
«No livnar det i lundar, no 
lauvast det i li, den heile 
skapning stundar no fram til 
sumars tid» skrev Elias Blix 
så vakkert om våren. Ja, det 
er mange som kan kjenne 
på gleden over håpet og 
livet som vender tilbake nå 
som det er påsketid og mai. 
Salmen til Blix, setter og 
ord på drømmen om fred—
fred i verden med frihet og 
rettferd for alle.  

Som freds– og 
forsoningskirke ønsker vi å 
arbeide for rettferdighet og 
fred ved å lytte til det som 
skjer i verden, invitere inn 
til dialog og løfte det frem 
for Gud i bønn. I mai 
måned er det mange 
sammenhenger hvor dette 
kommer til uttrykk, for 
eksempel gjennom Åpen 
kirke—hver dag. Vi vil 
legge til rette for at 
Ukrainske flyktninger og 
andre kan ha en åpen kirke 
å komme til for å tenne lys, 
be og kanskje ha noen å 
snakke med.  

4. mai kl. 20 samles vi til 
gudstjeneste for å løfte 
frem arbeidet Sannhets– og 
forsoningskommisjonen 
gjør for å kartlegge hvilke 
konsekvenser dette hadde 
for samer, kvener, norsk-
finner og skogfinner. Preses 
Olav Fykse Tveit preker. 

8. mai kl. 19 samles vi til 
gudstjeneste i 
takknemlighet for 
frigjøringsdagen i 1945. 

10. mai kl. 1830 inviterer vi 
til økumenisk tidebønn i 
samarbeid med Areopagos. 

11. mai kl. 19 er det 
musikkmeditasjon  med 
Marit Steinsli, Ulla Käll og 
Audun Sandvik. Fri entré. 

FORSONING OG FRIGJØRING  

3. MAI 2022 

NUMMER 4/ 2022 

N Y H E T S B R E V 

VIKTIGE DATOER 

Mai 
 
Kl. 20: Kveldsmesse. 
Preses Olav Fykse Tveit 
preker.  

4 

Mai 
 
Kl. 19: Kveldsmesse på 
frigjøringsdagen. Oslo 
Chorale selskap.  
 

8 

Mai 
 
Kl. 19: Kveldsmesse med 
kirkekaffe. 

15 

Mai 
 
Samarbeidsprosjekt med 
Svenska kyrkan. Biskop 
Kari Veiteberg og biskop 
emeritus Eva Brunne 
deltar. Mer info kommer. 

21 

Mai 
Kl. 19: Kveldsmesse med 
kirkekaffe. 

22 

Mai 
Kl. 19 Evensong med Oslo 

Chorale Selskap 

29 

Faste  

aktiviteter: 

 

 

 

 

Åpen kirke: 

Mandag kl. 16-18 

Tirsdag kl. 16-18 

Onsdag kl. 16-18 

Torsdag kl. 12-14 

Fredag kl. 16-18 

Lørdag kl. 12-14 
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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: 2. juni 2022.  

Send mail til: ta986@kirken.no 

 

 

 

Allerede helgen etter 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.  

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE KIRKE? 
Har du lyst å 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 se, nå er vinteren slutt, 

regnet er over, det er borte. 

Blomstene kommer til syne 

på marken; sangens tid er 

kommet, turtelduen kurrer i 

vårt land.»  
           Høysangen 2, 11-12 

Vi leser salme 31  

mandag, tirsdag, 

onsdag og fredag kl. 17, 

torsdag og lørdag kl. 13. 


