Se, din konge kommer til deg,
ydmyk er han og rir på et esel
(Matt 21, 5)
Kjære alle sammen,
Nok engang lever vi i krevende tider med nye innskrenkninger av bevegelse og samvær her i Oslo
sentrum. Men vi ser fremover mot adventstiden - fremover mot å tenne lys, inkludere hverandre i
bønn på den veien vi nå går sammen, og med godt håp om å ses igjen i gudstjenester fram mot jul!
Dersom alt blir som vi har planlagt er dere velkomne til Fredsprisgudstjeneste 9. desember kl. 18:00
og til Lessons and Carols tirsdag 15. desember kl. 19:00. Vi nevner allerede nå at det blir gudstjeneste
på julaften kl. 14:00.
Åpen kirke
Vi har fått mulighet til å fortsette å holde Åpen kirke på tirsdager og lørdager mellom kl. 12:00-14:00.
Nå hvor vi følger endringer i forskrifter om forebygging av koronasmitte fra Oslo kommune, kan vi
ikke feire gudstjenester sammen før 2. søndag i adventstiden. I denne perioden vil vi etter
forholdene også holde Åpen kirke på søndager mellom kl. 18:00-20:00. Det er ikke satt et makstall for
antall besøkende i Åpen kirke, så alle er velkommen innom. Alle besøkende registreres med navn,
telefonnummer og tidspunkt. Det vil være krav om å holde minst to meter avstand fra andre
besøkende, og ellers følge de regler Oslo har for håndhygiene og bruk av munnbind. Ettersom
situasjonen stadig er i endring, må vi ta visse forbehold om dager vi kan holde åpent.
Informasjon om eventuelle endringer legges ut på ny nettside: trefoldighet.no
Samtaletilbud
Livet er spesielt nå, og det blir ikke alltid som vi har tenkt oss. 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
Målfrid Finnseth, diakonimedarbeider mf826@kirken.no mob 91547237

Digital kirke
Kirken nasjonalt og her i Oslo domkirkes sokn vil sende andakter, musikk og andre innslag på
Facebook og i ulike sosiale kanaler.
Musikkandakter fra Oslo domkirke strømmes på Den norske kirkes Facebook-side og Oslo domkirkes
Facebook-side. En oversikt over andakter fremover finnes her: domkirken.no
Vi vil også legge ut informasjon og nyheter på vår nye nettside: trefoldighet.no
Dere kan som før følge oss på www.facebook.com/trefoldighet

Vi vil også informere om at vi har fått en ny medarbeider, Tone Cecilie Carlsten, i et tidsbegrenset
vikariat. Dette hjelper oss å holde arbeidet i gang både administrativt, og med gudstjenester og Åpen
kirke.
Vi ønsker dere alt godt for dagene som kommer, og håper dere tar kontakt eller kommer innom Åpen
kirke i ukene som ligger foran oss. Så er det med glede og håp vi ser fram mot å feire gudstjenester
sammen igjen!
Hilsen fra oss i Trefoldighetskirkens stab,
Pål Kristian Balstad (prest), Marius Skjølaas (kantor), Monica Landmark (diakon),
Målfrid Finnseth (diakonimedarbeider) og Tone Cecilie Carlsten (diakonimedarbeider)

