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Lette sko på beina, et 
solglimt som smyger 
seg inn mellom høye 
leiegårder, latter og 
lek i parkene. Våren er 
her og også vårt lille 
vårmagasin for deg som 
bor på Østkanten.

I vårens utgave kan du lese 
litt om påsken og om stort og 
smått som skjer i kirkene våre, 
og det er ikke lite! Kanskje blir 
du overrasket over aktiviteter du 
ikke visste om, eller kanskje er 
du en av dem som bruker kirka 
både til konserter, gudstjenester, 
barnedåp, konfirmasjon, bryllup 
og begravelser. Uansett om du 
har vært innom ei kirke eller ei, er 
du velkommen – de ulike kirkene 
har mange aktiviteter for små og 
store. 

Kanskje du drømmer om 
stillhet? Da kan et åpent kirkerom 

gi ro midt i byens travelhet. 
Jeg trenger både aktiviteter og 
stillhet i passe porsjoner, og jeg 
trenger mennesker. 

For noen uker siden så jeg Linn 
Skåber på Skavlan, der hun 
snakket om at vi alle trenger en 
«flokk». For noen er flokken først 
og fremst familien, andre har 
flokken sin på jobben, på skolen, 
blant venner. Mange har flokken 
sin på fotballtrening, i kirka, i 
koret eller på eldresenteret. Noen 
har mange flokker. Andre har få. 
Noen har ingen. 

I mylderet av mennesker kan 
det også finnes mye ensomhet og 
lengsel …

Midt i skole, studier, arbeid, 
aktiviteter, travelhet og materiell 
overflod er det en grunnleggende 
lengsel om tilhørighet. Vi søker 
tilhørighet om vi er det bevisst 
eller ei. Lengselen etter tilhørighet 
forsvinner ikke uansett hvor travle 
timeplaner, venner på Facebook 
eller prosjekter vi har på gang.  
Vi leter etter flokken vår og en

VÅREN ER HER...

tilhørighet vi både kan blomstre 
og hvile litt i.

Påskefortellingen handler  
om Jesus og flokken hans  
– disiplene. Som en konge 
red han inn på palmesøndag i 
Jerusalem – og folk «flokket» seg 
bokstavelig talt seg om ham, 
som om han var en rockestjerne 
eller sportshelt. På skjærtorsdag 
spiste Jesus med de beste 
vennene sine, disiplene, men 
en sviktet. Judas fikk et tilbud 
han ikke klarte å si nei til. Han 
svikta flokken sin – og han 
mista flokken sin. Og snart ble 
også Jesus alene. Flokken hans 
feiga ut eller sovna – og Jesus 
ble overlatt til lidelse og død. 
Men fortellingen stopper ikke 
der i mørket, i ensomheten, i 
den dypeste fortvilelsen. Første 
påskedag forteller Bibelen om 
en grav som er tom. Det er 
et mysterium som gir rom for 
lengsel, håp og tilhørighet til Gud.

Da jeg var liten, kan jeg huske 
bestefaren min som sang salmen 
«Påskemorgen slukker sorgen»  
– og han var alltid så glad når 
han sang den.

Som voksen synes jeg noe av 
det fineste i påsken er å synge 
påskesalmer i kirka og tenne lys 
i lysgloben. Gjennom sangene 
opplever jeg påskedramaet, og 
det er rom for undring over det 
forunderlige. Å synge sammen 
gir også god ro i kroppen, og 
man er del av en flokk… 

Nyt våren og god påske!

Eleni Maria Stene  
redaktør 
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SKAFF VANN – BLI BØSSEBÆRER

Rent vann redder 
liv. Du kan bidra og 
redde liv gjennom å bli 
bøssebærer!

I begynnelsen av april går Faste
aksjonen av stabelen. Dette er 
en årlig dørtildøraksjon hvor 
menigheter i hele Norge tar i 
et krafttak for å støtte Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Årets aksjon 
har fått mottoet «Ja, vi elsker 
dette vannet». Det handler om 
å skaffe rent vann til dem som 
trenger det mest. 

Vi trenger bøssebærere  
her på Østkanten. 
Vil du være med?
Vil du sette av et par timer 
ettermiddagen tirsdag 4. april 
eller onsdag 5. april og ringe på 
dørene i ditt lokalmiljø?  
Kun 200 kroner skal til for at én 
person får varig tilgang til rent 
vann. Noen timer på tur kan altså 
utgjøre en stor forskjell!

Fasteaksjonen på Østkanten

Sofienberg & Paulus,  
Torshov & Lilleborg menighet: 
Tirsdag 4. april: Møt opp i 
Lilleborg kirke fra kl. 16.30 for 
utdeling av bøsser og rodekart. 
Det serveres enkel middag før 
man går ut. Etterpå blir det blir 
boller og kake.

Sagene & Iladalen:
Tirsdag 4. april: Møt opp i 
Sagene kirke kl. 17.00–19.00 for 
utdeling av bøsser og rodekart. 
Det er utvalgt egne roder for 
områder i Sagene og Iladalen. 
Direkte oppmøte, eller meld deg 
på med SMS til 472 58 828.

Sinsen & Hasle: 
Onsdag 5. april: Møt opp  
kl. 16.30 i Sinsen kirke til pølse
fest, og dørtildøraksjon fra  
kl. 17.00–19.30. I denne 
perioden prøver vi å få besøkt 
flest mulig hus og leiligheter i 
områdene Frydenberg, Hasle, 
Keyserløkka, Lille Tøyen, Løren, 
Refstad, Sinsen og Sinsen 
hageby. Ha pengene klare!

Slik kan du støtte 
Fasteaksjonen:
Bli med som bøssebærer eller gi 
til dem som ringer på.

Gi på VIPPS eller MobilePay  
til 2426, eller kontonr.:  
1594 22 87493 

Send GAVE på SMS til 2426.

Spørsmål? 
Kontakt: 
Ellen Aasland Reinertsen  
(SPLITS): er955@kirken.no  
eller ring 23 62 92 14. 

Henning Vik (Hasle & Sinsen): 
hv296@kirken.no eller ring/SMS: 
906 38 080.

Konfirmantprest Jo Hegle Sjøflot 
og vårens konfirmanter er klare 
for fasteaksjonen og vil gjerne 
ha med mange bøssebærere!

Tekst og foto: Ingvill Trydal

r-?1h JA, VI ELSKER 
� DETTE VANN ET 
,I, ------------� 0---------. . . . .. ' ' ' '

Bli en brønnbygger 2.-4. 
- støtt Fasteaksjonen april ,.

,, 
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STILLHET, SOL OG SOMMERFUGLER … 
Våren har kommet, og snart er det påske …  
Vi har stilt tre personer på Østkanten to spørsmål om vår og påske. 

1. Hva gir deg vårfølelse? 
2. Hva forbinder du med påskefortellingen?

LINN SKÅBER – skuespiller, Grünerløkka

1. Vårfølelse er Grünerløkka, nyspylt asfalt og glade fjes. 

2. Påskefortellingen gir meg en følelse av stillhet, ro og glede. Inviter 
mennesker hjem i påsken, for det kan faktisk være litt trist når det blir for 

stille. Stillhet, medmenneskelighet og fellesskap. Da blir det bra påske. 

GARD REALF SANDAKER-NIELSEN, Grünerløkka  
Kommunikasjonssjef i NOKUT, leder av  

Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd

1. Jeg får skikkelig vårfølelse når jeg kjenner at sola varmer og dagene blir 
lengre. Det er dessuten få ting som slår følelsen når det går opp for meg 
at siste snøfallet i Oslo har kommet. Da er våren kommet!

2. At kjærligheten vinner. Et av de første symbolene på Jesu oppstandelse 
var sommerfuglen. På samme måte som sommerfuglen går igjennom en 

forvandling fra puppe til en levende og fargerik sommerfugl, forvandler Guds 
grensesprengende kjærlighet døden til liv. Sommerfuglen minner meg på at 

det er kjærligheten og livet som seirer. 

ASLAUG HOLM, filmskaper, Sagene

1. Den beste vårfølelsen er den første dagen i lette sko. Følelsen av å sveve 
over bakken – å være så lett etter en lang vinter med tunge støvletter og 
vintersko. Denne følelsen har jeg hatt med meg siden jeg var barn. Jeg 
husker ennå de lette tennisskoene vi brukte den gangen. Vi løp med lange 
klyv og følte oss så frie, med vårsolen som varmet oss i ansiktet.

2. Påskefortellingen er for meg lidelseshistorien. Jesus som går inn i det 
mørke, det ensomme og tar på seg lidelsen for vår skyld. Hans smerte og 

bønn til Gud om å unnslippe i den ensomme natten gjør sterkt inntrykk. Det 
er mye sorg og smerte i historien, men også håp: at etter lidelsen kommer det 

en ny tid der vi er tilgitt for våre synder, og kan gå videre som frie mennesker.
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Generasjonssang, flotte 
konserter og snart 
nyoppusset kirke er noe 
av det vi gleder oss til 
våren 2017 …

Vi byr på musikk!
Vi har mange flotte konserter 
året rundt. Korkonserter, inter
nasjonale orgelkonserter og 
gratis lunsjkonserter er noe 
av det vi kan by på. I tillegg 
har vi et godt samarbeid med 
Foss videregående skole som 
arrangerer spennende elev
konserter flere ganger i året. På 
grunn av sentral beliggenhet og 
gode lydforhold er kirkene våre 
også populære å leie for kor og 
artister utenfra.

Den første store konserten 
er Paulikors fremføring 
av Johannespasjonen 
1. og 2. april kl. 19.00. 
Johannespasjonen av J.S. Bach 
handler om påskens sentrale 

fortellinger og Jesu lidelse. Paulus 
barokk med i alt 26 musikere blir 
med på konserten sammen med 
en rekke dyktige solister: Tone 
Braaten, sopran, Ebba Rydh alt, 
Magnus Staveland, tenor, Daniel 
Oskar Danielsson, bass og Njål 
Sparbo, bass.

6. april blir det lunsjkonsert  
kl. 11.30 med flinke musikkelever 
fra Foss videregående skole. 

Søndag 30. april og mandag 
15. mai kl. 19.00 er det inter
nasjonale orgelkonserter. Den 
ungarske kantoren Balázs Szabó 
spiller et variert program av høy 
klasse ved konserten i april, mens 
den danske konsertorganisten 
Daniel Bruun spiller på konserten 
i mai. 

Søndag 21. mai 
Sofienbergkoret og Frogner 
Kammerkor byr på vårkonsert.

Søndag 11. juni får vi besøk av 
Det norske jentekor som holder 
konsert i Sofienberg kirke. 

Generasjonssang  
for små og store 
Vi har babysang, barnesang, 
tweensing hver uke, og sist, 
men ikke minst generasjonssang 
en gang i måneden på 
Sofienberghjemmet. På 
generasjonssang møtes babyer, 
foreldre og eldre for å synge 
de gode, gamle barnesangene 
sammen og slå av en prat. Sang 
forener generasjoner, skaper 
godt humør og gjør godt for 
babyenes utvikling og for minnet 
til de eldre.

Trenger du leie lokale til  
dåp, konfirmasjon, møter  
eller selskap?
Vi har en fin menighetssal som 
kan leies. 
Tlf.: 23 62 92 30 eller epost: 
post.paulussofienberg.oslo@
kirken.no

Følg oss gjerne på 
Paulus og Sofienberg 
menighet på Facebook 
eller sjekk våre 

nettsider for mer informasjon.

PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET
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To kirker – en menighet.
Fra vi ble slått sammen til en 
menighet 01.01.2015, har Paulus 
kirke vært under rehabilitering, 
og alle gudstjenester og all 
aktivitet har vært i Sofienberg 
kirke. Nå nærmer det seg 
gjenåpning av Paulus kirke, 
trolig sommer/høst 2017, og 
menigheten får to kirkerom, 
Paulus kirke og Sofienberg 
kirke. Det betyr at fra høsten 
blir det en annerledes fordeling 
av gudstjenester i menigheten. 
Siden vi er en menighet, vil vi ikke 
ha gudstjeneste i begge kirkene 
samtidig. 

Oslo biskop har bestemt 
hvordan fordelingen av guds
tjenester skal bli. Tre av fire 
formiddagsgudstjenester per 
måned forrettes fra Paulus 
kirke. I tillegg blir det en kvelds
gudstjeneste per måned i 
Paulus. En søndag i måneden 
blir det formiddagsgudstjeneste 
i Sofienberg kirke. I tillegg blir 
det en kveldsgudstjeneste i 
Sofienberg per måned. Vi vet 
at mange er vant til at det er 
gudstjeneste i begge kirkene 
hver søndag formiddag, og at 
det blir uvant og litt rart at det 
ikke fortsetter sånn, men vi 
er glade for at vi får beholde 
begge kirkerommene, og vil 
fylle dem med aktivitet utover 
gudstjenestefeiringen. 

Alle våre aktiviteter foregår i 
Sofienberg kirke og i menighets
huset i Helgesens gate 64 til 
Paulus kirkes åpning.

Paulus og Sofienberg menighet

Lørdag 1. april kl. 19.00
Konsert. Johannespasjonen med 
Paulikor.

Søndag 2. april kl. 11.00
Gudstjeneste.
Kl. 19.00 Konsert. 
Johannespasjonen med Paulikor.

Torsdag 6. april kl. 11.30
Gratis lunsjkonsert med elever 
fra Foss videregående skole.

Palmesøndag kl. 11.00
Gudstjeneste.

Skjærtorsdag kl. 18.00
Gudstjeneste.

Langfredag kl. 11.00
Gudstjeneste med korgruppe.

1. påskedag kl. 11.00
Påskedagsgudstjeneste med 
korgruppe, trompetist og 
påskelunsj.

2. påskedag kl. 11.00
Gudstjeneste Sofienberg sykehjem
Kl. 11.30 Gudstjeneste Paulus 
sykehjem.

Torsdag 20. april kl. 11.30
Lunsjkonsert. Halgeir Schiager, 
orgel.
Kl. 17.00 Barnemesse med 
påskefest for hele familien.

Søndag 23. april kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store. 

Søndag 30. april kl. 11.00
Gudstjeneste
Kl. 19.00 Konsert. Balázs 
Szabó, orgel: «Per Aspera Ad 
astra».

Torsdag 4. mai kl. 11.30
Lunsjkonsert. Inger Schiager, 
orgel.

Søndag 7. mai kl. 11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmanter.

Søndag 14. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 19.00 Konsert. Daniel 
Bruun, orgel, «Variations 
sérieuses».

Torsdag 18. mai kl. 11.30
Lunsjkonsert. Halgeir Schiager, 
orgel.

Søndag 21. mai kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store 
Tur/kirkekaffe i Botanisk hage. 
Kl. 19.00 Konsert med 
Sofienbergkoret og Frogner 
Kammerkor.

Torsdag 25.mai kl. 11.00
Gudstjeneste på Kristi 
himmelfartsdag.

Søndag 28. mai kl. 11.00
Gudstjeneste.

Søndag 4. juni kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste på 
pinsedag med Paulikor.

Mandag 5. juni kl. 11.00
2. pinsedag: Felles 
prostigudstjeneste i Lilleborg 
kirke.

Søndag 11. juni kl. 11.00
Gudstjeneste.
Kl. 19.00 Konsert. Det norske 
jentekor i Sofienberg kirke.

Lørdag 17. juni kl.12.00
Fortellinger under et tre i 
Sofienbergparken.

Søndag 18. juni kl. 11.00
Gudstjeneste.

Søndag 25. juni kl. 11.00
Gudstjeneste.

Paulus kirke  
åpner i 2017.
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Marit Bunkholt liker å 
stille spørsmål og å lete 
etter svar…  
Kanskje ikke så rart 
hun ble teolog. I februar 
starta hun som ny prost  
i Nordre Aker.

Marit Bunkholt er født i Oslo, men 
oppvokst flere steder – mellom 
annet i Drøbak, Billingstad i Asker 
og Lier. 
– Hvis jeg skal svare enkelt til 
folk, sier jeg at jeg kommer fra 
Lier, der bodde jeg alle de viktige 
ungdomsåra, og der ble mine 
foreldre boende, og der ligger 
de begravet, forteller Marit. Etter 
endt teologutdanning havnet hun i 
Trøndelag.

– Jeg var prest i Trondheim 
på nittitallet, der var jeg litt 
studentprest og etter hvert mye 
og så utelukkende helse og 
omsorgsprest i samarbeid med 
lokal menighet i Trondheim 

PROST MED BAKKEKONTAKT
sentrum. Deretter ble jeg 
østlending igjen, og jobba 
i 13 år på praktikum på TF 
med presteutdanning. Jeg var 
lærer med ansvar for praksis, 
veiledning og sjelesorg. Etter tre 
år som fagsjef i Presteforeningen 
kom jeg så til Nordre Aker.

Skape rom og mangfold
En prost er prestenes lokale leder 
i et gitt område eller prosti og et 
bindeledd mellom prestene og 
biskopen. Samtidig er det en rolle 
i dagens samfunn man kan forme 
litt selv ut fra lokale behov og 
interesser. Marit er opptatt av å 
skape gode forhold for prestene 
lokalt og for hvordan man skal 
være kirke anno 2017 i Oslo. 
– Jeg søkte prostejobben fordi 
jeg har lyst til å ha lederansvar 
i et arbeidsfellesskap. Jeg er 
glad for muligheten jobben gir 
til å være en bidragsyter til at 
prester har gode og meningsfylte 
arbeidsdager, får gjort det de 
skal og får tid og mulighet til 
fordyping og fagutvikling. Min 
andre hovedgrunn for å søke 
var at jeg gjerne vil være med 
i samtalen om hvordan vi skal 
være kirke her i Nordre Aker og i 
Oslo – nå. 

– Hva brenner du for i jobben?
– Rett i forlengelsen av forrige 
svar: Jeg brenner for at folk som 
jobber i kirken, skal ha gode og 
ryddige arbeidsforhold, at de 
skal kjenne at det er rom for dem 
og deres kompetanse, at det er 
bruk for dem og at de kjenner 
mening i det de gjør. Alt dette 
tror jeg kan gjøre ansatte i kirken 
til mennesker som er til nytte og 
glede for de menneskene de er 
satt til å være til tjeneste for. Jeg 
brenner også for at vi i kirken 
skal holde ut med hverandre 
på tvers av forskjellighet og 

uenigheter. Vi trenger hverandre 
som støttespillere og utfordrere 
i alt vårt mangfold. Jeg vil bidra 
så godt jeg kan til at Nordre Aker 
blir et kirkested og et arbeids
sted med godt mangfold og 
trygghet nok til å være tydelig 
uenige. Og så brenner jeg for 
å stille spørsmål – og å lete 
etter svar. Som teolog er jeg 
opplært til akkurat det: å være 
åpen og spørrende i møte med 
mennesker og tekster, men også 
til å tenke lenge nok og dypt nok 
til å kunne by på et svar. Jeg vil 
gjerne være del av et spørrende 
arbeidsfellesskap som sammen 
leter etter gode svar.

Kirke for hverdag, sorg  
og fest
– Hvilke visjoner har du for 
kirkene og folket som lever her 
på Østkanten?
– Jeg har en stor visjon som må 
materialisere seg i mange små på 
kirkens mange arbeidsområder: 
Jeg håper vi kan framstå som en 
kirke åpen for folk – at vi er der 
når det er behov for oss. Ved 
små og store behov, hverdag, 
sorg, fest.

De første månedene i ny jobb 
er et nok av ting å sette seg 
inn i, folk å bli kjent med og 
innimellom bidra på gudstjenester 
og lignende. Heldigvis finner 
Marit noen pusterom innimellom. 
Lesing, film og luftetur med 
hunden Smilla gir god avkobling.
 – Tre ting jeg liker bedre enn 
andre ting, er å gå, lese og å 
være sammen med folk. Jeg 
vil også gjerne gå tur i skogen, 
på fjellet, i byen. Hver dag. Jeg 
trenger å gå. Gåing tømmer 
hodet og skaper nye tanker.
Jeg vil alltid gjerne ha en bra bok 
på gang, lese litt eller mye hver 
dag. En skikkelig god film eller 
TVserie er nesten like bra. Så har 
jeg har mange gode venner. En 
god samtale med en eller flere av 
dem overgår det meste, avslutter 
den nye prosten, som snart må 
hjem for å lufte Smilla…

Tekst og foto: Eleni Maria Stene
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Påske er en sammen
trengt høytid. Fem hellige 
dager på rekke og rad. 
Skjærtorsdag med måltid 
og avskjed fra vennene. 
Langfredag, korset, 
døden. Påskeaften, stille. 
Påskedag, lys, opp 
standelse. Andre påske
dag, tid for å puste ut. 
Puste videre. Leve. Døden 
fikk ikke det siste ordet.

Påske er brutalt. Vi treffes av det 
verste som kan skje: Vi blir alene. 
Sendes ut av kirken langfredag 
til døgn uten Gud. Hver dag i 
påsken – nesten hver dag – fra 
skjærtorsdag via langfredag til 
påskedag kan vi gå til kirken. 
Påskeaften blir vi latt alene. 
Alene – som når vi bærer en kiste 

bort til graven, og så går bort 
fra graven. Alene. Påsken treffer 
oss midt i våre egne sorger og 
erfaringer.

Påskeaften er den glemte dagen, 
den tomme dagen. Alt er stille. 
Venter. Dagen aktiverer erfaringer 
av sorg, ensomhet. Gud er død.
Påskeaften er stille. Flere påske
aftener møtte jeg henne som er 
kjent som verdens første kvinne, 
Eva, og han som svek Jesus, 
Judas. Jeg møtte dem i dødsriket. 
De trådte fram i skuespillet 
«Skygger» i et av Nidarosdomens 
små kapeller. De var begge fylt av 
uro. To mennesker som på hvert 
sitt vis fikk mye å bære på sine 
skuldre. De har sentrale roller i 
vår felles livsfortelling, men roller 
helt uten glans og glede.

Påskeaften er stille. Døden rår. 
Eva og Judas er gode samtale
partnere en slik dag. De kjenner 
ensomheten, sorgen, stillheten 
etterpå. Hver på sin kant ble 
de stående igjen som svikere. 
Etterpå ble de mer alene. Eva og 

Adam ble sendt bort. Judas ble 
helt alene.

Eva er i dødsriket, har vært der 
lenge. «Skygger» lar oss oppleve 
når Judas kommer. Ankomst til 
ensomheten og mørket. Lengst 
inn en kvinne med erfaring fra 
feltet. De møtes. 

Påske er en rituell tilnærming til 
livets dyp og høyder. Sitte rundt 
samme bord. Ta avskjed. Stå ved 
lidelsen. Ut til ensomheten og 
sorgen. Ned i mørke og stillhet. 
Helt opp til himmelen og gleden. 
Lyset.
Sånn er livet. Som påsken. Én 
lang bølge fra liv til død til liv – 
og mange mindre krusninger 
og vendinger i rytmen mellom 
fellesskap og ensomhet, liv, død, 
stillhet, lys, svik, måltid, mørke, lys.
Påske er en mulighet. En mulighet 
til å se og høre. Smake. Kjenne 
etter. Minnes om at sånn er livet. 
Det er dette vi har. Ensomheten 
kommer, men kan beseires. 
Kjærligheten er sterkere enn 
døden. Judas fant Eva.

PÅSKE – FEM HELLIGE DAGER Tekst: prost Marit Bunkholt
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Påske full av 
toner…
For mange betyr 
påske ski, snø 
og appelsiner. 
Slik er det ikke 
alltid for organist 
Eivind Gjerdalen 

Vonen, som spiller ved flere guds
tjenester i påsken. 

Eivind er glad i flere av påske
salmene, og skyter inn: – Min 

favoritt er salme 206, «Dine 
hender er fulle av blomster». 
Jeg har gode minner om denne 
fra da jeg var liten, og husker 
spesielt godt både vekselsangen 
mellom jentene og guttene, og 
det flotte hallelujaomkvedet. Så 
da skal vi ikke se bort fra at vi 
får høre nettopp denne salmen 
i Hasle kirke i påsken. I tillegg 
til å spille på gudstjenester er 
Eivind dirigent for Nordisk Kor 
som sammen med Lise Granden 

Berg og Hallvard Vonen deltar 
på gudstjeneste 2. påskedag, 
«Påsken i ord og toner». 

Men før den tid planlegger Eivind 
å dra til NordJylland for å se på 
havet. 
– De siste årene er det blitt 
mange slike gode avslappende 
påsketurer med hele familien, 
smiler Eivind. 

HASLE MENIGHET

Nordisk kor synger 17. april.
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Sykkelreparasjonsdag og 
klesbruktmarked
Hasle kirke inviterer til en grønn 
sykkel og bruktmarkedsdag 
1. april kl. 12.00–15.00. Kom 
med sykkelen din, så hjelper 
vi deg med å sette den i best 
mulig stand og gjør den klar 
for sykkelsesongen. Tilbudet er 
gratis!

I tillegg har vi et klesbruktmarked. 
Kanskje har du noen klær som du 
ikke bruker? Kanskje trenger du 
en ny bukse? Eller skjorte?  
Ta med rene, hele klær som 
du ikke bruker, så er det gode 
sjanser for at du går hjem igjen 
med nytt, rent, pent tøy! 

Alle er hjertelig velkomne! 

Babysang og tirsdagskafé
Hver tirsdag har vi babysang fra 
kl. 11.30 12.00 og tirsdagskafe 
fra kl. 12.0014.00 hvor vi 
serverer vafler, har et enkelt 
program og synger sanger 
sammen. Alle er hjertelig velkomne! 

Tween Sing
Hver onsdag kl. 17.1518. 30 
øver Tween Sing Hasle som 
består av kor!  
Alle i alderen 1013 år er hjertelig 
velkomne til å delta! 

Sommertur for eldre
Hasle og Sinsen menigheter har 
som tradisjon å dra på sommertur 
sammen. I år går turen til 
Hadeland glassverk, hvor vi får 
sett hvordan glassene blåses. I 
tillegg vil vi få et historisk kåseri 
og servert en god varm middag. 
Alle er hjertelig velkomne!  
Påmelding til of649@kirken.no

Egenandel kr 200,.

Hasle menighet

Lørdag 1. april kl. 12–15
Sykkelreparasjonsdag og 
klesbruktmarked.

Søndag 2. april kl. 11.00
Gudstjeneste, søndagsskole, 
nattverd og kirkekaffe.

Onsdag 5. april kl. 17.00
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
Oppmøte i Sinsen kirke.

Søndag 9. april kl. 11.00
Palmesøndagsgudstjeneste  
med nattverd og kirkekaffe.

Torsdag 13. april kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste  
med måltid, i Sinsen kirke.

Fredag 14. april kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste  
med kirkekaffe.

Søndag 16. april kl. 11.00
Påskedag, høytidsgudstjeneste 
med nattverd. Påskelunsj. 

Mandag 17. april kl. 11.00
«Påsken i ord og toner», andre 
påskedag, gudstjeneste med 
nattverd. Sang: Lise Granden 
Berg. Eufonium og flygel: 
Hallvard Vonen. Nordisk kor. 
Kirkekaffe.

Søndag 23. april kl. 11.00
Konfirmantenes samtale
gudstjeneste. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

Søndag 30. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste med 
nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 7. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Tensing deltar. Kirkekaffe.

Lørdag 13. mai
Tårnagenthelg i Hasle kirke 
sammen med Sinsen kirke.

Søndag 14. mai kl. 11.00
Familiegudstjeneste med 
nattverd. Tween Sing deltar. 
Kirkekaffe. Menighetens 
årsmøte etter kirkekaffen.

Lørdag 20. mai 
Leir for 5.–7. klasse,  
til Østmarkkapellet.

Søndag 21. mai kl. 11.00
Skaperverkets dag. Felles 
gudstjeneste med Sinsen kirke.

Tirsdag 23. mai kl. 12.–14
Vårfest for eldre.

Torsdag 25. mai kl. 11.00
Kristi himmelfartsdag. Felles 
gudstjeneste med Sinsen kirke.

Søndag 4. juni kl. 11.00
Pinsedag. Høytidsgudstjeneste 
med nattverd og kirkekaffe.

Tirsdag 6. juni 
Sommertur for eldre til 
Hadeland Glassverk.

Søndag 11. juni kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Babysang 
deltar. Sommerfest for hele 
menigheten. Familiekoret og 
Tween Sing synger.
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For to år siden var de 
konfirmanter – nå er de 
klare for lederoppgaver!

Lukas Buan, Simen Husby 
Norrud, Isak Stene Rygh, Eskil 
Skotte Nordheggen og Lavrans 
Stene Rygh valgte konfirmasjon 
i kirka. To år senere tar de fem 
gutta fra Østkanten sitt andre 
ledertreningskurs. 

Både konfirmasjonstiden og 
ledertreningen har vært gøy, 
gitt ny kunnskap og mange nye 
venner.  
– Vi ble konfirmert i kirka i 2015, 
så begynte vi på lederkurs etter
på. Både konfirmasjonstiden 
og lederkursene har gitt godt 
samhold , fellesskap og mange 
nye venner. Spesielt leirene og 
påsketuren til Taizé i Frankrike i 
fjor var topp, forteller gutta. Som 
lederspirer har de blant annet 

vært med som ledere for årets 
konfirmanter og som ledere på 
Lys Våken. 

I år har de gått videre på sitt 
andre lederkurs, LIVkurs, i regi 
av KFUKKFUM. Der har de møtt 
ungdommer fra hele Oslo og 
Bærum og lært mer om seg 
selv og det å bli en god leder. 
Snart skal de på LIVhelg igjen på 
Valdres folkehøgskole og blant 
annet lære om hundekjøring! 

FRA KONFIRMANT TIL LEDER! 

Både konfirmasjonstiden 
og ledertreningskurs 
har vært gøy, gitt ny 
kunnskap og mange 
nye venner, forteller 
Lukas (16), Simen (16), 
Isak (16), Eskil,(17) og 
Lavrans (16).
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Hasle kirke 7. mai kl. 11.00

Sinsen kirke 14. mai kl. 11.00 

Sagene kirke 14. mai kl. 11.00

Sofienberg kirke 14. mai kl. 11.00

Torshov kirke 14. mai kl. 11.00 

Påmelding til konfirmasjon 2018 gjøres 
innen 17. august 2017 til din lokale kirke. 
Konfirmasjon 2018 er 13. mai, bortsett fra 
Hasle kirke 6. mai. Se kontaktinformasjon 
side 2 i magasinet eller sjekk nettsidene til 
menighetene våre i Nordre Aker prosti på 
kirken.no

– Lederkurs er også fint å ha på 
CVen med tanke på jobbsøking 
senere, sier de unge gutta 
som tenker på sommerjobb og 
lignende.

Nå gleder de seg til neste 
lederhelg i Valdres, og sist, men 
ikke minst ny tur til Frankrike – 
denne gangen reiser de på eget 
initiativ sammen med ungdommer 
fra Grorud. 

Tilbud gjennom SPLITS 
Som konfirmant i Sagene, Ila, 
Paulus, Sofienberg, Lilleborg og 

Torshov kirker får man være med 
i SPLITS som er kirkenes felles 
ungdomsarbeid. Det omfatter 
både konfirmasjonsopplegg 
der man kan velge mellom ulike 
linjer, leir, Ten Sing på tirsdager 
i Lilleborg kirke kl. 19.00 og 
ledertrening både lokalt og 
gjennom KFUKKFUM. 

Ungdomstilbud i  
Hasle og Sinsen
Hasle menighet og Sinsen 
menighet har felles konfirmant
arbeid, med oppstart 5. september  
kl. 19 i Hasle kirke og med 

konfirmasjon i Hasle kirke 6. mai 
og i Sinsen kirke 13. mai 2018. 

Hasle og Sinsen har også felles 
ledertreningsarbeid, og har hvert 
år flere av «fjorårskonfirmantene» 
med som hjelpeledere for neste 
kull. 

I tillegg til tilbudene om 
konfirmasjon og ledertrening har 
Hasle menighet også et kortilbud 
for ungdom: Hasle Ten Sing.  
Ten Sing øver hver onsdag  
kl. 19.00–21.00 i Hasle kirke.

2017

I Hasle og Sinsen har 
konfirmantene laget 
en flott revy.

Leir er ofte et høydepunkt i konfirmasjonstiden.

Konfirmasjonsdagen 
er en høytidsdag der 
man blant annet blir 
bedt for i kirka.
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Bli med og følg påskens 
dramatiske fortelling! 

Palmesøndag er det jubel 
og forventning når Jesus rir 
inn i Jerusalem. Da er det 
gudstjeneste for små og store i 
Torshov kirke kl. 11. 

Skjærtorsdag, dagen Jesus 
innstiftet nattverden under 
påskemåltidet med disiplene, 

kan vi være med og feire 
kveldsgudstjeneste med nattverd 
og spise påskemåltid med 
lammesteik i Torshov kirke kl. 18. 

Langfredag, da Kristus døde, er 
det pasjonsgudstjeneste i begge 
kirkene våre kl. 11. I Lilleborg kan 
du oppleve «Improperiene» av 
Trond Kverno, ved kantor Marius 
Sjølaas og korgruppe. I Torshov 
er det korsvandringsgudstjeneste, 
inspirert av kirkas glassmalerier. 

Påskenatt får vi, sammen med 
konfirmantene våre, delta i 
mysteriet i påskenattsmessa i 
Lilleborg kirke kl. 23. Mørke blir til 
lys og stillhet til påskelovsang. 

Og så braker jubelen løs med 
høytidsgudstjeneste i begge 
kirkene våre første påskedag kl. 
11, og vi fortsetter feiringen med 
gudstjenesten og påskelunsj på 
Frivilligsentralen andre påskedag 
kl. 12. 

TORSHOV OG LILLEBORG MENIGHET
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Påskevandring med barn i Torshov kirke 
torsdag før palmesøndag. Vi vandrer  
langs glassmaleriene og tenner lys i  
mørket mens vi venter på oppstandelsen.
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Torshov og Lilleborg menighet

Palmesøndag kl. 11.00
Torshov kirke. Gudstjeneste. 
Innsamling av fastebøsser.

Skjærtorsdag kl. 18.00
Torshov kirke. Kveldsguds
tjeneste med nattverd. 
Påskemåltid med lammestek.

Langfredag kl. 11.00
Torshov kirke og Lilleborg 
kirke. Pasjonsgudstjeneste.

Påskeaften kl. 23.00
Lilleborg kirke.Påskenattsmesse. 

1. påskedag kl. 11.00
Torshov kirke og Lilleborg 
kirke. Høytidsgudstjeneste.

2. påskedag kl. 12.00
Sagene frivillighetssentral. 
Gudstjeneste med påskelunsj.

Søndag 23. april kl. 11.00
Lilleborg kirke. Gudstjeneste. 
Påfølgende årsmøte.

Søndag 30. april kl. 11.00
Torshov kirke og Lilleborg 
kirke. Gudstjeneste.

Mandag 1. mai kl. 11.00
Torshov kirke. Gudstjeneste.

Søndag 7. mai kl. 11.00
Paulus kirke. Gudstjeneste.

Søndag 14. mai kl. 11.00
Torshov kirke. Konfirmasjon. 
Lilleborg kirke gudstjeneste.

Søndag 21. mai kl. 11.00
Torshov kirke. Gudstjeneste. 

Torsdag 25. mai  
(Kr. himmelfartsdag)  
kl. 12.00
Klosterruinene, Hovedøya. 
Gudstjeneste.

Søndag 28. mai kl. 11.00
Lilleborg kirke. Gudstjeneste.

Lyst til å synge i kor?
Vi har startet barnekor i 
Torshov og Lilleborg! Nye 
sangere fra 4 år og oppover 
ønskes hjertelig velkommen! 
Info på Facebook:  
Kor Torshov Lilleborg.

Nytt tak på Lilleborg kirke 
Etter tre år med grønn 
plast på taket og et halvt år 
innpakket i hvitt har Lilleborg 
kirke fått nytt tak i sink. Vi 
gratulerer!

kirken.no/tol

Kristi himmelfartsdag  
på Hovedøya
Det har blitt en fin tradisjon at 
Torshov og Lilleborg menighet 
feirer gudstjeneste Kristi 
himmelfartsdag i kirke og 
klosterruinene på Hovedøya. De 
vakre, historiske omgivelsene 
danner en fin ramme for 
gudstjenestefeiringen. Båtturen 
tar bare noen minutter, og 
det er ikke mange meterne å 
spasere når du går i land fra 
båten. Etter gudstjenesten blir 
det kirkekaffe, husk å ta med 
deg mat og drikke. Avgangstider 
med båten til Hovedøya kommer 
på hjemmesidene våre når det 
nærmer seg.

Gudstjenesten starter kl. 12.00. 
Sett av torsdag 25. mai til en dag 
i det fri.

1. mai-gudstjeneste
Bydelene i Nordre Aker prosti har 
lange tradisjoner for å markere  
1. mai. Mange av de som er 
vokst opp her, har identifisert 
seg med en fremvoksende 
arbeiderklasse og dens kamp for 
en rettferdig fordeling av godene.

Markeringen av og kampen for 
likhet og rettferdighet hører 
også hjemme i det kristne 
menneskesynet. Derfor ønsker vi 
som lokalmenigheter å markere 
denne dagen. I år vil denne 
markeringen i prostiet finne sted i 
Torshov kirke.
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Høymesser og kveldsmesser
Vi feirer gudstjeneste med dåp og 
nattverd på søndager kl. 11 og 
kveldsmesse med gjest kl. 19.
Søndag 23. april er Sturla 
Stålsett gjest som musiker med 
ny CD! Søndag 21. mai er for
fatter Eivind Hofstad Evjemo gjest.
Gudstjenester holdes hver søndag 
i Sagene kirke og annenhver 
søndag i Ila kirke. 
En onsdag i måneden er det 
Måltid Med Messe i Ila kirke, der 
vi samles, spiser middag sammen 
og avslutter med en enkel 
kveldsmesse. 

Lysvesper med norsk og 
internasjonal jazz 
Lysvesper har en meditativt, 
keltisk inspirert liturgi og mye 
musikk. Våren 2017 spiller 
jazzpianisten Tord Gustavsen 
sammen trompetisten Jonas 
Klimork Vedøy torsdag 30. mars 
kl. 19. Neste lysvesper er 27. april.

Babysang og barnesang
Ingrid Neset inviterer til babysang 
hver torsdag kl. 12.00 annenhver 

gang i Sagene kirke og i Ila kirke. 
Annenhver onsdag kl. 16.30 
spiser vi pølser og møtes til sang 
og aktivitet i Ila kirke. Barnesang 
(1–4 år) og aktivitet (5–10 år).

Samtalegrupper, meditasjon 
og håndarbeid
Menigheten har ulike åpne 
fellesskap i grupper. Håndarbeids
gruppa «O, jul» produserer for 
julemarkedet. 

Husgruppene tar gjerne imot 
nye. Hyggetreffet for eldre i Ila 
kirke er annenhver onsdag kl. 12. 
Hver torsdag kl. 18 er det stille 
meditasjon i sakristiet i Sagene 
kirke. 

Musikk og kor
Hver tirsdag kl. 13 er det 
orgelkonsert med påfølgende 
tidebønn i Sagene kirke. 
For deg som vil synge: 
Prosjektkoret Sagene Vocalis eller 
Sagenekoret (mandag kl. 19 i 
sakristiet). Løkka Tensing (13–20 
år) øver hver tirsdag kl. 17–19 i 
Lilleborg kirke.

Åpen Kirke trenger  
frivillige kirkeverter
Sagene kirke er åpen fire dager i 
uken for stillhet og bønn: tirsdag, 
torsdag, lørdag og søndag  
kl. 12–20. Vil du bli kirkevert i 
Åpen Kirke? Kirkevertene sitter 
tre timer i åpen kirke på dagtid 
eller to timer på kveldstid. Du 
kan selv velge hvor ofte du 
ønsker å sitte. Ta kontakt med 
frivillighetskoordinator på  
kh446@kirken.no eller 40173145. 

Samtale
Har du behov for å snakke med 
noen om livet og det som opptar 
deg personlig, kan du sende 
epost eller ringe til diakon eller 
prest. 

Sagene og Iladalen menighet 
har mange aktiviteter som du 
finner på nett www.kirken.no/
sageneogila og på Facebook 
Sagene kirke eller Ila kirke. 

Kontorene finner du i Ila kirke i 
Søren Jaabæks gate 5  
telefon 23 62 92 92. 

SAGENE OG ILADALEN MENIGHET

Bruk av logo

Sagene og Iladalen
menighet

Ila kirke Sagene kirke

Profilen leveres med logo og tileggselementer minimum format  i profil fargene, inkludert hvit. 

Filer som leveres er; Vektorgrafikk i Ai fil, outlinet tekst, vektorfil kan justeres i større formater ved bruk av adobe verktøy.
Logoer og symboler kommer uten bakgrunn dette må følges opp på egenhånd hvis det ska laes plakater osv, eventuelt kontakte meg for å få laget dette.

16 mm 26 mm 40 mm 
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Bypåske med  
overnatting i kirka
Noen velger å reise vekk i 
påsken, men hva skjer når noen 
konfirmanter velger å flytte inn i 
Sagene kirke i stedet for å reise 
på hytta? Hvert år er det påskeleir 
i en av våre kirker med noen 
av konfirmantene i Nordre Aker 
prosti. I år vil femten ungdommer 
ta med seg soveposen for å 
sove over i Ila kirke og Sagene 
kirke. Mobilene blir samlet inn 
i fire dager, for noen en helt ny 
opplevelse! Vi legger fra oss 
stresset fra dagliglivet og legger 
ut på en indre reise sammen. 

Gjennom fire dager og tre netter 
følger konfirmantene i fotsporene 
til Jesus og hans nærmeste 
venner. De skal leve i fortellingen 
om Jesu korsfestelse og 
oppstandelse fra skjærtorsdag, 
langfredag, påskeaften og fram 
til påskemorgen. I midtgangen i 
kirka er det rullet ut en 15 meter 
lang collage fylt med bilder og 
elementer fra fortellingen. Det er 
som om du går på en vei. Først 
tråkker du på palmeblader og må 
unngå et «visittkort» fra det eselet 
som Jesus red på inn i Jerusalem, 
før den jødiske påskehøytiden. 
Du går inn i rommet der de spiste 
det siste måltidet sammen, timer 
før Jesus blir arrestert i hagen 
Getsemane; et vaskefat, vin og 
brød står fremme. Et pengestykke 
forteller om Judas’ svik, og en 
hane om Peters fornektelse før 
soloppgang. De fire evangelistene 
i Det nye testamentet har 
gitt oss pasjonshistorien, et 
fortettet drama som har endret 
verdenshistorien. 

Bli med konfirmantene i 
påskens gudstjenester
Konfirmantenes oppgave blir 
å formidle videre fortellingene 
i påskens gudstjenester. De 
er åpne for alle, hver dag i 
påskehøytiden. Konfirmantene 
skal lage påskemåltid på 
skjærtorsdag kveld i Ila kirke. De 

Sagene og Iladalen menighet

Palmesøndag 
9. april kl. 11.00
Ila kirke. Messe for små og 
store.

Skjærtorsdag kl. 19.00
Ila kirke. Nattverd. Påskemåltid 
etter messen.

Langfredag kl. 11.00
Sagene kirke. Lesning fra 
pasjonshistorien.

1. påskedag kl. 11.00
Sagene kirke. 
Høytidsgudstjeneste.

2. påskedag kl. 11.30
Sagenehjemmet. Gudstjeneste 
med nattverd. 

Søndag 23. april kl. 11.00
Ila kirke. Kingogudstjeneste, 
salmer m.m. av salmedikter Kingo.

Søndag 23. april kl. 19.00
Sagene kirke. Kveldsmesse 
med gjest Sturla Stålsett med band. 

Torsdag 27. april kl. 19.00
Sagene kirke. Lysvesper, 
jazzpianist Tord Gustavsen m.fl.

Søndag 30. april kl. 11.00
Sagene kirke. Vårsang
gudstjeneste med fire lokale kor!  
Kl. 14.00: Dåpsgudstjeneste.

Mandag 1. mai. kl. 19.00
Sagene kirke. Arbeidersanger 
i orgelbrus med gjest Torvald 
Stoltenberg!

Søndag 7. mai kl. 19.00
Ila kirke.Kveldsmesse.

Onsdag 10. mai kl. 16.45
Ila kirke. Måltid med messe  
kl. 17.30 (måltid kl. 16.45).

Søndag 14. mai kl. 11.00
Sagene kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 21. mai kl. 11.00
Sagene kirke. Fest
gudstjeneste, innsetting av 
kapellan Torill BullNjaa Larsen.

Søndag 21. mai kl. 19.00
Sagene kirke. Kveldsmesse 
med gjest Eivind Hofstad Evjemo.

Torsdag 25. mai kl. 11.00
Vøienvolden gård. 
Kristi himmelfartsdag. 
Friluftsgudstjeneste.

Søndag 28. mai kl. 11.00
Sagene kirke. Høymesse.

Søndag 4. juni kl. 11.00
Sagene kirke. Pinsedag. 
Høytidsgudstjeneste.

Søndag 11. juni kl. 11.00
Sagene kirke. Høymesse.

Søndag 11. juni kl. 17.00
Ila kirke. Festidalen! Folkefest i 
amfiet foran Ila kirke. 

skal lese om korsfestelsen og 
dekke av alteret i Sagene kirke på 
langfredag, delta på korsvandring 
i Oslo sentrum, nattmesse kalt 
vigilie i Lilleborg kirke natt til 
påskedag, og feire oppstandelsen 
med høymesse i Sagene kirke 
påskemorgen. Det blir både litt 
asketisk med mobilfri og bare 
en dusj på deling, men også 
supersosialt! 
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GODE TILTAK  
I OG OMKRING SINSEN KIRKE
Sinsen menighet synes det 
er stas å tilhøre et svært så 
ekspansivt nærmiljø. Hit til 
Sinsen og Løren kommer 
det nye mennesker flyttende 
hver eneste dag, og det er 
utvilsomt et område med skarer 
av småbarnsforeldre! Det at 
mennesker fra hele verden 
bor godt sammen her i vårt 
nærmiljø, gjør oss fargerike og 
fargesterke, og få ting er så 
spennende for en menighet som 
å kunne invitere til glade og rause 
happeninger som KARNEVAL og 
INTERNASJONAL FEST! 

Så er det veldig mange 
småbarnsforeldre som har 
oppdaget BABYSANGTILBUDET 
som vi har i Sinsen kirke hver 
onsdag kl. 11 og 13 (med lunsj i 
mellom). Til glede for alle foreldre 
i nabolaget inviterer vi nå til en 
dag om BARNEOPPDRAGELSE 
(se ovenfor). Mange har 
også oppdaget vårt åpne 
MIDDAGSTILBUD hver onsdag 

kl. 16. I tillegg kommer flotte 
kor og klubbtilbud som KOR 
PASSE STOR (barnehagealder), 
FLEXUS (1.–4. klasse) og 
KJELLERKLUBBEN (5.–7. klasse). 

Hele året vil du kunne være 
med på gode og inkluderende 
samlinger her i kirken, der 
du kan hilse på en ukjent og 
finne venner. Av særskilte 
tilbud i tiden framover kan vi 
nevne SYKKELDAGEN (inkl. 
bruktmarked) i Hasle kirke lørdag 
1. april (se Hasle menighet) og 
NØDHJELPSAKSJONEN som  
vi vil ha deg med på onsdag  
5. april. Kom til pølsefesten  
kl. 16.30, så gir vi deg en rode 
og så går du side om side med 
en haug andre bøssebærere og 
samler inn penger til nødlidende. 

Det neste vi vil nevne, er påske
feiringen i vår kirke og i hele 
Oslokirken. Se det vi bl.a. 
skriver om kveldsgudstjenesten 
på SKJÆRTORSDAG. Den er 
helt spesiell! V har også nevnt 
MENIGHETSTUREN vi vil ha deg 

med på, og andre turtilbud og 
utendørsopplevelser framover. 

PÅSKEN I SINSEN MENIGHET
Etter en vanlig gudstjeneste på 
palmesøndag kl. 11 møtes vi til 
en annerledes kveldsgudstjeneste 
i Sinsen kirke på skjærtorsdag 
kl. 18. Da møtes folk fra Sinsen 
og Hasle menigheter (det er 
også åpent for alle andre) til en 
gudstjeneste delt i tre: Først hører 
vi tekster fra Bibelen som tolker 
dagen, så setter vi oss rundt et 
festdekket bord og blir servert 
lam, tzatziki, oliven og brød, før 
vi til slutt går inn i kirkerommet 
igjen og fjerner lys og blomster 
fra alteret. Til slutt legges et svart 
klede over alteret, lysene slukkes, 
og vi går hjem i stillhet. Dette 
er starten på den lange, mørke 
og mollstemte dagen til minne 
om Jesu død. Gudstjenesten 
på langfredag begynner kl. 11, 
og organist Knut Myhre gir oss 
meditasjonsmusikk allerede fra 
kl. 10.30. To dager senere har 
vi en glad høytidsgudstjeneste, 
1. påskedag kl. 11 i Sinsen 

SINSEN MENIGHET

Barneoppdragelseskurs
i Sinsen kirke

29. april kl. 1216
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Sinsen menighet

Gudstjeneste hver søndag i 
Sinsen kirke kl. 11.00

Åpen kirke hver onsdag 
kl. 11.00–18.00

5. april kl. 16.30–20.00
Nødhjelpsaksjon i nærmiljøet 
(dørtildøraksjon med bøsse). 
Vi trenger flere til å gå med 
bøsse. Kontakt Henning Vik: 
906 38 080. Før aksjonen 
starter kl. 17.00, blir det 
pølsefest i Sinsen kirke kl. 
16.30.

9. april kl. 11.00
Palmesøndagsgudstjeneste.

13. april kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste 
med måltid i Sinsen kirke 
(ingen inngangspenger, ingen 
påmelding).

14. april kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste.  
Meditasjonsmusikk fra kl. 10.30.

16. april kl. 11.00
Festgudstjeneste på påskedag.

17. april kl. 11.00
2. påskedagsgudstjeneste i 
Hasle kirke: «Påsken i ord og 
toner.»

23. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Flexus 
i Sinsen kirke. Deretter årsmøte. 
Samtalegudstjeneste for Hasle 
og Sinsenkonfirmantene i Hasle 
kirke kl. 11.00.

30. april kl. 11.00
Gudstjeneste der menigheten 
tar imot prost Marit Bunkholt.

6.–7. mai 
Menighetstur til Slora leirsted 
for liten og stor. 

13.–14. mai
Tårnagenthelg for 2. og 3. 
klasse i Hasle kirke.

20.–21. mai
Overnattingstur for 5.–7. klasse 
til Østmarkskapellet.

21. mai 11.00
Skaperverkets dag på 
Sinsenjordet.

6. juni 
Åpen sommertur for eldre til 
Hadeland Glassverk.  
Kontakt diakon Ørjan Frøvik 
of649@kirken.no for info.

kirke, før vi 2. påskedag møtes 
til fellesgudstjeneste med Hasle 
menighet i Hasle kirke kl. 11. 

KURS I BARNEOPPDRAGELSE
Sinsen kirke arrangerer et kurs 
i barneoppdragelse 29. april 
kl. 12–16. Kurset er gratis og 
vil omhandle hvordan vi kan 
møte småbarn (0–6 år) på en 
trygg og god måte, noe som 
gir grunnlag for sunn selvfølelse 
og utvikling. Konflikthåndtering, 
kommunikasjon, selvfølelse og 
betydningen av barns følelser 
er stikkord som tas opp. 
Foredragsholder er Elisabet 
Østby som arbeider som psyko
terapeut og foreldreveileder. 
Som foredragsholder har 
Elisabet utdannelse fra Jesper 
Juul og bruker sin kunnskap fra 
ham som barnevernspedagog, 
psykoterapeut og traumeterapeut. 
For mer info: 
www.bevissteforeldre.info

TURTID OG 
UTEGUDSTJENESTER 
Sinsen menighet ønsker å få 
med både barn, ungdommer og 
voksne på tur til Slora leirsted 
(litt sør for Oslo) 6.–7. mai 2017. 
På leiren vil vi bli kjent og hygge 
oss sammen, spille fotball og ha 
andre uteaktiviteter, prøve kano, 
ha festkveld, lage og gjennomføre 
en annerledes gudstjeneste og 
oppleve to flotte dager med mye 
friluft! 

Kontakt prest Henning Vik for mer 
informasjon, hv296@kirken.no. 
OBS! Lav pris. Vi har også en 
overnattingstur til Østmarks
kapellet for 5.–7.klassinger 
20.–21. mai sammen med 
Hasle menighet. Og vi har 
Tårnagenthelg (uten overnatting) 
for 2. og 3.klassinger i Hasle 
kirke 13.–14. mai. I tillegg 
har vi to gudstjenestedatoer 
til der vi trekker ut av kirken: 
Søndag 21. mai kl. 11 feirer 

vi Skaperverkets dag. Sted: 
Sinsenjordet, sammen med 
Hasle menighet. Og endelig 
har vi vår tradisjonelle 
semesteravslutnings
gudstjeneste søndag 18. juni 
kl. 11 i Sinsen kirke, der vi 
griller og leker sammen under 
kirkekaffen. 




