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Tema: Mod

Mod är förändring
Julbasaren
Tack vare dig
Lucia

ledare

BARA DEN SOM ÄR RÄDD KAN VARA MODIG!
Att ha mod förutsätter att man är rädd
för något. Mod är att utmana sin rädsla och göra det som behövs trots att
framtiden är osäker och skrämmer. Är
man inte rädd behöver man inte heller
vara modig.
1000-tals former av individuellt mod
finns omkring oss. Människor som
kämpar mot fobier, står ut med smärta, står upp för utsatta, går emot familjetraditioner, vågar bryta upp – många
former av mod som blandas med oro
och rädsla.
En liten mininovell på sidan fem be-

rättar om vardagsmod. Sådana berättelser kan hjälpa andra att våga lite till
och inte ge upp. Kyrkans berättelser
om helgon är ofta berättelser om mod,
inte minst legenden om Lucia. Berättelsernas syfte är att uttrycka hopp
och inspirera till mod – det är hoppfullt att några törs göra det goda trots
att de säkert var rädda.
Mycket präglas av rädsla just nu.
Många val och folkomröstningar i
olika världsdelar handlar om rädsla
för flyktingar eller för att vissa etniska
grupper skall ta sig över landsgränser.

Just nu behöver vi därför mer än någonsin mod. Vi behöver mod att göra
det som är gott och kärleksfullt även
om det kostar på. Vi behöver mod att
våga tro på framtiden även om den är
osäker och tycks svår. Därför handlar
detta Margaretablad om mod.

Mycket positivt
Att läget för Svenska kyrkan i Norge
plötsligt blivit kritiskt har redan gett
positiva effekter – många medlemmar
har uttryckt stöd och engagemang och
flera som inte tidigare varit medlemmar vill bli det. Situationen leder dessutom till att församlingens arbete blir
mer känt. En annan positiv effekt är att
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medlemmars synpunkter och önskemål
på kyrkans arbete kommer fram på ett
nytt sätt. Ja, i detta kritiska skede finns
mycket positivt att hämta.

22.000 brev
Varje medlem som inte redan bekräftat
kommer under november få ett brev. I
brevet finns information om hur man
kan bekräfta sitt medlemskap. Förhoppningsvis svarar många på brevet,
men alla de som inte bekräftar kommer
få ett telefonsamtal strax före jul.

Per Anders Sandgren
Kyrkoherde

Berätta för Svenska vänner
Ni som läser Margaretabladet är församlingens bästa ambassadörer; inga
vet bättre än ni vad församlingen är
och gör. Det var och en kan göra är
att uppmuntra andra medlemmar att
bekräfta sitt medlemskap. Har ni Facebook så ”dela” våra inlägg. Möter ni
svenskar så berätta om betydelsen av
att alla bekräftar.
Församlingen betyder mycket för
många. Tack vare dig kan den få betyda
mycket i många år framåt.

Fastighetsutskott:
Mikael Strandberg, Per Anders Sandgren,
Marie-Anne Sekkenes, Marie Drange,
Thomas Wagner.
Adjungerade: Daniel Löfgren och Georg
”Jojje” Holmberg.

Anmäl prenumeration till
oslo@svenskakyrkan.se.
Ansvarig utgivare: Per Anders Sandgren.
Omslagsbild:
Foton i tidningen ägs av Svenska
Margaretaförsamlingen om inte annat anges.
Redaktör och grafisk form: Karolina Johansson
Tryckt av Zoom Grafisk.
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Personal
Per Anders Sandgren
Kyrkoherde (präst)
Kontor: 23 35 32 60
Mobil: 97 03 14 92
Mail: peranders.sandgren@svenskakyrkan.se
Anna Runesson
Komminister (präst)
Telefon: 41 29 14 56
Mail: anna.runesson@svenskakyrkan.se
Kristina S Furberg
Diakon
Mobil: 45 91 53 23
Mail: kristina.s.furberg@svenskakyrkan.se

Julfirande

Sven Åke Svensson
Kyrkomusiker/organist
Mobil: 97 70 84 20
Mail: svenake.svensson@svenskakyrkan.se

Jul, jul, strålande jul glans över vita skogar.

Nina Norrman
Kyrkomusiker/kantor
Mobil: 92 22 43 43
Mail: nina.norrman@svenskakyrkan.se
Frida Johansson
Församlingspedagog
Mobil: 92 22 55 32
Mail: frida.johansson@svenskakyrkan.se

Det är enkelt att bekräfta. Elektronisk
bekräftelse (sms, epost, hemsida) och
till och med dokumenterad muntlig bekräftelse per telefon gäller lika mycket
som en skriftlig på papper. Har du inte
bekräftat än så gör det redan i dag, gärna via vår hemsida.

Redaktionsutskott:
Mikael Strandberg, Per Anders Sandgren,
Solveig Kommandantvold, Karolina Johansson

Upplaga ca 2200 ex. Tidningen är gratis.

Jourtelefon: 46 94 48 42

Elektronisk bekräftelse är möjlig

Utskott
Arbetsutskottet:
Mikael Strandberg, Per Anders Sandgren,
Beryl Wilhelmsson, Anita M. Hedén Johnsen

Kontaktuppgifter
Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo
Tel: 23 35 32 50
Mail: oslo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norge
Bank: Handelsbanken
Norskt konto: 9046 05 05711
Organisationsnummer: 871436142

Tidningen kan också skickas till din mail som pdf.

”Tack vare dig…” - en livsviktig medlemskampanj
Var och en av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge är viktig. Var och en
bidrar till att många får stöd och hjälp,
och att traditioner och gudstjänster
kan firas på flera håll i Norge.
Fram till nyår skall samtliga 22.000
medlemmar kontaktas och ges möjlighet att bekräfta sitt medlemskap. Det
behöver göras för att myndigheterna
i framtiden skall godkänna våra medlemslistor som ligger till grund för det
ekonomiska bidrag alla trossamfund
har rätt till.

Expeditionens öppettider:
Helgfri måndag–fredag kl. 9 –12

Louise Vinternatt
Husmor
Mobil: 986 87 729
Mail: louise.vinternatt@svenskakyrkan.se

•
•

•

Julen inleds med en julmusikgudstjänst
den 18 dec kl. 16.00. Kom och njut av
julens toner.
Den 24 dec öppnas kyrkan kl. 11.00 med
en samling kring julkrubban. Kl. 16.00 är
det öppet julfirande med lite julmat. Dagen avslutas med en julbön kl. 18.00.
Den 25 dec kl. 07.00 på juldagen är det
dags för julotta.

Till julaftonens firande kl. 16.00 behöver man
anmäla sig till expeditionen senast 22 dec.

Martina Eberhardsson
Husmor
Mobil: 98 88 52 52
Mail: martina.eberhardson@svenskakyrkan.se

Diakoniutskott:
Kristina S. Furberg,Maria Walfridsson,
Ulrika Löfgren.
Resurspersoner: Anita M. Heden Johnsen och
Richard Klingspor.
Tillfällig arbetsgrupp för ny
församlingsinstruktion:
Mikael Strandberg, Per Anders Sandgren, 
Marie-Anne Sekkenes, Gunnar Prytz Leland
Kapitalförvaltningsrådet:
Ordförande: Karin Ibenholt, Lars Näppä, Johnny
Comstedt, Christian Paus, Mikael Strandberg
och Per Anders Sandgren.

Georg ”Jojje” Holmberg
Husfar
Mobil: 45 60 09 90
Mail: georg.holmberg@svenskakyrkan.se

Prenumera?
Du kan få Margaretabladet till din e-post eller brevlåda,
kontakta oslo@svenskakyrkan.se eller ring 23353250.

Daniel Löfgren
Vaktmästare
Mobil: 93 67 90 95
Mail: daniel.lofgren@svenskakyrkan.se

Flytta?
Kom ihåg att adressändra Margaretabladet till expeditionen.

Karolina Johansson
Kommunikatör
Telefon: via expeditionen 23 35 32 50
Mail: karolina.johansson@svenskakyrkan.se
Lena Hedmar
Kanslist
Telefon: via expeditionen 23 35 32 50
Mobil: 97 15 08 91
Mail: lena.hedmar@svenskakyrkan.se

Gillar du att skriva?
Vi tycker det är kul när vi är många som bidrar med material
till Margaretabladet. Har du känsla för svenska språket och
intresse av att dela med dig av upplevelser och möten? Kontakta
expeditionen om du vill vara med och skriva i Margaretabladet.
Nästa nummer kommer ut i februari.

Hélène Tranell
Medlemsadministratör
Telefon: via expeditionen 23 35 32 50
Mail: helene.tranell@svenskakyrkan.se
Margaretabladet nr 4 – 2016
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TEMA: MOD

kyrkorådet har ordet
Ett intensivt arbete med att få bekräftelser från medlemmar
att de vill stå i församlingens medlemsregister pågår. Kyrkorådet är hoppfullt inför framtiden och tror att arbetet i
slutänden leder till mycket gott.

Biskopsvisitationen
Biskopsvisitation av Svenska kyrkan i Norge pågår och biskop Sven-Bernhard Fast har haft två av sina tre planerade
besök. Under en helg i september var han i Trondheim och
besökte församlingen där. Det avslutande besöket sker 1- 2
februari i Oslo.

Basaren
Årets julbasar närmar sig. Genom det viktiga basararbetet
ges vi alla möjligheten att engagera oss och delta med den insats var och en kan och önskar bidra med. Vi behöver många
frivilliga så kom som du är och var med. Årets överskott går
till Kirkens Bymisjon, Svenska kyrkans internationella arbete
bland Romer i Rumänien samt till Svenska kyrkans arbete i
Toronto.

ur kyrkoboken
Döpta
23/4

Elma Kristine Hatlevik Ljungblad

21/8

Agnes Kamilla Sylvan Maanum

27/8

Lykke Agnes Marion Andersson

3/9

Jonathan Lee Voss-Clark

10/9

Anton Bo Gunnar Larsén

24/9

Alexander Frans Egon Eriksson

8/10

Elliot Karl Viking Karlsson

8/10

Oline Bukholm

15/10

Jesper Henrik Kuronen

15/10

Oscar Palmqvist Östereng

Tack för det gångna året
Till slut vill jag och kyrkorådet tacka alla engagerade, frivilliga och anställda, i församlingarna i Oslo, Bergen, Stavanger
och Trondheim för allt som gjorts 2016. Tack också alla ni
som mött upp vid aktiviteter eller visat ert stöd och intresse
genom att prenumerera på Margaretabladet. Allt gott inför
den kommande julen och nyåret.
Må vi alla få finna ro och inre fred. Det är just nu mycket
oro i vår omvärld och för många finns det stor oro inför den
personliga livssituationen. Jag vill uppmuntra er alla att be
för församlingen, för den värld vi lever i och för de enskilda
som behöver vår förbön. Må Gud vara med oss alla så att vi
får finna ro och hopp inför det nya året.

Vill du ta kontakt
med kyrkorådet?
Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

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

En stilla dag i retreat
Lördag den 3 dec kl. 10.00- 16.00 bjuds du in till en dag i bön
och reflektion. Tillsammans med Norska kyrkans “Stille dag” på
Lovisenberg deltar vi i bibelmeditation, tideböner och måltid.
Anmälan före den 27 nov till Kristina Furberg (459 15 323).
Pris: 400 kr (det går bra att ansöka om subventionering vid behov).

Kjersti Wetlesen och Nils Michael Johansson

16/8

Tonje Sivoll Welo och Pär Eric Reino Eriksson

20/8

Carolina Lucia Thorén och Olle Daniel Bergenfeldt

23/9

Anne Dam Larsen och Tommy Sven-Inge Liedholm

Begravda
5/8

Eva Preutz-Larsen

12/9

Britt-Marie Pedersen

6/10
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-Hey, vi har hört att du ska hångla med Mumintrollet!”
Jonas får det kastat efter sig i korridoren av Gustav som
går i samma årskurs.
Det finns alltid dom som fort vill stämpla den som gör
något som inte alla andra gör. Förlöjliga allt det som är
främmande.Tvinga allt till konformitet. Och raseriet från
dom som trycks ner går förlorad i nävar knutna i knät i
skydd av skolbänken och dom som ser tiger. Detta handlar
om tre personers mod.
Eva ser inte på andra. Andra
ser inte på henne. Dom kan ju
bli smittade. Av ensamhet. Av
att inte höra till. I korridoren
finns det bänkar vid glasväggen
ut mot atriumet. Är man där
inne då hör man till. Hon sitter
gränsle på bänken och väntar.
Det ser ut som om hon sitter
och läser ”Moment 22” av Joseph Heller men hon har redan
läst ut den. Hennes hud är ljust
brun, hon har krulligt hår och
ett exotiskt efternamn som vagt
påminner om ”Mumin”. Hon
verkar upptagen. Det dövar
dånet av tystnaden.
Jonas är också på andra sidan
glasväggen. Han går med ryggen rak men han vågar inte
heller gå in där. Han är rädd för att göra bort sig så han bär
hellre sitt utanförskap som ett hederstecken. Förklär rädslan i integritet och ilskan i spelad likgiltighet inför konventioner. Så vad bättre än att vara en riddare för dom minsta?
Då kan ingen röra honom. Han går fram till bänken:
”-Hej” säger han. Hon tittar upp ”-Hej” hon flyttar bort
ryggsäcken från bänken.
”-Ska vi ta ett parti?” säger han och sätter sig. ”-Ok” Hon
tar fram en kortlek. Han fortsätter: ”-Vad står det nu?” Hon
vänder upp baksidan på pärmen på ett av sina skrivblock:

Visste du...

Vigda
13/8

mod är förändrigen

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

att förskolebygget i Mhonjera, Tanzania går framåt tack vare kollekter från Svenska kyrkan i Norge. Nina Norrman har varit där
på besök och tagit bilder. Även om byggnaden bara är halvfärdig
så är glädjen och tacksamheten i församlingen
mycket stor och man
använder den både som
förskola och kyrka. Under hösten har vi kollekter till Mhonjera så vi kan
hjälpa dem att färdigställa sin förskola/kyrka.

Text: Daniel Löfgren
Bild: Marusya, pixabay

”-Eh, 154-148.” Han tar emot korten när hon delar ut.
”-Då är jag snart ikapp.” Hon ler ”-Ha, det tror du bara.”
På kemin sitter Jonas bredvid Susanna. En värme sprider
sig i magen på honom. Hon är en av dom populära tjejerna
på skolan. Dom brukar labba ihop. Hon är fin och schysst.
”-Jonas, vi undrar om du vill vara med i vår pjäs? Vi ska
göra ”Lysistrate” och det är bara tjejroller förutom en. Jag
lovade fröken att vi skulle fråga dig. Snälla, du kan väl vara
med?”
Han känner sig lite smickrad. Han vet att en del av tjejerna
på Hum och Sam har teater som tillval. Han tänker föraktfullt att ingen
annan kille på skolan hade förstås vågat. Nu har han en chans att vara en
hjälte för Susanna så han svarar ja.
Jonas övar teater med tjejerna dom
kommande veckorna och Eva är också där ibland. ”Lysistrate” av Aristofanes. Kvinnorna från Sparta och Aten
vägrar älskog för att få slut på det
långa kriget mellan stadsstaterna. Han
har en kort scen där hans karaktär
vädjar till sin fru att hon ska komma
hem. Den sista veckan blir det klart
vem han ska spela mot och det blir
Eva. Det var inte vad han hade tänkt.
Alla tjejerna är inte nöjda heller men
läraren har sagt sitt. Ryktet om scenen
sprider sig på skolan och både Jonas och Eva får utstå
påhopp från elever.
Pjäsen spelas upp inför skolan på Gamla teatern i stan. Det
fnissas och viskas i lokalen till att börja med men på scenen
finns tryggheten. I skolan nästa dag kommer Gustav fram
till Jonas: ”-Fan, va´ bra ni var! Jag hade aldrig vågat nåt
sånt.”
Kanske var det Gustav som vågade mest. Mod är förändringen i ditt hjärta.

Meditation
En halvtimme före onsdagens kvällsmässa är du välkommen
till Mariakapellet 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 kvällsmässans start
kl.18.30. Varmt välkomna.

Margaretabladet nr 4 – 2016
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kalender för margaretakyrkan

Veckoprogram

”Bevara goda relationer efter separationen – för barnens skull”.

Söndag
11.00
14.00

Gudstjänst
Kyrkkaffe
Ung i Oslo (se
Facebookgruppen
”Ung i Oslo”)

Måndag
18.00

Temakväll om relationer:

24 nov kl. 18.00 kommer familjerådgivare Kristoffer Nyman att tala kring
temat Hur bevara goda relationer till en
tidigare partner efter separation? Hur
förbättra relationen till den du har barn
med men inte lever tillsammans med? Kan
en samarbetsrelation vara tillräckligt bra?
Mer info på hemsidan.

Mat med prat

19.00-21.00 Ung kör

NOVEMBER

JANUARI

Mån 7

18.30 Majklubben

Sön 1

Sön 13

Sön före domssöndagen
11.00 Högmässa

VECKA 1

VECKA 45

VECKA 46

Onsdagsträff
Berättarstund med julstämning

Onsdag
12.00
18.00
18.30
19.15

Onsdagsträff
(se kalendern)
Meditation
Kvällsmässa
Tala tro- tala liv
(se kalendern

7 dec kl. 12.00
gästar Elisabet Härenstam från Karlstad.
Hon ska berätta en saga från julnatten i
Betlehem, men med en alldeles oväntad
vinkling. Den är författad av Agatha
Christie.
Mer info på hemsidan.

Musik i Margaretakyrkan

Torsdag
10.00-13.00 Babycafé

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

11.00 Julbasar

Lör 19

11.00 Julbasar

Sön 20

Domssöndagen
11.00 Högmässa

10.00-12.00 Lördagscafé
(Se kalendern)

10.00 Barnkörer och Kyrkis
10.00 Lördagscafé

Sön 8

ca. 12.00 Julgransplundring

VECKA 2

Tors 24

18.00 Temakväll om relationer

Sön 15

Sön 27

1 sön i advent
11.00 Högmässa
Upptakt för konfirmander

VECKA 3

DECEMBER

Ons 18

Lör 3

10.00 Barnkörer och Kyrkis
10.00 Lördagscafé
10.00 Retreatdag
Läs mer på sida 4

Sön 4

2 sön i advent
11.00 Högmässa

Ons 7

19.00 Ekumenisk bönevandring

Sön 22

3 söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa med orgelinvigning
18.00 Orgelinvigning

VECKA 4
Ons 25

19.00 Tackfest

Lör 28

10.00 Barnkörer och Kyrkis
10.00 Lördagscafé

Sön 29

18.30 Majklubben träffas
Julavslutning
12.00 Onsdagsträff
19.15 Tala tro - tala liv

Sön 11

Julgransplundring

3 sön i advent
11.00 Högmässa

FEBRUARI
VECKA 5
Ons 1

16.30 Barnens Lucia

Tors 2		
Lör4

Mån 12

19.00 Lucia Genreps-konsert

Tis 13

07.00 Luciamorgon i Trefoldighetskirken
20.00 Luciakonsert
4 sön i advent
16.00 Julmusiksgudstjänst

Ekumenisk bönevandring
19 jan kl. 18.30 anordnas Ekumenisk
bönevandring tillsammans med
grannkyrkorna på Hammersborg.
Mer info på hemsidan.

5 feb kl. 11.00 är det
familjegudstjänst med
dopfest. Barnkörerna
leder oss i firandet av
dopet. 2016 års dopfamiljer och barn hälsas
särskilt välkomna.

Musik i Margaretakyrkan
Herrestad Vokalensemble
12 feb kl. 18.00 gästar Herrestads
Vokalensemble Margaretakyrkan.
Kören sjunger en blandad och färgrik
repertoar med bl.a.
The Armed man K Jenkins, Requiem
John Rutter, Sunrise mass Ola Gjeilo
ocgMässa i D dur A Dvorak
Mer info på hemsidan.

Kyndelsmässodagen
11.00 Familjegudstjänst
Dopfest

Dansmässan
Din ljusa skugga

18.00 Musik i Margaretakyrkan
Herrestad Vokalensemble

Kom och fira gudstjänst på ett nytt
och inspirerande sätt! Helgen 25-26
februari har du chansen att dansa
i gudstjänsten istället för att sitta i
bänken.
Mer info på hemsidan.

VECKA 7

16.00 Julfirande

Ons 15

12.00 Onsdagsträff
19.15 Tala tro- tala liv

Sön 19		

Sexagesima

11.00 Högmässa

VECKA 8
Lör 25

10.00 Barnkörer och Kyrkis
10.00 Lördagscafè
10.00 Dansworkshop

Sön 26
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Dopfest

10.00 Barnkörer och Kyrkis

11.00 Samling kring julkrubban

Juldagen
07.00 Julotta

1 feb kl. 19.00 efter mässan som
börjar 18.30 sammanfattar biskop
Sven-Bernhard Fast sina intryck från
visitationen och leder ett samtal om
församlingens arbete.
Välkomna!

Septuagesima
11.00 Högmässa

Julafton

Fastlagssöndagen
11.00 Dansmässa

JULBASAR
på sida 10

Visitationssamtal

Sön 12

18.00 Julbön
Sön 25

Margaretaföreningens årsmöte

25 jan kl. 19.00 är det dags för en
helkväll för alla frivilliga medarbetare i
Margaretakyrkan. Du som under 2016
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 19 jan.
Mer info på hemsidan.

VECKA 6

VECKA 51
Lör 24 		

19.00 Visitationssamtal

Tackfest

10.00 Lördagscafé
Sön 5

18.00 Luciakonsert

på sida 10

4 söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa
18.00 Musik i Margaretakyrkan
Barockkonsert

15.00 Barnens Lucia

VECKA 50

Sön 18

12.00 Onsdagsträff

Tor 19

VECKA 49

18 dec kl. 16.00 önskas du välkommen til en stämningsfull julmusiksgudstjänst med julens alla sånger.

2 sön efter trettondedagen
11.00 Högmässa

19.15 Tala tro- tala liv

VECKA 48		

Mån 5

LUCIA

1 sön efter trettondedagen
11.00 Familjegudstjänst

VECKA 47

Julsångsgudstjänst

8 jan är det familjegudstjänst med julgransplundring för små och stora. Kom
för att tillsammans dansa ut julen, fira
gudstjänst och umgås

Nyårsdagen
11.00 Högmässa

Lör 7

Fre 18

Tisdag
13.00-16.00 Babycafé
19.00-21.00 Kammarkör

VECKA 52

Fettisdagsfest
28 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.

Onsdagsträffen
Din paus i vardagen
Onsdagsträffarna är till för dig som vill äta
god mat och umgås. Vid varje tillfälle får du
ta del av ett program av varierande karaktär. Detta är ett mötestillfälle för dig som
vill träffa andra under dagtid.
Kommande datum och teman:
18 jan- Sjuksköterska på gatorna i Oslo
15 feb- Barockorgeln- en resurs i kyrkan
15 mars- Mattraditioner under fastan
Mer info på hemsidan.

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:
18 jan - Jesus skapar tro
15 feb- Det levande ordet
15 mars- Kampen mot ondskan
12 april -Det nya förbundet
24 maj- Herre över allting
21 juni- Den Högstes profet

Gilla sidan

Svenska kyrkan i Oslo
Facebookgrupper:

Babycafé Oslo
Kyrkis Oslo
Ung i Oslo
Ung kör Margaretak yrkan
Kammarkören Margaretakyrkan
Hantverkscafé Oslo
Trondheim
Stavanger
Bergen

VECKA 9
Margaretabladet nr 4 – 2016

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

Tis 28

18.00 Fettisdagsfest
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bergen stavanger trondheim

Vill du bli medlem i en
aktiv förening?
Norsk – Svensk Forening, ca 350 medlemmar, främjar kultur och
historisk gemenskap mellan Sverige och Norge. Hörnstenarna i vårt
program, som genomförs på Voksenåsen, är de svenska traditionerna
Svensk Valborgsmässoafton med manskör, brasa, smörgåsbord, dans
och Svensk Midsommarafton med dans och lek kring midsommarstången, smörgåsbord med bl a matjesill, färskpotatis och gräddfil.

Bergen

Tillsammans med varandra

Söndag 13 november
Söndag 11 december - Luciafirande
Söndag 15 januari			
Söndag 19 februari			
Söndag 12 mars				
Söndag 9 april
Söndag 7 maj - Vårfest
Söndag 11 juni

Advent och Lucia närmar sig med allt vad det innebär. Tillsammans
får vi fira det nya kyrkoåret högtidligt med alla efterlängtade adventspsalmer. Vi får också njuta av alla ljusen som Lucia och hennes
tärnor och stjärngossar bär med sig i vintermörkret och lyssna till
de stämningsfulla luciasångerna.

Vi träffas i Johanneskirken med följande tider:
kl.14.00-16.00 Familjekyrkis
kl. 16.00 Körövning för både ung och gammal
kl. 17.00 Gudstjänst med efterföljande kyrkfika
kl. 18.00 Ung i Bergen

Programmet innehåller också bl a föredrag, möte med kända kulturpersoner, utflykter
och resor.

Mötesplatserna fortsätter som vanligt både före och efter jul. För
mer info om tid och plats se blå spalten här bredvid. Efter nyår blir
det gudstjänster, familjekyrkis och andra träffar och kanske dyker
det upp nån semmelfest eller annat trevligt framöver.

Anna Runesson

Alla program har medlemspriser. Önskar du bli medlem? Kr 250 för individuellt och kr 400 för partner medlemskap.

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

Höstens program avslutas den 6 november med en bokpresentation av
Herman Lindqvist på Voksenåsen.
Föreningens medlemmar kommer att inbjudas till flera rabatterade julebord på Voksenåsen under december månad. Måltiderna kommer att
kombineras med olika kulturprogram vilka kommer att presenteras i
föreningens medlemsbrev liksom också på Voksenåsens hemsida.

Nina Norrman

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

Kontakt med Norsk-Svensk Forening
post@norsksvenskforening.com
www.norsksvenskforening.com
Anne Grethe Nilsen, medlemsansvarig, tel 97 68 92 48 eller
Elisabeth Solem, sekretetare, tel 98 46 45 86

11-12 november
9-10 december - Luciafirande
13-14 januari 			
17-18 februari 			
10-11 mars			
7-8 april			
5-6 maj - Vårfest			
9-10 juni

Operahögskolan bjuder in
15 dec kl. 19.00 önskas du välkommen til en stämningsfull julkonsert i Margaretakyrkan med
de kommande norska operastjärnor. Solisterna vid konserten går sista året på Operahögskolan
(Biljetter kan du boka på Khio.no eller köpa vid ingången.)

att församlingsråden från Stavanger, Bergen
och Trondheim träffades till gemensamt möte
i september för att tillsammans fundera över
medlemsfrågan och framtiden. Tillsammans
med församlingen i Bergen fick vi sedan fira
gudstjänst och fortsätta samtalen kring borden.

att för andra året i rad deltog Svenska kyrkan
i Norge i Ideellt Forums idédagar. Det handlar
om att lära och inspireras av frivilligt engagemang runt omkring i kyrkan. I år kom deltagarna i vår grupp från Bergen, Trondheim och
Oslo. Tack alla för roliga dagar!
att den traditionsenliga Kräftskivan samlade
många människor i församlingen. Kräftor,
västerbottenpaj, efterrätt och visor förgyllde
kvällen. Alla var mätta och glada, och längtar
redan till nästa års kräftfest.

i samarbete med Ilen menighet
Söndag 27 nov kl. 11.00,
i Ilen kirke, Trondheim.
Vi sjunger kända svenska
adventspsalmer och gästas av
kören Riverside Gospel.

Fredag kl.18.00 Kvällsmässa i Domkirken firar vi en
enkel nattvardsgudstjänst.
Välkommen in för stillhet.
Lördag kl.10.00-13.00 Öppet café & Familjekyrkis
i Kampen kirke (Seehusens gate 47)

svensk lucia

Visste du...

att Unga svenskar som är nya i Norge samlades en kväll i oktober för att lära sig mer om
sitt liv i utlandet. Fackförbundet LO, Svenska
Ambassaden och NAV fanns representerade
och delade sina kunskaper om Norge. Det
bjöds på pizza och nybakade kanelbullar –
mums!

Adventsgudstjänst

Stavanger

med Ung kör från Svenska kyrkan i Oslo
och barn från Stavanger
Lördag 10 december kl. 15.30

Kampen kirke

(Seehusens gt. 47, Stavanger)

Fri entré

Visste du...
att biskop Sven-Bernhard tillsammans
med sin assistent Annika besökte Trondheim. Familjekyrkis, samtalsgrupp och
gudstjänst samt samtal med olika samarbetspartners stod på schemat.
En uppskattad aktivitet var när alla barn i Familjekyrkis fick göra sin egen biskopsmitra.

Trondheim
Söndag 27 november
Lördag 10 december- Luciafirade
Söndag 29 januari			
Söndag 26 februari
Söndag 26 mars
Söndag 30 april - Valborgsfirande
tillsammans med Svea
Söndag 28 maj
OBS: Under jan-mars är kyrkan stängd
för restaurering och vi träffas då istället i Ilen menighetshus (Ilevollen 15)
med följande tider:

Juleverksted/julpyssel kl. 14.00

Kl.14.00-17.00 Familjekyrkis
Kl.16.00-17.00 Körövning
Kl.17.00 Gudstjänst med nattvard
Kyrkkaffe hela dagen!

Information:
telefon 92 22 43 43
www.svenskakyrkan.se/norge/stavanger
Facebook: Svenska kyrkan i Stavanger

DEN NORSKE KIRKE
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Fler eller andra verksamheter kan förekomma, ändringar kan ske. Se www.svenskakyrkan.se/norge och klicka sedan vidare
på respektive
plats.
Margaretabladet
nr 4 – 2016
Du kan även besöka de olika Facebook-grupperna. Kom med som medlem!
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Julbasar
Den årliga julbasaren kommer att vara den 18 och 19 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 romer i Rumänien,
Kirkens Bymisjon samt Svenska kyrkan i Toronto.
Om du kan tänka dig att hjälpa till är det väldigt uppskattat, basaren behöver engagerade medarbetare. Det brukar vara en mycket trevlig, positiv och givande helg för alla.
Mer information finns på hemsidan.

Öppettider
Fredag 18 november kl 11–18
Lördag 19 november kl 11–17

Svenska kyrkan i Norge behöver ditt stöd!
Bekräfta ditt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge och bidra till att arbetet bland svenskar i Norge kan fortsätta.
Som vi skrivit om i nummer 3/2016 av Margaretabladet och i detta nummer ändrar Kulturdepartementet
reglerna för beräkning av ekonomiskt bidrag till de nordiska folkyrkorna. Från 1 januari 2017 får därför
Svenska kyrkan i Norge endast söka statligt och kommunalt bidrag för de medlemmar som aktivt och uttryckligen bekräftat sitt medlemskap till Svenska kyrkan i Norge sedan de folkbokfört sig i Norge.

lucia
barnens lucia

11 december kl. 15.00 och kl. 16.30

genreps-konsert
12 december kl. 19.00

luciamorgon

(OBS i Trefoldighetskirken)
13 december kl. 07.00

luciakonsert

För dig och för många andra är det viktigt att du bekräftar ditt medlemskap. Varje bekräftat medlemskap
i Svenska kyrkan i Norge bidrar till att församlingen kan fortsätta finnas där för svenskar i Norge.

Tack vare dig kan församlingen varje år bland annat
… ge 100-tals norgesvenskar i kris enskilt samtalstöd
… genomföra barnverksamhet för 2500 barn och föräldrar
… besöka hundratals svenskar som är sjuka eller sitter i fängelse
… arrangera konserter och svenska festligheter såsom 6 juni, midsommar, fettisdagen och kräftfest
… erbjuda kulturella mötesplatser där svenskar kan känna gemenskap och få bli del av ett nätverk
… fira lucia tillsammans med 3000 svenskar
… samla in en kvart miljon norska kronor vid julbasaren som skänks varje år till välgörande ändamål
… erbjuda gudstjänster, dop, vigslar och begravningar i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen.

13 december kl. 18.00 och kl. 20.00
genreps-konsert

barnens lucia

Genrepet hålls i Margaretakyrkan.
Biljetterna kostar 50 kr och säljs
vid ingången.

Barnens Lucia firas i Margaretakyrkan.
Ett luciatåg som är speciellt anpassat
för familjer och barn. Ingen anmälan.
Fri entré.

luciamorgon

luciakonsert

Luciamorgonen hålls i
Trefoldighetskirken. Fri entré.
Portarna öppnas kl. 06.45. Frukost
serveras i Margaretakyrkan och
kostar 50 kr. Anmälan med betalning
senast 11 december.

Konserterna hålls i
Margaretakyrkan.
Biljetter till Luciahögtiderna säljs
via Billettservice.no.
Pris: 170 kr inkl. serviceavgift.
Mer info på
www.svenskakyrkan.se/norge
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Hammersborg Torg 8B
NO-0179 Oslo

B-economique

Svenska Margaretaförsamlingen

B-Økonomi

Returadresse/return to:

BEKRÄFTA DITT MEDLEMSKAP
Medlemskapet kostar dig inget men betyder mycket för många.
Att bekräfta ditt medlemskap är enkelt. Du kan bekräfta på ett av följande sätt:

På denna sida finns en talong som du kan klippa ut, fylla i och sända via
slutet kuvert till adress
Svenska kyrkan, Hammersborg torg 8B, 0179 Oslo.

@
www

Scanna/fotografera talongen och sänd den till
medlemnorge@svenskakyrkan.se

Gå in på www.svenskakyrkan.se/Norge
och fyll i det formulär som finns där.

I kyrkan finns dessutom blanketter som kan signeras och personal som
kan svara på dina frågor.
Låt oss fortsätta tillsammans. Tack för ditt stöd!
Är du osäker på i vilket trossamfund du står registrerad hos norska myndigheter? Ring det centrala registret i Brønnøysund, tel 75 00 75 00

Varje medlem behöver bekräfta sitt medlemskap. Medlemskap för barn under 15 år ska bekräftas
av samtliga föräldrar/vårdnadshavare. Du hittar blanketter på www.svenskakyrkan.se/norge

Jag (texta namn)
bekräfta mitt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge.
Norskt personnummer:
Svenskt personnummer:
Mailadress:
Telefonnummer:

Ort och datum			
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