
Vi vil være et åpent 
rom for alle 

en kilde til hvile,  
vekst  
og velsignelse,

et sted for å møte 
andre og å møte Gud 

SAGENE OG  
ILADALEN   
MENIGHET

VÅR 2020



STABEN  
F. v. Knut Rygh,  
Stein Skøyeneie,  
Anne Marie Sverdrup,  
Toril Bull-Njaa Larsen,  
Siri Sunde, Temertza Zego 
Foran f. v.  
Alf Martin Lie, Audhild Årøen.  

Menighetsrådet 2019 –2023 faste medlemmer: 
Foran t.v. Knut Sand Bakken, Øyvind Bergøy Pedersen, Ingvil Louise Nürnberg og 
sokneprest Knut Rygh. Bak fra venstre daglig leder Audhild Årøen og nestlederne 
Margrethe Os og Heid Haugstad.
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Peter Bullen og leder Kjersti Gulliksen
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Det er et mysterium, det stoffet livene våre er spunnet av. Vi 
ser det tydeligst i ytterkantene. Ved inngangen, hvor kommer 
du fra, og ved avslutningen, når vi ser «livet reise seg og gå, 
hvor dro du hen?» 
I kirken samles vi for å undres over dette mysteriet, og 
sammen prøve å tegne en himmel over livene våre.

Alt vi gjør i kirken har som mål både å synliggjøre to 
grunnleggende sannheter om oss: Vi hører sammen,  
i relasjon til hverandre og til noe større enn oss selv. 

Sammen er vi et fellesskap, og vi har et ansvar for å være 
med å forme denne verden, vårt nærmiljø, Iladalen, Sagene 
og Bjølsen, til et godt sted å leve og bo, for alle. Det er vi som 
med våre valg og prioriteringer åpner eller lukker. Ved å se, 
bry og felleskap, kan vi bære hverandre, gi lys og varme. 

Den andre grunnsannheten om oss er at vi er selv båret.  
I dypet er det et nærvær, et lys. Vi er koblet på noe større, 
dette stoffet livene våre er spunnet av, et lys, noe hellig, et 
nærvær, en dyp kjærlighet. Det er et nærvær som kan forme 
oss og prege oss, så vi kan spre det videre til de vi møter på 
vår vei. Vår drøm er at vi i Sagene og Iladalen menighet kan 
være med å synliggjøre dette. Heftet du holder i hånden viser 
noe av det som skjer i kirka iløpet av våren.  

Måtte vi våge å tro, håpe og erfare at det er sant det Helge 
Torvund sier i det enkle diktet.  Lyset du treng finst  

KIRKA PÅ SAGEN
E

Ila kirke

3Følg oss på Facebook Sagene kirke og Ila kirke

Sagene og Iladalen menighet, kontor i Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo
Telefon 23 62 92 90/92. For melding av dåp og vigsel kirketorget, tlf: 23 62 90 09



ORGELKONSERT OG TIDEBØNN
Hver eneste tirsdag kl. 13 setter 
kantor Stein Skøyeneie sammen 
et nytt repertoar for 45. minutters 
orgelkonsert som spenner fra 
renessanse til samtidsmusikk. 
Konserten etterfølges av en fast 
tidebønn, kaffe og fersk bakst. Alt er 
gratis. Vel møtt! 
ØNSKER DU MÅNEDLIG NYHETSBREV? Kontakt Stein: ss392@kirken.no 
PROSJEKTKORET SAGENE VOCALIS
Koret opptrer til enkelte gudstjenester og konserter. Bli med! Kontakt Stein: ss392@kirken.no 
VIL DU VÆRE FORSANGER I GUDSTJENESTEN?
Forsangere støtter salmesangen fra galleriet, øver inn liturgiske ledd og vekselsang. Forsangergruppen 
møter kl. 10.30, de søndagene det passer for den enkelte sanger. 
SAGENEKORET—OPPLEV SANGGLEDE!
Vi møtes hver mandag kl. 19 - 21 i Sagene kirke (bruk sideinngangen fra Arendalsgata).  
Opplev sangglede i et uhøytidelig hverdagskor. Det stilles ikke krav til erfaring med korsang fra 
før. Vi satser på ukentlige øvelser og legger vekt på det sosiale. I blant vil vi bidra som forsangere i 
gudstjenester. Noe for deg? Det er bare å dukke opp på en øvelse, eller du kan ta kontakt med  
Hanne Kristiansen 41 46 88 29 / hannk-va@online.no, dersom du har noen spørsmål.
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HOLLENBACHFESTIVALEN Fra programmet kan vi nevne:
28. april kl. 13.00 ÅPNINGSKONSERT ved kantor Stein Skøyeneie  
1. mai kl 19.00 Arbeidersanger i orgelbrus
2. mai kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
2. mai kl. 15.00 Lørdagskonsert- Et dypdykk inn i orgelet
3. mai kl.11.00 Festivalhøymesse med
 «vårsang fra tusen stemmer» 
5. mai kl. 13.00 AVSLUTNINGSKONSERT
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Sagene kirke har et historisk orgel på galleriet. Det ble bygget av den tyske 
orgelbyggeren Albert Hollenbach til kirkens innvielse i 1891. Uten særlig vedlikehold 
og med stort forfall, er orgelet i dårlig forfatning. Orgelbygger Marius Lyngø 
gjorde en stor reparasjon i 2017, ved hjelp av menighetens innsamlede midler. 
Uten dette hadde ikke orgelet fungert lenger. Det behøves en total restaurering av 
Hollenbachorgelet. 

Bli med på MILLIONLØFTET!
Du oppfordres herved til å være med å bevare klangen i Sagene kirkes unike orgel. 
Hvert bidrag, stort eller lite, vil bringe oss nærmere målet: 
1. million kroner over 3 år.
Du kan gi penger som en enkeltgave, med flere innbetalinger pr. år, eller autotrekk 
fra din bankkonto. Sagene og Iladalen menighets kontonummer: 
1503.26.24232. Du kan også bruke VIPPS til: 513005. 

Merk alle gaver med «orgelrestaurering». Gaver kan oppgis som skattefritak.
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BABYSANG I SAGENE OG ILA KIRKER 
For foreldre med barn mellom 0 og 1 år.  
Vi møtes i kirkerommet på torsdagene og synger sammen i ca. 30 minutter 
fra kl. 12. Etter sangen serveres et lett måltid med kaffe/te, og det er god 
tid til prat med andre foreldre og med oss som jobber her. Dørene er åpne 
fra kl. 11.30. Partallsuker i Ila kirke, oddetallsuker i Sagene kirke. 

BARNESANG I ILA KIRKE 
1– 5 år. På onsdager i partallsuker fra 8. januar. Hopp over middagen og kom til varme 
pølser i Ila kirke fra kl. 16.15. Kl. 17.00 begynner barnesangen. Vi synger sammen en halv 
time, leker i kirkens gymsal og avslutter med lystenning i kirkerommet kl. 18.  

BARNAS LØRDAGSKATEDRAL 
Vi samles rundt barnealteret i den vakre kirka vår på Sagene 
til fortellerstund og aktivitet, og kanskje blir det musikk 
og teater også. Etterpå spiser vi boller og drikker kakao. 
Velkommen til en hyggelig og morsom stund for små og store!  
Datoer: 18. januar, 29. februar, 14. mars og 25. april 
kl. 12:00 alle lørdagene.  
Oppdatert program kommer på nettsiden.

TÅRNAGENT-KLUBB 
Er du mellom 8 og 10 år? Velkommen til vår nye  
Tårnagent-klubb! Vi løser spennende agent -oppdrag og 
mysterier i kirka, vi spiser mat og spiller spill sammen.  
Datoer: 29. februar, 14. mars og 25. april. Velkommen både til 
deg som har vært på Tårnagent-helg og deg som ikke har vært 
der. Vi møtes i sakristiet i Sagene kirke kl 13:00. Mer informasjon kommer på nettsiden.
Barnas Lørdagskatedral og Tårnagent-klubb arrangeres av Sagene og Iladalen menighet 
sammen med Torshov og Lilleborg menighet og Paulus og Sofienberg menighet. 
Vi planlegger også flere arrangementer og møtesteder for barn, unge og familier i Sagene og 
Iladalen menighet. Følg med på nettsiden og facebook utover våren.
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Et nytt barn har kommet til verden. Et nytt familiemedlem.  
Et skjørt lite menneske med et helt liv og en hel verden foran 
seg.  For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner,  
å skape en dag for familien og å ha et punkt i livet som 
nettopp handler om dét: Livet. For enten man er troende eller 
ikke, er livet noe forunderlig. En gave. Noe man kanskje ikke 
kan sette ord på. Om man tviler eller tror: Alle er velkommen 
til dåp.  
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan 
bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap 
som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. 
I dåpen kaller Gud oss ved navn, vi lover å vise omsorg for 
barnet, og Jesus lover å følge barnet alle dager.    
I kirka døper vi barn fordi vi tror at store og små er skapt, 
ønsket og elsket av Gud. I dåpen blir barnet bekreftet som det 
barnet allerede er: Guds barn, skapt i Guds bilde og løftet inn 
i et usynlig fellesskap som er større enn oss selv,  
ved Den hellige Ånd, og inn i den verdensvide kirke.  
Nytt denne våren er at vi tilbyr dåpsgudstjeneste lørdag, den 
2. mai i Sagene kirke.   
Meld dåp elektronisk ved å gå inn på www.minkirkeside/
oslo.no.  Ved å følge denne linken til ”Min kirkeside” kan 
registering til dåp gjøres via nett.  
Eller en kan kontakte kirketorget direkte, tlf: 23629009, 
Kirketorget.oslo@kirken.no 
I Sagene og Iladalen menighet ønsker vi å vie og gi forbønn 
til mennesker som våger å begi seg ut på kjærlighetens vei, 
uansett legning.  
Prestene i Sagene og Iladalen menighet ønsker dere hjertelig 
velkommen til vigsel eller forbønn for borgerlig inngått 
ekteskap.
Kontakt kirketorget tlf 23629009,  eller mail Kirketorget.
oslo@kirken.no 

DÅP
VIGSEL
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De som ønsker kan også være med på 
tur til Taize i Frankrike i påsken.
Det blir en Taize messe i vår.  
26/1 kl. 1900 i Ila kirke og Ung 
messe i Lilleborg kirke 15/3 kl. 1100. 
Taize-messe i Ila kirke er inspirert 
av tradisjonene fra klosteret Taize i 
Frankrike. Det er en enkel messe med 
fokus på sang, tekst lesing og bønn. 
Messen varer i ca 30 min. 

MILK LEDERTRENING FOR FJORÅRSKONFIRMANTER 
Alle konfirmanter fra i fjor får tilbud om å være med på MINILEDERKURS (MILK). 
Lederne blir med på konfirmantleiren for årets kull i ? Du trenger ikke å erfaring som 
leder, eller kjenne deg som det, for å være med på lederkurset. 

LØKKA TENSING I LILLEBORG KIRKE
Hver tirsdag kl. 19—21 møtes vi til øving. Vil du synge, spille eller være tekniker, 
er det bare å komme! Vi er en gjeng på ca. 10 stykker fra ungdomsskole og 
videregående fra Sagene og Løkka.  
Bli med!  Tensingleder Viktoria Saxegaard, viktoria.saxegaard@gmail.com 

KONFIRMANT 2020-2021 
I konfirmanttida vil vi ta opp de store spørsmålene i livet, bli bedre kjent med Gud 
og med hverandre. Hva er meningen med livet? Bryr Gud seg om meg?  
Hvem var Jesus? Det blir noen felles samlinger og noen lokale samlinger.  
Vi gleder oss til å se deg!  
Påmelding kirken.no/sageneogiladalen 
For informasjon kontakt kapellan Toril Bull-Njaa Larsen TL733@kirken.no.
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MER – ILA KIRKE FOR UNGE VOKSNE 
er Oslo bispedømme sin satsning på unge 
voksne og studenter med fokus på kreative 
gudstjenester og kulturelle arrangementer. 
Vi er en åpen og relevant kirke som gir 
unge voksne et møtested hvor de finner 
fellesskap, får bruke sitt engasjement og 
utvikle seg som hele mennesker.  

Gudstjeneste for Unge Voksne
MER i Ila inviterer til en gudstjeneste som 
bygger på forståelsen om at vi mennesker er skapt til å leve i tro og tillit til Gud, med tanker, 
følelser, kreativitet, engasjement, lengsler og muligheter.  
En åpen trygg og utviklende gudstjeneste. Datoer for semesteret: 19.jan, 2.feb 16.feb, 1. mars, 
15. mars, 29. mars, 26. april, 10. mai, 24. mai, 7. juni. 

Konsert: 
Med våre konserter legger vi til rette for store musikkopplevelser i et annerledes lokale, og 
fokuserer på nyetablerte artister. Konsertene har ulik profil og stil, og gjennomgangstonene er 
høy kvalitet. Konsertene begynner kl 20.00 og koster 150kr, dørene åpnes kl 19.30.  29.jan: 
Karoline Wallace, 12.feb, 26.feb, 11.mars: Ellen Miles,  25.mars: Birte Slettevoll, 22.apr, 6.mai: 
Sissel Marie, 20.mai: Gete, 3.jun: Stig Ulv, 17.jun

Filmklubb 
Filmklubben i MER er åpen for alle og viser film én tirsdag i måneden. Med et tema hvert 
semester velger vi filmer som engasjerer og skaper samtale. Siden vi nå legger bak oss et tiår, 
2010-tallet, er det naturlig å gjøre opp status for det som har vært. Og det har vi tenkt å gjøre 
i filmklubben, og skal derfor vise det vi mener er noen av tiårets beste.  
14.jan Birdman (or The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) av Alejandro Iñárru kl. 19.00-20.59
4.feb Kapernaum (2018) av Nadine Labaki, kl 19.00-20.06
3.mar Boyhood (2014) av Richard Linklater kl 19.00-20.45
14.apr Anomalisa (2015) av Duke Johnson & Charlie Kaufman kl 19.00-20.30
12.mai Phantom Thread (2017) av Paul Thomas Anderson kl 19.00-21.10
02.jun Three Billboards Outside Ebbing Missouri (2017) av Martin McDonagh 19.00-20.55

M
ER I ILA KIRKE
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ÅPEN KIRKE
Med beliggenhet midt på Sagene er 
kirken veldig synlig for nærmiljøet, 
og menigheten ønsker at alle som 
bor og ferdes i området skal få ta del 
i dette flotte bygget. Sagene kirke er 
åpen hver tirsdag, torsdag, lørdag og 
søndag kl. 12-20, hele året.  

Kirken er åpen for alle uansett 
religiøst ståsted, dagsform og behov. 
Mange ønsker å tenne lys og be, 
andre vil bare kjenne på stillheten 
eller drikke en kopp kaffe og se et 
vennlig ansikt. 

BLI MED PÅ Å HOLDE SAGENE KIRKE ÅPEN!
Vi trenger flere kirkeverter for å holde kirken åpen. Nye kirkeverter får en innføring 
og omvisning i kirken og opplæring av våre erfarne kirkeverter. Du kan ha faste 
vakter om du ønsker det, eller sette deg opp på vakt fra gang til gang når det 
passer. Vaktene er på 2-3 timer. Et par 
ganger i året møtes kirkevertene til 
sosialt samvær for å få mer kunnskap og 
utveksle erfaringer. 

Vil du være med å holde Sagene 
kirke åpen i 2020? Ta kontakt med 
frivillighetskoordinator på  
e-post frivillig-sagene@kirken.no eller  
telefon 40 17 31 45 (tirsdag/torsdag). Karianne  Fog Heen og Cathrine Palmgren

Kirken.no/sageneogiladalen10



RETREAT                              H
YGGETREFF                        O JU

L
RETREATDAG 
21. mars kl. 14-19 i Ila kirke Fellesskap i stillhet
Velkommen til en lørdag med smak av retreat.  
En dag i stillhet kan gi pause fra hverdagen, ro i 
fastetiden - og åpne for dypere kontakt med eget indre 
og med Gud.
Enkel liturgi til åpning og avslutning. Introduksjon 
til stille tid. Kirkerommet er åpent for meditasjon; du 
kan hvile, lese, skrive, tegne, gå ut i parken eller bare 
være. Felles måltid i taushet. 

NB Påmelding/informasjon:  
Diakon Anne Marie Sverdrup,  
as636@kirken.no (23 62 92 98)

Som forberedelse til stille dag eller i etterkant er det mulig å avtale inntil to 
samtaler á 30-40 min om det som berøres i stillheten.

HYGGETREFF 
Annenhver onsdag kl. 12.00 - 14.00 i biblioteket i Ila kirke.  
Velkommen til formiddagsmat med samtale, sang, høytlesning og annen hygge! 
Kontaktperson:  
Diakon Anne Marie Sverdrup  
(23 62 92 98). 

O JUL
O jul samles ulike lørdager iløpet av 
våren. Her lages ting til julemessen.  
Alle er velkommen.
Følge med på hjemmesiden for nærmere 
informasjon.

11
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SAMTALE MED DIAKON ELLER PREST
Den som ønsker en samtale under fire øyne, kan kontakte en prest direkte eller ringe 
kirkekontoret/diakonen (23 62 92 90/23 62 92 98).
Diakon eller prest er også til stede i Åpen kirke på Sagene torsdager kl. 16-17. 

SORG 
Tap og sorg kan komme både ventet og uventet, og det er mange måter å sørge på. 
Mange som har mistet en nærstående, finner trøst og støtte i å delta i en gruppe med 
andre i samme situa-sjon. Dersom flere melder behov for det, starter vi sorggruppe 
i vårt område. Ofte henviser vi til Fransiskushjelpen, som har lang erfaring i 
sorgstøttearbeid og som kan tilby ulike støttegrupper ved tap av ektefelle/samboer, 
ved tap av barn eller andre familiemedlemmer og ved tap som skyldes selvmord 
eller rusproblematikk. Det finnes også grupper for sorg etter samlivsbrudd, 
«Sorgen det ikke sendes blomster til». Kontakt kirkekontoret eller diakonen for 
samtale eller ønske om å delta i sorggruppe. (23 62 92 90/23 62 92 98). 
post.sageneogIladalen.oslo@kirken.no. 

STILLE MEDITASJON
Hver torsdag kl. 17.30 i Sagene kirke, i det store sakristiet.
Kort liturgisk innledning til en halvtime i stillhet/kontemplasjon. Er denne 
meditasjonsformen ukjent for deg, vil du få en kort, skriftlig introduksjon.  
Etter meditasjonen er du velkommen til en kopp te/kaffe. Det er bare å møte opp; 
kirken er vanligvis åpen på denne tiden, og kirkeverten vil vise vei til sakristiet.  
Har du spørsmål kan du kontakte Jon Hasle, jahasle@online.no, 922 80 850

Kirken.no/sageneogiladalen12



LYTTENDE KIRKE 
Gjennom å lytte til andre, kan 
vi også lære oss selv bedre å 
kjenne – og kanskje oppdage 
noe nytt om Gud. Vi ønsker å 
være et lyttende fellesskap, og 
vi vil øve oss i kunsten å lytte. 
Medarbeidere: Sigrid Sjøthun 
og Erik Svendsrud fra Den 
lyttende kirke Norge. 

Du kan erfare å bli lyttet til – og de som har deltatt i Lyttekurs Modul 1, inviteres til 
å utveksle erfaringer og øve seg i lyttepraksis. 

LYTTEKURS MODUL 2, ILA KIRKE 
Fordypningskurs for de som har deltatt 
i Lyttekurs Modul 1. Kurset ledes av 
Sigrid Sjøthun og Erik Svendsrud. Link 
til brosjyre/påmelding. Les gjerne mer 
på Facebooksiden «Den lyttende kirke 
Norge». 

LYTTEN
DE KIRKE

FASTEAKSJONEN FOR KIRKENS NØDHJELP 
BLI MED SOM BØSSEBÆRER 

LILLEBORG KIRKE TIRSDAG 31. MARS KL. 18-20 

13Følg oss på Facebook Sagene kirke og Ila kirke
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Vi fortsetter med samtalecafé på torsdager i Ila kirke kl. 19, inspirert av Marcus 
Borg, som skrev boka Gjenoppdag kristendommen. Det er sokneprest Knut Rygh, 
som har oversatt boka, og som sammen med diakon Anne Marie Sverdrup er 
ansvarlig for caféen.

Vi starter med innledning over et tema, før vi har «café», der vi spiser enkel 
kveldsmat sammen og samtaler rundt hvert bord. Det er ikke påmelding, og en 
behøver ikke være med på alle samlingene. 

Tema på de ulike torsdagene til våren er fortsettelsen av Fadervår bønnen: 

23/1 Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere 

27/2 Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde,

26/3 for riket er ditt, makten og æren i evighet. 
 Innledning kantor Stein Skøyeneie 

26/4 Amen. Innledning prest Siri Sunde

Kirken.no/sageneogiladalen14



LYSVESPER torsdager kl. 19.00 
Lysvesperne er spesielt utviklet for  
Sagene kirke. Det er en tilpasset form av den 
tradisjonsrike tidebønnen vesper, med et meditativt 
preg, keltisk inspirert liturgi og mye jazzmusikk. 
Jazzpianisten Tord Gustavsen er fast musiker og har 
med seg ulike gjester.  
I vår lysvesper på følgende torsdager:  
6. februar, refleksjon Kari Veiteberg  
Simin Tander (vokal) og Jörg Brinkman (cello) 
5. mars, refleksjon Tor B. Jørgensen 
Trygve Seim (sax)  
2. april, refleksjon  Gunnar Stålsett.  
Det er gratis adgang 

MORGENKONSERT I SAGENE KIRKE - VÅREN 2020 
8. februar Rolf Erik Nystrøm – 
saksofon/ Juliana Venter - sang
14. mars Harald Lassen – saksofon/ 
Bram de Looze - piano 
4. april HYTTA. Anne Hytta - fele, Jo 
Skansaar – kontrabass  
og Ulrik Ibsen Thorsrud - trommer
2. mai Frode Haltli - akkordeon

Alle konsertene starter kl. 10:00, 
dørene åpner kl. 09:45.  
Inngang kr 150 (barn u. 12 år gratis). 
For mer info og billetter, se www.morgenkonsert.no

LYSVESPER
M
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SERT LØRDAG
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fredag 7. februar og 27. mars.  
Merk tidspunkt: dørene åpnes kl.17.00, 
middag serveres 17.30. 
Vil du bli kjent med noen i nabolaget 
ditt? Iladalens venner og Sagene bydel 
inviterer med hjelp av lokale butikker 
til gratis middag. Velkommen til å 
være med på å skape gode naboskap i 
Iladalen! Lurer du på noe, eller vil du 
bidra med noe? Kontakt prest Toril Bull-Njaa Larsen 91667255  
eller diakon Anne Marie Sverdrup 45242110.

BYTTEMARKED 18 april kl.12-15
I Ila kirke en lørdag i vår. Ta med syv plagg eller leker og 
bytt dem inn i noe annet. Du kan levere fredagen 
før, eller ta med på lørdagen. Ønsker du å bidra 
med en kake til kafeen eller noe annet, ta kontakt 
med prest Toril Bull-Njaa Lar-sen 91667255 eller 
diakon Anne Marie Sverdrup 45242110. 

GRØNN PLANTEDAG I ILA KLOSTERHAGE 
ONSDAG 13. MAI KL. 16.00! 
Vi planter til nabolagsmiddagen! Små og store er 
velkommen til å plante det vi skal spise til høsten, 
til nabolagsmiddager og andre mål-tid! Sommeren 
2018 anla vi vår egen klosterhage utenfor Ila 
kirke, takket være bl.a. daglig leder Audhild som 
her vanner.PL
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FESTIDALEN søndag 14. juni kl. 15
Tradisjon tro møter vi sommeren i 
Iladalen med Festidalen, for 12. gang. 

Johannitterne stiller med pølser og 
griller! En åpen dag med musikk og sang 
der Iladøler og sagenebeboere samles 
til fest!  

FRILUFTSGUDSTJENESTER PÅ 
VØYENVOLLEN GÅRD 
OG HJEMMETS KOLONIHAVE 
Hver Kristi Himmelfartsdag samles vi 
til friluftsgudstjeneste på verneverdige 
Vøyenvollen gård under tuntreet, til 
svartstrostens sang.  
Søndag 7. juli er det tradisjon å samles 
til friluftsgudstjeneste i Hjemmet 
kolonihage.

FESTIDAL 
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ET FELLESSKAP OG FRIVILLIGHET

Våre fellesskap består av mange og ulike mennesker som blir kjent med hverandre 
og bidrar på ulike måter. Velkommen til å delta i det du har interesse for, for 
eksempel som gudstjenestevert, kakebaker, korsanger, voksen i barne- og ungdoms-
arbeidet, besøksvenn eller som medlem i grønn komité. Du kan være med i 
julemessegruppa, tilby kirkeskyss, gjøre kjøkkentjeneste eller utføre forefallende 
praktisk arbeid – fast eller sporadisk, på dagtid eller kveld.  
Kontakt kirkekontoret 23 62 92 90 eller snakk med noen du møter.

FRIVILLIGFEST 
Torsdag 16. april kl. 18-20 i Ila kirke.  
Takkefest for alle som bidrar i 
fellesskapet vårt og deltar i et eller 
flere arbeidslag.  
Vi deler et måltid, en god prat og et 
lite program.  
NB Påmelding: Diakon Anne Marie 
Sverdrup as636@kirken.no  
eller kirkekontoret 23629290 innen 
14. april

HUSGRUPPE 
Ønsker du å være med i husgrupper, er det mulighet for det.  
En samles privat for samtale og fellesskap. 

For mer informasjon, ta kontakt med Tor Albertsen telefon og SMS 926 36 463, 
email 0577sen@gmail.com eller menighetskontoret.  
Menighetskontoret 23629292 
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SØNDAGSUTFLUKT 
Siste søndag i måneden blir det felles tur for alle som vil.  
Avgang kl. 13.00 fra Sagene kirke: 
26. januar, vinterutflukt til Palmehuset i Botanisk hage.

23. februar, tur langs elva til Arbeidermuseet, og vaffel på Hønse-Lovisas hus’

29. mars, utflukt til Maritimt museum på Bygdøy

26. april, utflukt og besøk til Lunden Kloster‘

31. mai, vandring til den hemmelige bøkeskogen

GJESTEN TOLKER TEKSTEN . 
Nest siste søndag i måneden så vil noen av de som vanligvis sitter i benke-ne i 
Sagene kirke, bli utfordret til å gå opp på prekestolen, og tolke dagens tekst under 
gudstjenesten søndagen kl. 11.00 
Først ut er menighetsrådsleder Kjersti Solhaug Gulliksen,  som tolker teks-ten den 
19. januar: Psykologen tolker teksten
16. februar: Redaktøren tolker teksten, Arne Jensen leder redaktørfore-ningen.
22. mars:  Legen tolker teksten, Heid Haugstad lege
19. april:  Sosiologen tolker teksten, Victor Lund Shammas, Ph.D. i sosiologi fra 
Universitetet i Oslo
24. mai: Læreren tolker teksten.  

SØN
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Oppdatert informasjon om menigheten og våre aktiviteter finner du på  
Kirken.no/sageneogiladalen • Facebook.com/sagenekirke • Facebook.com/ilakirke
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Kirke  Dato Tid Type gudstjeneste
Sagene kirke 12.01.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 19.01.20 11:00 Gudstjeneste med gjest 
Sagene kirke 26.01.20 11:00 Gudstjeneste med søndagsutflukt 
Ila kirke 26.01.20 20:00 Taizé-messe
Sagene kirke 02.02.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 06.02.20 19:00 Lysvesper 
Sagene kirke 09.02.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 16.02.20 11:00 Gudstjeneste med gjest 
Sagene kirke 23.02.20 11:00 Gudstjeneste med søndagsutflukt 
Sagene kirke 01.03.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 05.03.20 19:00 Lysvesper 
Sagene kirke 08.03.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 15.03.20 11:00 Gudstjeneste 
Sagene kirke 22.03.20 11:00 Gudstjeneste med gjest 
Sagene kirke 29.03.20 11:00 Gudstjeneste med søndagsutflukt 
Sagene kirke 02.04.20 19:00 Lysvesper 
Sagene kirke 05.04.20 11:00 Palmesøndagsgudstjeneste 
Ila kirke 09.04.20 19:00 Skjærtorsdagsmåltid 
Sagene kirke 10.04.20 11:00 Langfredagsgudstjeneste
Sagene kirke 12.04.20 11:00 Påskedagsgudstjeneste
Sagenehjemmets kapell 13.04.20 11:30 Gudstjeneste 2. påskedag
Sagene kirke 19.04.20 11:00 Gudstjeneste med gjest
Sagene kirke 19.04.20 19:00 Evensong
Sagene kirke 26.04.20 11:00 Gudstjeneste med søndagsutflukt
Sagene kirke 01.05.20 19:00 Arbeidersanger i orgelbrus
Sagene kirke 02.05.20 13:00 Dåpsgudstjeneste
Sagene kirke 03.05.20 11:00 Vårsanggudstjeneste
Sagene kirke 10.05.20 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Vøienvolden gård 21.05.20 11:00 Friluftsgudstjeneste
Sagene kirke 24.05.20 11:00 Gudstjenesete med gjest
Sagene kirke 31.05.20 11:00 Pinsedagsgudstjeneste med søndagsutflukt
Sagene kirke 07.06.20 11:00 Gudstjeneste
Sagene kirke 14.06.20 11:00 Gudstjeneste
Ila kirke 14.06.20 15:00 Festidal
Sagene kirke 21.06.20 11:00 Gudstjeneste
Sagene kirke 28.06.20 11:00 Gudstjeneste


