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Vårt avlånga land

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 slutet av augusti.

Gillar du att skriva?

”Vårt avlånga land” kan vi säga om både Sverige och Norge. Vad som är centrum och 
periferi är inte lätt att vet. ”Centrum är där man är!” …sa en person i svenska Nikka-
luokta då en reporter frågade om det var besvärligt att bo så långt från ”centrum”.

Universums centrum
När en personlig katastrof inträf
far blir det tydligt att centrum är där 
vi själva är. Då bleknar alla världs
händelser. När terrordåd sker i Euro
pa får det större uppmärksamhet än 
när mångdubbelt värre sker i Indien. 
Det centrala är oftast det som sker 
kring mig och mitt.

Distans
Känslan av att vara ”långt ifrån” kan 
drabba oss just på grund av fysiskt av
stånd. Det är längre till den svenska 
familjen om man bor i Stavanger eller 
Bergen i jämförelse med om man bor 
i Oslo – oavsett var i Sverige familjen 
bor. Fysiskt avstånd är bara en para
meter som kan bidra till känslan av 
isolation och utsatthet, men den para
metern är viktig. Det är en anledning 
till att Svenska kyrkan försöker finnas 
på plats över hela världen.

Ut i världen
”Svenska kyrkan vill följa sina med
lemmar ut i världen” skriver Svenska 
kyrkan i utlandet på hemsidan. Det 
är både sant, bra och …lite tveksamt. 
Rent faktiskt är kyrkan redan på plats 
där döpta medlemmar är – det är vi 
döpta medlemmar som utgör kyrkan 
tillsammans. Om det är så, så är det 
snarare ”administrationen” som följer 
”kyrkan” ut i världen. 

Att organisera
Organisationen kyrkan är beredd att 
följa med och finnas tillhands för med
lemmarna – så långt och så mycket 
som är möjligt. Genom att organisera 
gudstjänster, själavård, dop och an
nat så ges medlemmarna möjlighet 
att fortsätta utveckla en relation till 
Svenska kyrkan och stärka sin guds
tro även då de flyttar utomlands. Men 
det är medlemmarna som är kyrkan – 
även om det inte finns en organisation 
på plats. 

Språket
Själavårdssamtalet, bönerna och flera 
andra känsliga tillfällen kräver för 
somliga modersmålet för att vi skall 
känna oss ”hemma” och tillhöriga. 
Det är en anledning till Svenska kyr
kans verksamhet över hela vårt av
långa land, ja, till och med över hela 
vår vida värld. Nyanser i ord och ut
tryck ger oss upplevelsen av att vara 
hemma och känna att vi hör till ett 
sammanhang som förstår oss, och att 
få känna sig hemma är centralt för oss 
 på många olika sätt.

Svensk psalm 779

Som när ett barn kommer hem om kvällen 
och möts av en öppen famn 
så var det för mej att komma till Gud

- jag kände att där hörde jag hemma. 
Det finns en plats i Guds stora rum, 
en plats som väntade på mej. 
Och jag kände: Här är jag hemma, 
jag vill vara ett barn i Guds famn.

Text: Göte Strandsjö

INFO OM MEDLEMSKAP                                                    SIDAN 14

Inga kommungränser  
– inga landsgränser
Det ligger i kyrkans väsen att inte bry 
sig om kommun eller lands gränser. 
”Vi är döpta in i en och samma kropp” 
sägs det i flera bibeltexter. Vi hör ihop 
genom dopet med personer från hela 
världen och från alla tänkbara och 
otänkbara kyrkosamfund. Trots den 
gemenskapen, som inte är bunden till 
språk eller etnicitet, vill vi känna när
het till ”vårt eget” – det vi uppfattar 
som vår tillhörighet. Då blir språket 
viktigt.
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”Var inte rädd”
Konst av Ylva sverKersdotter sjöström-vormedal

Madonnor i vår tid
Upprinnelsen till utställningen är ett 
porträtt från 2003 av en kvinna med 
barn på flykt som berörde Ylva starkt. 
Sedan 1994, efter en resa till Nasaret 
och Jerusalem, hade Ylva målat motivet 
Maria och barnet Jesus och tematiken 
har sedan dess tagits vidare in i olika 
sammanhang. Utställningen vill mitt i 
det ibland svåra lyfta fram tillförsikt, 
människors vilja att hjälpa och hopp. 

Konst skapar hopp
Konsten vill med sitt berättande ge 
konkreta goda effekter, och därför 
kommer delar av intäkterna av ut
ställningen att skänkas till Röda Kor
set. Några utvalda bilder säljs helt till 
förmån för arbetet bland flyktingar.

Ständigt närvarande
Ylvas konst är alltid närvarande i Mar
garetakyrkan och för hennes besökare. 
Sedan 1994, invigd just på vernissage
dagen den 6 juni för 22 år sedan, ligger 
konstnärinnans stora vackra matta i Ma
riakapellet (se bild till höger) och bidrar 
till olika sorters värme. Den omges av två 
vävnader med Mariamotiv och ger rum
met dess karaktär.

Mer
Förutom att besöka utställningen i 
Margaretakyrkan kan du också möta 
delar av hennes konst på hennes hem
sida, http://ylvavormedal.com, eller 
införskaffa boken Den magiske reisen 
i mytenes verden (Norli).

Text:  
Per Anders Sandgren

Vernissage 6 juni. Arkitekten och konstnärinnan Ylva Sverkersdotter Sjöström Vormedal 
ställer ut konst 6-26 juni i församlingssalarna. Konsten är en kommentar in i vår 
samtid och fångar upp teman som berör flykt och utsatthet. 

TEMA: VÅRT AVLÅNGA LAND
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”Konsten vill med 
sitt berättande 
ge konkreta goda 
effekter

Glimtar ur musikprogram 2016

 Måndag 6 juni Fira Sveriges Nationaldag i Margaretakyrkan
 kl 18.00 Konsert i kyrkan med Kammarkören, Ung kör, 
  Angelica Voje, mezzosopran och Ida Sundell violin.  
  Fri entré

 Lilla Körfestivalen

 Fredag 17 juni  Margaretakyrkans Vokalensemble 
 kl 19.00 framför engelsk körmusik

 Lördag 18 juni  Sangselskapet Guldbergs Akademiske kor  
 kl 19.00 under ledning av Sigurd Engesnes

 Söndag 19 juni  Konsert med Vokalkvartetten VOX
 kl 19.00 
  Fri entré under hela helgen

 Söndag 4 sept.  Musik av Mozart, Olsson, Aulin
 kl 18.00 Alain Canonica och Ida Sundell, violin
  S Å Svensson orgel, piano 
  Fri entré

 Söndag 23 oktober  BACH PÅ SVENSKA
 kl 18.00 Gunnar Idenstam Orgel och Orgelharmonium
  Lisa Rydberg, violin
  Entré 100 kr

 Söndag 30 oktober Konsert med internationella stråkkvartetten
 kl 18.00 4 NOIA 
  Entré 100 kr

MUSIK I MARGARETAKYRKAN

Foto: Didgeman / Pixabay

Körhelg ”Sjung med Afrika”
helgen 22 och 23 oktober

Kom och sjung tillsammans med Martin 
Svensson som är uppvuxen i Zimbabwe. 
Det finns även möjlighet att spela trumma 
eller marimba. Vi övar på lördagen och 
medverkar i söndagens gudstjänst. 

Alla åldrar är välkomna!
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En extra timme i  
Stavanger!

Träffarna i Stavanger går så bra att vi behöver  
lägga till en timme för att hinna med allt skoj! 

Från och med september börjar verksamheten redan kl. 10.00! 

Trondheim, Bergen och Stavanger är viktiga när vi talar om vad 
Svenska kyrkan gör i ”vårt avlånga land. Men faktum är att man 
måste blicka ända upp mot Tromsø om man skall kunna tala om 
”vårt avlånga land” på riktigt. Så småningom hoppas vi kunna resa 
till Tromsø för att träffa svenskarna som bor där. Det vore fint 
att få diskutera möjligheterna till att utveckla Svenska kyrkans 
arbete även norr om polcirkeln.

Hela Norge

Bergen
Söndag 12 juni 

Utflykt till Fløien. Vi träffas vid Fløibanen station för 
gemensam avfärd kl.11.00. Medtag korv för grillning.

Söndag 11 september
Johanneskirken, 14.00-20.00.

Söndag 9 oktober
Johanneskirken, 14.00-20.00.

Söndag 13 november
Johanneskirken, 14.00-20.00.

Söndag 11 december
Lucia i Johanneskirken. 16.00.

Stavanger
Fredag 10 juni

Kvällsmässa i Domkirken, 19.00.

Lördag 11 juni
Kampen Kunstfestival, 12.00-14.00.

Fredag 9 september
Kvällsmässa i Domkirken, 19.00.

Lördag 10 september
Öppet Café och Familjekyrkis, 10.00-13.00.

Fredag 7 oktober
Kvällmässa i Domkyrkan, 19.00.

Lördag 8 oktober
Öppet Café och Familjekyrkis, 10.00-13.00.

Fredag 11 november
Kvällsmässa i Domkirken, 19.00.

Lördag 12 november
Öppet Café och Familjekyrkis, 10.00-13.00.

Fredag 9 december
Kvällsmässa i Domkirken, 19.00.

Lördag 10 december
Juleverksted, 14.00. 
Luciafirande, 15.30.

Trondheim
Söndag 28 augusti

Pilgrimsvandring. Vi träffas vid Ranheim kirke, kl. 
11.00. Mer info kommer.

Söndag 25 september
Ilen kirke,. 14.00-20.00 Biskopsbesök.

Söndag 30 oktober
Ilen kirke, 14.00-20.00.

Söndag 27 november, 1 advent
Ilen kirke, 11.00-16.00.

Lördag 10 december
Liten julmarknad, 14.00.  
Lucia, 16.00. 
Gudstjänst med nattvard, 18.00.

Ny mötesplats i  
Bergen

Från och med september byter vi mötes
plats i Bergen. Vi kommer att flytta till 
Johanneskirken. Detta innebär att vi får 
andra tider för våra olika mötesplatser/
träffar. Allt sker i Johanneskirken.

14.00  16.00 Familjekyrkis
16.00  Kör
17.00  Gudstjänst med efterföljande  
 kyrkfika / kvällsmat
19.00  Ung i Bergen

Varmt välkommen!

Kampen Kunstfestival i Stavanger

Den 11 juni är Svenska kyrkan med i Kampen Kunstfestival. Vi träffas i 
Kampen kirke kl. 12.0014.00 (obs tiden) och är med i konstprojekt för 
barn, utomhuslekar och annat roligt. Håll utkik efter ”svensketrädet” som 
Svenska församlingen stickat i blått och gult! 

Denna träff är den sista innan sommaruppehållet.

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

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-sidorna 
Svenska kyrkan i Stavanger 
Svenska kyrkan i Bergen 
Svenska kyrkan i Trondheim 

Kom med som medlem!

BERGEN STAVANGER TRONDHEIM
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Biskopsvisitation  
i Trondheim

Under några dagar i april var vår  
biskop SvenBernhard Fast i Oslo för 
visitation av församlingen. Eftersom 
Svenska kyrkan i Norge innefattar 
hela vårt avlånga land vill han under 
hösten även besöka en av de andra 
orter där församlingar möts.  Den 25 
september kommer han därför att be
söka Trondheim som på så sätt får till
fälle till biskopsvisitation.

Foto: Magnus Aronson /IKON 

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

Nina Norrman 
Musiker 

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

7Margaretabladet nr 2 – 2016

startar upp redan den 28 augusti 
med en pilgrimsvandring. Varmt 
välkommen till dessa träffar!

När vi talar om vårt avlånga 
land så är det egentligen inte de 
geografiska avstånden som står i 
centrum. Det som för oss samman 
som gemenskap är den glädje vi 
tillsammans delar i Kristus. Apos
teln Paulus, som ju arbetade med 
att starta upp många nya försam
lingar, skriver till de kristna i Kor
int:

Gud är trofast,
han som har kallat er till 
gemenskap
med sin son Jesus Kristus, 
vår herre.
1 Kor 1:9

Anna Runesson

Präst

Men innan vi gör det så är det 
mycket annat som sker. Valborgs
firandet i Stavanger och Bergen 
gick av stapeln i majmånad. Det 
var många som kom och njöt av 
elden, kvartetten från Oslo och 
god mat med korv i olika former. 
I slutet av maj kommer vi att ha 
en sommarfest tillsammans med 
Trondheimförsamlingen. Tillsam
mans med Ung Kör från Oslo firar 
vi musikgudstjänst ihop med Ilen 
menighet. Efteråt blir det fest i Ilen 
menighetshus.

Observera att vi detta år lagt till 
en extra träff i alla våra försam
lingar. Stavanger träffas den 1011 
juni (den 11:e är vi med i Kampen 
Kunstfestival) och Bergen den 12 
juni (utflykt till Fløien). Trondheim 

Sjunga i kör i Bergen

Svenskarna är kända för sitt 
stora intresse för körsång. Det 
är kul att sjunga tillsammans 
och körsång är dessutom 
bra för både kropp och själ! 
I Svenska kyrkan i Bergen är 
alla välkomna att sjunga i vår 
kör, både barn och vuxna. Vi 
träffas en gång i månaden i 
Johanneskirken kl.16.00.
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Svenskar på scen
Svenskar har även funnit vägen till te
atern – såväl skådespelare, regissörer, 
scenografer – men också författare til 
skådespel: August Strindberg förstås 
men naturligtvis Astrid Lindgren med 
sin Pippi har förtrollat sin publik här 
långt mot nord, långt från Villa Vil
lekulla och Söderhavet. Namn som 
regissör Hilda Hillweg, skådespelarna 
Yngve Dahlberg och Björn Wahlberg, 
flera scenografer – Jan Lundberg, Da
niel ÅkerströmSteen – torde vara 
kända för intresserade.

Naturen i nord
Hur har Beate kontakt med alla dessa 
invandrare? Först och främst natur
ligtvis genom passärenden och vid 
riksdagsval. Då får hon ”närkon
takt”. Hon frågar alltid vad de jobbar 
med. Huvudintrycket är att alla trivs 
i NordNorge med natur och årstider. 
Även vintern trivs man med. Det kan 
man absolut förstå, här är riktiga vint
rar med snö som ligger några måna
der, inte som söderut, där den tvekar 
och slår till först när man börjar läng
ta efter våren. Dessustom finns vid
sträckta ytor för skidåkning och andra 
härliga vinteridrotter. Men ja, längtan 
efter våren med spirande knoppar kan 
nog ibland kännas, när TV påpassligt 
visar de första blåsipporna runt Oslos 
stränder . ”Enda gången jag verkligen ”Enda gången jag 

verkligen önskar mig 
tillbaka söderut är när 

just dessa vårbilder från 
Oslo-trakten når oss

TEMA: VÅRT AVLÅNGA LAND

Tage Danielsson skrev för många år 
sedan en liten saga om Norge och Sve
rige som det älskande paret som låg 
sida vid sida längtande efter förening. 
Han pekade på ett väsentligt drag hos 
våra två nationer – vi är så lika att vi 
blir som två syskon, som smågrälar 
med varandra, är smått avundsjuka, 
men ändå håller ihop, är goda vän
ner – så olika att det är spännande 
att utforska varandra. Nog har dessa 
två grannland gnuggats, gnabbats och 
förklarat sin kärlek och närhet till var
andra under årens lopp! Gränsen mel
lan dem har tidvis varit stängd, oftast 
varit öppen både för dialekter men 
framförallt för människorna att finna 
en tillfällig vistelse i form av ett jobb 
eller ny framtid/nytt liv tillsammans 
med en partner.

En konsul i Tromsö
Vi skall se hur det förhåller sig med 
”syskon” sämjan på olika områden i 
Norge. Tromsö är en lämplig nedslags
plats. Här ligger Sveriges nordligaste 
konsulat. Beate Stang Aas är sedan 
2012 svensk konsul i Troms fylke och 
sedan 2014 även i VestFinnmark – 
tillika direktör vid Håloga land Teater. 

Beate är norsk och har god reda på 
svenska invandrare både i Troms, Vest
Finnmark och Svalbard. Bara i Trom
sö bor 600700 svenskar och många 
fler i resten av detta vidsträckta om
råde. Vid Tromsö Universitet, Norges 
arktiska universitet, vid Polarinstitut
tet, vid Universitetssykehuset finner vi 
många svenskar som forskare, lärare, 
läkare, sjukhuspersonal, studenter. 
Andra har etablerat ”ekstremsport
selskap” i Lyngen, en annan driver 
med fisketurisme på Kvaløya. Så finns 
det två goda, populära restauranger i 
staden m.m. vilket visar att svenskar 
är representerade i många olika yrken. 
Många har även funnit sig en norsk 
partner och bildat familj.

önskar mig tillbaka söderut, är när 
just dessa vårbilder från Oslotrakten 
når oss”, berättade en inflyttare. Men 
så får de kompensation under somma
ren när solen aldrig går ner. Den långa 
ljusa sommaren gör något med folket, 
livet blir lättere att leva, utelivet flo
rerar, man kommer aldrig i säng, dag 
och natt flyter ihop.

En sannsaga
Jag kan inte undanhålla läsarna en 
sannsaga, som huvudpersonerna själ
va har berättat för mig. Vattenrallaren 
från Arvidsjaur (han jobbade med ut
byggnad av de norrländska forsarna) 
skulle hjälpa en kamrat med köp av 

Foto: Jackmac34 / Pixabay

Sverige - Norge
Församlingsbesök i Toronto

det älskande paret

en ren på den andra sidan av gränsen 
och kom till en stuga på andra sidan 
gränsen för övernattning. Där fick han 
en hastig glimt av föreståndarinnan, 
en vacker norska. Och det sa KLICK!! 
Men mer blev det inte – hon avskydde 
svenskar – de var dumma, högfärdiga 
och dryga! Hur det nu än gick, så gav 
han sig inte. Han utverkade til slut ett 
löfte från henne att få skriva till henne. 
”Tja om du absolut vill, så…” Redan 
dagen efter att han kommit tillbaka 
till Arvidsjaur, gick brev nummer 1 
över gränsen till hans utkorade. Brev 
följde på brev och till slut gav hon 
upp och erkände – motvilligt – att han 
var ”en likandes kar”. ”Han skrev så 

vackra brev!” Som alla vackra sagor 
gör, så slutade även denna lyckligt. 
Det blev förlovning, giftermål och fa
milj. De bosatte sig i hennes föräldrars 
fjällstuga strax söder om Alta, som de 
övertog och drev tills de nu har sålt 
verksamheten. Så kan det gå när kär
leken får bestämma…

Detta hände för en del år sedan, men 
ännu korsas gränsen mellan våra två 
länder, antingen med Amors hjälp eller 
av andra orsaker.

Text:  
Solveig Kommandantvold
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Delar av församlingens kammarkör, personal och förtroendevalda gästade svenska församlingen i 
Toronto. 36 personer fick möta en gästfri, generös och engagerad svensk församling.

dition. För några av oss var det en för
sta närkontakt med svensk folkdans 
och det kändes extra roligt (och lite 
exotiskt) att få göra den bekantskapen 
på kanadensisk mark.

Konsert på historisk mark
Av de tre konserterna var den första i 
First Lutheran Church på Bond Street. 
Från 1950tal till slutet av 1970tal 
var det där den svenska församlingen 
firade gudstjänst. Det kändes stort att 
låta svenska toner och ord fylla kyr
kan än en gång. 

Vänskap
Församlingen i Norge har mycket att 
lära av församlingen i Toronto, och 
vice versa. Samtal inleddes mellan 
kyrkoråden om hur vi kan bidra in i 
våra respektive församlingsliv och det 
samtalet kommer att fortsätta. Under 
resan odlades dessutom vänskap mel
lan människor i gruppen från Norge. 
Värdet av en sådan erfarenhet kan inte 
överskattas.

Text:  
Per Anders Sandgren

Syftet var dels en kör och konsertresa, 
dels en utbildnings och inspirations
resa. Konserter, studiebesök, guds
tjänster, inblick i församlingsarbetet 
och möte med svenska föreningar gav 
inspiration och insikter bland annat i 
hur god verksamhet kan genomföras 
med små ekonomiska resurser.

Exotisk dans
I Torontoförsamlingens kyrka övar ett 
folkdanslag varje vecka. Norgegäster
na bjöds in i dansen och fick uppleva 
kraften av skandinavisk folkdanstra
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Teaterresa till Värmland 
Även i år arrangeras en teaterresa till 
Värmland. 

Fredag 1 juli ser vi Västanå Teaters 
uppsättning av Löwensköldska ringen 
på Berättarladan i Rottneros.

Lördag 2 juli besöker vi Sandgrund i 
Karlstad som är Lars Lerins konsthall. 
Gästutställare vid vårt besök är Manoel 
Marques Lerin och Mikael Persbrandt. 
Vi bor på Elite Stadshotell i Karlstad. 
Pris 1500 NOK vilket inkluderar resa i 
buss, logi i enkelrum, teaterbiljett med 
mat i pausen, lunch båda dagarna samt 
inträde Sandgrund.

För mer info se vår hemsida eller kon-
takta Nina Norrman, tel 922 24 343 eller 
mail nina.norrman@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 29 maj  

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 familjegudstjänst i kyrkan med 
musikal och sedan blir det festligheter 
av olika slag ute i trädgården och inne i 
huset. Lek, sång och andra aktiviteter an-
ordnas. Grillkorv och kanelbulle serveras.

Utställning
med konst av Ylva Sverkersdotter Sjö-
ström. Vormedal är öppen alla dagar när 
kyrkan är öppen i perioden  
6 juni till 26 juni.

Nationaldagskonsert
6 juni kl. 18.00 kan du njuta av sång och 
musik från Margaretakyrkans kammarkör, 
Ung kör, solister och instrumentalister. 
Efter konserten finns möjlighet att delta 
i Ylva Sjöström Vormedals vernissage av 
utställningen ”Var inte rädd.”.  
Det serveras nationaldagsbakelse.

Tackfest
15 juni kl. 19.00 är det dags för 
en kväll för alla frivilliga medarbetare 
i Margaretakyrkan. Du som bjudit på 
din tid och engagemang i körer, som 
barnkyrkvärd, med servering och andra 
aktiviteter hälsas välkommen. Vi tackar 
varandra och firar ett gott samarbete.

Anmälan till expeditionen senast 12 juni.

Sommarutflykter
Onsdag 13 juli organiseras den första 
sommarutflykten. Vi tar båt från Råd-
huskajen ut till öarna i Oslofjorden och 
går i land på Lindøya där vi njuter av 
en enkel medhavd picnic-korg. Vidare 
åker vi till Hovedøya för att äta lunch 
på Klosterkroa Café för de som önskar. 
Man kan promenera runt och tittar på 
klosterruiner, kanonanläggningen eller 
bara bada och njuta av sommaren. 
Avresa från Rådhuskajen kl. 10. Retur 
ca kl. 16. 

För mer info, ta kontakt med  
Håkan Appel, tel 412 16 951.  
Eller se hemsidan. 
Anmälan till expeditionen senast 1 juli.

JUNI
VECKA 22
Tors 2   Margaretaföreningens utflykt

Fre 3 - Lör 4

 10.00  Familjeläger

Sön 5 Andra sön efter trefaldighet
 11.00 Familjegudstjänst  

och barnens nationaldag

VECKA 23
Mån 6 18.00 Nationaldagskonsert och vernis-

sage

Ons 8  19.15 Tala tro tala liv

Sön 12 Tredje sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa m. konfirmation

VECKA 24
Ons 15 19.00 Tackfest

Fre 17  19.00 Musik i Margaretakyrkan, Lilla 
Körfestivalen (läs mer på sida 5)

Lör 18 19.00 Musik i Margaretakyrkan, Lilla 
Körfestivalen (läs mer på sida 5)

Sön 19 Fjärde sön efter trefaldighet
 11.00  Högmässa

 19.00 Musik i Margaretakyrkan,  
Lilla Körfestivalen  
(läs mer på sida 5)

VECKA 25
Ons 22 12.00 Onsdagsträffen, säsongavslutning

Sön 26 Den heliga Johannes  
Döparens dag

 11.00  Högmässa

SOMMARSCHEMA STARTAR 27 JUNI

VECKA 26
Tis 28 19.15 En Regnbågskväll, uppföljning 

av Oslo Pridevecka

JULI
Fre 1-lör 2  Teaterresa till Värmland

Sön 3  Sjätte sön efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa

VECKA 27
Sön 10 Kristi förklaringsdag
 11.00 Högmässa

VECKA 28
Ons 13 10.00 Dagsutflykt i Oslofjorden

Sön 17 Åttonde sön efter trefaldighet
 11.00  Högmässa

VECKA 29 
Sön 24 Nionde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 30
Sön 31 Tionde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

AUGUSTI
VECKA 31
Ons 3  09.00 Dagsutflykt till Hurumlandet

Sön 7 Elfte sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 32
Sön 14 Tolfte sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 33
Sön 21 Trettonde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 34
Sön 28 Fjortonde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

SEPTEMBER
VECKA 35
Fre 2  Expeditionen stängd

Lör 3 10.00 Familjelördag och Lördagscafé

Sön 4 Femtonde sön efter trefaldighet
 11.00 Upptaktsgudtjänst

HÖSTPROGRAM STARTAR

VECKA 36
Mån 5 18.30 Majklubben träffas

Ons 7 12.00 Onsdagsträff

 19.00 Tala tro & liv

Sön 11 Sextonde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 37
Ons 14 19.00 Kräftfest

Fre 16 18.00 Maraton-middag

Lör 17  Oslo Marathon

Sön 18 Sjuttonde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 38
Lör 24 10.00 Familjelördag och Lördagscafé

Sön 25 Artonde sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa

VECKA 39
Mån 26 14.00 Födelsedagsfest 

  

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  Barnkörer  

och Kyrkis 
(Se kalendern)

10.00-12.30  Lördagscafé 
(Se kalendern)

SOMMARSCHEMA

Söndag
11.00  Högmässa 

Kyrkkaffe

Tisdag
13.00-16.00  Babycafé

18.30  Kvällsmässa

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

27 juni – 4 september
Expeditionen öppen 

mån-tis kl. 10.00 – 12.00

t.o.m 26 juni och fr.o.m 5 sept

Onsdag 3 augusti är det dags igen 
för dagsutflykt. Denna gång åker kyrk-
bussen till Hurumlandet för att bland 
annat besöka Holmsbu Billedgalleri där 
vi kan njuta av konstverk av Henrik 
Sørensen. Vi äter lunch på Holmsbu 
Hotel & Spa och stannar även till vid 
Holmsbu kirke för att se på dess ut-
smyckningar av bl.a. Henrik Sørensen.

För mer info, ta kontakt med  
Håkan Appel, tel 412 16 951. 
Eller se hemsidan.
Anmälan till expeditionen senast 25 juli.

Holmsbu Billedgalleri 

Foto: AlexvonGutthenbach-Lindau / Pixabay

Onsdagsträff  
Dahlior och eftermiddagsfika
7 september kl. 12-14, onsdagsträffen har 
terminsupptakt och besöker residensets träd-
gård. Anders Wigh, trädgårdsmästare och kock 
guidar oss. Eftermiddagskaffe. 

Kräftskiva 
Onsdag 14 september kl 19 är det åter igen 
dags för den populära kräftfesten. Vi frossar i 
goda kräftor, sjunger och umgås. 

Anmälan och betalning till expeditionen senast 
torsdag 8 september.

Onsdagsträff  
22 juni Säsongsavslutning 
12.00 – 13.30

God midsommarmat och besök av Urban Jorméus  
från Svenska kyrkans Internationella arbete i Uppsala.

”Mission och Internationellt arbete förr och nu”.

Foto: Malin Wrigstad/IKON



TEMA: VÅRT AVLÅNGA LAND

Antalet svenskar i Norge vid årtusen
skiftet har inte gått obemärkt förbi. De 
ofta unga och outbildade arbetssökan
de svenskarna har många gånger varit 
omtalade och diskuterade i media men 
även i lunchpauser på arbetsplatser, 
särskilt i Osloregionen. För många har 
denna grupp arbetssökande svenskar 
uppfattats som ett nytt inslag, en typ 
av invandring som har skilt sig ut från 
andra migranter, som norrmän varit 
nyfikna på och, som tur är, positivt 
inställda till. Svenskarna i Norge idag 
är dock långt ifrån den första gruppen 
svenska arbetssökande i grannlandet. 

Gemensam gräns och historia
Sverige och Norge har en lång gemen
sam landgräns, en lång gemensam 
historia samt många politiska och 
kulturella likheter. Riksgränsen mel
lan de två länderna har sällan, eller 
aldrig, varit stängd. Man kan säga att 
det varit kontakt över gränsen genom 
hela vår historia – speciellt helt i syd 
och helt i nord. Vid återkommande 
växlande ekonomiska och politiska 
situationer har de två länderna varit 
fiender och allierade, handelspartner 
och reservarbetsstyrka för varandra. 
Vi vet att svenskar har kommit till 
Norge under hela perioden man haft 
folk räkning i Norge – d.v.s. från ti
digt 1700tal fram till idag. Till att 
börja med var det emellertid inte tal 
om många svenskar – några äventyrs
lystna, några arbetsmigranter och en 
och annan desertör från den svenska 
armén. 

Många svenskar lockades till Oslos te
gelbruk, till industrin längs Akersälven 
och till byggplatserna. Kvinnorna tog 
tjänst som hembiträde eller arbetade i 
fabrik. I denna period blev Norge ett 
reservAmerika för många svenskar – 
ett land där det fanns möjligheter för 
den som vågade och orkade. Norge 
kunde också erbjuda en oväntad frihet 
för västSveriges underklass. I Edvard 
Bulls Renhårig slusk citeras det från en 
intervju med Magnus Dahlgren, född 
1876 i Södermanland, att ”det var mer 
fritt att arbeta i Norge och icke den 
disciplinen som man hade där borta”.

Blev de kvar?
Hur gick det då med alla dessa svensk
ar som flyttade till Norge för 150 år 
sedan? Några av dem flyttade hem så 
fort de kunde eller när de hade nått 
sina mål, andra blev kvar i Norge res
ten av livet. Många av dem ändrade 
sina efternamn till mer norskkling
ande namn och gav sina barn förnamn 
som är svåra att skilja från de typiskt 
norska namnen. På så sätt är det inte 
lätt att veta exakt hur många som blev 
kvar men oavsett är det inte någon 
tvekan om att många norrmän, sär
skilt på Østlandet, har svenska rötter 
i familjen. 

Rallaren  
– den tuffa järnvägsbyggaren
Den första verkligen stora invand
ringsperioden från Sverige till Norge 
kom på 1860och 1870talet. Senare 
kom det även en ny våg på 1890talet. 
Det är alltså det sena 1800talet, den 
sista halvdelen av unionstiden, som 
är svenskarnas första tid i Norge. Av 
folkräkningen kan man se att de flesta 
bosatte sig i Oslo. Även om man i ef
tertid bäst kommer ihåg den tuffa och 
romantiska rallaren var det långt ifrån 
alla rallare som var svenska, och i 
varje fall så var inte alla svenskar som 
kom på den tiden rallare. Tvärtom 
har svenskarna, som den största in
vandrargruppen i Norge, utmärkt sig 
genom att vara så många att man har 
funnit dem i alla yrken och samhälls
skick. 

Norge – möjligheternas land
På slutet av 1800talet var det ned
gångstider i Sverige, till och med nödår 
i västSverige. Säsongsmigrationen till 
Østfold fick en uppgång och många 
kom faktiskt gående till fots. Samti
digt hade sydöstNorge goda år och 
i Oslo var det en betydlig byggboom. 

Text:  
Ida Tolgensbakk 

Doktorsavhandling ved Institutt for 
kulturstudier og orientalske språk,  

Universitetet i Oslo, 2014 
Översättning: Hélène Tranell
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Familjer på äventyr
En Lysekilsfamilj i Tromsö
Vår familj är dansksvensk och består 
av Pappa Peter 51, Mamma Mia 45, 
Elmer 10 och Viggo 6 år. Peter kom
mer från Köpenhamn och Mia från 
Upplands Väsby utanför Stockholm. 
Vi är båda två marinbiologer och 
forskare och kommer bägge två från 
vanliga familjer i förorten. Peter job
bar med effekter av havsförsurning 
(havet blir surare eftersom koldioxid
halterna i luften och vattnet ökar när 
vi bränner olja och bensin) på marina 
organismer i Arktis. Jag jobbar med 
effekter av oljeverksamhet på marina 
ekosystem i Arktis. Ingen av våra fa
miljer har tradition för högre utbild
ning. För oss har det varit en klassresa 
att bli forskare och nu är vi på resa i 
okänt land och en ny kultur. För trots 
allt är Norge varken Sverige eller Dan
mark och mer olikt än man tror. Vi 
flyttade till Tromsö för ca tre år sedan 
för att jobba på Norsk Polarinstitutt 
och uppfylla en dröm om att leva och 
jobba i Arktis, att få uppleva norrsken, 
snöklädda berg, midnattssol och valar 
tillsammans med våra barn. Så blev 
det.

Svalbard
På somrarna har vi båda fältarbete i 
Ny Ålesund på Svalbard. Det blir ett 
pusslande för att få det att passa ihop 
med familjelivet. Vi har bägge två job
bat i Grönland tidigare men Svalbard 
är speciellt. Det är ett ingenmansland, 
ett Klondike som har avmilitariserats 
och nu handlar om forskning, under
visning och turism. Att under fältarbe
tet ta zodiaken, ekiperad med satellit
telefon, motorreservdelar, extrakläder, 
gevär och signalpistol, (om vi skulle 
möta isbjörn) och dra ut till isfyllda 
vikar och slå av motorn vid glaciär
kanten är obeskrivligt. En fullständig 
tystnad, och om man har tur, strålande 
solsken, oändligt klart vatten, ett vitt 
snötäckt bergslandskap och en el
ler annan val. Det enda som hörs är 
glaciären som knäpper och arktiska 
fåglar som dyker och pratar med var
andra. Tänk vilket oljud vi utsätts för 
i vardagen annars. Ja det var detta vi 

hade längtat efter utan att helt förstå 
det. Vilken lycka. Vi gör oss redo för 
att ta våra prover och lägga ut våra 
fällor och drar sedan vidare till nästa 
vik. Väl i land väntar dygnet runt ar
bete för att ordna de experiment och 
undersökningar vi vill hinna med den
na fältperiod under en sol som aldrig 
går ner. I NyÅlesund lägger ibland 
kryssningsfartyg med turister till. De 
har betalat dyrt för att göra sitt livs 
resa och se isbjörn innan isen smält 
bort och björnarna försvunnit. De tar 
bilder när vi går till den gemensamma 
matsalen och äter lunch, tar på oss 
överlevnadsdräkter på bryggan endast 
iklädda tjocka ullunderställ, eller går 
till kontorsbyggnaden. Ganska märk
ligt att vara en turistattraktion mitt i 
arbetsdagen. 

Integration
Det tog nästan ett år för barnen att 
riktigt anpassa sig till den nya dagis 
och skolvärlden. På dagis ska alla 
barn ha matsäck, ryggsäck med av
bärarbälte och bra skidor och pjäxor 
som ”standardutrustning”. På dagis
gården står en ”grillhytta” (lavvo) 
med en kamin och sittplatser runt. 
Här har man sin uteverksamhetsbas 
under uteveckan en gång i månaden. 
Fokus är på att lära sig hur ripor lever, 
vilka växter man kan äta och att öva 
sig på att vara bra på att ”gå på tur”. 
Medan barnen blivit fullt integrerade i 
det nordnorska har vi vuxna blivit in
vandrarföräldrar, där barnen erbjuder 
sig att översätta och förklarara för ex
pediten vad vi letar efter i mataffären. 
Det ger nya perspektiv. 

Norrmän- ett hurtigt folk
Efter att ha bott i Lysekil på svenska 
västkusten i 15 år flyttade vi alltså de 
ca 200 milen norrut till Tromsö och 
till ett land som visserligen är nordiskt 
men ingen av oss har anknytning till. 
NordNorge är väldigt speciellt med 
karg natur och tysta jagande och fis
kande män. Kvinnorna stickar, bakar 
och ordnar med barnens alla aktivite
ter. Folk bekymrar sig inte så mycket, 
pratar inte ofta politik eller om hur 

det går ute i världen, utan går mest 
glada på tur på fjället till fots eller 
på skidor. Ett hurtigt bekymmerslöst 
folk. Men så är det andra världskriget 
och tyskarnas invasion av Norge som 
mani festeras helt plötsligt i en gammal 
tanker med hakkors ingjutet som står 
och rostar på en annars obeskrivligt 
vacker plats. Fem granitstenar står 
resta vid barnens lekplats. Stenarna re
presenterar de fem norska soldaterna 
som blev avrättade på just den platsen 
av tyska soldater. Kanske är det därför 
man inte pratar så mycket, eller klagar 
på vädret trots att det är vinter åtta 
månader om året och sommarvärmen 
aldrig riktigt kommer.

Hem- och bortlängtan
Nu har det snart gått tre år och Troms ö 
har sakta men säkert funnit plats i 
våra hjärtan. Det är nog omöjligt att 
bo här utan att känna något alls för 
Tromsö eftersom allt är så intensivt 
och mäktigt; vinterns mörker, norr
sken och snöfall med fler flingor än 
luft, sommarens midnattssol, val och 
fiskrika hav och hisnande fjäll. Vi har 
förbannat mörkret och det eviga snö
skottandet från djupet av våra hjärtan 
lika ofta som vi tårögda av lycka har 
sett ut över ett oändligt fjällandskap 
från en bergstopp eller upplevt ett 
obeskrivligt norskensskådespel på väg 
till närbutiken. Vi har alla fått upp
levelser för livet och kommer alltid att 
längta hit och till Svalbard. Samtidigt 

Foto: SVT, Uppe från vänster: Peter Thor Svenningsen 
och Maria Granberg, Nere från vänster: Elmer Sven-
ningsen Granberg och Viggo Svenningsen Granberg

Svenskar i Norge - förra gången

saknar vi familj och vänner. Tromsö 
ligger långt borta. Det går inget tåg hit 
och närmaste svenska stad ligger flera 
timmar bort med namn som vi bara 
tidigare har hört på väderleksrappor
ter om köldrekord. Vi saknar årstider, 
skogar, lukter och koltrastens sång i 
vårkvällen. Varma klippor och salta 
havsbad. Närheten till resten av värl
den och inte bara Nordpolen.

Vi står med ena benet planterat i 
Arktis och Tromsö och andra på väg 
söderut. Vi har börjat drömma om 

varma platser, där man inte behöver 
mössa på sommaren. Ovissheten inför 
framtiden är konkret och närvarande 
i våra liv, men egentligen är den ju 
det för oss alla oavsett hur mycket vi 
packar in oss i vardagstrygghet. Oviss
het är också möjligheter och vi lär oss 
att lyssna på varandras drömmar och 
tro på att det sakta men säkert kristal
liseras fram nya vägar och platser som 
behöver upptäckas. Kanske blir man 
beroende av att uppleva världen och 
livet tillsammans.

Text: 
Maria Granberg

Foto: Kjetil Sagerup, Jag kör båt med två masterstudenter, 
Marina Vazquez och Ola Tilset.

”Det enda som hörs är 
glaciären som knäpper och 
arktiska fåglar som dyker 
och pratar med varandra

”Norge blev reserv-Amerika 
för många svenskar  

- ett land där det fanns 
möjligheter för den som 

vågade och orkade
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Många som läser Margaretabladet är inte medlemmar i 
Svenska kyrkan i Norge, men tror kanske att de är det. 
Flyttade 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 
överfördes till Svenska kyrkan i Norge när man utvand
rade. Du som är medlem i Svenska kyrkan i Sverige är näm
ligen också medlem här i Norge – det är ett och samma 
trossamfund och ett och samma medlemskap.

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

Familjeläger
3-4 juni åker ett gäng barn med sina föräldrar på läger till Sverige, 
närmare bestämt Karlskoga och Boda Borg. Detta blir ett tillfälle att 
göra något skoj tillsammans med hela familjen och andra familjer.

lite om medlemskap

Varje år inbjuder Ideellt Forum till idédagar någonstans i 
Sverige. Under dagarna pågår seminarier och workshops, 
gudstjänster och andra festligheter inom temat frivilligt 
engagemang i kyrkan. Förra året var vi en grupp som 
deltog från Svenska kyrkan i Norge. 

Låter det här intressant för dig?  
Hör av dig till Kristina 45 91 53 23  
eller Anna 41 29 14 56.

30 sept – 2 okt  
Ideellt Forums Idédagar i Umeå

”
Många som läser 

Margaretabladet är inte 
medlemmar i Svenska 

kyrkan i Norge, men tror 
kanske att de är det

För den enskilde är medlemskapet gratis, det är varken nå
gon skatt eller medlemsavgift, men för kyrkor och samfund 
är bidraget från stat och kommun betydelsefullt. Bidraget 
gör att vi tillsammans kan hjälpa många samt göra myck
et för svenskar i hela Norge genom att bl.a. erbjuda olika 
mötes platser, religösa, 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.

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 re
gistrerade trossamfund. Utifrån Fylkesmannens perspektiv 
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.

Foto: Tante Tati / Pixabay

Lördagscafé - Ditt vardagsrum i Oslo 

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

Alla är varmt välkomna. 

Kommande datum:  
3 september, 24 september.

En regnbågskväll 
– uppföljning av  
Oslo Pridevecka
28 juni 

18.00  meditation
18.30  kvällsmässa
19.15  Professor Anders Runesson talar utifrån  
 en regnbågsteologi: Paulus, bibeln och vi.

SOMMARAKTIVITETER

Margaretaföreningens sommarutflykt
2 JUNI kl. 11.30.

Utflykt till Leangkollen Hotel i Asker.
Vi serveras lunchbuffé och under lunchen  
får vi höra historien om Leangkollen.
Självkostnad 250.- lägges i kuvert med namn på  
och lämnas på expeditionen.
I priset ingår mat, dessert och kaffe/te 
men inte dricka till maten.
Ta med vinst till lotteriet.

Anmälan till kyrkans expedition. 
Ge besked vid anmälan om du önskar skjuts från Kyrkan.
Samling vid Kyrkan kl. 10.30.

Vår domkyrka – Sankta Maria i Visby

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  
efter kvällsmässan!

Kommande datum och teman: 

19.15 – 20.30  
Förlorad och återfunnen Luk 15:8-10. 

Vad betyder omvändelsen i våra liv?

Gäst: Anders Runesson

19.15 – 20.30  
Döden och livet Luk 7: 11-17.

Kan medlidandet förändra oss?

19.15 – 20.30  
Samhällsansvar Luk 19: 1-10.

Har rikedom ett pris?

8 juni

 
7 sept

12 okt

Oslo Maraton  
-Team Svenska kyrkan i Norge!
Sugen på en extra utmaning? Kom med och spring maraton med 
Svenska kyrkan i Norge! 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.

26 sept Födelsedagsfest
Har den äran!
Fyller du 75, 80 eller mer i år?
(Det vill säga, är du född 1941, 1936 eller tidigare?)
Svenska kyrkan i Norge vill inbjuda dig till en festlig födelsedags-
fest i Margaretakyrkan i Oslo. Det blir eftermiddagskaffe med 
födelsedagstårta, underhållning, högtidstal med mera.

Måndag 26 september  
Kl. 14.00 – 16.00

Anmäl dig senast 19 sepember 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.

Midsommarafton  
på Sukkerbiten
24 juni

Förra året introducerade 
Kulturhuset och Sukkerbi-
ten ett midsommarfirande 
på Sukkerbiten (på udden 
vid Gamla Oslo, öster om 
Operahuset ut mot havet). 
Firandet blev lyckat och det 
görs om även i år. 

Årets firande är en kombination av svensk midsommar och norskt 
St. Hansfirande. Midsommar firas på dagtid kl. 13-17. Det blir 
kransbindning, god mat och dans runt midsommarstången med 
folkmusiker. Därefter går firandet över till ett norskt St. Hansfri-
ande med bål och musik.

Svenska kyrkan bidrar med blommor till kransbindandet. 

Varmt välkomna!

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
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VISSTE DU ATT...

Visste du...
 att Svenska Margaretaförsamlingen i Oslos för-
tjänsttecken instiftades 21 oktober 1945 för att ge 
de personer som ”mer än andra visat intresse för 
den svenska kyrkliga verksamheten i Norge en he-

dersbevisning och ett tack 
för deras insats”. Numera är 
det hela Svenska kyrkans i 
Norge förtjänsttecken. På 
bilden ses några av dessa till-
sammans med biskop Sven-
Bernhard Fast under hans visi-
tation i Oslo i början av april.

 att årets fettisdagsfest slog alla rekord med 180 
besökande gäster som fick njuta av husmödrarnas 
goda semlor.

 att kyrkans körer, tillsammans med kyrkoråd, per-
sonal och kyrkvärdar åkt på körresa till Kanada i 
början av maj.

 att årets konfirmander reste till Rom en solig helg i 
april. De besökte bland annat Peterskyrkan, Colos-
seum, Pantheon och St Egidiogruppen i Trastevere.

 att vi haft en workshop i yllebroderi där man 
kunde prova sig på skånskt yllebroderi. Det var 
en kreativ och skapande kväll där vi fick hjälp av 
konsthantverkaren Karin Holmberg.

Philippa, Frida, Karin, Anthon, John och Kristina på Piazza della Rotunda

 att Valborgsfirandet i Stavanger och Bergen 
började i år med en tyst minut för de drabbade i 
helikopterolyckan. Vi bad om Guds närvaro mitt 
i det som är svårt och som gör ont. Därefter sjöng 
vi in våren, vi åt gott och delade några timmars ge-
menskap. Sorg och glädje fick vi dela denna dagen.

Vårens hantverksworkshop handlade om skånskt yllebroderi.  
Håll ögonen öppna för nästa workshop!

Valborgsfirande i Bergen

 att även i år arrangerades det konsert i Margareta-
kyrkan i förbindelse med Kirkemusikkfestivalen 
i Oslo. Den svenska kören St Jacobs Ungdoms-
kör presenterade i mars en praktfull konsert i 
Margareta kyrkan.

 att sångerskan Caroline Lars-
son var i toppform när hon 
och hennes medmusikanter 
gjorde en bejublad Cassidy-
konsert i Margaretakyrkan 
tidigare i vår.

 att kyrkans nya barockorgel nu är under uppbyggnad, 
i Slovenien, och omfattar 19 stämmor.

 

 att vi på årets Påskfest hade finbesök från Got-
land i form av biskop Sven-Bernard Fasth. Sa-
larna var fullsatta och stämningen på topp när de 
deltagande avnjöt den fina påskbuffén.

 att vi på Valborg invigde vår nya grill. Trots regn 
och rusk så kom det 40 tappra människor som 
tillsammans gick tipsvandring och njöt av den gril-
lade korven och kladdkakan som husmor bjöd på.

 att Ung kör träffas innan övningen på måndagar 
och äter tillsammans? Mat med prat kallas träffen.

 att kyrkans hemsida har fått en ny, modern och 
mobilanpassad layout. Gå gärna in och titta!

www.svenskakyrkan.se/norge

Biskopsvisitation
Biskopen visiterar i år Svenska kyrkan i Norge. Det började 
med några dagar i april i Oslo, för att sedan i höst fortsätta 
med besök i Trondheim. Därefter återkommer han till Oslo 
för att summera och avsluta. Syftet med en biskopsvisitation 
är att biskopen skall säkerställa att det som är kyrkans tro 
och lära uttrycks i församlingens verksamhet och förkun
nelse. Ett annat syfte för biskopen är att ge råd och stöd i 
församlingsarbetet. Kyrkorådet ser fram emot det fortsatt 
arbetet och önskar biskop SvenBernhard varmt välkom
men åter.

Läktar- och orgelbygge
Under sommaren och en bit in på hösten kommer delar av 
Margaretakyrkans inre vara ”inplastad”. I korets vänstra 
valv byggs det först en läktare och sedan sätts en orgel på 
plats. Orgeln byggs just nu i Slovenien av Tomaž Močnik. 
Den skall stå färdig på läktaren under slutet av november. 
Instrumentet är en magnifik jubileumsgåva till vårt 90åriga 
kyrkorum och kommer ge Oslo ett kyrkoinstrument som 
saknar motstycke i staden.

Kör- och utbildningsresa
Kyrkorådet reste tillsammans med personal och kammar
kör till Toronto under första veckan i maj. Under de senaste 
tre åren har delar av basaröverskottet skänkts till Svenska 
kyrkans arbete i Kanada eftersom församlingen där har det 
ekonomiskt sett mycket svårt. Å andra sidan finns där ett 
blomstrande ideellt engagemang som församlingen här i 
Norge hade möjlighet att lära sig av. Konserter, erfarenhets
utbyte, utbildning, inspiration och knytande av vänskapsband 
stod på programmet.

Ny kyrkohandbok
Sedan många år pågår ett arbete med att revidera kyrko
handboken i Svenska kyrkan. I handboken finns alla texter 
och musik för de olika gudstjänsterna. Böner, liturgisk text 
och musik skall få en delvis ny språkdräkt. Arbetet är viktigt 
för att nya generationer skall uppleva gudstjänsterna rele
vanta. Svenska kyrkan i Norge använder sedan flera år delar 
av handboksförslaget i söndagens gudstjänster. Kyrkorådet 
har valt att delta i det avslutande remissarbetet genom att 
lämna in ett remissvar. Den som önskar veta mer om detta 
viktiga arbete kan googla ”Svenska kyrkan ny kyrkohand
bok”.

Sommartid
Under sommaren reduceras expeditionstid och verksamhet 
något. Gudstjänst firas som vanligt varje söndag och på tis
dagar firas veckomässa. 

Välsignad sommar!
Kyrkorådet önskar er alla en god och välsignad sommar och 
hälsar er varmt välkomna till det som erbjuds i församling
en. Må Gud välsigna er alla.

      

Mikael Strandberg
Kyrkorådets ordförande

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

Vill du ta kontakt  
med kyrkorådet? 

kyrkorådet har ordet

ur kyrkoboken
Döpta
6/2 Emilianh Thiago Erik Gunnar Onnerfelt

27/2 Charlie Håkan Lucero

12/3 Thor Zion Lima

19/3 Luna Ricklund

9/4 Hedvig Louise Stabell

16/4 Charlie Maria Nurmi

16/4 Ingrid Hermine Grøttvik

16/4 Agnes Emma Maria Johannesson

23/4 Theodor Jorge Wingård-Dall

30/4 Saga Ottilia Johanna Nikander 

Vigda
13/3 Anna Katarzyna Bak och Wilhelm Thörnstrand

27/3 Rut Ann Levin och Gaute Bӕrem

6/4 Anna Malin Stabell och Eirik Alexander Olufsen Stabell

16/4 Jaana Maria Nurmi och Cai Freddy Sandberg

Sommaren står för dörren och dagarna blir ljusare för varje dag. Påskens glädje har firats med gudstjänster och fest tillsammans 
med församlingens biskop Sven-Bernhard Fast.
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När Agneta Nilsson på 1970-talet arrangerade en svensk julmarknad i Los 
Angeles träffade hon ett större antal svenskor i området och när hon gick hem 
hade hon fickan full av telefonnummer till kvinnor som alla var ivriga att hålla 
kontakten med varandra. Så föddes idén till SWEA, en global organisation för 
svenska kvinnor utomlands.

Kontakt med SWEA Oslo
oslo@swea.com
http://oslo.swea.no

Välkommen
till SWEA Oslo

 www.voksenaasen.no

SWEA Professional

Många SWEA-medlemmar är eller har 
varit yrkesverksamma och vi i Oslo har, 
som många andra avdelningar, valt att 
organisera en grupp som kallas SWEA 
Professional. Grupperna organiserar bl.a. 
studiebesök, diskussionskvällar och före-
läsningar. SWEA Professionals nätverk 
finns idag på LinkedIn och Facebook.

1979 grundades den första SWEA-
avdelningen i Kalifornien med syftet att 
främja svensk kultur och två år senare 
bildades paraplyorganisationen SWEA 
International, Inc. för att knyta samman 
alla de lokala avdelningar som snabbt 
hade vuxit upp. SWEA startade i USA 
och Kanada och tog snart fart runtom 
i Europa, Asien, Afrika och Australien. 
Idag finns SWEA på fem kontinenter 
som bildar ett nätverk med ca 7500 
medlemmar och är den största ideella 
Sverigefrämjande organisation utanför 
Sveriges gränser.

I Oslo är vårt nätverk idag på drygt 
120 svenska kvinnor i alla åldrar, från 22 
till 92 år, som träffas vid olika arrange-
mang under året. Det är allt från 
fasta träffar som t. ex. sommarmiddag, 
ärt soppa med varm punch och äkta 
svenskt julbord till olika lokala intres-
segrupper som t. ex. golf, stickning, 
böcker och olika kulturarrangemang. 

Intresserad av att veta mer om SWEA Oslo? Vi har en informell träff i Vinterhaven 
på Hotel Bristol, normalt den sista måndagen i månaden förutom juli och december. 
Där kan du träffa andra sweor och uppleva den härliga stämningen. Eller skicka ett 
mail till oslo@swea.org så kan du få veta mer om allt du är nyfiken på.

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

Svensk midsommarafton
Fredag 24 juni på Voksenåsen 
Programmet börjar kl. 18.00.

Ingemar och Birgitta Ihlis från Dalarna i 
Sverige samlar alla barn och vuxna och 
marscherar till midsommarstången. Om 
det regnar är vi inomhus. Lek och dans 
runt midsommarstången. Tävlingar i två 
lag – Norge-Sverige – som avslutas 
med dragkamp. 

Glass och godispåsar som belöning.

Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar 
och att missbruket av pass ska minska.

Nytt från Ambassaden

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

Fotograf: Lill Svenning

Välkommen!  
till en Glad och Trevlig Svensk Midsommarafton  
med Norsk – Svensk Forening.

BUS-projektet

Barn Utomlands & Svenska språket 
(BUS) är ett intressant SWEA-projekt 
som drivs sedan 2012 för att hjälpa 
svenska föräldrar utanför Sverige att 
föra svenskan vidare till sina barn och 
stötta barnens flerspråkighet. Projektet 
utbildar och inspirerar föräldrar genom 
webbinarier, språkmöten och en artikel-
serie i SWEA-tidningen FORUM.

SWEA Art..

Är ett nätverk för alla skapande kvin-
nor inom SWEA. De önskar att vara en 
inspirationskälla att börja skapa och 
främja utbyte mellan konstnärer – för 
dig som är professionell, för dig som är 
amatör, för dig som just börjar – och 
alla däremellan. De arbetar tillsam-
mans, inspirerar varandra, arrangerar 
workshops och utställningar, utbyter 
erfarenheter och idéer, besöker utställ-
ningar, träffar konstnärer. Alla SWEA 
Art-grupper är olika och arbetar utifrån 
sina lokala förutsättningar.

I SWEA har du möjligheten att knyta nya 
kontakter såväl på ett personligt som 
professionellt plan, både internationellt 
och lokalt.

Vi har också flera grupper som finns både lokalt och globalt som t. ex.: 

Svensk midsommarbuffé
225 kr för medlem med kort.  
Övriga gäster 395 kr.

Barn till 4 år gratis, 5-7 år 100 kr,  
8-12 år 150 kr.

Bordsbeställning  
tel. 22 81 15 43 eller 22 81 15 00
Musik, underhållning och  
midsommardans i Fredmans Bar. 

• svenska medborgare 
kan beviljas högst tre 
vanliga pass under en  
femårsperiod.

• vanliga pass ska som 
huvudregel återkallas 
och spärras när ett  
provisoriskt pass  
utfärdas

• giltighetstiden för 
vanligt pass till barn 
under tolv år sänks 
till tre år.

Lagändringen innebär i korthet att:

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen. Att 
många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. 
Pass som missbrukas och används av andra än passinne-
havaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till 
exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terror-
organisationer reser anonymt med andra pass än sina egna.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till 
tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. 
Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk 
av barns pass. 

För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen 
som tidigare att gälla i fem år.

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest 
beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov 
kan provisoriskt pass utfärdas även fortsättningsvis. Ett 
provisoriskt pass är både tidsmässigt och geografiskt 
begränsat. Om man ansöker om ett provisoriskt pass och 
har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det 
vanliga passet att återkallas och spärras internationellt. 
Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och 
av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass 
i pass-bokform är maskinläsbara men det är inte utlands-
myndigheternas provisoriska pass i A4-format.
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Prenumera? 
Du kan få Margaretabladet till din e-post eller brevlåda,  
kontakta oslo@svenskakyrkan.se eller ring 23 35 32 50.

Flytta?
Kom ihåg att adressändra Margaretabladet till expeditionen. 

Var hör du hemma? 

Är du svensk, norsk eller kanske både och?  
Eller kommer du från ett helt annat land? 

Måla kartan i de vackraste färger 
du kan tänka dig. 
Vi är färgglada oavsett var vi kommer från.

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 erbjuds att få en kort utbildning  
för de lite större uppgifterna. 

Ungefär varannan lördag sker det 
massa spännande saker för barn  

i Margaretakyrkan.

Kyrkis kl. 10-12

Barnkörer
5-7 år övar kl. 10-11

8-10 år övar kl. 11-12
11+ övar kl. 12-13

Lördagscafé är öppet kl. 10 - 12.30


