
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 14. sept og 28. sept kl 19.00-20.00 
 
Ild & svovel i Fagerborg: Vi inviterer til samtalekveld 
i Fagerborg kirke med gjestene Ole Martin Moen og 
Einar Duenger Bøhn som forteller om sin podcast 
suksess: «Vi leser Bibelen». Prest Ingrid Ribe-Nyhus 
er moderator og Jo Hegle Sjøflot vil spille for oss. 
Arrangementet er gratis. Dette blir første av tre 
«ild&svovel» -kvelder i høst, i samarbeid med 
Kraftverket. 
Søndag 18. september kl 19.00-20.30  
 
Reparasjonsverksted: Har du klær som trenger 
reparasjon eller litt justering? Ta med det du har, så 
hjelper vi hverandre så godt vi kan. 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.  
Kontaktperson for mer informasjon:  
Diakon Gunn Iren Tangen, tlf. 934 381 70   
Torsdag 22. sept. Kl 11.00-14.00 og kl 18.00-21.00 
 
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 29. sept kl 20.00 - 21.30 
 

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.  
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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 

 



GUDSTJENESTER 

 
Velkommen til gudstjenestefellesskapet i Fagerborg 
kirke. Vi ønsker at gudstjenesten skal formidle 
fellesskap med Gud og med hverandre.  
 
Søndag 4. september kl 11:00:  
Høymesse med dåp og nattverd. Sunniva Gylver, 
sokneprestprest, Gjermund Brenne, kantor. 
Søndagsskole og kirkekaffe.  
Offer: Menighetens misjons- og bistandsprosjekt i 
Thailand. 
 
Teologisk tankesmie etter gudstjenesten kl 12.45: 
Vi samles rundt ett av bordne og samtaler i ca 45 
minutter. Samtalen ledes av Sunniva prest. Åpent 
for alle uavhengig av tro/livssyn/teologisk kunnskap.  
Tema i dag: Tro og kjærlighet. 
 
Kveldsgudstjeneste kl 19.00:  
Kveldsgudstjeneste med nattverd, laget og 
gjennomført med årets konfirmanter. Ledes av 
Sunniva prest og Norwegian Gospel Voices. Åpent 
for alle.  
 
Søndag 11. september kl 11.00:  
Høymesse med nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Ingrid Ribe-Nyhus, prest, Gjermund 
Brenne, kantor.  
Offer: MF vitenskapelige høyskole 
 
Lørdag 17. september kl 11.00 & kl 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester for årets konfirmanter. 
 
Søndag 18. september kl 11.00: 
Høymesse med nattverd, søndagsskole og 
kirkekaffe. Sunniva Gylver, sokneprest, Anne-May 
Grasaas, domprost, Gjermund Brenne, kantor. 
Innsettelse av prest Ingrid Ribe-Nyhus. Early Voices 
medvirker med musikk av Purcell. 
Offer: Konfirmasjonsarbeidet 
 
Søndag 25. september kl 11.00: 
Høsttakkefest og dåp. Ingrid Ribe-Nyhus, prest, 
Gjermund Brenne, kantor. Heidi S. Amundsen, 
barne- og ungdoms & trosopplæringsleder, Irèn 
Aarstad leder av Fagerborg menighetsbarnehage og 
små og store fra barnehagen deltar. Utdeling av  
6-års bok. 
Offer: Menighetens diakonale arbeid 
 
 
 

BARN  OG  UNGDOM 

 
BABYSANG: for barn 0-15 mnd. Inng. kr 30,- i 
Fagerborg kirke. Vafler og kaffe blir servert! 
Tirsdager kl 12.00 
 
Middagstilbud for barnefamilier: 
Velkommen til middagsstund etterfulg av leker, 
hobby-aktivitet, andaktsstund og sang for hele 
familien. Dette skjer i Fagerborg 
menighetsbarnehage, Fagerborggaten 31. 
Kontkatperson: Heidi S. Amundsen, barne – og 
ungdoms & trosopplæringsleder: Tlf: 410 46 057 
Tirsdager: 13. sept og 27. sept kl. 16.45 - 18.00 
 

AKTIVITETER  OG  FELLESSKAP 

 
Kveldsmesse:  Vel møtt til Kveldsmesse i Fagerborg 
kirke hver onsdag kl 20.00 – en halvtimes messe med 
Taize-sang, stillhet og nattverd.  
 
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 3. sept kl 10.00 - 11.00 
 
Fagerborgkoret: Vi inviterer alle som liker å synge til 
å bli med i koret vårt som øver ukentlig i kirken. 
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  
 
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. 
Kontaktperson for mer informasjon:  
Diakon Gunn Iren Tangen, tlf. 934 381 70   
Onsdag 7. sept, 21. sept kl 12.00 -13.30  
 
Orgelkonsert i kirken:  
Onsdag 7. sept kl. 19.00 - 19.45 

 
Åpen kirke: Annenhver onsdag kl 18.00 - 20.00 
Onsdag 14. sept og 28. sept 
 
 
 


