
Fagerborg Filosoficafe: En møteplass for  lange tanker og 
god samtale rundt livets store spørsmål og begreper. 
Ledes av husfilosof Henrik Syse, sokneprest Sunniva 
Gylver og Bendik Sparre Hovet. Lokale musikere deltar. 
Enkel bevertning. Fri entré. 
Torsdag 16. mars kl. 20.00-21.30. 
 
Reparasjonsverksted: Har du klær som trenger 
reparasjon eller litt justering? Ta med det du har, så 
hjelper vi hverandre så godt vi kan. Vi har også stoff som 
du kan sy handlenett av, pluss symaskin, og annet 
sytilbehør. Vi møtes i Menighetssalen, Rosenborggt. 3.                      
Torsdag 23. mars kl. 11.00-14.00 og kl.18.00-21.00. 
 
Orgelkonsert: Kantor Gjermund Brenne inviterer til 
orgelkonsert. 
Søndag 26. mars kl. 18.00. 
 

KIRKEVALGET 2023 

Kan du tenke deg å stille til valg til menighetsrådet i 
Fagerborg fra høsten 2023? Kanskje er DU den rette til 
være med på viktige beslutninger om menighetens 
prioriteringer, gudstjenesteliv, tilbud til barn, unge, 
voksne og eldre? Har du lyst til å la deg velge, eller 
kjenner du noen du vil foreslå? Alle er velkommen til å 
vise sin interesse. 

DU kan stille til valg hvis du har fylt 18 år i løpet av 2023, 
er medlem av Den norske kirke og bor i Fagerborg sokn. 
Ta kontakt med daglig leder, Line Andreassen for event. 
spørsmål og innspill. 

SAMTALER  OG  MØTEPLASSER 

 
Trenger du en samtale med en diakon eller prest?  
Du er velkommen til å benytte deg av vårt tilbud om 
sjelesorg-samtaler. Vi har taushetsplikt og tilbudet er 
gratis og åpent for alle, uavhengig av livssyn. Ta gjerne 
kontakt med en av våre prester, Sunniva Gylver, Ingrid 
Ribe-Nyhus, eller diakon Gunn Iren Tangen. 
 
Har du lyst til å bidra som frivillig i fellesskapet vårt?  
Da vil vi høre fra deg! Ta gjerne kontakt med sokneprest 
Sunniva, diakon Gunn Iren, eller daglig leder Line. 
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Fagerborg MENIGHET  

Telefon:  40 81 41 06 
Adresse: Fagerborg kirke 
                 Pilestredet 72 
                 0354 Oslo  
E-post:    post.fagerborg.oslo@kirken.no 
 

Vil du gi en støtte til menighetens arbeid? 
Gave bankkonto:  1506.24.57713 
Vipps valgfritt beløp til: 55515 merk med «gave»    

www.fagerborgkirke.no 
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GUDSTJENESTER 

 
Velkommen til gudstjenestefellesskapet i Fagerborg 
kirke. Vi ønsker at gudstjenesten skal formidle fellesskap 
med Gud og med hverandre.  
 
Søndag 5. mars kl 11:00 : 2. søndag i fastetiden. 
Høymesse med dåp. Sunniva Gylver, sokneprest, 
Gjermund Brenne, kantor. Korgruppe fra Con Spirito. 
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe.  
Offer: Kirkens Bymisjon. 
 
Teologisk Tankesmie etter gudstjeneten ca kl 12.30. 
Temaet denne dagen er Fasten. 
 
Søndag 12. mars kl 11.00: 3. søndag i fastetiden. 
Høymesse med dåp. Ingrid Ribe-Nyhus, prest, Gjermund 
Brenne, kantor. Heidi Skålid Amundsen barne- & 
ungdoms og trosopplæringsleder. Sølvguttene deltar 
med sang. Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. 
Offer: Barne- og ungdomsarbeidet i Fagerborg. 
 
Søndag 19. mars kl 11.00 : 4. søndag i fastetiden. 
Høymesse med dåp. Sunniva Gylver, sokneprest, 
Korbinian Krol, organist. Sangere fra Ensemble 96. 
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. 
Offer: Søndagsskolen i Norge. 
 
Søndag 26. mars kl.11.00: Maria budskapsdag. 
Høymesse med dåp. Ingrid Ribe-Nyhus, prest, 
Gunn Iren Tangen, diakon, Gjermund Brenne, kantor. 
Ullern Kammerkor. Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Sykkelverksted utenfor 
kirken. 
Offer: Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. 
 

BARN  OG  UNGDOM 
 
SØNDAGSSKOLEN – sprell levende! 
Hver søndag (utenom skoleferier og 
familiegudstjenestene) i Fagerborg kirke. Vi møtes til 
gudstjenesten kl 11.00. Før preken går vi inn i vårt eget 
rom i kirken. Det er ingen aldersgrense - dette er for 
store og små. 
 
Tårnagenthelg i Fagerborg kirke: 
8. - og 9-åringer inviteres til å løse hemmelige mysterier 
og gå på ulike oppdrag rundt i kirken. På søndagen 
møtes vi igjen til gudstjeneste kl. 11.00. 
Lørdag 12. mars kl. 10.00 – 14.00. 
 
BABYSANG i Fagerborg kirke:                                                     
For barn 0-15 mnd. Kr 30,-  
14. mars, 21. mars, 28. mars, kl. 12.00 (Fagerborg kirke). 
GENERASJONSSANG på Fagerborghjemmet                  
Tirsdag 7. mars kl.12.00.  
 
 

Middagstilbud for barnefamilier: 
Velkommen til middagsstund etterfulgt av leker, hobby-
aktivitet, andaktsstund og sang for hele familien. Pris per 
voksen kr 50 (barn gratis).  Dette skjer i Fagerborg 
menighetsbarnehage, Fagerborggt. 31. Kontaktperson: 
Heidi S. Amundsen, barne- og ungdoms & 
trosopplæringsleder: Tlf: 410 46 057. 

Tirsdager: 14. mars og 28. mars kl. 16.45-18.00. 
 

AKTIVITETER  OG  FELLESSKAP 

 
Kveldsmesse: Vel møtt til kveldsmesse i Fagerborg kirke 
hver onsdag kl. 20.00. Messe med et kontemplativt preg 
for alle som søker det. Velkommen til ettertanke, stillhet, 
lystenning, bønn, sang og nattverd. 
 
Fagerborgkoret: Vi inviterer alle som liker å synge til å bli 
med i koret vårt som øver ukentlig i kirken.  Dirigent er 
Sigurd Engesnes. Kontaktperson for spørsmål: Finn Folke 
Thorp, tlf: 951 93 602 
Torsdager kl. 18.00-20.00. 
 
Drop-in bibelgruppe: Velkommen til bibeltreff i Fagerborg 
kirke. Vi spiser lunsj, leser i Bibelen og samtaler om tro, liv 
og teologi. Servering av kaffe/te/kjeks. Ta gjerne med 
matpakke og egen bibel. Ingen forkunnskaper kreves, 
åpent for alle.  
Onsdag 8. mars og 22. mars kl. 12.00-13.30. 
 
Middag for alle: Middagssfellesskap i kirken for alle 
generasjoner. Kr 50,- per person. Familier kr. 100,- 
NB! Påmelding innen kl. 12.00 dagen før, til diakon Gunn 
Iren Tangen, tlf. 93438170. 
Onsdag 8. mars og 22. mars kl. 15.30-17.30. 
 
Åpen kirke Kirken er åpen for lystenning og bønn. 
Onsdag 8. mars og 22. mars kl. 16.00-18.00 
 
Salmekveld - allsang i Fagerborg: 
Salmekveld i Fagerborg inviterer alle som liker å synge 
salmer til å bli med å synge. En gruppe fra 
Fagerborgkoret leder an, med dirigent Sigurd Engesnes 
ved flygelet. Gratis og åpent for alle. 
Torsdag 9. mars kl. 20.00 - 21.30. 
 
Ild & svovel-kveld:  
Vel møtt til ny Ild& svovel-kveld i Fagerborg kirke. Denne 
kvelden skal det handle om «Gud & psykedelika», når vi 
inviterer veileder Magnus Støre og filmregissør  
Ann Holmgren til å dele sine erfaringer om dette emnet. 
Kveldens artist er Kristine Hovda. Prest Ingrid Ribe-Nyhus 
er kveldens vert. Arrangementet lages i samarbeid med 
Kraftverket. Åpent og gratis for alle. 
Søndag 12. mars kl. 19.00 - 20.30.   
 
 
 


