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Salige er de som skaper fred, 
for de skal kalles Guds barn. 

      Matt 5, 9 
 
 

 
 
Trefoldighetskirken |  Freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet 



 

4. sept kl. 19 Evensong, 13. søndag i treenighetstiden. Oslo 
Chorale Selskap. Kirkekaffe. 

11. sept kl. 19 Kveldsmesse, Vingårdssøndag. Capella Trinitatis. 
Kirkekaffe. 

18. sept kl. 19 Solidaritetsgudstjeneste og bønn for fred i Palestina 
og Israel, 15. søndag i treenighetstiden. Capella 
Trinitatis. Kirkekaffe. www.kirkeukaforfred.no.  

21. sept kl. 18 Musikkmeditasjon.  
25. sept kl. 12:45 OPEN HOUSE foredrag og omvisning med  

Thomas Thiis Evensen. Gratis. 
25. sept kl. 19 Kveldsmesse, 16. søndag i treenighetstiden. 

Trefoldighet Jentekor. Kirkekaffe. 
2. okt kl. 19 Kveldsmesse, 17. søndag i treenighetstiden. 

Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
5. okt kl. 18 Kilde musikkmeditasjon.  
8. okt. kl. 1330 Vernissage: «Oppreist» av Anna Maria Stray. 
9. okt kl. 19 Kveldsmesse, Verdensdagen for psykisk helse, 18. 

søndag i treenighetstiden. Domprost Anne-May 
Grasaas preker. Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 

11. okt kl. 19 Tidebønn med Areopagos. 
16. okt kl. 19 Evensong, 19. søndag i treenighetstiden. Oslo 

Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
18. okt kl. 19 Konsert: «Kraft til å bære» 

www.rettferdskonferansen.no  
23. okt kl. 19 Kveldsmesse, FN-dagen, 20. søndag i 

treenighetstiden. Trefoldighet Jentekor. Kirkekaffe. 
30. okt kl. 19  Kveldsmesse, Bots- og bønnedag. Capella 

Trinitatis. Kirkekaffe. 
2. nov kl. 18 Kilde Musikkmeditasjon 
6. nov kl. 19 Kveldsmesse, Minnegudstjeneste på 

Allehelgensdag. Oslo Chorale Selskap. Kirkekaffe. 
13. nov kl. 19 Kveldsmesse, 23. søndag i treenighetstiden. 

Trefoldighet Jentekor. Kirkekaffe. 
16. nov kl. 18 Økumenisk gudstjeneste i Global uke. 

www.globaluke.no 

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER 
I TREFOLDIGHETSKIRKEN HØST 2022 



20. nov kl. 19 Evensong, Kristi kongedag. Oslo Chorale Selskap. 
Kirkekaffe. 

27. nov kl. 19 Kveldsmesse, 1. søndag i adventstiden. Capella 
Trinitatis. Kirkekaffe. 

4. des kl. 19 Internasjonal adventsgudstjeneste, 2. søndag i 
adventstiden. Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 

9. des kl. 18 Fredsgudstjeneste i anledning utdeling av Nobels 
fredspris. I samarbeid med Norges Kristne Råd. 

11. des kl. 19  Kveldsmesse, 3. søndag i adventstiden. Capella 
Trinitatis. Kirkekaffe. 

18. des kl. 19 Kveldsmesse, 4. søndag i adventstiden. Capella 
Trinitatis. Kirkekaffe. 

21. des. kl. 18 Lessons and carols. Oslo Chorale Selskap. 
Adventshygge. 

24. des kl. 14 Julaftengudstjeneste. Trefoldighet Jentekor. 
25. des – 2. jan  Julens- og nyttårsgudstjenester i Oslo domkirkes 

sokn. For program se www.oslodomkirke.no. 
8. jan kl. 19 Kveldsmesse. Capella Trinitatis. Kirkekaffe. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

TREFOLDIGHET JENTEKOR 

Trefoldighet jentekor er Trefoldighetskirkens kor og består 

av sangere fra 5-18 år. De deltar jevnlig på gudstjenester og 

konserter i Trefoldighetskirken og Oslo domkirke. Koret 

dirigeres av Edle Stray-Pedersen og har øvelser i 

Trefoldighetskirken på torsdager 16.30-19.00. Spørsmål? 

Send mail til dirigent Edle Stray-Pedersen;  

edle.stray-pedersen@operaen.no. 

 

FERIEKOLONIEN 

Trefoldighet Feriekoloni er Norges eldste aktive feriekoloni 

– eller sommerleir om du vil. I over 132 år har barn og unge 

vært på ferie hos på Filtvet. Les mer på 

www.feriekolonien.no 

 

ÅPEN KIRKE 

Fire dager i uken holder Trefoldighetskirken åpent. Vi ønsker å gi 
mulighet for et stille rom midt i byen, i en hektisk hverdag, å gi 
rom for bønn, stillhet og refleksjon.  
 
Tirsdag kl. 16-18  Åpen kirke. Forsoningsbønn kl. 17. 

Onsdag kl. 16-18 Åpen kirke. Bønn for Ukraina kl. 17. 

Torsdag kl. 12-14 Åpen kirke. 

Lørdag kl. 12-14. Åpen kirke. Fredsbønn kl. 13. 

 

FRIVILLIGHET 

Mange frivillige er med i Trefoldighetskirkens arbeid. Vil du være 

med på laget, ta gjerne kontakt med Torbjørg Aalborg 

ta986@kirken.no. Oppgavene er mange – liturgiske, praktiske, 

sosiale oppgaver og å være vertskap i åpen kirke. Velkommen! 

Gudstjeneste hver søndag kl. 19 



 
 
 

Trefoldighetskirken 
    Freds- og forsoningskirken i Regjeringskvartalet 

Trefoldighetskirken skal inspirere og utfordre til en mer rettferdig verden. Vi er 
opptatt av det som skjer i samfunnet og livet, og kan gjøre en viktig forskjell for byen 
vår og i enkeltmenneskers liv. Gjennom å våge å lytte og stille spørsmål skal vi være 
en kirke som skaper mer refleksjon og åpenhet. Trefoldighetskirken skal gi rom for 
meningsfulle møter og gi rom for å utvikle tro. Vårt mål er å inspirere til arbeid for 

dypere forståelse og mer rettferdighet. Vårt håp at Trefoldighetskirken kan være et 
møtested for alle som søker forsoning og fred med Gud, skaperverket, med folk og 

nasjoner, mellom mennesker og med oss selv - så vi sammen kan bidra til  
mer himmel i Oslo. 

 
Samfunnsansvar | Trefoldighetskirken inspirerer og  

utfordrer til engasjement for kirke- og samfunnsliv. 
 
Fellesskap  | Trefoldighetskirken feirer gudstjenester med  

blikk for verden og vil arbeide for å verne om skaperverk 
og menneskeverd. 

 
Fordypning   | Trefoldighetskirken inviterer til dialog og legger til rette 

for dem som søker forsoning og fred med Gud, mellom 
nasjoner og folk, skaperverket, med medmennesker og 
med seg selv. 
 

 

Facebook   www.facebook.com/trefoldighet 
Instagram   @trefoldighet 

www.trefoldighet.no 
 


