
Nyhetsbrev nr 2    

fra staben i Trefoldighetskirken 
 

No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd,  
for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær. 
Edvard Hoem 
 

Vi er svært glade for at Trefoldighetskirken nå åpnes forsiktig opp! Fra førstkommende 
tirsdag 19. mai vil vi ha åpen kirke fra klokka 16.00-18.00 og hver tirsdag framover. Klokka 
17.00 ringes det til tirsdagsbønn. Søndag 24. mai kl 11.00 er det høymesse. Det blir også 
høymesse 1. pinsedag og 7. juni.  
 

For å samles er vi pålagt av nasjonale myndigheter å registrere dere for å eventuelt kunne 
drive smittesporing i ettertid. Jf Covid-19-forskriftens § 13. Navneregistreringen vil bli slettet 
etter 10 dager. Vi ber om forståelse for at vi kun kan ta imot inntil 50 mennesker og ber dere 
følge oppfordringen om god håndhygiene og holde avstand på 1 meter. Hvis du er syk, har 
symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan du ikke delta på kirkelige 
arrangement. Smitteveilederen for Den norske kirke er oppdatert 12. mai 2020.  
 

På facebooksiden ligger nå Tirsdagsbønn og Kveldsmesse som video du kan se når som helst. 
Følg linkene Kveldsmesse søndag 10. mai og Tirsdagsbønn 12. mai.  
 

Vi laget også en markering i forbindelse med at det fredag 8. mai var 75 år siden 
Frigjøringsdagen i 1945: Frigjøringsdagen og Ruht Maier 
 

Livet blir ikke alltid som vi har tenkt oss og av og til kan det være fint å snakke med noen.  
Om stort eller smått, om tro og tvil, eller om andre ting som livet bringer med seg.  
Vi har foreløpig samtaler i kirken og følger retningslinjene for smittevern.  
Dette vil du bli informert om av den du skal samtale med før dere møtes.  
 

Velkommen til å ta kontakt med en av oss! 
 

Pål Kristian Balstad, prest   pb899@kirken.no  mob 41284443 
Monica Landmark, diakon   ml367@kirken.no  mob 40814174 
Ragnhild Telhaug, kateket   rt394@kirken.no  mob 40814294 
Målfrid Finnseth, diakonimedarbeider   mf826@kirken.no  mob 91547237 

 

https://www.facebook.com/Trefoldighet/videos/240568690533410/
https://www.facebook.com/Trefoldighet/videos/239154903836596/?__tn__=kC-R&eid=ARDM2q2xy9L0uF5oF1yGFQTW7c9HZZkFMQsZS8xo_PRGQPXcIvB4KBZ41lCaKQ6W0ER4XlPbgED3IX_S&hc_ref=ARQndu59QxzAjyxO6nX9UqFNls4OwXJhnFop7N1hQnrBjiBp3-4JTmo7hH5tLMnL0-o&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDCh2y3XDYMkR8WTHqU-OukUhGNa8P-g9z1L9FzRvsbkx1h9azF8U3jzKirExpu1lEBzvhuDhAvzsTOEY-W2o5zxo5kRHNVXrCsPLft_QI-uUUwhJje7oSYnQlh1td_kCOwdifeo7YUir2cTQeL4e2r-KvQS7YwBaqjQnc-vdokF-B2thnGTCEal-kniqcScgJacFgbPVf2aVpwbIFQ0axCZST_cON5S9j8LVO07om9PJWMQpXdXPhN-66E45A2CLMQvSYlRUg9Apk66HuCKQVrZ88mb3u1-6JZyvkPFs0xJEgqDJJFx3XgDT9Uw58KAfIo2Qoam9JDULZ2DYjbUGqSchJG7yHxm2CV8A
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