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Flerkulturell Pinsefestival 2016  
 
Menigheter i Oslo-området går sammen om å lage en flerkulturell Pinsefestival i Oslo Domkirke. 
Her blir det en saling blanding av kristen trospraksis fra hele verden, mat fra ulike kulturer og 
mennesker i alle aldre.  
 
 
Sted: Oslo Domkirke   
Tid: mandag 16.mai kl.11-15 
 
Pinsen regnes som fødselsdagen til den kristne kirken. Da Den hellige ånd steg ned til apostlene den 
aller første pinsen var det i nærvær av mange folkeslag. Den første kristne menighet ble dannet i 
Jerusalem den dagen med over 3000 mennesker fra hele den kjente verden.  
 
Vi vil feire pinsen på samme måte som den aller første – med en stor tverrkirkelig flerkulturell festival 
samles på tvers av konfesjoner og kulturer. Pinsedagen gir oss unik mulighet for å oppleve og vise 
fram vår enhet i Kristus og det kulturelle og konfesjonelle uttrykksmangfold. Det blir være todelt 
program: en pinsehøymesse i Oslo domkirke etterfulgt av festival bestående av musikk og 
presentasjon av menigheter som skal finne sted ved Domkirkeplassen. Menighetene er invitert å ta 
med noe mat og dermed er det mulighet til å smake på mat fra ulike kulturer. 
 
Hensikten med arrangementet er å gjenoppleve Pinsen hvor kulturelt/språklig mangfold forenes i 
kristent tro gjennom Den hellige ånd. Det er også for å synliggjøringen det kulturelle og konfesjonelle 
mangfold i dagens kirke-Norge samtidig som vi skaper en møteplass på tvers av kultur og konfesjon. 
 
Kom bli med og opplev den kristne trosuttrykk fra hele verden midt i Oslo! 
 
Det vil bli muligheter for mange fargerike bilder!   
 
Arrangeres av en rekke migrantmenigheter, koordinert av Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges 
Kristne Råd – i samarbeid med KiA Øst og Oslo bispedømme.  
 
For mer informasjon se: www.facebook.com/pinsefestival  
 
Kontakt  
Lemma Desta,  
Koordinator for Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd 
Tlf: 23 08 13 04 / 416 70 249 
E-post: lemma.desta@norkr.no   
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