
  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 ALLEHELGEN   Allehelgensdag 6. november 2022 kl. 19 

Velkommen til kveldsmesse hvor vi minnes våre kjære som er døde. Vi leser navnet og tenner 
lys for alle som er gått bort i Oslo domkirkes sokn. 
Oslo Chorale Selskap leder oss i Lux Perpetua (av Trond H.F. Kverno) og vi minnes dem som er 
døde det siste året i Oslo domkirkes sokn, siden sist Allehelgensdag. Vi minnes dem vi har 
mistet, og minner hverandre om håpet. Etter kveldsmessen er det kirkekaffe i søylegangen.  

BYGGEPROSJEKT 
I oktober startet demonteringen av muren ved Trefoldighetskirkens sørlige mur. Jordmassene 

bak muren skal fjernes, og det skal bygges et kirkesenter med kontorer, auditorium, 

møtelokaler, toaletter og kafé. Dette er et stor og kostbart prosjekt, som etter planen vil stå 

ferdig i 2024. Her kan du lese mer. 

FRIHETENS TIME Søndag 23. november 2022 kl. 17 
En gripende konsertopplevelse som arrangeres i forbindelse med Global uke i samarbeid med 
Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd. Etter konserten serveres et måltid, før vi feirer kveldsmesse 
med Trefoldighet jentekor. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten preker.  
I konserten medvirker:  
Renate Gjerløw Larsen (sang og lesning) Tor Kessel (sang og lesning), Rune Brodahl (horn), 
Alessandro Caprotti (fagott) og Trond Gilberg (orgel). 

www.trefoldighet.no 

«Salige er dere fattige, Guds rike er deres. 

 Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. 

 Salige er dere som nå gråter, dere skal le. 

Luk. 6, 20-21 

Nyhetsbrev 8/2022 

Det er høst og i Trefoldighetskirken er vi godt i gang med semesteret, hvor temaet RETTFERDIGHET har gitt 

retning og innhold. Utstillingen «Oppreist» har hatt godt besøk og vi utvider perioden til 19. november. I 

november vil det også være mange spennende arrangementer, i tillegg til søndagens kveldsmesse kl. 19 og åpen 

kirke gjennom uka. Og mot slutten av november, starter vi nytt kirkeår første søndag i advent. Du er alltid 

velkommen til å sjekke nettsidene eller sende oss en mail. 

Trykk her for å se resten av høstens program 

GLOBAL UKE  Onsdag 16. november kl. 18. 
Økumenisk gudstjeneste med Kafé Globalt blikk med informasjon fra gjestene; Rina 
Mariann Hansen (byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester), Caritas, Adra Norge og 
Hope for Justice. 
 
Arrangører: Svenska Kyrkan, Metodistkirken, St. Olav katolske kirke, St. Edmunds anglican church, 
Adventistkirken, Den finske kirken, Det latviske kirken, den islandske kirken, Den norske kirke. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/trefoldighetskirken/aktuelle/2022-04-11%20bygningsarbeid/
file://///intern.kirkepartner.no/hjemmekatalog/PB899/Documents/PKB/Program%20høst%202022%20.pdf

