
Yogagudstjeneste: En basic Yoga Flow rammes inn av 
nådehilsen, bønn, bibeltekst og minipreken. Ledes av 
sokneprest Sunniva Gylver og yogainstruktør 
Henriette Berntsen. Forkunnskaper i yoga eller 
gudstjeneste ikke nødvendig. Ta med matte om du 
har. Gratis inngang.  
Lørdag 18. juni og 6. august kl 10.00 - 11.00 
 
Sommersamlinger i Fagerborg kirke 
Velkommen til enkle sommersamlinger i kirken, 
med samtale om tro og liv med utgangspunkt i 
søndagens tekst. Ledes av prestene. Vi serverer 
kaffe, te og kjeks - ta gjerne med matpakke om du 
vil.  
Tirsdag 5. juli, 19. juli og 2. august 
kl 12.00 - 13.30 
 
Sommertreff i hagen i Rosenborggt. 3 
Bordene blir dekket med smårutete duker og 
sommerblomster. Vi serverer rundstykker, kaffe og 
jordbær med iskrem. Vi har et lite ord til ettertanke 
og allsang – og koser oss under åpen himmel. Ved 
dårlig vær er vi i peisestuen. Velkommen til en 
uformell og hyggelig formiddagsstund. 
Kontaktperson: Diakon Gunn Iren Tangen, 
tlf. 93 43 81 70, e-post: gt779@kirken.no  
Onsdag 13. juli og 17. august kl. 12.00 – 14.00 
 

*Støttet med midler fra Bydel Frogner. 
 

SAMTALER  OG  FELLESSKAP 

 
Trenger du en samtale med diakon eller prest?  
Du er velkommen til å benytte deg av vårt tilbud om 
sjelesorg-samtaler. Vi har taushetsplikt og tilbudet 
er gratis og åpent for alle, uavhengig av livssyn.  
Ta gjerne kontakt med en av våre prester Sunniva 
Gylver eller Ingrid Ribe-Nyhus eller diakon  
Gunn Iren Tangen. 
 
Ønsker du å bidra som frivillig i fellesskapet vårt?  
Ta gjerne kontakt med sokneprest Sunniva, diakon 
Gunn Iren, eller daglig leder Line.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                            

 

 
 

                                       

                                               

                                                

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.  
 
Søndag 5. juni kl 11:00:  
Høymesse 1. pinsedag med dåp og nattverd.                  
Ingrid Ribe-Nyhus, prest, Gjermund Brenne, kantor. 
Søndagsskole og kirkekaffe. Offer: NKSS 
 
Søndag 12. juni kl 11.00:  
Grønn Messe med dåp, nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Sunniva Gylver, sokneprest, Gunn Iren 
Tangen, diakon, Heidi S. Amundsen, barne- og 
ungdoms & trosopplæringsleder, Gjermund Brenne, 
kantor. Offer: Korsvei 
 
Søndag 19. juni kl 11.00: 
Høymesse med dåp, nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Sunniva Gylver, sokneprest, Gjermund 
Brenne, kantor. Korgruppe fra Ullern Kammerkor. 
Offer: Sjømannskirken 
 
Søndag 26. juni: 11.00: 
Høymesse med dåp og kirkekaffe. Ingrid Ribe-
Nyhus, prest, Terje Winge, kantor.  
Offer: Menighetens eget arbeid 
 
Juli: Gudstjenester i Uranienborg kirke 
 
Søndag 7. august kl 11.00: 
Høymesse med dåp, nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Sunniva Gylver, sokneprest, Øyvind 
Kristiansen, kantor. Offer: Menighetens eget arbeid 
 
Søndag 14. august kl 11.00: 
Høymesse med dåp, nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Ingrid Ribe-Nyhus prest, Øyvind 
Kristiansen, kantor. Offer: Menighetens eget arbeid 
 
Søndag 21. august kl 11.00: 
Høymesse med dåp, nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Ingrid Ribe-Nyhus prest, Gjermund 
Brenne, kantor. Offer: Menighetens eget arbeid 
 
Søndag 28. august kl 12.30: 
Friluftsgudstjeneste i Stensparken sammen  med 
Vestre Frikirke, Norwegian Gospel Voices og 
Calledonia Jazzband. Dåp, søndagsskole og 
kirkekaffe. Sunniva Gylver, sokneprest.  
Offer: Arrangementet i Stensparken 
 

BARN  OG  UNGDOM 

 
BABYSANG: for barn 0-15 mnd. Inng. kr 30,- i 
Fagerborg kirke. Vafler og kaffe blir servert! 
Tirsdager kl 12.00. (7. juni er siste gang før 
gjennoppstart 23. august) 
Pinsenatt i Domkirken lørdag 4. juni kl.22.00 
Gudstjeneste for ungdom. Kafé fra kl.20.30. 
 

AKTIVITETER  OG  FELLESSKAP 

 
Drop-in bibelgruppe: Velkommen til bibeltreff i 
peisestuen, Rosenborggt.3. Vi spiser lunsj, leser i 
Bibelen og samtaler. Ta med matpakke. Servering av 
kaffe/te. Ta gjerne med bibel. 
Onsdag 1. juni, 24. august kl 12.00 -13.30  
 
Åpen kirke: Annenhver onsdag kl 18.00-20.00 
Onsdag 1. juni og 15. juni, 17. august og 31. august 
 
Fagerborg Dypere:  Velkommen til åpen drop-in 
samtalegruppe i kirken, der vi møtes til samtaler om 
tro og liv, gjerne med utgangspunkt i søndagens 
tekst. Denne ledes av prestene. 
Onsdag 1. juni og 15. juni, 24. august  
kl 18.30 - 19.45 
 
Kveldsmesse:  Vel møtt til Kveldsmesse i Fagerborg 
kirke hver onsdag kl 20.00 – en halvtimes messe med 
Taize-sang, stillhet og nattverd. (Ikke i juli) 
 
Bibellesering: Nysgjerrig på Bibelen? Har du lyst til å 
oppdage nye skatter gjennom å lese Bibelen i 
sammenheng? Velkommen til bibellesering i 
Fagerborg kirke. Ledes av menighetsrådsmedlem 
Inger Helene Enger og Jorunn Sundby.  
Onsdag 8. juni, 17. august, 31. august  
kl 19.00-20.00 
 
Fagerborgkoret: Vi inviterer alle som liker å synge til 
å bli med i koret vårt. Dirigent er Sigurd Engesnes, 
og sangerne er mange hyggelige mennesker som vil 
skape musikk og glede sammen. Kontaktperson for 
spørsmål: Finn Folke Thorp, tlf: 951 93 602 
Torsdager kl 18.00 - 20.00 (9. juni er siste gang før 
gjenoppstart 11. august)) 
 
Fagerborg Filosoficafe: En filosofisk miniforelesning 
om ett av livets store spørsmål/begreper/tema, for 
så å samtale rundt kafébordene og i plenum. Ledes 
av sokneprest Sunniva Gylver og husfilosof Henrik 
Syse. Musikk fra lokale krefter. 
Torsdag 16. juni og 25. august kl. 20.00 - 21.30 


