
MUSIKKHØSTEN I FAGERBORG 

 
Fagerborg kirke har et rikt musikkliv, både ved en 
rekke konserter, men også som en viktig del av våre 
gudstjenester. Sentralt står vårt flotte orgel. 
Menigheten er glade og stolte av å ha fem kor, som 
alle bidrar i gudstjenestene. Noen høydepunkter i 
høst: 
 
4. oktober - Bach i høymessen.  
Tidligmusikk-ensemblet «Early Voices» fremfører 
Bachs motett «Jesu, meine Freude» under 
gudstjenesten. 
 
25. oktober - Morgendagens stjerner 
Musikere og sangere fra Edvard Munch videregående 
skole fremfører renessanse-musikk under 
gudstjenesten. 
 
1. november - Allehelgensdag 
Tradisjonen tro fremføres Egil Hovlands 
Allehelgensmesse under gudstjenesten. Kor, 
messingblåsere og to orgler skaper en høytidelig 
ramme for en av de flotteste gudstjenestene i 
Fagerborg gjennom året.  
 
29. november – Adventsfest med Ensemble 96 
Første søndag i advent har vi som alltid med oss 
Ensemble 96 som løfter de flotteste salmene til nye 
høyder. I tillegg blir det firhendig orgel og gratis 
matiné rett etter gudstjenesten. 
 
13. desember – De ni lesninger 
Denne gudstjenesten feires etter anglikansk 
tradisjon med lesninger, salmer og kormusikk. 
Ullern Kammerkor og solister medvirker. 
 

SAMTALER OG MØTEPLASSER 

 
Trenger du en samtale med en diakon eller prest? 
Eller ønsker du å bidra som frivillig i fellesskapet 
vårt?  Ta gjerne kontakt med sokneprest Sunniva, 
eller diakon Gunn Iren.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

                           
    

 

 

 
 
 

Fagerborg MENIGHET

 Telefon:   40 81 41 06 
Adresse:  Rosenborggaten 3, 0356 Oslo  
E-post:     post.fagerborg.oslo@kirken.no 
 
Vil du gi en støtte til menighetens arbeid? 
Gave bankkonto:  1506.24.57713 
Vipps valgfritt beløp til: 55515 merk med «gave» 

 www.fagerborgkirke.no 
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GUDSTJENESTER 

 

Velkommen til gudstjenestefellesskapet i Fagerborg 
kirke. Vi ønsker at gudstjenesten skal formidle 
fellesskap med Gud og med hverandre. Motto for 
våre gudstjenester: «Sammen for Guds ansikt» 
 

Søndag 6. sept. kl 11:00 : Høymesse med dåp og 
nattverd,  Sunniva Gylver, sokneprest, Gjermund 
Brenne, kantor. Sang ved koret Con Spirito. Solveig 
Granerud takkes av som daglig leder, Line 
Andreassen ønskes velkommen. Søndagsskole, 
kirkekaffe. Offer: Acta - barn og unge i Norge 
 
Søndag 6. sept. kl 13.00 -13.30 : Teologisk 
tankesmie ved ledelse av Sunniva Gylver, 
sokneprest. 
 
Søndag 6. sept. kl 19.00: Ung og lovende – 
Bislettmesse med årets konfirmanter. Sunniva 
Gylver, sokneprest, Eirik Eng Hauge, medliturg. 
Norwegian Gospel Voices synger. Nattverd og 
kirkekaffe. 
 

Søndag 13. sept. kl 11.00 : Høymesse med dåp og 
nattverd på Diakoniens dag. Bendik Baasland, prest, 
Øystein Lund Olafsen, kantor. Gunn Iren Tangen, 
diakon. Sang ved Gospelkoret HIM. Søndagsskole og 
kirkekaffe. Offer: Diakonalt arbeid i Fagerborg 
 

Lørdag 19. sept. kl. 10.00: 
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE. Sunniva Gylver, 
sokneprest, Gjermund Brenne, kantor. Eirik Eng 
Hauge, medliturg. Sangere fra det Norske Damekor. 
Offer: Konfirmantarbeidet i Fagerborg. 
 
Søndag 20. sept. kl. 10.00, 11.30, 13.00 og 14.30: 
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE. Sunniva Gylver, 
sokneprest, Gjermund Brenne, kantor. Eirik Eng 
Hauge, medliturg. Sang ved Con Spirito. Offer: 
Konfirmantarbeidet i Fagerborg. 
 

Søndag 27. sept. kl.11.00: Bendik Baasland,  prest, 
Gjermund Brenne, kantor. Sang ved Ensemble 96. 
Kirkekaffe. Offer: Kirkens Fengselsarbeid. 
 

BARN   og   UNGDOM 

BABYSANG: for barn 0-15 mnd. Inng. kr 30,- i 
Fagerborg menighetshus. Lunsj! 
Tirsdager (unntatt høstferien) kl 12.00.  
 
SØNDAGSSKOLEN – sprell levende! 
Hver søndag (utenom skoleferie og familiegudstj.)            
i Fagerborg kirke. Vi møtes til gudstjenesten kl 11. 

Før preken går vi inn i vårt eget rom i kirken. Det er 
ingen aldersgrense - dette er for store og små! 
 

BARNESANG 
Halvtimes sangstund fra 17.30-18.00 med foreldre 
på Englebarna. Passer best for 1-4 år. Les mer 
under. 
 

ENGLEBARNA  i Fagerborg Menighetsbarnehage. 
Tilbud for familier. Felles middag, samling med 
bibelfortelling, Barnesang og legoklubb! 
Pris 30,- per person, eller 100,- per familie per gang. 
Kl. 16.15 -17.45  tirsdagene  8. og 22. sept.  
 

 AKTIVITETER OG FELLESSKAP 

 
Åpen kirke: Hver onsdag kl. 18.00-20.00 
 
Stille Messe: Vel møtt til Stille Messe i Fagerborg 
kirke hver onsdag kl 20.00 - en messe med et 
kontemplativt preg for alle som søker det. 
Velkommen til ettertanke,stillhet, lystenning, bønn, 
sang og nattverd. 
 
Fagerborg Filosofikafe: Refleksjon og samtale i kirken 
rundt de store spørsmålene. Ledet av sokneprest 
Sunniva Gylver og husfilosof Henrik Syse. Husbandet 
(en eller flere av dem) spiller. Kafebordene er trukket 
fram, enkel bevertning. 
Torsdag 3. sept. kl.20.00 
 
Bibeltreff: Velkommen til bibeltreff i peisestuen, 
Rosenborggt. 3 Vi spiser lunsj, leser i Bibelen og 
samtaler. Ta med matpakke. Servering av kaffe/te. 
Husk også bibel,- om du har! 
Onsdag 23. sept. kl. 12.00-13.30. 
 
Reparasjonsverksted: Har du klær som trenger 
reparasjon eller litt justering? Ta med det du har, så 
hjelper vi hverandre så godt vi kan (f.eks med å legge 
opp bukser, sy i knapper, stoppe sokker). Vi har også 
stoff som du kan sy handlenett av, pluss symaskin, 
nål, tråd, garn og annet sytilbehør. Ingen påmelding. 
Vi møtes i Menighetssalen, Rosenborggt. 3.                     
Torsdag 24. sept. kl.11.00-14.00 og kl.18.00-21.00. 
 
Yogagudstjeneste: Meditativ morgenmesse i kirken 
der tradisjonelle gudstjenesteelementer rammer 
inn en basic yoga flow. Ledet av sokneprest Sunniva 
Gylver og yoga-instruktør Henriette Edvarda 
Berntsen. Forhåndskunnskaper ikke nødvendig. Ta 
med egen matte, kan også lånes.  
26. sept.  kl.10.00. 


