
  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 5. februar kl. 19  

Kveldsmesse i anledning samenes nasjonaldag 

Sannhets- og forsoningskommisjonens leder Dagfinn Høybråten, biskop em. Tor B. Jørgensen (preken), Pål Kristian 

Balstad, Capella Trinitatis, Marius Skjølaas m.f. Sannhets- og forsoningskommisjonen er inne i sitt siste halvår av 

arbeidet nedsatt av Stortinget, og Dagfinn Høybråten vil fortelle om arbeidet, om hva som er viktig nå. Nattverd. 

Kirkekaffe. 

Feiringen av Samenes nasjonaldag er i Oslo domkirke 6. februar kl. 14. Fungerende biskop Anne-May Grasaas preker. 

  

Søndag 26. februar kl. 19 

Evensong på norsk 
 
Evensong er en anglikansk tradisjon, som feires månedlig i Trefoldighetskirken. Vi har hatt noen erfaringer med 
engelsk-språklig evensong, men har valgt å holde fast på norsk som liturgisk språk fremover. Oslo Chorale Selskap 
under ledelse av kantor Marius Skjølaas leder sangen, Christian Kringstad Kielland er liturg.  

Onsdager kl. 17 

Hverdagsmesse 
Hver onsdag kl. 17 samles vi til en kort nattverdgudstjeneste i Trefoldighetskirkens kor. Liturgien er enkel og alle er 
velkommen.   

www.trefoldighet.no 

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 

Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. 

Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 

Matt.5, 14-15 

Nyhetsbrev 2/2023 

Det er februar og det går mot lysere tider. I Trefoldighetskirken ser vi frem til en vår med forsoning som 

overskrift. Å arbeide med forsoning, gjør særlig Sannhets- og forsoningskommisjonen, som er ikke i sin 

avsluttende fase, før de skal fremlegge sin rapport om hva fornorskningspolitikken har ført til for samer, kvener 

og norsk-finner. Men og på mange andre måter, preger forsoning vårt arbeid, både gjennom sjelesorg, 

gruppesamtaler, gudstjenester og temaer som vern om klima og naturmangfold – hvordan leve forsonet med 

Gud, skaperverket, hverandre og oss selv? Et viktig spørsmål å vende tilbake til – igjen og igjen. 

Onsdag 22. februar kl. 18 

Askeonsdagsgudstjeneste  
Askeonsdag innleder fastetiden i kirken. Vi samles til enkel kveldsmesse med påtegning av askekors i pannen, for den 
som ønsker. Symbolikken er knyttet til vårt liv og menneskets forgjengelighet og det håpet vi har i troen.  

 
 
 
 

Lihkku beivviin! 


