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Salige er de som skaper fred, 
for de skal kalles Guds barn. 

      Matt 5, 9 
 
 

 
 
Trefoldighetskirken |  Freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet 



 GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER 
I TREFOLDIGHETSKIRKEN VÅREN 2023 

 

 

  8. januar kl. 19 Kveldsmesse, Kristi åpenbaringsdag.  
Trefoldighet Jentekor. Halvor Moxnes preker. Kirkekaffe. 

15. januar kl. 19 Kveldsmesse, andre søndag i åpenbaringstiden. 
Sangere fra Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 

22. januar kl. 19 Kveldsmesse, tredje søndag i åpenbaringstiden.  
Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 

29. januar kl. 19 Evensong, fjerde søndag i åpenbaringstiden.  
Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 

  5. februar kl. 19 Kveldsmesse, markering av samefolkets dag. Capella 
Trinitatis. Kirkekaffe. 

12. februar kl. 19 Kveldsmesse, Kristi forklarelsesdag.  
Sangere fra Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe.   

19. februar kl. 19 Kveldsmesse, fastelavnssøndag.  
Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 

22. februar kl. 18 Askeonsdagsmesse.  
26. februar kl. 19 Evensong, første søndag i fastetiden.  

Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
  5. mars kl. 19 Kveldsmesse, andre søndag i fastetiden.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
12. mars kl. 19  Evensong, tredje søndag i fastetiden.  

Oslo Chroale Selskap. Kirkekaffe. 
19. mars kl. 19 Kveldsmesse, fjerde søndag i fastetiden.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
26. mars kl. 19 Kveldsmesse, Maria Budskapsdag. Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon. Trefoldighet jentekor. Kirkekaffe.  
  2. april kl. 19 Kveldsmesse, Palmesøndag.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
6.-10. april    Påskens gudstjenester i Oslo domkirkes sokn.  

For program se www.oslodomkirke.no.  
16. april kl. 19 Kveldsmesse, andre søndag i påsketiden.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
22. april Lansering av Tre kirker i sentrum 
 Mer informasjon kommer på www.trefoldighet.no  



23. april kl. 17 Evensong, tredje søndag i påsketiden.  
 Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe.  
30. april kl. 19 Kveldsmesse, fjerde søndag i påsketiden.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
 7. mai kl. 19 Kveldsmesse, femte søndag i påsketiden. Markering av 

Frigjøringsdagen. Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
14. mai kl. 19  Kveldsmesse, sjette søndag i påsketiden.  

Sangere fra Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
21. mai kl. 19 Kveldsmesse, søndag før pinse.  

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
28. mai kl. 19 Evensong, søndag før pinse.  

Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
28.-29. mai   Pinsens gudstjenester i Oslo domkirkes sokn.  

For program se www.oslodomkirke.no. 
  4. juni kl. 19 Kveldsmesse, Treenighetssøndag.  

Sangere fra Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
11. juni  Skaperverkets dag på Filtvet. Trefoldighet Jentekor. 
 Se www.trefoldighet.no for mer informasjon.  
18. juni kl. 19 Kveldsmesse, tredje søndag i Treenighetstiden.  
 
Trefoldighetskirken
Kirken stod ferdig i 1858 og utgjør i dag 
Oslo domkirkes sokn, sammen med Oslo 
domkirke. Vårt kirkelige engasjement 
som freds- og forsoningskirke er et svar 
på kallet om å følge etter Jesus Kristus. 
«Salige er de som skaper fred, for de skal 
kalles Guds barn» sa Jesus i Bergpreken, 

og utfordrer til å arbeide for forsoning, 
rettferdighet og fred. Gjennom Ham ble 
forsoningens tjeneste gitt, og arbeidet er 
forankret i troen på den treenige Guds 
handling i og med verden. I denne 
erkjennelsen henter vi inspirasjon til å 
være en modig, raus og relevant kirke.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TREFOLDIGHET JENTEKOR 

Trefoldighet jentekor består av sangere fra 5-18 år. De 

deltar jevnlig på gudstjenester og konserter i 

Trefoldighetskirken og Oslo domkirke. Koret har 

øvelser i Trefoldighetskirken på torsdager 16.30-19.00. 

Spørsmål? Send mail til dirigent Edle Stray-Pedersen; 

edle.stray-pedersen@operaen.no. 

 

FERIEKOLONIEN 
Trefoldighet Feriekoloni er Norges eldste aktive 

feriekoloni – eller sommerleir om du vil. I over 130 år 

har barn og unge vært på ferie hos på Filtvet. Les mer 

på www.feriekolonien.no 

ÅPEN KIRKE 

Tirsdager kl. 16-18   

Onsdager kl. 16-18 

Torsdager kl. 12-14 

Lørdager kl. 12-14  

*Med forbehold om endringer 

 

FRIVILLIGHET 

Mange frivillige er med i Trefoldighetskirkens arbeid. 

Vil du være med på laget, ta gjerne kontakt med 

Torbjørg Aalborg ta986@kirken.no. Oppgavene er 

mange –vertskap i åpen kirke, liturgiske, praktiske og 

mye mer. Velkommen! 

mailto:edle.stray-pedersen@operaen.no
mailto:ta986@kirken.no


Trefoldighetskirken 
    Freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet 

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn»  
sa Jesus i Bergprekenen, og utfordret til å arbeide for forsoning, rettferdighet og fred. 

Derfor vil vi være en modig, raus og relevant kirke med tre hovedmål: 
 

Samfunnsansvar | Trefoldighetskirken inspirerer og  
utfordrer til engasjement for kirke- og samfunnsliv. 

 
Fellesskap  | Trefoldighetskirken feirer gudstjenester med  

blikk for verden og vil arbeide for å verne om skaperverk 
og menneskeverd. 

 
Fordypning   | Trefoldighetskirken inviterer til bønn, dialog og dypdykk  

for dem som søker fred og forsoning med Gud, mellom 
nasjoner og folk, skaperverket, med medmennesker og 
med seg selv. 
 

 

Facebook   www.facebook.com/trefoldighet 
Instagram   @trefoldighet 
 
 
 
 
 
 

www.trefoldighet.no 
 


