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4. søndag i treenighetsstiden
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KJÆRE ALLE SAMMEN!
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Salige er de som skaper
fred, for de skal kalles
Guds barn. (Matt 5, 9)
I Freds– og forsoningskirken i Regjeringskvartalet
har vi to digitale gudstjenester vi deler i juni, før vi
går over til ordinære kveldsmesser 4. juli og 18. juli
denne sommeren.
Den førstkommende digitale sendingen er på søndag.
Den er i samarbeid med
Norges Kristne Råd, og er
en solidaritetsgudstjeneste
i anledning FNs internasjonale dag for flyktninger.
Den siste digitale gudstjenesten denne våren sendes
27. juni. Soknets administrasjonssekretær Erika ber

samlingsbønn, kantor Marius og diakon Monica leser
tekster, vår diakonimedarbeider og prestestudent
Tone Cecilie er predikant,
diakonimedarbeider Målfrid
ber forbønn sammen med
Monica, og prest Pål Kristian er liturg. I tillegg deltar
sangere fra Oslo Chorale
Selskap under ledelse av
vår egen kantor.
Gudstjenesten bærer gjennom preken og forbønn
preg av det store arbeidet
vi har gjort med å utvikle
språk og perspektiver som
synliggjør samfunnsoppdraget til Trefoldighetskirken
dette siste halvåret.

10-års markering
av terroren i Regjeringskvartalet

Faste
aktiviteter:

God sommer ønskes
fra oss i staben!

Åpen kirke i juli:
Tirsdag 12-14
Forsoningsbønn kl. 13

Onsdag 15:30-17:30

Målfrid, Monica, Tone Cecilie,
Pål Kristian, Marius og Erika

De digitale sendingene
legges ut på Facebook: facebook.com/
Trefoldighet
Lenkene finnes også på
hjemmesiden vår:
trefoldighet.no
I juli er kirken åpen for
stillhet, lystenning og
bønn tirsdager og onsdager. Kirken er også åpen
i forbindelse med 10-års
markeringen av terroren
i Regjeringskvartalet og
på Utøya 22. juli.
Om du ønsker, kan du gi
en gave til menigheten
på VIPPS 610850.

VIDERE INFORMASJON OM TREFOLDIGHETSKIRKEN
I JULI-AUGUST
ÅPEN KIRKE:

Åpen kirke er avlyst 27. og 28. juli og 3., 4., 7. og 10. august.
Det blir Åpen kirke som vanlig fra 11. august:
Tirsdager 12-14, med forsoningsbønn kl. 13
Onsdager 15:30-17:30
Lørdager 12-14, med fredsbønn kl. 13

GUDSTJENESTER:
Det er nå åpent for gudstjenester for opptil 200 med faste tilviste plasser. I tillegg til de to gudstjenestene i juli (se side 1) , er det gudstjenester i august som vanlig på søndager kl. 19 med nattverd og
kirkekaffe:
Søndag 1. august – prest: Åsta Dokka (prest i Domkirken)
Søndag 15. august – prest: Åsta Dokka
Søndag 29. august – prest: Pål Kristian Balstad
Domkirken og Trefoldighetskirken bytter på å ha gudstjenester/kveldsmesser i sommertiden i juli og
august. Mer informasjon finnes her.
Munnbind-påbudet oppheves nå, men fortsatt gjelder det å holde 1 m avstand og deltagere/
besøkende må registreres.

Velkommen!

