
Nytt fra Trefoldighetskirken 

 

Se - sommeren har gode ting å gi oss. 

Den ser på oss med sine blomsterblikk. 

Inger Hagerup 

 

 

Vi holder Åpen kirke hver tirsdag kl 16:00 -18:00 gjennom sommeren med unntak av 14. juli. 

Kl 17:00 ringes det til enkel tirsdagsbønn.  

 

Velkommen til Kveldsmesse søndag 26. juli kl 19:00. Medvirkende er prest Pål Kristian Balstad og 

diakon Monica Landmark.  

Vi følger nye og oppdaterte retningslinjer for smittevern, sist oppdatert 16.06.2020. Se 

www.kirken.no/korona.  

 

Domkirken har gudstjenester i hele sommer: 

Søndager kl 11:00 høymesse 

Onsdag 12:00 onsdagsmesse 

Fredag kl 17:00 fredagsmesse 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/oslo-domkirken/ 

 

Værestedet 

Menighetsrådet har bestemt at Værestedet avsluttes etter 15 års drift. Det er en helhetsvurdering 

som ligger til grunn; for å kunne fortsette måtte både mer kompetanse, ressurser og økonomi være 

tilgjengelig. MR er takknemlig for dette arbeidet som er lagt ned til beste for mange mennesker i 

byen. Et vemod preger også beslutningen, samtidig går vi videre med å sondere og utvikle vår 

diakonale tjeneste.  

 

Høsten 

Fra  og med søndag 23. august blir det Kveldsmesse hver søndag i Trefoldighetskirken kl 19:00 og 

påfølgende kirkekaffe.  

Merk dere at fra og med 8. september vil Åpen kirke være hver tirsdag klokka 12.00-14.00.  

Søndag 20. september har vi semesterstart for alle frivillige i forkant av gudstjenesten! Velkommen 

til alle som er og ønsker å være frivillige.  

http://www.kirken.no/korona
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/oslo-domkirken/


 

Samtale - Livet blir ikke alltid som vi har tenkt oss og av og til kan det være fint å snakke med noen.  

Om stort eller smått, om tro og tvil, eller om andre ting som livet bringer med seg.  

Vi har samtaler både i kirken og på kontoret og følger retningslinjene for smittevern.  

Dette vil du bli informert om av den du skal samtale med før dere møtes.  

Velkommen til å ta kontakt med en av oss! 

 

Pål Kristian Balstad, prest pb899@kirken.no mob 41284443 

Monica Landmark, diakon ml367@kirken.no mob 40814174 

Ragnhild Telhaug, kateket rt394@kirken.no mob 40814294 

Målfrid Finnseth, diakonimedarbeider mf826@kirken.no mob 91547237 

Følg oss på  www.facebook.com/trefoldighet 

Vi legger et spesielt vårsemester bak oss og ser fram til å møte dere alle til høsten. God sommer! 

Hilsen fra oss i Trefoldighetskirkens stab, 

Pål Kristian Balstad (prest), Marius Skjølaas (kantor), Monica Landmark (diakon), 

Målfrid Finnseth (diakonimedarbeider) og Ragnhild Telhaug (kateket) 
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