
FNs klimarapporter kan 
være dyster lesning. Kloden 
vår påvirkes av vår måte å 
leve på. Klimautfordringene 
er globale, men utfordrer 
oss også til å handle lokalt, 
i hver våre liv og som 
fellesskap. Gjennom 
bærekraftmålene har 
landene i FN forpliktet seg 
på å arbeide blant annet for 
å stoppe klimaendringene, 
rent vann og energikilder 
for alle. FNs bærekraftmål 
er også viktig for 
Trefoldighetskirken, både 
for å arbeide for målene på 
vår måte, men også for å be 
for det viktige arbeidet som 
gjøres over hele verden.  

På turen til Filtvet feirer vi 
skaperverkets dag—at Gud 
har skapt verden og gitt oss 
ansvaret å fortalte det på en 
klok måte.  

CARE FOR CREATION 
Med dyktige artister fra 
USA med nyskrevne 
sanger, gjester fra flere 
land, representanter for 

urfolksgrupper, miljø- og 
ungdomsorganisasjoner og 
ulike kirkesamfunn, 
kommer vi sammen for å 
lovprise Skaperen. Be for 
en såret jord. Utfordre 
hverandre til å verne om 
skaperverket. Dele håpet!  

Vi får møte artister som 
Don and Lori Chaffer 
(Waterdeep), Phil Joel 
(Newsboys United), og 
flere andre.  Fra Norge 
deltar blant annet preses 
Olav Fykse Tveit, Sunniva 
Gylver (preken), Erhard 
Hermansen, Carl Petter 
Opsahl og mange flere.  

 

FOTOUTSTILLING 

Torgrim Halvari er fotograf 
og stiller i disse dager ut 
bilder fra nord. Han har gitt 
utstillingen «Hvem er du 
når du ser dette» . 
Utstillingen er åpen i 
kirkens åpningstid. 

CARE FOR CREATION  

2. JUNII 2022 

NUMMER 5/ 2022 

N Y H E T S B R E V 

VIKTIGE DATOER 

Juni 
 
Kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste i 
Oslo domkirke. 

5 

Juni 
 
Filtvettur. Trefoldighet 
jentekor deltar.  

12 

Juni 
Kl. 18 Song and care for 

creation. Preses Olav 

Fykse Tveit m.f. 

15 

Juni 
 
Kl. 19: Evensong med 
kirkekaffe.  
Oslo Chorale Selskap. 

19 

Juli 
 
Kl. 19: Kveldsmesse med 
kirkekaffe. 

3 

Juli 
Kl. 19: Kveldsmesse med 
kirkekaffe. 

17 

Juli 
Kl. 19: Kveldsmesse med 

kirkekaffe. 

31 

August 
Kl. 19 Kveldsmesse med 

kirkekaffe. 

14 

August 
Kl. 19 Kveldsmesse med 

kirkekaffe. 

28 

  Faste aktiviteter 

Åpen kirke i sommer 

15. juni—31. august.  

 

Tirsdag kl. 16-18 

Torsdag kl. 16-18 

Lørdag kl. 12-14 

 

 

Ikke åpen kirke i uke 31. 
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www.trefoldighet.no  

NYHETSBREVET   

 

 

 

 

 

 

 

MENIGHETSTUR TIL 

FERIEKOLONIEN PÅ FILTVET 

 

Hvert år er Trefoldighetskirken 

på tur til Trefoldighet feriekoloni 

for å feire skaperverkets dag, - 

en herlig sommerdag med 

gudstjeneste, grilling, bading og 

andre aktiviteter. Etter et par års 

opphold pga pandemien er vi nå 

klare for å gjenoppta denne fine 

tradisjonen.  

 

Dato: 12. juni 2022 

Påmeldingsfrist: ASAP  

Send mail til: ta986@kirken.no 

 

Flere uker denne sommeren 

fylles feriekolonien opp med 

forventningsfulle barn, så hvis du 

vil lese mer om det, kan du 

sjekke ut nettsiden:  

www.feriekolonien.no  

Vi håper du vil støtte Trefoldighets arbeid.  

ENGASJERT I KIRKE OG SAMFUNN? 
Bli med på laget med å bygge freds- og forsoningskirken! 

Bli med som frivillig i ÅPEN KIRKE eller til praktiske, 

liturgiske og sosiale oppgaver? Har du noen spørsmål 

eller ønsker å melde deg til tjeneste, så ta kontakt med 

Målfrid Finnseth; mf826@kirken.no 

«For jeg vet hvilke tanker jeg har 

med dere, sier Herren, fredstanker 

og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi 

dere fremtid og håp.» Jeremia 

29,1. 

Frem til 15. juni er det åpen kirke hverdag. 

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 16-18  

(vi leser salme 31 kl. 17).  

Torsdag og lørdag kl. 12-14  

(vi leser salme 31 kl. 13) 


