Annet?
I denne folderen har vi nevnt noen ting som vi
allerede vet at vi trenger medhjelpere til. Men det
er mye annet som kan være spennende å gjøre i
kirka. Kanskje har du lyst til å bidra med foto,
drama, dans, grafisk design, arrangere fotturer,
eller lage poesikvelder? Det er ikke sikkert at vi
har et opplegg klart som du kan gå inn i. Men
mulighetene er mange, og vi tar gjerne en prat om å gjøre noe nytt og
spennende!

SAMMEN

Kanskje tenker du “JA! Jeg vil gjerne være med
og gjøre noe i og for Sinsen kirke.”
Da kan du enten ta direkte kontakt med noen av
oss som jobber her, eller fylle ut og levere
denne lappen til prest eller organist, så tar vi
kontakt.
Vi vil gjerne vite:
Navn
Tlf.
Hva vil du være med på? (Kan være mer eller
mindre spesifikt)

Små og store oppgaver i Sinsen
kirke

høsten 2016

Hva har du lyst til å være med på?
Jobbe med barn og ungdom?

Kor- og musikkprosjekter?

Barneleder

Kan du tenke deg å være med å synge eller
spille i konsert- eller gudstjenestesammenheng
i kirka? Allerede høsten 2016 vil vi gjøre et
forsøk på å samle sangglade mennesker i et
prosjekt-kor som møtes noen få øvelser og
opptrer i en gudstjeneste. Snakk gjerne med
organist Olav Brennsæter, kapellan Kjersti
Hvalen eller sokneprest Henning Vik om du har spørsmål.

Vi har faste aktiviteter som KorPasseStor (kor
for 4-6 åringer), Søndagsskole (4-10 åringer),
Flexus (kor for 1.-4. klassinger) og
Kjellerklubben (klubb for 5.-7. klasse), og årlige
arrangementer: Tårnagenthelg, kirkekino,
overnattingstur til Østmarkskapellet og Lys
Våken, skreddersydd for de ulike årstrinn. Her er det god bruk for
mange medarbeidere som vil leke/synge/lage mat og mye annet.
Konfirmantleder

Sinsen og Hasle menigheter har felles konfirmantarbeid. Vi trenger
ledere som vil være med konfirmanter og ungdomsledere på leir, i
samtale, og som kan backe dem i et svært viktig ungdomsarbeid.

Stab på arrangementer?
Gjennom året er Sinsen menighet engasjert i
juletrefest, karneval, sykkeldag, Lørendagen,
økonomikurs, internasjonal fest, julemessa og
andre arrangementer – kan du tenke deg å
være vertskap? Lage mat? Skape trygge og
gode rammer for det enkelte arrangement?

Handy(wo)man?
Kirkebygningen vår består av mange rom; med
mange løpende utfordringer, så vi trenger ofte
frivillige «vaktmestere», snekkerkyndige, folk
som kan ta på seg å skifte lyspærer etc. Oddvar
Elle er koordinerende «vaktmester».

Gudstjenestemedhjelper?
I forbindelse med gudstjenestene hver søndag
i Sinsen kirke er det mange oppgaver vi trenger
frivillige medarbeidere til: tekstlesning,
kirkeverttjeneste, forbønn, innsamling av offer,
utdeling av nattverd, skjenking av kaffe under
kirkekaffen m.m. Her vil du samarbeide med
prester, organist og kirketjener.

Kjøre prosjektor?
Kan du tenke deg å sitte ved PCen under
gudstjenesten og sørge for at rett bilde havner
på storskjerm til rett tid? Organist Olav
Brennsæter gjør klar Powerpointen i forkant av
gudstjenesten.

