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Søndag 2. april  

Konsert kl. 14.30 

Oslo Chorale Selskap og Barokkanerne fremfører J.S. Bachs Johannespasjon. Billetter på ticketco.no. Mer info på ochs.no. 
Kveldsmesse på palmesøndag kl. 19 

Pål Kristian Balstad, liturg. Torbjørg Aalborg, medliturg. Marius Skjølaas, orgel. Capella Trinitatis. Nattverd. Kirkekaffe. 

  

Velsignet Gud og faren til vår Herre Jesus Kristus, 

som etter sin rike barmhjertighet igjen har født oss til et levende håp  

gjennom Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 

1 Peter, 1: 3 

Nyhetsbrev 4/2023 
Det er snart påske og det går mot lysere tider. I Trefoldighetskirken har vi med oss forsoning som overskrift i 

vårsemesteret. 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. 

Den stille uke  

Åpen kirke og gudstjenester  
Kirken er åpen for lystenning, bønn og stillhet på tirsdag, onsdag, skjærtorsdag og påskeaften kl. 12-14. Gudstjenester for 

soknet i den stille uke og påske tar stede i Oslo domkirke. Se www.oslodomkirke.no for mer informasjon. Fra 11. april er det 

vanlig åpningstider: tirsdager og onsdager kl. 16-18, torsdager og lørdager kl. 12-14.  

  Søndag 16. april kl. 19  

Kveldsmesse på 2. søndag i påsketiden 

Pål Kristian Balstad, liturg. Torbjørg Aalborg, medliturg. Marius Skjølaas, orgel. Capella Trinitatis. Nattverd. Kirkekaffe. 

  Lørdag 22. april kl. 12  

Lanseringsarrangement – Tre kirker i hjertet av Oslo 

Det har siden 2020 vært arbeidet med en visjon om Tre kirker i hjertet av Oslo: Domkirken, Trefoldighet og Grønland kirke. Kirkene 

har ulike profiler, og sammen skal de utfylle hverandre og gi et tilbud til hele bispedømmets og byens befolkning. Denne dagen 

lanseres prosjektet med arrangement og vandring i de tre kirkene. Arrangementet begynner i Domkirken kl. 12 med en hilsen fra 

Biskop Kari Veiteberg, orgel konsert og omvisning. Deretter er det Kirkeskog-utstilling, etiopisk kaffeseremoni og musikk. Etterpå er 

det guidet byvandring på vei til Grønland kirke hvor dagen avsluttes. For mer informasjon se www.trefoldighet.no.   

  
Søndag 23. april kl. 19  

Kveldsmesse på 3. søndag i påsketiden 

Pål Kristian Balstad, liturg. Målfrid Finnseth, medliturg. Marius Skjølaas, orgel. Oslo Chorale Selskap. Nattverd. Kirkekaffe. 

  
Søndag 30. april kl. 19  

Kveldsmesse på 4. søndag i påsketiden 

Pål Kristian Balstad, liturg. Torbjørg Aalborg, medliturg. Marius Skjølaas, orgel. Capella Trinitatis. Nattverd. Kirkekaffe. 

  
Søndag 7. mai kl. 19  

Kveldsmesse med markering av frigjøringsdagen 
Pål Kristian Balstad, liturg. Målfrid Finnseth, medliturg. Marius Skjølaas, orgel. Capella Trinitatis. Nattverd. Kirkekaffe. 
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