00 Onsdagsträffen

 19.15 Tala tro tala liv

Sön 17 Fjärde sön i påsktiden
 11.00 Högmässa

 19.00 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

veCka 16
Tors 21 18.30 Workshop i yllebroderi 

Läs mer på sida 18.

Lör 23 10.00 Familjelördag 

 10.00 Lördagscafé

Sön 24 Fjärde sön i påsktiden
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

veCka 17
Lör 30 16.00 Valborgsfest

MAJ
Sön 1 Bönsöndagen
 11.00 Högmässa

veCka 18
Mån 2 18.30 Majklubben träffas

Tors 5  Inställt Babycafé

Sön 8 Söndagen före pingst
 11.00 Högmässa

veCka 19
Ons 11 19.15 Tala tro tala liv

Lör 14 10.00 Familjelördag 

 10.00 Lördagscafé

Sön 15 Pingstdagen
 11.00 Högmässa

veCka 20
Ons 18 12.00 Onsdagsträffen 

Läs mer på sida 16.

Lör 21 10.00 Dugnad

 10.00 Lördagscafé

 11.00 Barnloppis

Sön 22 Heliga trefaldighets dag
 11.00 Högmässa

 18.00 Musik i Margaretakyrkan 
Läs mer på sida 13.

veCka 21
Lör 28 10.00 Familjelördag 

 10.00 Lördagscafé

Sön 29 Första sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

JUNI
Fre 3 10.00 Familjeläger

Sön 5 Andra sön efter trefaldighet
 11.00 Familjemässa och Barnens nationaldag

 

veCka 23

Mån 6 18.00 Nationaldagskonsert

Ons 8 19.15 Tala tro tala liv

Sön 12 Tredje sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

veCka 24
Ons 15 19.00 Tackfest

Fre 17  Musik i Margaretakyrkan

Lör 18  Musik i Margaretakyrkan

Sön 19 Fjärde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

  Musik i Margaretakyrkan

veCka 25
Ons 22 12.00 Onsdagsträffen 

Läs mer på sida 16.

Lör 25     Midsommardagen

 18.30 Kvällsmässa

Sön 26 Den heliga Johannes  
Döparens dag

 11.00 Högmässa

 
  

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 

Barnkörer och Kyrkis 
(Se kalendern)

10.00-12.30  Lördagscafé 
(Se kalendern)

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

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

Kyrkstämma

13 mars efter mässan inbjuds alla  
medlemmar i Svenska kyrkan i Norge 
till årsmöte. Alla är välkomna.

Onsdagsträff 
Britt G Hallqvist liv i text och bild

16 mars kl. 12.00  
kan du ta del av 
en inspirerande 
föreläsning av Eva-
Lisa Lennartsson om  
Lundaförfattarinnan 
Britt G Hallqvist. Ett 
blandat program om 
hennes liv och dikt-
ning, som roar och berör.  
Läs mer på sida 16. 

Lördagsbrunch 
Hela relationer efter separationen

9 aprl kl. 10.30 
kommer familje-
rådgivare Kristoffer 
Nyman att tala kring 
temat  ”Hela relationer 
efter separationen” . 
Mer info på sida 18.

Onsdagsträff 
En inspiration till kyrkans körliv

13 april kl. 12.00  gästar några 
medlemmar i styrelsen för Sveriges 
kyrkosångsförbund. Det blir tal, sång 
och musik med god mat och trevligt 
sällskap. Läs mer på sida 16. 

Workshop i yllebroderi 

21 april kl. 18.30 anordnas en work-
shop i yllebroderi. Då får vi prova på 
skånskt yllebroderi. Ett broderi som 
passar till det mesta. 
Läs mer på sida 18.

 

Påsk i Margaretakyrkan

Ons 23 Mars Dymmelonsdagen

Kl. 18.30  Mässa i kyrkan

Tors 24 Mars Skärtorsdagen
Kl. 18.30  Skärtorsdagsmässa

Fre 25 Mars Långfredagen
Kl. 15.00  Långfredagsgudsjänst

Sön 27 Mars Påskdagen
Kl. 11.00  Påskdagsmässa

Sön 3 April 2a söndagen i  
påsktiden

 Påskfest!  
Familjemässa och 
Festbuffé.

             Läs mer på sida 14

  

Nationaldagskonsert
6 juni kl. 18.00 kan du njuta av sång och musik 
från Margaretakyrkans kammarkör, Ung kör, solister 
och instrumentalister. Du får även chans att delta 
i  Ylva Sjöström Vormedals vernissage av utställ-
ningen  ”Var inte rädd.”

 

Tackfest
15 juni kl. 19.00 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 juni.

Valborgsfest 
 
30 april kl. 16.00 
hälsas du välkommen till 
en festlig vårkväll med 
sånger och grillning En 
kväll för hela familjen, 
ung som gammal.  
Mer info på hemsidan.

Dugnad
21 maj kl. 10.00 är det tid att hedra 
den norska dugnadstraditionen igen. Var 
med att skapa ny grönska runt kyrkan. Vid 
solvärmd knut och bland spirande krokus 
ska vi sätta spaden i jorden och göra fint 
runt kyrkan efter vintern. När vi är färdiga 
bjuds det på korv och fika 
Mer info på hemsidan.

Barnloppis
21 maj kl. 11.00 är det dags för en 
favorit i repris. Det är dags för årets 
barnloppis. En chans för dig att värna 
om miljön, plånboken och samtidigt 
skänka pengar till ett välgörande ändamål. 
Mer info på hemsidan.

Familjeläger
3 - 4 juni kan du ta med dina föräldrar 
och åka på läger. Vi åker till Sverige (mer 
info om var kommer senare) och det 
kommer att finnas upplevelser för både 
ung och äldre. Missa inte tillfället att göra 
något skoj tillsammans med hela familjen 
och andra familjer!  
Mer info på hemsidan. 

Barnens nationaldag
5 juni kl. 11.00 är en dag för alla barn.
Temat för dagen är ”Vi hör ihop”! Vi firar 
först en familje-gudstjänst i kyrkan med 
musikal och sedan blir det festligheter 
av olika slag ute i trädgården och inne 
i huset. Lek, sång och andra aktiviteter 
anordnas. 

3 april kl. 19.00 
Läs mer på sid. 13.
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Vad betyder samhörighet och gemenskap i människors 
liv? Det är en fråga som Margaretabladets redaktion 
ställer sig och som resulterat i flera artiklar. Här följer ett 
samtal med Daniel och Svein som lever tillsammans och 
som varit ett par i fem år.

Vi möts i Margaretakyrkan. Ute är det smällkallt men inne 
har vi tända ljus, kaffe och nybakade bullar. Vi ska samtala 
om deras relation och om att vara ett homosexuellt par i 
Norge idag.

En tillåtande och stöttande hållning var ny för mig 
Daniel och Svein fick kontakt med varandra via sociala 
medier. De kände båda sympati för varandra men det 
dröjde innan de blev ett par. Men en dag möttes de genom 
en gemensam vän och förstod att de redan kände varan-
dra. Det är ett under när två människor möts och dras till 
varandra, säger Svein. Det är inget mindre än ett mirakel 
när tajmingen stämmer också. Så var 
det för oss, allting stämde.*
Den där första tiden, när de kände 
den starka attraktionen och pratade 
nätterna igenom gav dem och deras 
relation en kraft som de behövde 
senare när Daniel kom in i en svacka.
Jag kände inte att mitt arbete var rätt 
för mig, berättar Daniel. Och så flyt-
tade alla mina svenska vänner. Under 
den tiden vantrivdes jag i Oslo och 
jag ville iväg.
Det här blev en kritisk punkt för 
Daniel och Svein. När Daniel varit i 
liknande situationer tidigare har han avslutat allt, flyt-
tat iväg och börjat från början på en ny plats. Tidigare 
partners han haft har ställt ultimatum och sagt att nu får 
du välja, annars är det slut mellan oss. Men Svein hade ett 
annat förhållningssätt. Han sa att om du vill flytta så får 
vi hitta en lösning på det tillsammans.
Det sättet att interagera var nytt för mig, minns Daniel.  
Det är första gången jag är i en relation med en så 

tillåtande och stöttande hållning. Sveins sätt att bemöta 
mig när jag ville fly gjorde att jag tog ett större ansvar för 
mina val. Och så utvecklades det istället så att jag valde 
att stanna, just på grund av relationen till Svein.
För Svein är det att stödja och bygga upp varandra som är 
själva kärnan i en god parrelation. För vissa är det rädsla 
att förlora den andra som präglar agerandet, säger han. 
För mig är det viktigaste att ge den andra utrymme. Själv 
växte han upp i en liberal kristen miljö men under en tid 
då kyrkans biskopar lärde att det är accepterat att vara 
homosexuell men att homosexuell handling är synd. Det 
kan låta enkelt men svårt att leva efter.
Det blev mycket förvirrande för mig som ung, säger Svein. 
En människa kan inte delas upp i två delar som kallas 
läggning och handling. Hela jag är ju både läggning och 
handling!
För Svein blev lärdomen att det är viktigt att bli inklud-
erad och accepterad, och att själv inkludera och acceptera. 
Det gäller i alla mänskliga sammanhang men förstås sär-

skilt i kärleksrelationen. Det handlar om att försöka 
vara trovärdig mot sig själv, säger han. Leva som den 
man är. Och så gäller det att hitta någon som vill leva 

så tillsammans med mig.

Fästfolk  
Att han hittat den personen i Daniel är uppenbart. 
De två har en tydlig samhörighet och en öppenhet 
mot varandra som är inspirerande att vara i närheten 
av. De bär varsin bred silverring som tecken på sin 
förlovning. 
Både Svein och Daniel har kreativa arbeten som gör 

att de kan behöva gå helt in i det de håller på med. Kon-
torstider och fasta rutiner är inte deras vardag.
Det är bra att vi båda har en liknande rytm i arbetet, 
tänker Daniel. Vi förstår varandras jobbsituation och 
accepterar det. Och vi har en gemensam idé om hur vi 
vill att livet ska vara. Vi vill att hemmet ska vara en trygg 
plats, utan anklagelser och konkurrens. Vi pratar mycket 
med varandra. 

4-13 mars
oslo internationella kyrkomusikfestival
Lördag 5 mars kl. 14.30
Konsert med St.Jacobs Ungdomskör
En av Sveriges främsta körer som sjunger under ledning av 
Mikael Wedar.
Söndag 6 mars kl. 11.00
Festhögmässa med St. Jacobs Ungdomskör  
Detaljerat program kan du se på hemsidan.

Söndag 20 mars kl. 18.00
Ensemble Farbton från Hamburg
Percussion/Marimba Sönke Schreiber, pianisten Elisaveta 
Elena. I programmet framförs verk av Gershwin, Zalupe, 
Rosauro och Mussorgsky Pictures of the exhibition.

Söndag 3 april kl. 19.00
En hyllning till Eva Cassidy
Gåshudsvarning med sångerskan  
Caroline Larsson och några av Sveriges 
främsta musiker; Fredrik Landh, bas  
Clas Olofsson, gitarr och Nicci Notini 
Wallin, percussion. Entré 100kr.

Söndag 17 april kl. 19.00
Konsert med Hydrokoret under ledning av Trond Dalen.

Söndag 24 april kl. 18.00
Vårkonsert
Margaretakyrkans Kammarkör och instrumentalister framför 
delar av sitt Torontoprogram.

Söndag 22 maj kl. 18.00
Jazzlegenden Harald Svensson
Pianisten och improvisatören Harald Svensson från Göteborg 
med Margaretakyrkans Ung kör under ledning av Sven Åke 
Svensson.

Måndag 6 juni kl. 18.00
Nationaldagskonsert
Kammarkören, Ung kör, solist och instrumentalister.

17-19 juni 
lilla körfestivalen
Körkonserter med tre olika uttryck under tre kvällar.
Detaljerat program kan du se på hemsidan. 

Vill du veta mer? Gå in på www.svenskakyrkan.se/oslo

att leva tillsammans  
-ett samtal med daniel och svein

Text: Kristina S Furberg 
Bild:   Privat

”Det handlar om 
att försöka vara 
trovärdig mot sig 
själv. Leva som  
den man är.             

Musik i MargaretakyrkanFörsiktighet och mod 
För alla som lever i relation har både tvåsamheten och 
omgivningen betydelse för det gemensamma livet. För ett 
homosexuellt par har omgivningen särskilt stor inverkan. 
Bara en så enkel sak som att hålla varandra i handen eller 
kyssa varandra när andra ser kan bli komplicerat och till 
och med farligt. 
För oss är det aldrig bara en kärlekshandling att till exem-
pel gå hand i hand på stan, berättar Svein. Det är också 
en politisk handling och kan ses som en provokation. Just 
därför att så många anser sig ha rätt att ha synpunkt på 
hur vi lever. På Grönland, där vi bor, gör vi oftast inte det. 
Där är vi försiktiga.
Och samtidigt, fyller Daniel i, så lever vi i en stad där det 
är både lagligt och accepterat att leva tillsammans som vi 
gör. Vi har ett ansvar för andra som har det svårare. Om 
vi kan hjälpa en enda människa genom vår öppenhet har 
det betydelse. Priderörelsen är viktig eftersom den ger 
hopp till människor i mer förbjudande sammanhang. Men 
att hålla handen vid vardagens frysdisk är också viktigt.
Till omgivningen hör också kyrkan och de kristna. Jag 
undrar hur Daniel och Svein ser på kyrkans roll i de ho-
mosexuellas liv.
Daniel som är uppvuxen i Dalarna upplever en mer 
konservativ strömning i Norge. Han har mött en del 
människor som vuxit upp inom kyrkan och som upplevt 
förtryck i kristna sammanhang.
Det var nytt för mig när jag stötte på det, säger han. Jag 
känner inga homosexuella hemifrån som haft det så svårt.
Svein funderar omkring orsaken till att det är få homosex-
uella som lever i livslånga relationer. Han tänker att om 
man ofta upplevt sig bli dömd och avvisad kan det få till 
konsekvens att man själv avvisar. 
Aggression föder aggression och kärlek föder kärlek, säger 
Svein. Och vi slösar med kärlek! Han skrattar men så blir 
han allvarlig. Daniel är min närmaste och min älskade 
man.  Jag vill att han ska ha det bra för annars har inte 
jag det bra.
Krisen blev vår gemensamma resa, säger Daniel. Vi har 
lärt oss ett nytt sätt att vara tillsammans på.

*Svein talar norska men i den här texten 
har han blivit översatt till svenska.

Namn: Daniel Gillberg
Arbete: Keramiker och papperskonservator.
Övrigt: Daniel har intresse för trädgård och 
trädgårdsdesign, akvarier och aquascaping. Han 
sjunger och spelar, ibland tillsammans med Svein. 
Resor, kulturer och vackra platser lockar. 

Namn: Svein Fuglestad 
Arbete: Högskolelektor i musik och praktiska äm-
nen, med fokus på kreativa metoder i socialt arbete. 
Kulturledare på Aksept – center för alla berörda av 
hiv, samt musikterapeut och sångare.
Övrigt: Svein är biodlare på fritiden. Han går på 
teater, konserter och andra kulturevenemang, gillar 
att resa och praktisera sin spanska. 
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Ett nytt år är i full gång och i år kommer påsken tidigt. Jag 
hoppas många vill delta i församlingens påskfirande runtom-
kring i Norge.

Nytt år

Efter ett intensivt år med renovering av Margaretakyrkan kan 
vi i år få koncentrera oss på församlingsbyggande; Bergen, 
Trondheim, Stavanger och Oslo. Mycket spännande arbete 
görs och det blir intressant att följa utvecklingen under året.

Frivillighet

Kyrkorådet är i full gång med sitt arbete. På sidan två kan 
du läsa vem som är vald och till vilket utskott.  Församlingen 
fortsätter utveckla delaktighets- och frivilligarbetet och med 
anledning av det vill jag passa på att tacka alla som deltagit i 
2015 års basararbete. Än en gång slog vi rekord med en ök-
ning på 17 % av den totala omsättningen. Därför kan vi dela 
ut 84 000 kr vardera till Kirkens Bymisjon, Svenska kyrkans 
internationella flyktingarbete i Medelhavet och till Svenska 
församlingen i Toronto, Canada.

Mycket som händer under våren

Vi vill stärka barnens plats i gudstjänstlivet. Bland annat in-
troduceras ”barnkyrkvärdar”. Det blir spännande att följa 
hur arbetet med att engagera våra yngsta medlemmar utveck-
las. I den processen behöver vi alla hjälpa till.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkostäm-
man. Vårens kyrkostämma genomförs efter gudstjänsten 
13 mars. Bokslut och årsberättelsen för 2015 är de vikti-
gaste punkterna. Varmt välkommen till detta viktiga möte. 
Församlingens vårdugnad äger rum 21 maj. Små och stora 
önskas varmt välkomna att delta med det man kan och vill. 
Samma dag sker en loppmarknad med insamling till Dråpen 
i havet och den pågående flyktingkrisen, så det finns flera an-
ledningar att komma den dagen.

Visitation i församlingen

En biskopsvisitation är en sällan återkommande men viktig 
händelse i en församlings liv. Biskopen skall då undersöka om 
församlingen sköter sina grundläggande uppgifter och att allt 
är i god ordning, samtidigt som biskopen skall uppmuntra 
och inspirerar till fortsatt arbete.  I samband med påskfesten 
söndag 3 april börjar vår biskop Sven-Bernhard Fast visita-
tionen. Han gläder sig till att få möta oss alla i den festen så 
varmt väkommen.

Församlingskollekterna i vår kommer främst att gå till 
L’Arche arbete i Betlehem samt flyktinghjälparbetet i Norge. 

Vi har sedan januari glädjen att hälsa biträdande husmor 
Louise Vinternatt varmt välkommen och önskar henne all 
lycka med sitt arbete i församlingen.

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

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

Vill du ta kontakt  
med kyrkorådet? 

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
24/10  Theodor Lejdelin-Andersen

24/10 Selma Kristina Louise Svensson

31/10 Ava Olivia Carlsson

14/11 Lisa Dagny Artebrant-Pedersen

14/11 Adrian Valdemar Röttorp

5/12 Lillevild Saga Zethelius

5/12 Linnea Victoria Riise Garnolf

9/1 Leoni Gabriella Wie Bull

16/1 Lías Aleksander Golsý

23/1 Selma Thesen Sefton

Vigda
15/11 Nadia Elias Shami & Fredrik Najjar

28/11 Anna Malin Therese Westlund & David Fredrik Ljung

12/12 Xu Shuifang & Christopher Dahlin Rodin

31/12 Silje Nesdal & Mattias Fredrik Josefsson

Många som läser Margaretabladet är inte medlemmar i 
Svenska kyrkan i Norge, men tror kanske att de är det. Fly-
ttade man till Norge före 2006 är risken stor att man inte 
är registrerad som medlem, det är först efter det året som 
medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige automatiskt över-
fördes till Svenska kyrkan i Norge när man utvandrade. 
Du som är medlem i Svenska kyrkan i Sverige är nämligen 
också medlem här i Norge – det är ett och samma trossam-
fund och ett och samma medlemskap.

Om man dessutom bodde i utlandet när folkbokföringen 
överfördes från kyrkan till staten på 90-talet ”föll man 
bort” och man är då 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 registrerade som medlem i 
två trossamfund utan att veta om det. Utifrån Svenska kyr-
kans perspektiv är det fullt möjligt att vara medlem i två 
registrerade trossamfund. Utifrån Fylkesmannens perspek-
tiv och norsk lag är däremot medlemskap i två trossamfund 
inte möjligt. Ingetdera av trossamfunden får 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 eller medlemsavgift, men för kyrkor och sam-
fund är bidraget från stat och kommun betydelsefullt. 
Bidraget gör att vi tillsammans kan hjälpa många samt göra 
mycket för svenskar i hela Norge genom att bl.a. erbjuda 
olika mötesplatser, kulturella och sociala.

Vill du veta om du är medlem kan du kontakta Hélène på 
expeditionen (helene.tranell@svenskakyrkan.se). 

Uppge gärna ditt norska och svenska personnummer till-
sammans med ditt namn och dina frågor. Vi har tystnads- 
plikt och alla känsliga personupplysningar regleras genom 
personupplysningsloven och forvaltningsloven.

lite om medlemskap

Att biskopen kommer till en församling och 
metodiskt går igenom verksamheten kallas 
visitation. Visitationen är en möjlighet för 
biskopen att utöva tillsyn men också att ge 
uppmuntran och inspiration till församling-
en. Det var nästan 20 år sedan en visitation 
skedde i Oslo. 

Vi gläder oss åt att vår biskop Sven- 
Bernhard visiterar församlingen den 3 
till 5 april. Var med och möt honom i 
samband med Påskfestsmässan den 3 
april.

Påskfesten

3 april kl. 11.00 är det dags för påskfest. Dagen börjar med en 
familjemässa och direkt efter samlas vi i stora salen för en festbuffé. 
Alla är välkomna, ung som gammal!

Kostnad: 50 kronor förs in på kontonr 90460505711 eller betalas på 

expeditionen inna 30 mars.  Glöm inte att skriva “Påskfest” och sedan 

ditt namn i betalningen. Sänd därefter ett mail med din information 

till oslo@svenskakyrkan.se Anmälan är bindande och gäller först när 

betaningen är motagen. Mer info på hemsidan.

Vår biskop visiterar Oslo!
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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

Det finns ett tanzaniskt ordspråk som säger ”Berg kan inte mötas men 
människor kan”. Idag möts folk mycket över internet men att mötas 
personligen, in real life, är så mycket mer givande. Det är genom att 
mötas som relationen kan utvecklas.  Och på våra mötesplatser i svens-
ka kyrkan får vi möjlighet att mötas både vuxna och barn för samtal, 
fika, gudstjänst, pyssel och sång m.m. 
Några fraser ur en sång av Ingemar Olsson fångar detta väl: 

Alla har ett bidrag, alla nåt att ge
Någon har visioner, en en bön att be
Någon har en fråga, en annan har ett svar
När vi är tillsammans, tillsammans med varandra.

Tillsammans med varandraBergen

Söndag 13 mars
Söndag 10 april- Påskfest
Söndag 1 maj- Valborgsfirande 
i St Jakobs kyrka, kl. 14.00-17.00
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.

Stavanger 
 
Fredag/lördag 11-12 mars- Våfflor till kaffet 
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

Trondheim

Söndag 28 februari 
Söndag 20 mars kl. 11.00-Gemensam Palmsöndags- 
gudstjänst med Ilen församling
Söndag 24 april
Söndag 29 maj kl. 11.00- Sommarfest med Ung kör från 
Oslo iIlen kirke och menighetshus. 

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!

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

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset,  
då har vi gemenskap med varandra. (1 Joh 1:7)

Visste du att...

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: 

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?

Förlorad och återfunnen Luk 15:8-10

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

9 mars 

13 april 

11 maj 

8 juni

Oslo Maraton  
-Team Svenska kyrkan i Norge!
Sugen på en extra utmaning? Kom med och 
spring Maraton med Svenska kyrkan i Norge! 
Den 17 september går Oslo Maraton av stapeln. 
Man behöver inte springa ett fullt maraton, det 
går också bra att anmäla sig till en halvmara, 10 
km eller om man är under 12 år kan man anmäla 
sig till något av barnloppen. 

Det kommer anordnas träffar innan där vi delar 
löptekniker och löptränar samt dagen innan 
kommer vi ha en pastafest i kyrkan för att samla 
enegi.

Alla som springer för kyrkan kommer att få en 
löpartröja med kyrkans logga att bära under 
loppet.

Mer information hittar du på hemidan.

SOMMARAKTIVITETER

Från och med 27 juni startar sommarschemat i 
Margaretakyrkan. Redan nu kan du notera några 
av våra programpunkter.

En Regnbågskväll under Oslo Pridevecka 28 juni
Professor Anders Runesson leder samtalet:  
En regnbågens teologi: Paulus, Bibeln, och vi. 

Teaterresa 1-2 juli
Vi reser till Berättarladan i Sunne och ser Västanå 
Teaters uppsättning av ”Löwensköldska ringen” 
efter Selma Lagerlöf. Kanske hittar vi något mer 
spännande efter vägen….

Dagsutflykt 13 juli och 3 augusti
Följ med på en trevlig utflykt någonstans i närhe-
ten av Oslo. Avresa ca kl. 09.00 och hemma igen 
till kvällen.

Meditationssamtal
Den 2 mars 19.00 efter mässan träffas 
vi för att samtala om meditation.
Under några månader har Mariakapellet, 
en halvtimme före onsdagsmässan, varit 
öppet för meditation och bön. 
Meditationen har inletts med ett bibel-
ord eller en bön och därefter har vi gått 
in i tystnad. 
Man har  även kunnat tända ljus och 
skriva böner. 
Nu inbjuder vi till en kväll med samtal 
om meditation.  

Varmt välkomna!

Påskdags-kör
Vill du vara med och sjunga på Påskdagen?
Välkommen med i Påsk-kören! 

Du behöver inte ha någon stor körvana 
utan alla är välkomna.
Det blir tre övningar måndag 29 februari  
torsdag 10 mars samt lördag 19 mars. 

För mer info kontakta Nina; 
nina.norrman@svenskakyrkan.se
eller tel. 92 22 43 43

Onsdagsträffen- En långlunch i vardagen
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. 

Kommande datum och teman: 

Britt G Hallqvist liv i text och bild

En inspirationskälla till kyrkans körliv

Hur kan vi handla för en rättvisare värld?

Säsongsavslutning

Sista anmälningsdag är måndag samma vecka.

16 mars 

13 april 

18 maj 

22 juni
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VAD BETYDER SVENSKA KYRKAN FÖR DIG?
Jag flyttade till Norge för 11 år sedan efter att ha fått 
drömjobbet här. Här träffade jag mannen i mitt liv och 
vi har sedan fått 3 pojkar, hus och hund, men ingen Vol-
vo. Vi mötte Svenska kyrkan i Stavanger första gången 
på Lucia 2014. Luciatåget var mycket vackert och fick 
mig att längta efter svenska högtider. Vi blev hjärtligt 
välkomnade och kände därför att vi ville prova Famil-
jekyrkis också.  Här har vi vuxna trevliga samtal över  
kaffe och kanelbulle medan barnen pysslar och sjunger. 
Det är mysigt och trevligt, två avslappnande timmar för familjen Hilstad. 
/ Camilla Hilstad med familj, Stavanger

I Bergen deltar vi, jag och min svenska fru, så ofta vi 
kan när Svenska kyrkan kommer till Bergen. I tillägg 
till själva gudstjänsten, som är ganska lik den norska 
liturgin (undantaget psalmerna), finner jag samman-
hållningen inom församlingen givande. Jag har lärt 
känna Anna och Nina samt de andra deltagarna i 
gudstjänsterna. Och kanelbullarna är ju helt fantastiska!
/ Torbjørn Dall-Larsen, Bergen

 
Jag trivs i Svenska kyrkan efter som att vi alltid blir så 
varmt välkommnade. Vi möts av leende ansikten som är 
glada att ses igen. Det är jättetrevligt och alltid lika in-
terresant att höra Annas predikan. Dessutom tycker jag 
om att kunna prata mitt modersmål, även utanför hem-
met. Förutom detta är det en fröjd att kunna att sjunga 
tillsammans de otroligt vakra svenska sånger. Då kän-
ner jag att jag kommer lite närmare vår svenska kultur. 
/ Jennifer Alm, en av kyrkans ungdomar i Trondheim

“ i do not run aimlessly” (1 Kor 9:26)
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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

Milleniemålen ersattes vid årsskiftet av  Agenda 2030; 17 mål som ska göra världen till en bättre plats för oss alla.

Nytt från Ambassaden - Nytt år, nya möjligheter

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

I regi av FN har 193 av världens ledare enats om de mål som ska bli våra verktyg för att utrota fattigdom och hunger, för-
verkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Vi är den första generationen som har möjligheten att göra en 
verklig förändring. Klart vi ska ta den chansen! 

Läs mer om hållbarhetsmålen och hur du kan bidra på: www.globalgoals.org/sv

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: 

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

En lyckad julbasar 2015
Den 20 - 21 november 2015 höll Margaretakyrkan sin årliga julbasar. 
Överskottet för basaren blev 253 000 kr. Vinsten går varje år till 
välgörenhet. Denna gång delades vinsten mellan Svenska kyrkans  
internationella arbete för flyktingar som flyr över medelhavet, Kirkens 
Bymisjon, samt Svenska kyrkan i Toronto. 

Vi passar på att tacka alla privatpersoner som bidragit till årets jul-
basar med gåvor och arbetsinsats. Även ett stort tack till Maximat i 
Töcksfors. 

ett extra stort tack till våra sponsorer

Workshop i yllebroderi
Den 21 april kl. 18.30 anordnas en workshop 
i yllebroderi. Då får vi prova på skånskt ylle-
broderi. Ett broderi som passar till det mesta. 
Både kläder, kuddar, väskor och precis det du 
vill. Fantisera fritt och känn lusten och kreativ-
iteten i ditt eget skapande med hjälp av Karin 
Holmberg, konsthantverkare inom broderi.

Om du vill veta mer om Karin eller få lite in-
spiration kan du gå in på hennes hemsida  
www.karinholmberg.se. 

Kostnad: 150 kronor förs in på kontonr 

90460505711 innan den 31 mars. 

Glöm inte att skriva “yllebroderi” och sedan 

ditt namn i betalningen. 

Sänd därefter ett mail med din information till 

oslo@svenskakyrkan.se

SWEA Art 
SWEA Professional  
SWEA BUS 

Norsk-Svensk Forening bjuder in till svenska traditioner på Voksenåsen

1946 – 2016  Året vi jubilerer – 70 år

Svensk Valborgsmässoafton lördag 30 april
med körsång, majbrasa, talet till våren, allsång,  
Valborgsbufffé och dans.

Svensk Midsommarafton fredag 24 juni 
med dalkarlen Ingemar Ihlis från Dalarna. 
Dans och lek för barn och vuxna omkring 
midsommarstången.  
Dans för de vuxna efter buffén. 

Välkommen som medlem!  
Då får du medlemspriser på  

Valborgs- och Midsommarprogrammen! 
 

Foto: Guldbergs Akademiske kor

Lördagsbrunch 
Hela relationer efter separationen

Den 9 april kl. 10.30 bjuder Margaretakyrkan in till en härligt lång 
och god lördagsbrunch med program.

10.30 Brunch
Hembakat bröd, smoothies, färsk frukt, nybryggt 
kaffe och te, goda ostar, marmelader och ingen 
brådska!

11.15 Hela relationer efter separationen
Familjerådgivare och psykolog Kristoffer Nyman, 
verksam vid Svenska kyrkans familjerådgivning i 
Göteborg talar.

12.00 Musikandakt
Vi samlas för en kort musikmeditation i kyrkan.

Brunchen kostar 125 kr som förs in på kontonr  9046 05 05711  
eller betalas till expeditionen innan 5 april. Glöm inte att skriva  

“Lördagsbrunch” och sedan ditt namn i betalningen. Sänd därefter  

ett mail med din  information till oslo@svenskakyrkan.se 
Mer info på hemsidan.

Foto: Conny Fridh/ 
imagebank.sweden.se

Lördagscafé 
Ditt vardagsrum i  Oslo 

En lördag i månaden är det Lördagscafé i 
Margaretakyrkan. Starta dagen med att läsa 
svenska tidningar, dricka en kopp kaffe och 
unna dig goda bakverk.

Alla är varmt välkomna. 

Kommande datum: 19 mars, 2 april, 23 april, 
14 maj, 21 maj och 28 maj.
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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

Att vara kompisar är jättekul, fast ibland kan  
det också vara lite svårt. 

Kan du komma på tre snälla saker att göra för en kompis?

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

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

Barnkyrkvärdar
Det finns mycket som du som barn kan göra i kyrkan på en 
gudstjänst, både enklare uppgifter och sådana som kräver 
lite mer av dig. Det kan vara att ringa i kyrkklockan, dela ut 
psalmböcker och hälsa välkommen, samla in kollekt, läsa en 
text och hjälpa till vid nattvarden m.m. 

Alla är välkomna att komma med och hjälpa till. Du som är 
sex år eller äldre kommer att få en kort utbildning för de lite 
större uppgifterna.

Är du intresserad?  

Hör av dig till

Håkan, Frida eller Nina så 

berättar de mer.

19 mars kl. 10.00 
är det dags för Kyrkis 

med påskens berättelser 
och pyssel för barn  

mellan 3-5 år.
Hela familjen är 

välkomna! 


