
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2019 

Hasle menighet 
 



 

 

Leder har ordet 

 
Hasle Kirke er fremdeles pakket i plast. Oppussingen som startet i 2018 var planlagt å være ferdig mot slutten av 
2019. Men, som mange sikkert har erfart, oppussing kan ofte ta lenger tid enn planlagt. Utearbeidene er ferdige, nå 
skal kirka bli ny innvendig. Og etter tegningene å dømme blir det en veldig flott kirke vi kan ønske velkommen til en 
gang utpå høsten. Jeg er overbevist om at når kirka vår åpner opp igjen havner den lett på topp 3 lista over Norges 
vakreste kirker. 
 
Staben har også blitt pusset litt opp i 2019. Menighetsrådet i Hasle Kirke ønsker at de som jobber i kirka vår har fulle 
stillinger. Vi tror det gir både bedre arbeidsmiljø og en mer robust stab. Johne Stødle fratrådte vår halve kapellan-
stilling i mars 2019. Vi hadde også en halv kateket-stilling som manglet fast ansettelse. Ved å slå sammen disse to 
stillingene fikk vi en full kapellan-kateket-stilling, og på tampen av 2019 hadde vi gleden av å ansette en entusiastisk 
Sophie Panknin i denne nye stillingen. Velkommen til Hasle Kirke, Sophie!  
 
Nabolaget vårt pusses opp. Hasle Skole er nyoppusset, Lille Tøyen Sykehjem bygges om til demenslandsby, og på 
Ensjø og Løren vokser Hovinbyen fram. Det planlegges ingen nye kirkebygg i Hovinbyen. Hasle Kirke må sammen 
med sine nabokirker på Sinsen, Kampen og Vålerenga tenke nytt om hvordan vi skal nå ut med kirkens felleskap til 
nybyggerne i Hovinbyen. Et utvalg ledet av Prost Marit Bunkholt forfattet i 2019 rapporten «Kirke i Hovinbyen»1. Her 
kan vi lese at kirken må være bevegelig, tilgjengelig, synlig, preget av samarbeid, og bærekraftig.  
 
Disse verdiene håper vi også vil prege nye Hasle Kirke når vi stolt kan ønske dere alle velkomne til en stor åpningsfest 
høsten 2020. 
 

 
 

   

 

 
Jan Ludvig Vinningland 

leder i Hasle menighetsråd  

 

 

 

 

 

 

Alle bilder i årsrapporten ved Randi Rosendahl og Cecilie Åbyholm. 

Forsidebildet er fra menighetssalen i Hasle kirke. 

 

                                                      

 

 
 



 

 

 

Til frivillige i Hasle menighet 

 
2018 var et annerledes år, det har 2019 også vært. Lenge trodde vi at kirken skulle være ferdig til desember 

2019. Slik ble det ikke. I skrivende stund at det er satt en gjenåpningsdato 23. august 2020.   

 

Oppgavene er mange og vi vet at dere som er frivillige bruker mye tid på Hasle menighet  

Takk til dere alle som har vært med i nok et år med stengt kirke og rehabilitering!  

Uten dere ville vi ikke hatt mulighet til å fortsette Tirsdagskafe, Rett i kirken og Familiekor på Villa 

Solhaug. Takk til kirkeverter og medliturger i Sinsen kirke, og til deres som har brukt tid på styrearbeid, råd 

og utvalg. Takk til konfirmanter som har deltatt i gudstjenester og ungdomslederne for arbeidet dere har 

gjort for felleskapet.  

 

En spesiell takk i 2019 til komite for gjenåpning som har arbeidet med et program for gjenåpning av 

Hasle kirke. 

Vi setter stor pris på den innsatsen som legges ned i menigheten.  

 

 

Trosopplæring 0-18 

 

Konfirmant- og lederarbeid 
 

Også i 2019 har opplegget rundt konfirmantene vært felles med Sinsen. Konfirmantene (21 tilhørende Hasle. 

5 tilhørende Sinsen) ble presentert i en egen gudstjeneste i desember 2018, og begynte undervisningsforløpet 

januar 2019. Kapellan Johne Stødle hadde ansvar fra Hasle sammen med tidligere sogneprest i Sinsen, 

Henning Vik. I april tok Julie Fallentin Sundal over som konfirmantansvarlig for Hasle. Nytt av året var at 

konfirmantene skulle på sommerleir og at det ble høstkonfirmasjon i september. Sommerleiren var lagt til 

Sørlandet, hvor konfirmantene deltok på KonfCamp på Skjærsgårds Music & Mission Festival på Risøya.  

Det ble avholdt to konfirmasjoner i Sinsen kirke; en søndag 1. september og en søndag 8. september. 

 

 

 

Fasteaksjon 
 
I 2019 arrangerte vi sammen med Sinsen menighet fasteaksjon. Konfirmanter med foresatte og andre fra menighetene 

ble invitert til å delta. I tillegg deltok noen deltakere fra Hasle Familiekor. Hasle menighet samlet inn 19.400 kr 

(bøsse, vipps, sms og giro). 

 

 

Trosopplæringstiltak i plan 

 

Alle tiltak skjedde felles med Sinsen menighet og i Sinsen kirke. 

Menighetene hadde to forskjellige ansatte som trosopplærere dette året: Randi Strøm Andersen fra februar-juli og 

Maria Walfridsson fra september og ut året. 

  
Det var karnevals-gudstjeneste og utdeling av fireårsbok i februar.  



 

 

Tur til Østmarkskapellet på våren for barn i 5.-7. klasse. 

I pinsehelgen ble det invitert til bursdagsfest med popcorn, men p.g.a. få påmeldte ble dette avlyst. 

I juni var det en uke med sommerskole for 2.-4. klasse. Ca 12 barn øvde inn en mini-musikal, som ble fremført som en 

konsert for foreldrene og alle i Hasle og Sinsen menigheter. 

I august inviterte vi skolestarterne til en skole-oppstartsgudstjeneste. 

Antall: 4 
På høsten var det høsttakkefest i Sinsen kirke, da var femåringene invitert. De fikk ta del i alle gode 

høstfrukter og grønsaker, og kunnskap om hva det kan bli av ett bittelite frø. 
Antall: 8   
Vi hadde utdeling av fireårsbok.  
Antall: 10  
Skattejakt for treåringene med familiemiddag.  
Antall: 10  
Familiegudstjeneste med Unicef tema og skattkisten.  

Lys våken ble gjennomført i Sagene kirke sammen med Sagene og Ila.  
Antall: 16  

 

 

«Sang og musikklek» med førskolebarn 
 

Hasle kirkes målsetting er å være et «… kulturelt samlingssted for nærmiljøet» (hentet fra menighetens 

profil 2018-2020). Inspirert av denne målsettingen, fortsatte vi å invitere førskolebarn til å delta på «Sang og 

musikklek». Ca. 15 barn deltok på vårsemestret, sammen med noen voksne fra barnehagen. Trosopplærer 

Randi Strøm Andersen hadde ansvaret for opplegget. Barna med familie ble invitert til å delta på 

sommeravslutningen med grilling utenfor Sinsen kirke. Dessverre passet det ikke for så mange, så det ble 

ikke noe sang, slik vi hadde tenkt. 

 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

 
«2018 har vært et år i gledens og forventningens tegn; gleden over å ha fått tildelt midler til rehabilitering 

av Hasle kirke, og forventning om et rehabilitert kirkebygg, som vil gi nye muligheter og et nytt «giv» for 

soknet og utbyggingsområdene som vi er omgitt av.» 

Slik stod det skrevet i fjorårets årsmelding. Forventningene tok vi med oss over i 2019, som også ble et 

ventetidens år, en form for «transportetappe». 1. desember flyttet staben fra Hasle kirke og inn i ledige 

kontorer i Sinsen kirke. Vi er meget takknemlige for å ha fått huslys i Sinsen kirke og sender en stor takk til 

stab og menighetsråd i Sinsen menighet. 

Dette betydde også for Hasle menighet sin del, at alle kirkelige handlinger ble flyttet til Sinsen kirke. Alle 

gudstjenesten har da fra 1. desember 2018 og hele 2019 vært felles i Sinsen kirke. Det har vært et godt 

samarbeide og fellesskap rundt gudstjenestene; alle var enige om, at det ikke skulle bli rene «Sinsen- eller 

«Hasle-gudstjenester», så vi har bestrebet oss på å blande de medvirkende fra de to stabene, slik at det har 

blitt f.eks. en prest fra Sinsen, organist fra Hasle, kirketjener fra Hasle, medliturg fra Sinsen osv.  

Merknad: Sinsen kirke var Hasle menighet sin «hjemme kirke» i 2019, og under hvor tallmaterialet blir 

presentert vil det da stå Sinsen kirke, som vår «hjemme kirke».  

 

 
  

Gudstjenester i Sinsen kirke  

  
Rytmen med å ha tre høymesser og en annen type gudstjeneste i måneden, det være seg Meditativ Messe 

ved helgens slutt eller Familiegudstjeneste, tok vi med oss til Sinsen kirke.  

Prosessen med å utvikle ny liturgi for familiegudstjenestene fortsetter for fult når vi er tilbake i Hasle kirke.   



 

 

  

Frivillige medarbeidere på gudstjenesten  
 

Det er alltid medliturg med på gudstjenesten. I tillegg har vi konfirmanter med som medhjelpere i perioden 

fra januar til juni. Den frivillige deltakelsen i gudstjenesten ble planlagt fra gang til gang – det er ingen egen 

gudstjenestegruppe med frivillige.   

Når Hasle kirke er ferdig oppusset og vil flytter tilbake, vil det bli etablert et gudstjenesteutvalg som skal 

jobbe både med en helhetlig tenkning rundt fornyelse av gudstjenestelivet i Hasle menighet, men også jobbe 

konkret med den enkelt gudstjenesten fra søndag til søndag.   

 

  

Søndagsskole  
 

Siden Sinsen kirke har en velfungerende søndagsskole, som har tilbud til barn på alle gudstjenester (unntatt 

familiegudstjenester og kveldsmesser) bestemte vi at vi ikke skulle blande inn Hasle sitt opplegg her.  

Jobben med å få gang i søndagsskolen igjen i Hasle kirke er en jobb som vil begynne i god tid før 

gjenåpningen av kirken. 

 
 

Barnehage- og skolegudstjeneste  
 

Den tradisjonelle skolegudstjenesten for Hasle skole, ble gjennomført på Hasle skole som nå er på plass i 

egne lokaler etter rehabilitering av skolen. Alle er enige om at det skal bli flott å komme tilbake til Hasle 

kirke i 2020 og feire julegudstjeneste der.  

Alle barnehagene i Bydel Grünerløkka ble invitert til Sinsen kirke 10. desember til julespill, hvor stabene 

hadde julespill for barna; noen av barna var også med på å ha roller i spillet. Dette var en suksess. Ca. 300 

barn og ansatte møtte opp.   

 

 

Dåp  
 

Også i 2019 har vi hatt tilbud om dåp på stort sett alle gudstjenester, bortsett fra på kveldsmesser og på 

spesielle dager som Allehelgensdag, Langfredag, julaften.   

Selv om noen har valgt å bli døpt andre steder enn Sinsen kirke har vi hatt som hovedregel, at alle tilhørende 

til Hasle sokn har dåpssamtale (enkeltvis) med en av prestene i Hasle. Dette gjør at forankringen i 

lokalmenigheten blir ivaretatt.  

Vi har vært spente på om dåpstallene ville synke markant på grunn av flytting til Sinsen kirke; den trenden 

vi ser er, at det faktisk er litt flere som velger å døpe barnet sitt i 2019 enn 2018, men at de velger en annen 

kirke enn Sinsen som dåpskirke; 15 av 63 valgte å ha dåpen i Sinsen kirke.  

Dåpstallene for Hasle sokn er stabile.  

 

   

Bibeltimer  
 

Bibeltimene ble arrangert på Villa Solhaug på tirsdager kl. 11.00 i forkant av Tirsdagskaféen.  

Fra januar til april hadde kapellanen hovedansvaret for gjennomføring av bibeltimene, og fra april og ut året 

hadde sognepresten ansvar; det ble avholdt ni bibeltimer i 2019.  

Deltagelsen var stort sett ganske jevn, med mellom 5-8 deltagere hver gang.  

 

 

 

 



 

 

Presteressurser 
 

Pr. 2019 hadde Hasle kirke 150% presteressurser – 100 % sokneprest og 50 % kapellan; de 100 % ble 

betjent av sokneprest Mette Ortega-Bundgaard, og 50 % ble betjent av kapellan Johne Stødle. Johne Stødle 

fratrådte sin stilling som kapellan i Hasle kirke 31.03.2019.  

Sophie Panknin ble i november tilbudet stillingen som kapellan (100%) med tiltredelse 6/1-20. 

I tillegg til samarbeidet med Sinsen menighet rundt høytidene og ferieavvikling, har Hasle menighet avviklet 

gudstjenester i enkelte høytider felles med de andre menighetene i Nordre Aker Prosti.  

  

Hasle menighet har delt ledelse der soknepresten og daglig leder sammen. Dette har også i 2019 fungert 

godt.   

 

 
  

Tall fra prestetjenesten 2019   
  

  Totalt   

  

Med 

nattverd  

Kvelds-

gudstjenester  

Spesielt for 

barn og 

ungdom  

Med dåp  Deltakere i 

alt  

Tok imot 

nattverd  

Gudstjenester  60 

 

51 7 11 22 5659 2876 

  

Kirkelige 

handlinger  

Døpte barn 

bosatt i 

Hasle sokn  

Dåp i Sinsen 

kirke  

Gjennomførte 

dåpssamtaler  

Konfirmanter  Gravferder 

forrettet for 

soknets 

befolkning  

Gravferder 

forrettet i 

Sinsen kirke  

Vielser 

Antall  63  

(2018: 61)  

15  63  21   19 

(2018: 25)  

0 4 (1 forrettet 

i Sinsen 

kirke) 

 

  
 

 

Kirkemusikk 
 
Kirkemusikk er 

- Musikk som har sin opprinnelse i kirken 

- Musikk i kirken, det vil si all musikk som ønsker å utfolde seg i tilknytning til kirkerommet. 

Musikk har hos oss en naturlig plass i kirkerommet, enten det er på gudstjeneste, konsert, korøvelse eller 

andre arrangementer eller andre kirkelige handlinger. 

 

 

Kor 
 Hasle familiekor består av personer i alle aldre. Dette året har koret hatt en stabil kjerne på 25-30 

medlemmer. Katinka S. Brodin var leid inn som dirigent, og organist Randi Rosendahl er fast pianist. 

Styret bestod av Marte Beisland Schøyen, Annebeth Tisjo og Ann-Mari Røng. Styret, sammen med 

dirigent og organist hadde ett styremøte i 2019. Vi har hatt alle øvelsene våre på Villa Solhaug dette 



 

 

året, og rigget til piano, stoler og korpermer for hver øvelse. Vi gleder oss til å ta Hasle kirke i bruk 

igjen i 2020! 

Familiekoret har opptrådt på 4 gudstjenester i Sinsen kirke (inkludert menighetens sommerfest). På 

sommerfesten sang vi også inne i Rødstua og dro i gang allsang i samarbeid med prest Henning.  

 

 

Hasle 

Familiekor har 

egen 

trommeslager: 

Tobias 

Beisland 

Schøien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasle menighet har over flere år samarbeidet med Hasle skole om et AKS-kor for 2.-4. klassinger. 

AKS-koret har øvd i Hasle kirke. Vi har avtale med Hasle skole om å gjenoppta samarbeidet når 

Hasle kirke er gjenåpnet. 

 

 

 Hasle menighet har et kor som eksisterer mer sporadisk – Hasle Prosjektkor.  

Koret hadde 4 øvelser i løpet av oktober/november, og opptrådte deretter på innsettelsen av kapellan 

Sophie Panknin i januar 2020 i Sinsen kirke. Stor suksess, og koret framførte to sanger. Korsangerne 

er i alle aldre, og består først og fremst av folk som bor i Hasle menighet, men medlemmene kommer 

også fra Sinsen menighet, samt andre steder i Oslo. Vi er 20-30 medlemmer, og har hatt øvelsene 

våre i Sinsen kirke. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Musikalske samarbeidspartnere 

 Hasle menighet samarbeider med forskjellige musikkrefter – både kor, korps, band, sanggrupper 

og solister.  Dette er en ressurs for kirkas musikk- og kulturliv. 

Noen av disse samarbeidspartnerne er satt på vent p.g.a. stengt Hasle kirke.  

 

Sangforeningen og Johannes E. Høyland (orgel) har overført øveavtalen fra Hasle til Sinsen kirke, og 

har deltatt på noen gudstjenester i Sinsen kirke. 

 

 
 

Sangforeningen deltok blant annet på Lessons & Carols i desember. Johannes spilte orgelsoloer. 



 

 

 

Musikk i gudstjenester 

 

Som et ledd i å følge opp profilen som er utarbeidet av menighetsrådet, har vi utviklet noen av 

gudstjenestene ved å la dem har forskjellig preg og eventuell annen/forenklet liturgi. Vi har hatt som 

mål å berike musikken ved å trekke inn forskjellige musikalske krefter i tillegg til organisten. Dette 

året har vi hatt felles gudstjenester med Sinsen menighet, så vi har hatt ekstra mye sang og musikk på 

gudstjenestene våre. Her er noen av dem: 

 

1. Meditative messer ved helgens slutt (2 ganger). Eline Monrad Vistven deltok på saksofon. 

2. Folketonemesser (2 ganger). Ingerid Louise Birkeland deltok med sang.  

3. Lessons and Carols. Sangforeningen, Magnus Amundsen og Birgitte Riegels Høyland deltok med 

sang. Johannes E. Høyland spilte orgel. 

4. Familiegudstjenester. Hasle familiekor, Flexus, Kor passe stor, Sinsen barnehage har deltatt med 

sang. 

5. Høytidsgudstjenester. 1. påskedag deltok Kristin Sevaldsen på saksofon. Julaften deltok Hasle 

skolekorps og 1. juledag deltok Jonas Odden på trompet. 

6. Andre spesielle gudstjenester.  

o Vi hadde to konfirmasjonsgudstjenester, Sofia Lindland Ali deltok på saksofon på den ene, 

og Simen Solli Schøien på bass/Bendik Kråvik Schøien på trommer på den andre.  

o Ingebjørg Bruket (som øver fast i Sinsen kirke) deltok på flere gudstjenester, bl.a. en 

sommergudstjeneste hvor vi spilte og sang inn sommeren.  

o Frimurerne deltok med sitt store jazzband på jazzgudstjeneste 

o Åsmund Reistad, innleid gitarist til gudstjenesten i Global uke. Her var også forteller Birgitte 

Elin Bjørnstad med og fremførte nyskrevne takster til Sindre Skeie. Denne gudstjenesten fikk 

pengestøtte fra Norges Kristne Råd til gjennomføring. 

 

Konserter og andre musikkarrangementer 

 Økern Parkteater hadde lørdagsforestilling med sang, musikk og teater rett før påske 

 Sommerskole for barn ble arrangert i slutten av juni av trosopplærer Randi Strøm Andersen. De 

øvde inn en minimusikal, og avsluttet med en konsert i samarbeid med organisten i Hasle. 

 I oktober arrangerte Hasle og Sinsen i samarbeid «Syng i vei» for første gang. Ideen var å samle 

sangglade folk rundt flygelet i Sinsen og synge nye og gamle salmer sammen. Arrangementet ble 

gjennomført av kapellanen i Sinsen og organist i Hasle. 

 Vi arrangerte «Sangtreff for voksne og eldre» i samarbeid med de andre menighetene i prostiet. 

 Ingerid Louise Birkeland holdt i november en konsert i Sinsen kirke «Sanger ved kilden» i 

samarbeid med organisten i Hasle.  

 I tillegg har det vært avhold diverse konserter i Sinsen kirke, både som følge av utleie, 

øveavtaler, samt menighetens egne kor som holder konsert. 

  

 

Status orgel, flygel 
Det gamle orgelet ble påbegynt nedriving på høsten av Thor Nielsen. Alle orgelpipene ble samlet i 

kirkerommet, slik at vi kan selge dem på nyåret i 2020. Orgelrommet er under rehabilitering, og skal 

bli et eget samtalerom. 



 

 

Et nytt digitalt orgel er vedtatt av menighetsrådet, godkjent av biskopen og Kirkelig Fellesråd i Oslo. 

Organisten har prøvd ut flere typer digitale orgler, bl.a. ett som var på visning inne i Hasle kirke. I 

oktober var organisten – sammen med kolleger fra fellesrådet – med på orgel-studietur til Tyskland. 

Der besøkte de bl.a. orgelfabrikken Bøhm og fikk god presentasjon av ulike digitalorgler.  

Det er forventet anbud og bestilling av nytt digitalt orgel i 2020.  

Flygelet og pianoet i kirka er godt pakket inn av pianobedriften Hellstrøm. 

 

Diakoni 

Rett i kirken 

 
Rett i kirken er et åpent middagstilbud til alle!  

 

Enkel 

hverdagsmiddag 

har blitt servert 

annenhver onsdag 

kl. 16.30 – 17.15, 

på Villa Solhaug.  

Hele dette året har 

Eli Frantzen vært 

fast middagslager 

på Rett i kirken 

sammen med 

frivillige fra 

Hasle familiekor 

eller staben. Stor 

takk til henne for 

fantastisk innsats!                                                                                      
 

 

 

«Tirsdagskafe på onsdager» 
  

Dette året har vi hatt samvær kun annenhver uke, og vi har vært på Villa Solhaug alle gangene. På grunn av 

manglende diakon, hadde sognepresten hovedansvaret for tirsdagskafeen – i samarbeid med styret (Janne 

Grønningsæter, Inger Lise Vestrheim og Bente Karlsen) fram til april. Deretter overtok Randi Rosendahl 

hovedansvaret, hun ble ansatt som diakonimedarbeider i en midlertidig stilling. 

 

Tirsdagskafeen er så heldig at den har flere gode hjelpere. Og vi hadde ikke klart oss uten dem. På 

vårsemestret hadde vi fast hjelp på kjøkkenet av Reidun Midtøy og Bente Karlsen. En stor takk til dem for 

alle vaflene som ble stekt, all bæring fram og tilbake av mat, vaffeljern og annet, samt tilrigging og rydding 

og oppvask på Villa Solhaug! 

 

Kafeen varer fra kl. 12-14. Vi begynner med enkel bevertning og kaffe, samt sosialt samvær. Etter hvert 

begynner programmet, med en fast innledning, sang og informasjon om rehabiliteringen av Hasle kirke.  

Av og til bursdagssang med blomst til «bursdagsbarn».  



 

 

Vi har nesten alltid besøk av en gjest på Tirsdagskafeen, som enten synger, holder foredrag eller har andakt. 

Dette året hadde vi bl.a. besøk av Dag Nordenson, Torbjørn Ohlstad, Jan Christensen, Ingerid Louise 

Birkeland, Johne Stødle, Ajona Hansen og Asbjørg Brunstad. 

 

I mai hadde vi tradisjonen tro Vårfest for eldre, med snitter, bløtkake. Underholdning og sang av Liv og 

Frode Birkeland. 

 

 

 

I august leide vi minibuss og dro på tur til Fornebulandet menighet og Thomas Wagle. Vi fikk omvisning i 

kirken, og Thomas holdt en andakt for oss. Vi spiste deretter middag på Villa Grande. 

Flott tur og god stemning! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Høstsemesteret ble avsluttet med grøtfest på Villa Solhaug, utlodning og mange julesanger. 

 

På 

høstsemestret 

fikk vi inn nye 

frivillige 

hjelpere, de 

fleste fra 

menigheten, 

men noen etter 

å ha annonsert 

på portalen 

Frivillig.no. 

En stor takk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sommertur for voksne og eldre 

 
Årets sommertur gikk til Søsterkirkene på Hadeland. Turen ble arrangert i fellesskap med Sinsen, 

Lilleborg/Torshov og Sagene/Iladalen menigheter. Ca 50 påmeldte deltagere, av disse kom 15 fra Hasle 

menighet. Vi startet med en busstur og informasjon underveis om reisemålet.  

 

 

Ved ankomst 

gikk vi på 

omvisning i 

Glasslåven, og 

deretter fikk vi 

disponere et flott 

møterom der vi 

hadde fellessang 

og litt 

underholdning av 

de to 

diakoniarbeiderne 

i Hasle og Sinsen, 

Randi og Therese.  

 

 

 

 

 

 

I tillegg deltok vi på et foredrag om Søsterkirkene, inne i begge kirkene, og spiste middag på restauranten. 

 

I oktober inviterte vi alle som hadde vært med på turen til et sangmøte i Sinsen kirke (i forbindelse med 

Formiddagstreffet i Sinsen). Dette var meget vellykket, og det var stor gjensynsglede! 

 

Skaperverkets dag 
 

Denne gudstjenesten ble – etter mye om og men – gjennomført ute. Det var surt, kaldt og blåste, men vi 

«stod an av», og satt godt påkledd i stoler utenfor Sinsen kirkes barnehage. Flere konfirmanter var engasjert 

til å rydde til, lese tekster, samt ha tablåer under prekenen. Hovedfokuset var klima, forbruk og 

skaperverket. Barna på gudstjenesten fikk så karsefrø, og vi hadde ulike smaks-alternativer på 

bønnevandringen. Under salmene fikk vi god forsangerhjelp av to flinke jenter. 

 
 

Klimabrølet og Klimapilegrim 

 
Hasle menighet deltok på årets Klimabrøl som ble arrangert utenfor Stortinget for første gang. Vi utfordret 

også menigheten til å være Klimapilegrim: gå for klimaet og notere ned alle skritt som er gått i løpet av 

sommeren. Disse skjemaene med antall gått skritt, sendte vi videre til Klimapilegrim, som igjen sendte dem 

til Klima- og miljøministeren. 

 



 

 

 
 

 

 

Global uke 

 
Hasle menighet søkte i samarbeid med Sinsen menighet Norges Kristne Råd om midler til å sette fokus på 

moderne slaveri under gudstjenesten i Global uke. Vi mottok kr 7000,-, og kunne dermed leie inn forteller 

og musiker til denne spesielle gudstjenesten. Dette ble veldig godt mottatt av menighetene, og gjorde dypt 

inntrykk. 

 

 

Birgitte 

Elin 

Bjørnstad 

fremførte 

nyskrevne 

tekster fra 

«Frihetens 

time» av  

Sindre 

Skeie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Åsmund Reistad spilte gitar.  

 

 

 

 

Litteraturkveld 

 
 

Sinsen menighet mottok 

midler til å 

gjennomføre en 

litteraturkveld med 

tema «utenforskap», 

samt det å være 

utenfor/innenfor i ulike 

miljøer, og med fokus 

minoritetsmiljøer.  

Hasle menighet ble med 

på dette arrangementet, 

og det ble en spennende 

kveld med 

forfatterbesøk, 

paneldebatt og 

musikkinnslag.  

 

 

 



 

 

 

Sjelesorg og besøkstjeneste 

 
Fra våren besøkte diakonimedarbeideren flere eldre i menigheten. De som har hatt rund fødselsdag fikk i 

tillegg til besøk en blomst fra menigheten – så langt vi har fått det til praktisk. Noen frivillige fra menigheten 

har også gått med blomsterhilsen til rund dag. Det er ønskelig å bygge opp denne tjenesten, slik at enda flere 

frivillige kan delta i dette. 
 

Ingeborg feirer 95 år!  

 

Kirkeringene 

Keyserløkka kirkering 
 

Vi er 6 stykker som møter opp. Alle er flinke til å ta med seg gevinster som vi lodder ut og gir til kirken. 

Anita er vår trofaste vertinne.  

I alt har vi hatt 7 møter og leverte inn kr 2 919,- som skal gå til nye stoler og bord i menighetssalen. 

Bente Karlsen, leder 

 

Hovinveien kirkering  

 
Kirkeringen fortsetter sine møter 2. mandag i måneden. I 2019 hadde vi 9 møter og 7 medlemmer har trofast 

troppet opp til våre formiddagsstunder i det gode nabo- og vennskaps laget hvor samtalen og interessen for 

Hasle menighet har stått i fokus. Forholdene rundt stengingen av kirken i forbindelse med oppussingen har 

opptatt oss svært.Vi har i årets løp samlet inn kr 14 350, - som ønskes brukt til kirketekstiler. 

Rannfrid Helene Sande, leder 

 



 

 

Råd og utvalg 

 

Hasle menighetsråd 
Menighetsrådet, MR, hadde 8 ordinære møter, 1 konstituerende møter og behandlet 64 saker i 2019.   

Det var 1 felles møte med Sinsen MR. 

Møtene var offentlige og åpne for alle. 

Arbeidsutvalget, som består av leder, nestleder, sokneprest og sekretær, hadde forberedende møte før MR.  

Det var valg til nytt menighetsråd i september 2019, nytt råd ble konstituert i oktober og fungerte fra 1. november 

2019. 

 

Hasle menighetsråd fra 01.01.19 til 31.10.19: 

Jan Ludvig Vinningland   Leder 

Gudmund Johnsen Wisløff   Nestleder, medlem diakoniutvalg 

Alf Knutsen     Rep. i KfiO og Bygg- og vedlikeholds komite 

Marte Beisland Schøien   Styret Familiekoret 

Johannes Haukland Næss    

Mette Ortega-Bundgaard   Sokneprest 

Kristian Olav Marstrand Pladsen   1. vara  

Kristin Margrethe Tyvold          2. vara 

Inger Lise Vestrheim             3. vara, medlem trosopplæringsutvalg  

Anne Kristin Svendsen             4. vara 

Anne Berit Auøien Gravvold   Permisjon 

 

 

 

Hasle menighetsråd fra 01.11.19 til 31.12.19 

Elin Finnanger 

Jan Ludvig Vinningland   Leder 

Mari Pleym     Nestleder 

Ole Petter Melleby 

Alf Knutsen     Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo   

Kristin Margrethe Tyvold    

Mette Ortega-Bundgaard   Sokneprest 

Eli Frantzen            1. vara             

Anne Kristin Svendsen            2. vara 

Sissel Haakestad Lervold   3. vara, medlem diakoniutvalg 

 



 

 

 

Kirkevalg på Villa Solhaug. Valgfunksjonærene Kristin Tyvold og Alf Knutsen  tar imot Janne Grønningsæter. 

     

Nytt menighetsråd 2019-2023; Foran fra venstre: Mette Ortega-Bundgaard, Kristin Tyvold, Jan Ludvig Vinningland, 

Mari Pleym, Alf Knutsen, Sissel Haakestad Lervold, Cecilie Åbyholm (sekretær) Bak fra venstre: Kristin Tyvold, Eli 

Frantzen, Ole Petter Melleby. Elin Finnanger og Anne Kristin Svendsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

 



 

 

Menighetsrådets underutvalg og styrer 

 Diakoniutvalg, felles med Sinsen menighet til august 2019 

 Trosopplæringsutvalg, felles med Sinsen menighet  

 Rett i kirken og Familiekoret har felles styre  

 Komite for gjenåpning av Hasle kirke 

 Er representert i utvalget «Kirke i Hovinbyen» 

 
 

 

 

Rehabilitering av Hasle kirke  

 
I hele 2019 har det pågått arbeider i kirken. Fra utsiden var det mest gledelige å se nye vinduer!   

Innvendig har det blitt montert nytt ventilasjonsanlegg, i underetasjen er toaletter bygget om, vegger er malt 

og det er blitt lagt nye gulv, det er foretatt datakabling og elektrikerarbeid. Vegger er blitt revet og 

romløsninger er forandret. Underetasjen får nå HC tilgang og eget HC toalett. I kirkerommet er orgelet tatt 

ut og alle orgelpipene bevart med tanke på «Prosjekt salg orgelpiper» som staben startet i februar 2020. 

Orgelrommet bygges nå om til sakristi og samtalerom.  

 

Nå gjenstår gang oppe med heis, ny garderobe og HC toalett, oppgradering av kjøkken og menighetssalen, 

kirkerom og utearealer. Vi håper pengene strekker til slik at kjøkkenet vil bli funksjonelt med nye maskiner, 

at skyvedør i menighetssalen blir reparert, at kirkerommet får nytt gulv og at kirkebenker blir byttet ut med 

stoler.  

 

                       
                                                        Nye vinduer i menighetssalen! 



 

 

Økonomi  

Ett år til uten utleieinntekter, offer til egen menighet og arrangementsinntekter ble merkbart for menighetens 

driftsresultat i 2019. Driften har vært noe redusert, men noen utgifter løper til tross for det.  

 

Givertjenesten har vært viktig i 2019 og til sammen er det gitt kr 83 000,- til ulike formål, se oppstilling 

under. MR søkte OBOS om støtte til innkjøp av projektorer og lerret i kirken og fikk i januar 2020 tildelt kr 

50 000,-!   

 Generell givertjeneste egen menighet  kr 47 600,-                             

 Hasle kirkes innsamlingsfond - møbler  kr 21 100,- (fondet er totalt på kr 52 100,-)  

 Innsamling kirketekstiler    kr 14 300,- (fondet er totalt på kr 48 350,-)  

 Totalt        kr  83 000,- 

 

Menighetsrådet benytter anledningen til å takke alle givere! 
 

Årsregnskap 2019 driftsresultat, balanse og noter ligger på vår hjemmeside kirken.no/hasle/om oss/menighetsrådet 

 

Informasjonsarbeid i Hasle kirke 

Alle i staben jobber aktivt med å få ut informasjon om våre aktiviteter og gudstjenester.  

Hver uke publiseres gudstjenestene i gudstjenestelisten i aviser og digitalt. Vi henger også opp plakater i 

montrene utenfor Hasle og Sinsen kirke. I kunngjøringene på gudstjenestearket skriver vi om alt som skjer 

de neste ukene, og vi oppdaterer løpende hjemmesiden og Facebook-siden vår. Vi har valgt å bruke noen 

kroner å sponse innlegg på Facebook, og opplever både å få flere treff og følgere på dette.  

 

I 2019 fikk vi 3 nye informasjonskanaler: Vi opprettet en Instagram-konto, startet med å sende ut 

nyhetsbrev, og bestilte en stor og flott plakat fra Østfold Trykkerier.  

Plakaten ble hengt opp i monteren utenfor Hasle kirke, og inneholdt informasjon om rehabiliteringen, samt 

gudstjenester og aktiviteter. I tillegg hang vi den opp på oppslagstavla i Sinsen kirke, for å synliggjøre både 

for Sinsen og Hasle menigheter at vi hadde flyttet inn i Sinsen dette året, at alle gudstjenestene var felles, og 

at Hasle kirke er stengt p.g.a. rehabilitering. Instagram-kontoen har fått mange følgere, og nyhetsbrevet når 

ut til nesten 100 mottagere. Men det må hele tiden jobbes aktivt for å få nye følgere, nå ut til flere, samt 

passe på å hele tiden ha oppdatert informasjon. 

 

Det har vært ekstra utfordrende å jobbe med informasjon dette året, da vi ikke har hatt vår egen kirke i bruk. 

Mange lurer på hva som skjer, og mange har kanskje ikke fått med seg at vi har fellesgudstjenester i Sinsen 

og har aktivitetene våre på Villa Solhaug. Til syvende og sist er derfor kanskje jungeltelegrafen vår viktigste 

informasjonskanal, ved at alle brukerne av kirken kan fortelle andre om hva som skjer, snakke pent om det, 

samt prøve å trekke med seg nye folk. 

Vi har også opplevd en ekstra stor interesse og nysgjerrighet blant folk dette året p.g.a.at kirka er stengt, og 

de lurer på mye, både om gjenåpning, neste julegudstjeneste og hva som gjøres innvendig og utvendig av 

oppussing. Det er mange som bryr seg om Hasle kirke! 

 

Staben i Hasle menighet 
Staben har hatt kontorer i Sinsen kirke i 2019. Fra januar 2020 er staben flyttet til Oslo Hospital, 

Ekebergveien 1. Staben håper å flytte inn i Hasle kirke i løpet av juni 2020. 



 

 

Ansatte 

Oslo bispedømme 

 Sokneprest 100 % stilling: Mette Ortega-Bundgaard 

 Kapellan 50 % stilling: Johne Stødle til april 2019.  

 Stillingen som kapellan ble midlertidig slått sammen med 50 % kateketstilling og lyst ut som 100 % 

kapellanstilling. Sophie Panknin ble tilsatt i stillingen i november 2019 og tiltrådte i januar 2020. 

 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo 

 

 Daglig leder 80 % stilling: Cecilie Åbyholm 

 Organist 42,25 % stilling: Randi Rosendahl 

 Kateketvikar 20 % stilling til september 2019: Julie Fallentin Sundal 

 Kateketvikar 10 % stilling til april 2020: Johne Stødle 

 Diakonimedarbeider midlertidig 50 % stilling: Randi Rosendahl 

 Trosopplæring midlertidig 50 % stilling, Hasle og Sinsen til august 2019: Randi Strøm Andersen 

 Trosopplæring midlertidig 50 % stilling, Hasle og Sinsen fra september: Maria Walfridsson 

 Kirketjenere i 2019: Alf Knutsen og Hanna Limstrand 

 

Innleide konsulenter 

 Dirigent for Familiekoret: Katinka Schøien Brodin 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Kirke i Hovinbyen 
 

Utvalget «Kirke i Hovinbyen» leverte i november 2019 en rapport med forslag til videre arbeid for kirkelig 

nærvær i Hovinbyen. Vi tar noen «klipp fra rapporten med i Hasle menighets årsrapport av flere grunner. 

For det første er Hasle menighet en del av utbyggingsområdet Hovinbyen og menigheten har to 

representanter i utvalget.  I 2020 lyser Hasle menighet ut en 100 % diakonstilling. Denne stillingen vil ha 

diakonalt arbeid inn mot Hovinbyen som en av sine oppgaver.  Som menighet ønsker vi å være med på å 

bruke ressurser for å virkeliggjøre de målene utvalget har satt for sitt arbeid;  

Ønsker du å lese hele rapporten, se vår nettside kirken.no/hasle/om oss/menighetsrådet. 

 

Fra Rapporten;  

Utvalget «Kirke i Hovinbyen» er bedt om å se nærmere på hvordan kirken i Oslo kan nå ut i utbyggingsområdene i  

Hovinbyen med tilbud om kirkelige tjenester, være en aktør som samarbeider med andre om positiv utvikling i byens 



 

 

nærmiljøer og skape møtesteder for forskjellige aldersgrupper med rom for sosialt liv, samtaler og eksistensielle 

spørsmål.  

 
 

Som man ser av kartet er Østre Aker og Haugerud det geografisk absolutt største soknet i Hovinbyen. De 

hvite feltene er de gamle industriområdene som nå bygges ut. Sinsen, Hasle og Kampen er allerede tilført 

mye ny bebyggelse i Lørenbyen og Ensjøbyen. Økernområdet vil angå Sinsen, Hasle og Østre Aker og 

Haugerud menigheter, mens Ulven først og fremst berører sistnevnte. 

Tre områder utpeker seg som viktige satsingsområder på kort sikt i Hovinbyen: Løren, Ensjø og Ulven. 

Vi konstaterer at kirkelig satsning i Hovinbyen fram mot 2025 først og fremst vil berøre Lørenbyen, Ensjøområdet og 

Ulvenbyen  

Det må tilføres ressurser for å sikre en satsing i Hovinbyen  

Vi ber om ressurser til et særlig løft på området «Kommunikasjon»  

Vi foreslår en arbeidsdeling mellom de berørte soknene, heller enn fokus på å endre grenser  



 

 

Vi foreslår primært (flertallet) å etablere et samarbeidsråd for Hovinbyens sokn, sekundært (mindretallet) å etablere 

Hovinbyen som et eget storsokn  

Alle kirkebyggene foreslås bevart til videre bruk, om enn i forskjellige og endrede former  

Vi mener vi trenger alternative lokaler til kirkelig bruk, inkludert «pop-up-kirker» og «kondemnable katedraler» (s.  

Vi støtter det pågående samarbeidet med Pådriv m.fl. om utvikling av Østre Aker kirke, og forslaget fra 

prosjektgruppen for Kirkebruksplan i Groruddalen vedrørende redusert bruk av kirken framover til gudstjeneste 

Vi mener det bør etableres et eget arbeidslag for Hovinbyen  

Hovinbyen trenger diakonale sentraler  

Vi foreslår at Oslo bispedømme bidrar til at det arbeides for et fellesreligiøst hus på Økern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Her treffer du Hasle menighet 

Menighetskontoret er stengt på grunn av rehabilitering.  

Ta kontakt for avtale. 

Telefon menighetskontoret: 23 62 97 72  

Hjemmeside: kirken.no/hasle 

Epost: post.hasle.oslo@.kirken.no 

Hasle kirke på Facebook/hasle kirke 

 

 

  

mailto:post.hasle.oslo@.kirken.no


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
kommer Kristus som morgenens gry. 
Vi er hans kirke, 
vi er hans bygg 
som han reiser på ny og på ny.» 
Norsk Salmebok, Nr. 561. T: Arne E. Sæther M: Arnfinn Øien  
 

                    


