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Allerede i det gamle Israel feiret man en 
fest der man takket Gud for det man 
hadde høstet inn av markens grøde.  
 Her i landet er dagen blitt slått sammen 
med en annen gammel helligdag nemlig 
Mikkelsmess, som ble feiret 29. sept. 
Den stammer fra middelalderen og er en 
av de få katolske høytidsdager som over-
levde reformasjonen. Grunnen til det er 
nok at Mikkelsmess ikke var no-
en helgendag.  
Med reformasjonen skulle all helgendyr-
kelse ta slutt. Mikkelsmess er derimot en 
engledag, en høytidsdag for erkeengelen 
Mikael. I den bibelske tradisjon fins det 
fire erkeengler: Mikael, Gabriel, Rafael 
og Uriel. Erkeengelen Gabriel kjenner vi 
alle fra juletekstene. Det var han som 
fortalte jomfru Maria at hun skulle bli 
mor til Jesus - Guds sønn. Gabriel er 
en juleengel. De andre vet vi lite eller 
ingen ting om.  
Men erkeengelen Mikael kan vi litt lese 
om i Danielsboka og i  
Johannes Åpenbaring. Han er en strids-
engel, en kampengel. Han sloss mot de 
onde makter og overvant til slutt Den 
store draken som er den onde sjøl, også 
kalt Satan.  
Så kan en lure på hvorfor de gamle la 
feiringen av denne dagen akkurat til 29 
sept. altså om høsten? De hadde ofte en 
dypere mening med tingene de gamle.  
Og her på denne dagen kan vi tydelig se 
hvordan kirkeårets ulike fester passer 
sammen med årstidenes skiftning:  
Jula er for oss her nord det store lyset 
som skinner opp i vintermørket.  
Påsken med Jesu død og oppstandelse 
bærer i seg både vinterens død og vårens 
spirer til nytt liv.  

Sommeren har de lyse og glade pinse-, 
St.Hans- og Olsok-festene.  
Men hva har vi egentlig til å verge oss med mot 
høstmørket og høstdepresjonene?  
De som har gransket litt i kirkens høsttra-
disjoner finner altså 
en stor fest om høsten MIKKELSMESS 
også kalt ALLE ENGLERS dag. Det var en 
meget populær en folkelig fest, der alle 
deltok på sin måte. Den ble nettopp 
knyttet til at alt høstarbeide var ferdig og 
markens grøde var brakt vel i hus. Denne 
festen ble ikke bare dyrket omkring i 
hjemmene, men også i kirkene slik vi 
altså fremdeles gjør.  
Slik erkeengelen Mikael kjempet mot 
den onde makt, mot Draken og vant over 
han, slik må vi kjempe mot høstmørket 
og undergangskreftene i våre egne sinn. 
Mikkelsmess var en fest der menneskene 
hentet kraft til å kjempe mot den lam-
mende følelsen av avmakt og oppgivelse. 
Det er vel nettopp om høsten vi trenger 
slike oppmuntringer mest - da gråfargen 
og tungsinnet lett sniker sig innpå oss.  
På en måte faller det lett å feire en slik 
høsttakkefest. Høsten er jo ikke bare grå 
og tung. Stadig kan vi oppleve en intens 
vakker høst, med gnistrende farger og 
solskinn dag etter dag. Det er mye å gle-
de seg over og å takke for. 
Samtidig vet vi at høstfargene har kort 
levetid. Det skal bare en skikkelig høst-
storm til og alt er borte, på et øyeblikk er 
alt nakent og bart og dødt. Høsten går 
ubønnhørlig mot mørke og kulde og 
død.  
Derfor trenger vi en slik stor høstfest 
også i vårt kirkeår. 
 

 

 

MIKKELSMESS  - HØSTTAKKEFEST  
Av prest Arne Sand 
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Ruth Elsässer 

«St. Michael» 



1. I østen stiger solen op, 
den spreder guld på sky, 
går over hav og bjergetop, 
går over land og by. 
  
 3.Den hilser os endnu så smukt 
fra edens morgenrød, 
hvor træet stod med evig frugt, 
hvor livets væld udflød, 
  
5.Og med Guds sol udgår fra øst 
en himmelsk glans på jord, 
et glimt fra paradisets kyst, 
hvor livets abild gror. 
  
7.Du soles sol fra Bethlehem! 
Hav tak og lov og pris 
for hvert et glimt fra lysets hjem 
og fra dit paradis 

 
2.Den kommer fra den favre kyst, 
hvor paradiset lå; 
den bringer lys og liv og lyst 
til store og til små. 
  
4.Den hilser os fra lysets hjem, 
hvor størst Guds lys oprandt 
med stjernen over Bethlehem, 
som østens vise fandt. 
  
6.Og alle stjerner neje sig, 
hvor østens sol går frem: 
Den synes dem hin stjerne lig, 
der stod ved Bethlehem. 
. 

I østen stiger solen op 
Tekst: B. S. Ingemann, 1837 

Melodi: C. E. F. Weyse, 1837 

Hans Geissberger  «Morgenstimmung 
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Korpset spiller dog ikke bare 

«17. mai-musikk» - «Ja, vi els-

ker dette landet» og 

«Gammel jegermarsj»!  

Kari Gjetrang, styreleder for 

musikkorpset, er entusiastisk 

fremsnakker av korps og i 

særdeleshet Bygdøy skoles musikkorps. «Korpset 

har et bredt repertoar som gjenspeiler årets begi-

venheter», sier hun i samtale med Vårt Nærmiljø. 

Fra mars til mai er det marsjer! Opp mot jul er det 

julemusikk. Ellers det film- og popmusikk og annen 

egnet musikk for samspill. Musikk til konserter, til 

loppemarkedet, Familiedagen på Bygdøhus, Bygdøy-

mila, kirkens jubileum! 

Korpset er 70 år i år og det kunne jo ikke gå upåak-

tet hen. Lørdag 16.juni slo korpset bokstavelig talt 

på stortromma. 8 andre korps ble invitert til en stor 

jubileumsfeiring på Bygdøy. Og Hans Majestet Kong-

ens gardes musikkorps bidro med korpsmusikk og 

drilltropp i verdensklasse! Etter konserter på Folke-

museet og Vikingskipene marsjerte alle samlet til 

Bygdønes for en grandios oppvisning med gardens 

drilltropp som et høydepunkt. Det var utrolig mor-

somt og inspirerende å høre så mye flott musikk. 

Et eget musikkstykke ble laget for anledningen 

«Bygdøy Rapso». Korpsets dirigent, Thomas Duls-

rud, hadde komponert musikken, mens korpsmor 

Anne Sund hadde skrevet teksten. Det ble avspilt av 

alle korpsene i supert samspill.  

Festdagen ga et veldig godt bilde av hva musikk og 

korps har å si for fellesskapet. Det bringer glede. Og 

de som spiller i korps opplever denne gleden hver 

uke når de møter til øving og samspill. Musikkorps 

er en fellesaktivitet. Det er det samlede resultatet 

som teller. Her er det ikke snakk om å «toppe la-

get». Det viktigste er at det lyder bra samlet. Og når 

den enkelte øver og yter sitt beste, blir det bra! Da 

blir ens eget instrument så stort som et helt orkes-

ter. En fantastisk opplevelse vet alle som spiller i 

Siden 1948 har barn og unge i sine gråblå uniformer og blanke instrumen-

ter ledet an i 17.mai-toget fra Bygdøy skole via Frimurerhjemmet til Folke-

museet og Festplassen der. Glade, fengende rytmer har satt oss i festhu-

mør. Hva hadde 17. mai vært uten korps? Norges korpstradisjon er faktisk 

unik takket være barnetogene og behovet for musikalsk akkompagnement 

på vår nasjonaldag. 

Bygdøy skoles musikkorps! 

—en livskraftig 70 åring 

«Lovpris Gud med hornblåsing. Lovpris ham med strengeinstrument og harpe. Lovpris ham 

med tamburin og ringdans. Lovpris ham med strenger og pipe. Lovpris ham med velklingen-

de cymbaler. Lovpris ham med larmende cymbaler.» – SALME 150:3–5. 
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korps og orkester. Og har man først lært å spil-

le et instrument, har man lært noe for livet.  

Korpset – en lokal musikkskole 

Korpset har i dag 25 – 28 medlemmer, 13 i ho-

vedkorpset. De tilbyr både en-til-en under vis-

ning og fellesundervisning med profesjonell 

dirigent og instruktør. Hver tirsdag ettermid-

dag er det først individuell undervisning og 

deretter samspill. Korpset er å regne som en 

lokal musikkskole der notelære og instrument-

opplæring foregår hver uke. 

Kari Gjetrang har et stort ønske om at korpset 

skal bli en mer integrert del av Bygdøy skoles 

aktiviteter. Skolen har faktisk et orkester som 

kan bidra i teateroppsetninger og forstillinger 

gjennom skoleåret. Korps og orkester er en 

strålende arena for barn og unge til å oppdage 

og utvikle evner og talenter. Og for foreldre er 

det en glede å bivåne at alt strevet med å 

håndtere instrumenter, gir resultater. For det 

gir resultater å øve på et instrument. Man blir 

selv flink, og samspillet med de andre blir 

bedre.  

Foreldrenes innsats er vesentlig her som i alle 

andre sammenhenger i barns oppvekst. Det er 

en myte at korpsforeldre må bidra så mye med 

frivillig innsats. Denne myten henger igjen fra 

den gang det bare var korps som fritidsaktivi-

tet for barn og unge. Nå kreves det vel så mye 

av foreldre på fotballen, sangkoret, tennisen, 

speideren. Og korps er et lavterskeltilbud. Det 

koster 3300,- i året å være med i korpset.   

I de siste årene har styret i korpset gjort en 

formidabel innsats med å søke om penger – og 

de har fått god støtte fra ulike fond til å fornye 

instrumentparken og få laget nye uniformer. 

Det gis økonomisk støtte til korps i Norge gjen-

nom Norges Musikkorps Forbund (NMF), men 

for å gjøre slike ekstra løft må det større mid-

ler til. Dugnadsinnsats fra foreldre på loppe-

markedet, 17. mai selvfølgelig og parkerings-

vakt når det er julemarked på Folkemuseet, gir 

også viktige bidrag for at man kan ha  faglig 

gode instruktører og ha et godt aktivitetsnivå 

for korpset. Og jo flere som er med, jo mor-

sommere blir det både for musikanter og for-

eldre 

Orkester for voksne 

Det er mange som spilte i korps da de gikk på 

skolen. Og så ble det med det. Og så er det alle 

de som har en hemmelig drøm å kunne hånd-

tere for eksempel en saksofon!  

Det er et voksenorkester i gang i kjølevannet 

av skolens musikkorps. Vil du være med? Kon-

takt Kari Gjetrang kari@expology.no  

Hva kan du gjøre for korpset 

Gaver kan være så mangt. Korpsets hjemme-

side trenger å friskes opp. Kan du hjelpe? Pla-

kater til ulike arrangementer trenger også et 

dyktig blikk og hjelp til utforming. Kontakt ka-

ri@expology.no   

                                                       

 

 

 

 

 

 

Bygdøy skoles musikkorps 

Aspirant fra 2. klasse. Etter to år avanse-

rer man til hovedkorpset. 

Aspiranter og hovedkorps øver hver tirs-

dag 16 - 20 på Bygdøy skole. Det er først 

enetimer og etter en matpause er det 

samspill. 

Kontingent kr. 1650,- pr. semester. Søs-

kenrabatt. Oppstartsemester aspiranter 

kr. 975,-. 

Har du spørsmål? Kontakt Kari Gjetrang 

kari@expology.no  



Übung macht der Meister 
Av: Hans Magnus Borge 

Et korps oppstår ikke sånn av seg selv. Det kreves 

mye øving. Både for den enkelte og hele korpset.  

Derfor møtes korpset hver tirsdag på Bygdøy sko-

le for å øve. Det blir både instruksjon individuelt, 

i grupper og hele korpset. 

Under treningen fikk vi en prat med  dirigent og 

instruktør Thomas Dulsrud.  Selv begynnte han 

ikke i skolekorps, men på kulturskole. Så via H M 

Gardens musikkorps til profesjonell musiker. Han 

karakteriserer  oppslutningen om korpsene som 

stabil.  

Bli venn med korpset 

Bygdøy skoles musikkorps inviterte i 2016 Bygdøys befolkning til å "bli venn med korpset". 

Korps-vennene betaler inn kr 400 (noen velger selv å høyne dette) pr kalenderår til kontonr 

1609.04.13280. 

De som ønsker informasjon fra korpset registrerer sin mailadresse på innbetalingen og får 2 

ganger i året en mail om hva vi har gjort siden sist og hva som planlegges av aktiviteter, kon-

serter etc. Korpsets webside er https://korpsbygdoyskole.com/ - eller klikk QR-koden ved si-

den av 

Vårt Nærmiljø 
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Slik beskriver Hallvard Vonen noe av opplevelsen av å 

spille i korpset der han begynte som aspirant i 2. klas-

se – og fortsatt trår til ved behov som 23-åring! Å spil-

le i korps gir en livslang glede. Musikkaktivitet er en 

del av en god hverdag. Musikk er en følgesvenn gjen-

nom hele livet. Og det å ha lært noter, vite om de 

ulike musikkinstrumentene og deres klang og 

«virkeområde» i musikkstykkene, er en verdifull kunn-

skap å ha med seg på konserter, i operaen, på show. 

Man har lært å lytte seg frem til musikkenes ulike 

«ingredienser», og musikkopplevelsene blir rikere og 

mangefasettert.  

Hallvard snakker begeistret her han sitter og snakker 

med oss i Vårt Nærmiljø. Han har satt av noen mor-

gentimer i sin travle studenttilværelse – master i ma-

tematikk - for å kunne formidle gleden det er å ha 

vært med i Bygdøy skoles musikkorps! Ja, og så får 

man jo venner på tvers av klassetrinnene. Det er mor-

somt og hyggelig i hverdagen. Spesielt gøy er det med 

turer rundt omkring i Norge og utlandet. Norske korps 

er populære å ha på konserter fordi det er barn og 

unge som spiller. 

Og så er det sommerkursene som Norges Musikkorps 

Forbund (NMF) arrangerer. Dem anbefaler Hallvard 

på det varmeste. Lærerikt og morsomt, og tilpasset 

det alderstrinnet man er på. På NMFs hjemmesider 

www.musikkorps.no finner man mye informasjon om 

korps og kurs. 

Alt er naturligvis ikke bare fryd og gammen, presiserer 

Hallvard. Øving. Øving. Øving. Det er jo ikke bare 

moro, men med alt man ikke kan, så må det jo læres, 

og for å bli god nok, må det terpes. Med musikk som 

med dribling av fotball. Det kommer ikke av seg selv.  

Oppskriften er i det minste å ta i instrumentet hver 

dag. Da kan det hende at man fristes til å spille litt. Og 

litt er faktisk avgjørende mye mer enn ingenting! Av 

og til kommer aha-opplevelsen. Jeg kan!  Når man da 

kommer på øvelsen og skal spille sammen med de 

andre, er alle kjedelige øvingstimer glemt. Godt sam-

spill er avgjørende for motivasjonen, sier Hallvard. Et 

korps er et lagspill, og det at alle investerer i spillet, 

gjør det hele kjempegøy! Korps er en aktivitet som gir 

et fellesskap, men også individuelle ferdigheter du har 

glede av utenom korpset. Det er bare å gi seg i kast! 

Under 70-årsfeiringen hadde Hallvard fått den store 

oppgaven å være konferansier. Jubileet var utrolig 

godt arrangert av korpsets styre, så det å lede arrang-

ementet vare bare moro, sier Hallvard. Vi som var 

tilstede kan sier oss enige. Det hele var supert. 

Supert styre, supre foreldre, super dirigent og supre 

instruktører – gir supert korps! De voksnes nærvær på 

øvelsene og under arrangementer er utrolig viktig, 

kan Hallvard se i etterkant av barneårene. Når man er 

midt i det, skjønner man jo ikke hva foreldre fikser og 

ordner. Og i Bygdøy skoles musikkorps har de voksne 

sørget for en inkluderende kultur der det er lett å 

komme og bidra med det man kan. Det aller viktigste 

er å hjelpe musikanten med øving hjemme, sier Hall-

vard, som også er instruktør i korpset.  

Så fyker han avgårde til sine studier med stor musikk-

glede! 

 

Å være musikant 
Tekst: Cathrine Nordlie Foto: Hans Magnus Borge 

Det er en egen, stolt følelse å gå på skoleveien en gråkald høstmorgen bærende på en grønn kasse med ditt 

navn på. Inni ligger en blank kornett. Den har du spilt på i flere omganger i uken som har gått. Faktisk har 

du fått til noe som var litt vanskelig på forrige øvelse i korpset. I dag skal du få det til sammen med de 

andre. 
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Hva gjør man når man feirer 70 år. Jo – man invite-

rer venner og kolleger til et selskap. 

Så da Bygdøy skoles musikkorps fylte 70 år var det 

naturlig å invitere andre musikkorps til en flott fød-

selsdagsfest.  

For et korps er ikke 70 år noen alder. For det er jo 

en stadig fornyelse. Mange «eldre» korpsmedlem-

mer hadde også funnet veien og spilte med.—mer 

eller mindre medaljebehengte 

Og en flott festdag ble det. På den siste av det flotte 

sommerdagene i juni samledes 7 korps pluss fød-

selsdagsbarnet til en fest på Bygdøy. Først marsjerte 

korpsene gjennom nærmiljøet. Med konsert både 

ved Vikingskipshuset og på Folkemuseet. Mange 

turister fra nær og fjern fikk en rask innføring i nors-

ke skolekorps.  

Et eldre ektepar fra Spania tok seg like godt en 

svingom til musikken.  

Til slutt marsjerte alle til Bygdønes. Her satte HM 

Kongens Garde en 

ekstra spiss på dagen 

med musikk og opp-

visning av drilltrop-

pen. Nye turister fikk 

et ekstra tilskudd til 

severdighetene. Til 

slutt spilte alle korps-

ene og Gardemusikken «Gammel jegermarsj».  

Og etterpå var det pølser, is og 

kaker til alle. Er det bursdag så er 

det bursdag! 

«Vårt Oslo»—nettavisen laget en 

flott reportasje. Les av QR-koden 

så får du hele reportasjen med 

mange bilder 

Skolemusikkens bursdag. 

Tekst og foto: Hans  Magnus Borge 
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Onsdagsklubben i Bygdøy menighet 

Onsdagsklubben  er et tilbud til barn fra 4  til 8 år. De møtes hver onsdag—derav navnet—på Fredriks-

borg.  Her er det sang, eventyr og aktiviteter. De deltar også i kirken ved andre arrangementer i menig-

heten. Sigrid Solberg har ledet onsdagsklubben frem til i sommer. Menigheten og alle barna er svært 

takknemlige for arbeidet og det personlige engasjementet hun hadde for Onsdagsklubben.   

Louise Park Myhre har overtatt etter Sigrid. 

Alle barn i denne aldersgruppen er «medlemmer». Hver onsdag kommer barn til Fredriksborg for et 

godt samvær. 

Bruk innlagte  giro for å gi din gave til Onsdagsklubben. 

Onsdagsklubben deltar på mange arrangementer i menigheten. Her under 50-års jubileet 
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Høsttakkefesten har blitt en fin familietradisjon for mange og 

barna i onsdagsklubben hadde 

også i år øvet inn et stykke.  

I år var det fortellingen om Je-

sus og den lamme mannen som 

skulle dramatiseres. 

Særlig imponerende denne 

gangen var oppfinnsomheten 

rundt det å senke den lamme 

mannen ned gjennom taket, 

etter å ha båret ham ned hele 

midtgangen. Den lamme ble pent og forsiktig løftet ned fra 

prekestolens trapp, under gelenderet og ned til Jesus. 

Barna hadde selv laget effekter og dekorert lysholdere med 

silkepapir samt lagt 

frem frukt og grønnsa-

ker som de hadde 

båret inn under inng-

angsmarsjen. Fin høst-

stemning. 

Barna ledet også frem 

salmer også det med 

innøvde symbolske trinn og armbevegelser. 

Dagens organist, Håvard Ringsevjen, gjorde en strålende jobb 

og fikk stående applaus etter postludiet. 

Dagens samlingsbønn ble fremført av Anneline Emanuelsen. 

Dagens tekst ble lest av Jakob Snilsberg 

Ingen ordentlig høsttakkefest uten pynting av kirken med 

blomster, duftende bakverk og kaffe til etter gudstjenesten. De 

ansvarlig for den hyggen 

var 

Kari Nordheim og hennes 

barnebarn som var kirke/

serveringsvert og som 

hadde stått for bakingen, 

saft og kaker til stor gle-

de for barn og voksne. 

Louise Park Myhre som 

gjorde en god jobb som 

kirketjener.   

Kirken var pent pyntet 

med blomster for anled-

ningen. 

 

 

 

 

Høsttakkefest i Bygdøy kirke 23. september 
Herre, hvor mange dine gjerninger er! 
Og alle har du gjort med visdom, 
 jorden er full av det du bærer fram. 

Utdrag fra dagens tekst Salmenes bok 104:24-28 

 

Av: Jacob Snilsberg 

Nattverden ble et hyggelig innslag for de små som fikk dyppe 
brødet i vinen. 

Fredriksborg er 100 år 

Det feirer vi med en jubileumsgudstjeneste   

Fredriksborg  søndag 28. oktober kl. 18:00 

Det blir foredrag om historien og andre innslag. 

Og selvsagt litt servering! 
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Nordisk  

Bibelmuseum. 
Av: Dag-Erik Nordlie 

Det er åpnet et nordisk bibelmuseum i Oslo med 

mange spennende kulturhistoriske gjenstander. Mu-

seet, som holder til i Nedre Slottsgate 4c, er det enes-

te av slikt slag i Norden. 

Hoveddelen av museets utstilling består av en sam-

ling på over 3000 bibler som er samlet av gründer 

Rune Arnhoffs. Samlingen 

inneholder et variert utvalg 

av norske, nordiske og 

utenlandske bibler. 

Her finner vi en side fra den 

originale Gutenberg Bibel 

fra rundt1455. Bibelen (på 

latinsk) var den første mas-

seproduserte boken som 

ble trykket hos Gutenberg og på museet finnes den 

en enkelt side fra denne tiden. Videre har de et ek-

semplar av  Gustav Vasas bibel fra 1541 som er den 

første nordiske bibel. Christian III’s bibel fra 1550 er 

den første norske/danske bibel. 

Men det er ikke bare trykte bibler. Vi vet jo at de aller 

første biblene ble skrevet for hånd, gjerne av munker 

i de mange klostre som fantes i Europa. Museet har 

flere enkeltsider fra gamle håndskrevne bibler. 

En trykkpresse fra middelalderen har de også på mu-

seet og på denne kan besøkende trykke dine egne 

saker. 

Ingen selvfølge å ha en bibel i bokhyllen! 

Før i tiden var en bibel eller et eksemplar av det nye 

testament selvskrevet i de fleste hjem og i mange 

tilfeller kanskje den eneste boken som fantes i et 

hjemmet.  

Illustrerte familie bibler var ganske vanlig å finne i 

mange hjem og i slike bibler var det gjerne en side 

der man kunne skrive inn navnene på alle i familien, 

nesten som et familie-tre, og etter hvert gikk boken 

kanskje i arv til neste generasjon. En slik familie bibel 

utgitt av Gyldendal i 1934 har en vekt på 6.5 kilo. Ing-

en bok man leste på sengen med andre ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra- disjonen med 

familie bibler i bokhyllene er i dag langt mindre van-

lig. Snaut halvparten av oss har en bibel i huset, og 

færre vil det bli etter hvert som trykte bøker forsvin-

ner mer og mer. Likevel, det selges mellom 50.000 og 

60.000 bibler i Norge hvert år. 

Museets formål 

Å gjøre Bibelens historie og dens innhold tilgjengelig 

og kjent ved å gi svar på følgende spørsmål:  

- Hvem skrev bibelen 

- Hva inneholder bibelen 

- Hvor er bibelen skrevet 

- Hvilken motstand har bibelen 

overlevd 

- Hvordan har bibelen påvirket 

språk, kultur, verdier og samfun-

net for øvrig. 

 

«Kvadraturen» i hovedstaden har i sommer fått en ny 

museums attraksjon.  
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Fra Aslak Bolts bibel 
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Spesielle og kjente bibler. 

Det finnes en rekke bibler som har en spesiell posi-

sjon.  

 

En slik bibel er «Aslak Bolts» bibel som er Norges 

eneste bevarte håndskrevne bibel fra ca. 1250. Den 

inneholder også en rekke praktfulle illustrasjoner og 

tre av disse ble utgitt på frimerker i 1977. 

Andre kjent bibler er selvsagt Gutenbergs bibler, Gus-

tav Vasas bibel fra 1541, den  trebinds store Hambur-

gerbibelen fra 1255 og den utgaven av bibelen som 

det er trykket flest eksemplarer av; King James I bibel 

som er en engelsk oversatt utgave og som ble påbe-

gynt i 1604 og var ferdig i 1611. Gjennom det britiske 

kolonivelde fikk King James versjon (KJV) en utrolig  

utbredelse og i mange av koloniene ble denne bibel-

versjon også benyttet som lovbok, og derigjennom 

vært med å påvirke lov utviklingen i mange land. Vi 

må ikke glemme at i mange år ble bibelen tolket 

«bokstavelig» også i juridisk sammenheng. 

Bibelen tilgjengelig for alle. 

Bibelen finnes i tusenvis av oversettelser og i spesial-

utgaver for svaksynte og blinde, som lydbok og nett-

utgaver.  

.En egen «Bibelapp» er utviklet så her er man på alle 

måter «med» og møter de behov som melder seg. 

Et besøk på Nordisk Bibelmuseum kan anbefales. Her 

er det mye spennende historie 

 ALLEHELGENSDAG 

LYSMARKERING 

I BYGDØY KIRKE 
SØNDAG 4. NOVEMBER — KL. 18.00 
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Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18 – 19 
 Innskrivingssamling for kommende konfirmanter/ nysgjerrige! På Fredriksborg  

   Hva er konfirmasjon, datoer, temaer, hva kreves, leir mm.  
Tirsdag 15. januar 2019 kl. 18 

   Oppstartsamling på Fredriksborg  
Søndag 20. januar kl. 11 

    Presentasjonsgudstjeneste i Bygdøy kirke  
Annenhver tirsdag i skoleåret 

    1½ -timers samlinger  
Uke 26, 24. juni – 29. juni  
 Konfirmantleir godt sponset av menigheten, men menighetsrådet ber om en egenandel til 
 dekning av leirutgifter for hver konfirmant på kr 2000,-.  
Søndag 25. august kl. 19 
 Samtalegudstjeneste i Bygdøy kirke 
Søndag 8. september kl. 11 og kl. 13.  
 Konfirmasjonsgudstjenester. Ved stort kull blir det også konfirmasjoner på lørdag 7. september.  
 

Konfirmasjon i Bygdøy menighet 2019 

Alle som ønsker det kan følge konfirmasjonsundervisningen i Den norske kirke, men det er bare 
medlemmer og barn av kirkemedlemmer som mottar invitasjon til konfirmasjon i posten. Alle som 



Tradisjonsrike Villa Fredriks-

borg egner seg ypperlig til jubi-

leer, bryllup, konfirmasjon, 

minnesamvær eller andre an-

ledninger. Bordsetning inntil 50 

personer. Uformelle sammen-

komster inntil 80 personer. Ta 

kontakt for visning og pris. 

www.fredriksborg.net  

Telefon: 91 35 74 78  

 E-post. fborg@online.no 

Dette Skjer 

HYGGETREFF 

Det arrangeres hyggetreff på Fredriksborg vår og 

høst. 

Kontakt: Kari Nordheim, 94317303  

ONSDAGSKLUBBEN 

Dette er et tilbud til barn i alder 4-10 år som samles på 

Fredriksborg hver onsdag kl. 17.45-19.00 i sesongen. 

Her er det barnekor med øvelse, aktiviteter, andakt, 

boller, vafler og saft.  

Kontakt: Anneline Emanuelsen (se epost adresse 

ovenfor) 

UNGDOMSGUDSTJENESTER 

Ungdomsgudstjenesten er et samarbeid mellom Frog-

ner og Bygdøy menighet.  

 

UNGDOMSKLUBB/MIDDAG 

Nærmere orientering etter hvert.  

TIRSDAGSKAFFE PÅ SENIORSENTERET 

Arne Ø. Slørdahl 

Kapellan 
as466@kirken.no 

Rut Ugland 

Sogneprest 
ru693@kirken.no 
 

Margunn Sandal 

Sogneprest 
ms952@kirken.no 

Heidi Park 

Leder i Menighetsrådet 

heidpark@gmail.com 

Vetle S. Halvorsen 

Kantor 
vh326@kirken.no 

Anneline Emanuelsen 

Leder for trosopplæring 
ae948@kirken.no 

 

Ole Andreas Gjerull 

Menighetskonsulent 

og725@kirken.no 

Jens J. Lie 

Daglig leder 
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Oktober 

Søndag 7. oktober – 20. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Sand. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 14. oktober – 21. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 21. oktober – 22. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Sand. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 28. oktober – Bots- og bønnedag 

Jubileumsgudstjeneste på Fredriksborg menighetshus kl. 

18.00. 

v/Arne Slørdahl og Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen. 

Fiolin: Hjørleifur Valsson. 

November 

Søndag 4. november – Allehelgensdag 

Gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 18.00. 

v/Alle prestene. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 11. november – 25. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Margunn Sandal. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 18. november – 26. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Sand. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 25. november – Siste søndag i kirkeåret 

Kveldsmesse på Fredriksborg menighetshus kl. 19.00. 

v/Margunn Sandal. Org. Vetle Halvorsen 

Desember 

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden 

Lysmesse i Bygdøy kirke kl. 18.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden 

Familiegudstjeneste med Lys våken i Bygdøy kirke kl. 

11.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Sand. Org. Håvard Ringsevjen 

Torsdag 20. desember 

Skolegudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 09.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Håvard Ringsevjen 

Barnehagegudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 10.30. 

v/Arne Slørdahl. Org. Vetle Halvorsen  

Søndag 24. desember – Julaften 

Gudstjenester i Bygdøy kirke kl. 14.00 og 16.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 25. desember – Juledag 

Høytidsgudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Rut Ugland. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 30. desember – Søndag etter jul 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Håvard Ringsevjen 

Gudstjenester i Bygdøy menighet høsten 2018 
Med forbehold om endringer. Se gudstjenestelisten i Vårt Land og Aftenposten 

Vårt Nærmiljø Bygdøy - Utgis av Bygdøy menighet i Oslo.  

Redaksjonen - Cathrine E. Nordlie — cathrine.nordlie@gmail.com —957 45 766 

Rut Ugland, Finn Fadum, Hans M. Borge, Jacob Snilsberg.  

Hjemmeside – https://kirken.no/bygdoy 

Webredaktør: Hans M. Borge -  hans.magnus@borge.priv.no 

Adresse - Vårt nærmiljø Bygdøy, Fredriksborgveien 18, 0286 Oslo. 

Postadresse - Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo 

Annonser: Ta kontakt med redaksjonen — 901 50 554 

Trykk: Zoom Grafisk AS 
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Vi har satt inn såkalte QR-koder for websider. 

Søk etter «QR-skanner»  e.l. i Google Play 

eller  Aoo-store og installer app. 


