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1 Sagene og Iladalen menighet 
 

Sagene og Iladalen menighet ligger i Sagene bydel vest for Akerselva, sør for Voldsløkka, 

nord for Waldemar Thranesgate og øst for Uelandsgata. 

I dette området bor det pr. 1.1.2020 17 993 mennesker og ca. 10 000 er medlemmer av kirken. 

Det offentlige rom er preget av et stort og frodig mangfold, og området har utviklet seg til å 

bli en blomstrende kulturbydel. Mange yngre mennesker har flyttet inn. I området rundt Ila 

kirke er nå mer enn hver tredje innbygger mellom 20 og 30 år. 

 

I menighetens jobber frivillige, menighetsråd og stab for å løfte frem og videreutvikle 

menighetens profil som en åpen folkekirke, der alle er velkommen uavhengig av kjønn, 

legning, etnisitet og funksjonsevne.  

 

Vår visjon er:  

 

Sagene og Iladalen menighet: 

et åpent rom for alle  

et sted å møte Gud og mennesker 

en kilde til hvile, vekst og velsignelse 

Kirkene våre 

Soknet har to bygg: Sagene kirke, som er soknekirke, og Ila kirkeanlegg, som er arbeidskirke 

med menighetslokaler, leiligheter og kontor.

Ila kirkeanlegg 

Ila kirke er en av få kirker i landet med egen gymsal i kjelleren! Kirken ligger vakkert til på 

toppen av Ilaparken, og er et viktig samlingspunkt for nærmiljøet. Ila kirkeanlegg har mange 

rom, menighetskontor i kjelleren og et vakkert amfi utenfor. 

Ila småkirke var den andre arbeidskirken i landet, innviet Kristi Himmelfart 1941. Den ble 

bygget med egen menighetssal og to leiligheter. Småkirkene ble reist på lokale midler av 

innsamlede gaver. Flere av borettslagene som var med på å samle inn penger til å reise kirken 

under krigen, har fremdeles et nært forhold til bygget og ønsker å leie menighetssalen til sine 

generalforsamlinger. Det er færre ledige tidspunkt til dette enn før, men vi sier ja så sant det 

går. 

Fra januar 2019 overtok Kirkelig fellesråd i Oslo retten til utleie av selve kirkerommet på 

søndager (kl. 7-15) og utleie av de 10 parkeringsplassene utenfor kirken. Dette betyr også at 

alle inntektene fra dette går direkte til KfiO. 

Ila kirkerom er base for bispedømmets særlige satsning på aldersgruppen 18-30, MER.  

Samtidig er kirkeanlegget fortsatt menighetshus for Sagene og Iladalen menighet. Dette 

innebærer behov for koordinering av vår og MERs virksomhet i kirkeanlegget.  

 

 



 

 

 

 

Klosterhagen i Ila kirke 
Klosterhagen ble etablert med 50 000,- i grønne midler bevilget av Bydel Sagene i 2018.  
  

I 2021 mottok vi 50 000,- i grønne midler for å lage Barnas klosterhage, til vekseldyrkning og 

til flere planter i klosterhagen ved Ila og fortsatt arbeid med humlevennlige stauder rundt 

Sagene kirke.  

            

    

    
 

 

Sagene kirke  
Sagene kirke er en monumental kirke i nygotisk stil. Kirken ble høytidelig innviet av biskop 

Carl Peter Parelius Essendrop lille julaften 1891. Den er bygget i upusset tegl, med et 

sentraltårn omkranset av fire mindre tårn og med en vestfront flankert av ytterligere to tårn.. 

Sagene menighet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 29. mai 1880. Sagene var trolig den 

første menighet i landet som fikk menighetsråd. Det første rådet ble valgt på et 

menighetsmøte 26. november 1899. Siden er tre menigheter blitt skilt ut fra Sagene: Lilleborg 

(1917), Torshov (1929) og Iladalen (1938).   

 
Restarbeid etter oppussing 

Sagene kirke ble åpnet etter restaurering i 2010. Men fordi entreprenøren gikk konkurs er det 

likevel en del arbeid som ikke er gjort ennå. Handikaptoalett, som det både er skrikende 

behov for og lovpålagt å ha, er fortsatt ikke realisert. Det er ønske om at det kommer på plass 

så snart som mulig. Biskopen sa i sitt visitasforedrag 2019:  

Onsdag foretok vi en befaring av kirken sammen med fellesrådet. Gjennomgangen viste behov for 
flere reparasjoner og utbedringer – selv om det bare er ni år siden kirken ble gjenåpnet etter 
omfattende rehabilitering. Det blir laget en egen momentliste for oppfølging etter befaringen. Her 
kan vi blant annet nevne behov for å utbedre fuktskader i vegg utvendig og innvendig og behov for 
å bygge toalett for rullestolbrukere og andre. Hoveddør mot torget trenger å oljes, og benkene i 
kirken trenger maling.  



 

 

 

 

Manglende vedlikehold i Sagene kirke. 

Menighetsrådet har vært meget bekymret over de 

konstante lekkasjene til mur/vegg i Sagene kirke. De 

har siden 2015 gjentatte ganger påpekt vedvarende 

fukt i veggen. Det ble forsøkt utbedret i 2017. En av 

murerne i Fortidsminneforeningen, som også var 

med på å pusse opp Sagene 2005-2010, påpeker et 

prekært behov for å få slutt på lekkasjen i nøyaktig 

samme område som den ekte hussoppen ble i 2005. 

Våren 2021 ble det endelig satt i gang utbedringer, 

og undersøkelser bekreftet at vann rant inn i stedet 

for ut. Flere steder var det så stor fuktighet i muren at 

murpuss og mursteiner smuldrer opp.

MR satte *Sagene kirke og lekkasje, HMS* på 

dagsordnen på nytt etter nedfall av puss fra taket i 

koret. Det ble øyeblikkelig undersøkt med lift og det 

var befaring med KFIO onsdag 9.12.2020. Det ble 

satt av midler til akutt reparasjon fra KFIO’s 2020 

budsjett. MR fulgte opp fortsettelsen og Helge 

Kristiansen stilte opp som kontaktperson for MR da 

han har byggeteknisk kompetanse. 

 

 

 

 

 

 

 

Margit Karlsen, «mor Iladalen» ønsket sterkt å få 

skiftet linoleumsgulvet i Ila kirke, og hun 

testamenterte 100 000,- som skulle gå til dette, 

når hun gikk bort i 2018. I tillegg ønsket hun at 

det skulle samles inn penger til samme formål i 

minnestunden sin og det ble samlet i 6500,-. Alt 

ble avsatt til bundet fond nytt gulv i 

menighetssalen. Så når det nå har vært et større 

oppussingsprosjekt i Ila kirke, har menigheten 

kunnet bidra med denne arven som kom svært 

godt med.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold utearealer rundt Sagene kirke og Ila kirke 

Menigheten tok større ansvar for beplantningen rundt Sagene kirke, og får 

derfor parkere inntil 4 biler ( med P-bevis) på bydelens tomt. Vi har fortsatt 

dette arbeidet i 2021 med god help av en tildeling på 50 000,- fra bydelens 

grønne midler. Mange driftige frivillige har stor omsorg for kirken sin og 

bruker tid og engasjement på å holde den ryddig og sier ifra om det er noe 

feil.  

  
 

 
 
 
6.01.2020 Signert samarbeidsavtalen om MER mellom OBDR, KFIO, KFUKM og 
Sagene og Iladalen menighet. 
 

 
 
  

Knyttet til etablering av: «MER - i Ila kirke» er det inngått en 

samarbeidsavtale mellom Oslo Bispedømmeråd, Kirkelig 

Fellesråd i Oslo (KfiO), KFUK-KFUM og Sagene og Iladalen 

menighet. Den understreker felles ansvar for å få dette til. Den regulerer også hvordan 

menigheten og MER i praksis fordeler rom og tid seg imellom og den begrenser KfiO sin rett 

til utleie av kirkeanlegget for egne inntekter til søndager mellom kl. 7 og 15. Den definerer 

også roller og styringsprinsipper og diverse andre formelle og praktiske forhold. 

I det gamle prestesakristiet sitter Eirik Mong,  Runar Netland og Silje Mathea Kleftaas, 

henholdsvis prest,  musiker og daglig leder i MER i Ila kirke.  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 

 

Gudstjenester 

Da kirkebruksplanen trådte i kraft 1.1.2019, sluttet Ila kirke å fungere som soknekirke. 

Menigheten feirer derfor ikke lenger høymesser i kirkerommet i Ila kirke. Omtrent samtidig 

ble MER i Ila kirke, tidligere Majorstua+, stasjonert i Ila kirke. Når samfunnet endelig åpnet 

etter lang «pandemi nedstengning», var Ila kirke under oppussing, så når det ble for kaldt og 

mørkt til å ha utegudstjenester i oktober,  har de høsten 2021 hatt gudstjeneste for unge 

voksne annenhver søndag kveld i Sagene kirke. Av samme grunn har også KRIK hatt sine 

gudstjenester i Sagene kirke en tirsdag i måneden høsten 2021. 

  

Glimt fra statistikken: Året 2021 er preget av korona-situasjonen vi har vært i. Det har vært 

mange gudstjenester som på grunn av koronarestriksjoner har hatt store begrensinger på antall 

som kan være i kirkerommet. Det var også mange dåpsgudstjenester, med kun en dåp, og 22 

søndager så var det åpen kirke på søndager. Det forklarer hvorfor antall gudstjenester i 2021 

markert økt, mens snittet på antall deltakere har sunket. 

 
SØN-OG HELLIGDAGER 2021 2020 2019 2018 

Antall gudstjenester 81 46 65 77 

Totalt antall deltakere 4067 3015 7553 7047 

Gj.snitt antall deltakere 50,2 65,5 116 91,5 

 

ANDRE GUDSTJENSTER 2021 2020 2019 2018 

Antall gudstjenester 23 14 20 28 

Totalt antall deltakere 747 1114 1948 2574 

Gj.snitt antall deltakere 32,5 79,5 97,4 91,9 

 

TOTALT 2021 2020 2019 2018 

Antall gudstjenester 104 60 85 105 

Totalt antall deltakere 5354 4129 9501 9621 

Gj.snitt antall deltakere 51,5 69 112 91,5 



 

 

 

 

 

 

 

Kirkelige handlinger 

I 2021 ble 77 barn døpt i Sagene kirke og 22 barn som tilhører sognet ble døpt i andre 

menigheter.  Det er en nedgang sammenlignet med årene før. Mange valgte å utsette dåp og 

vigsel i 2020, grunnet koronasituasjonen med sterke antallsbegrensninger. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Døpte 90 77 107 115 109 119 110 104 

Konfirmerte 11 6 11 17 10 9 8 11 

Vigde 19 11 24 20 26 21 34 29 

Gravlagte 55 62 53 63 73 55 94 73 

Innmeldte  8 8 20 3 13 4 3 

Utmeldte  65 183 107 5 71 132 74 

 

 

Guddommelig julaftensliturgi i Sagene julaften 2021 
Julaften var det kontinuerlig gudstjeneste, som året før. Det var dessverre antallsbegrensinger, 

på kun 20 av gangen, noe som gjorde at det ble lang kø.  

 

            

     
 

Digital kirke 
Da alt ble nedstengt i mars 2020, begynte menigheten øyeblikkelig å produsere daglige 

morgengudstjenester, i tillegg til digital påskeportal, påskekalender, orgelkonserter, babysang 

Dette arbeidet fortsatte frem til påske 2021. Peter Bullen ble ansatt på timer for å ta opp og 

legge ut de digitale morgengudstjenestene, i samarbeid med tros-opplærer Alf Martin Lie. 

Kantor Stein har vært den drivende kraften bak morgengudstjenestene. 

Det ble produsert 199 digitale morgengudstjenester, konserter, og digital babysang, 

barnesang, lørdagskatedral, og tilrettelagt digitale sendinger både til påske og jul.  

Til sammen hadde den digitale kirken nådd frem til 7920 personer.  

 

Det digitale tilbudet har vært viktig for menighetens medlemmer, og vært med på å bevare 

kontakt med lokalkirken mens kirkerommet har vært stengt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 Menighetsrådet, stab og utvalg 

I 2021 har menigheten hatt følgende utvalg:  

Gudstjenesteutvalg styringsgruppe: Torhild Grønstad, Margrethe Os, kantor Stein 

Skøyeneie og sokneprest Knut Rygh. 

Orgelkomité: Heid Haugstad, Gro Røde, Jørgen Foss, Sturla Stålsett, Håkon W. Lie, Bjørn 

Sagmoen, Knut Rygh, Stein Skøyeneie. 

Trosopplæringsutvalget: Vibeke Hollekim, Kjetil Vengstad, Kine Liholm, Ingrid Neset og 

Alf Martin Lie og kapellan (i vårsemesteret Siri Sunde, etter sommeren har Toril Bull-Njaa 

Larsen) 

Diakoniutvalget: Ole Eigil Ommundsen, Lena Finseth, Johanne Walle, Victor Lund 

Shammas og Anne Marie Sverdrup

(Åpen kirkeutvalget: Heid Haugstad, Tor Albertsen, Frank Åge Fjellbekk og 

frivilligkoordinator Karianne Fog Heen) hadde ingen møter i 2021,’ 

Menighetsråd  

Menighetsrådets medlemmer fra 

1.11.2019

 

Nytt menighetsråd ble valgt i 

september 2019 og startet sin 

funksjonsperiode 1.11.2019. 

På konstituerende møte 

22.10.2019 ble leder og to 

nestledere valgt for ett år, og 

representanter til fellesrådet valgt 

for fire år.

 

 

 

Faste medlemmer: 

Knut Rygh (Sokneprest) 

Kjersti Solhaug Gulliksen (Leder) 

Margrethe Os (Nestleder) 

Heid Judith Marie Haugstad (Nestleder døde des. 2021) 

Peter L. BullenKnut Sand Bakken ( Fellesrådsrep. vara) 

Ingvil-Louise Nürnberg  

Vibeke Hollekim  

Øyvind Bergøy (Fellesrådsrepr.) 

Varamedlemmer: 

Christina Joanna Brookes  

Lena Charlotte Finseth 

Helene Freilem Klingberg  

Eva Qvist  

Helge Kristiansen 

 

Heid minnes med savn og takknemlighet. 



 

 

 

 

 

Menighetsrådet har i 2021 behandlet 92 saker og hadde 

mange møter på Zoom. Av større saker som 

menighetsrådet har jobbet med i 2021 er bl.a. søknad 

om støtte til orgelrestaurering til Byrådet. Et enstemmig 

bydelsutvalg gav sin støtte og en oppfordring av 

Byrådet skulle prioriterer orgelet i Sagene kirke på 

budsjett 2022. Det gikk dessverre ikke igjennom i  

byrådets budsjett, men menighetsrådet jobber videre 

med saken.  

En annen sak som er jobbet med er lokalene som 

menigheten disponerer i Maridalsveien 176 B. Det har 

ikke vært utleid i 2021, og menighetsrådet jobber med 

mulige leietakere, og dialog med Bymisjon i fht til 

vedlikehold av lokalene. 

 

 

Staben 2021

 

 

 

Audhild Årøen, daglig leder 

Knut Rygh, sokneprest 

Toril Bull-Njaa Larsen, kapellan 

Gaute Granlund, kapellan-vikar (til sept 

2021) og ble siden fast ansatt i 75 % 

stilling. 

Stein Skøyeneie, kantor 

Anne Marie Sverdrup, diakon 

 

Alf Martin Lie, 40 % trosopplæringsleder  

Karianne Fog Heen, frivillighets-

koordinator (20 % stilling);  

Cathrine Palmgren, vikar frivillighets-

koordinator prosjekt utleie 2020) 

Ingrid Neset, trosopplæringsmedarbeider 

babysang og barnesang 

Herve Zongo, Måltid og Messe kokk 

 

Alva Pauline Gjerde helgekirketjener  

Stina Tapaniinen Hagen helgekirketjener 

Peter L. Bullen helgekirketjener 

Andreas Bratten tilkallingskirketjener

 

Renholds team Toma har på vegne av KfiO utført renholdet på menighetskontoret og i 

kirkene hele året.  

 
  



 

 

 

4 Åpen kirke                        
 

Sagene kirke ligger trygt og synlig plassert midt på torget i bydelen. Vi 

samarbeider i tett dialog med andre lokale organisasjoner om tiltak og 

arrangement, og deltar på lokale festivaler, bydelsdager og lignende. Vi 

ønsker å være et åpent tilbud for alle som bor i nærheten. Dette har vi 

igjen kunnet gjøre nå i 2021! 

Siden gjenåpningen av Sagene kirke i 2010, etter 5 års nedstengning 

pga. ekte hussopp, har Sagene kirke vært åpen tirsdag, torsdag, lørdag 

og søndag 12.00-20.00. De mange årene uten tilgjengelig kirkerom, 

gjorde at det både blant de mange frivillige ildsjelene – og stab, vokste 

frem et stort ønske om åpne kirkerommet for mennesker uansett 

religiøst ståsted eller behov. For å lykkes med dette ble det lagt vekt på 

å få til – både tilstrekkelig mengde - og forutsigbare åpningstider. Også 

i fremtiden er dette målet, men dessverre har vi måttet avlyse flere 

vakter pga. mangel på frivillige. 

Vi opplever tiltagende ettervirkninger fra pandemien nå høsten 2021, 

med en utmattelse og en følelse av det har blitt mye for mange. Mange 

faste brukere (små grupper som hadde sine egne «gudstjenester», 

bønnemøter og meditasjonsstunder i kirkebenkene) er ennå ikke tilbake. 

Nettopp forutsigbarhet i åpningstidene er viktig for å få til dette.  

På tross av pandemien har kirkevertene gjort en kjempeinnsats, og 

kirken var åpen 195 dager i 2021. I 12 dager i januar/februar var 

kirkerommet utilgjengelig pga. nasjonal nedstenging, noen enkeltdager 

var det lukket på grunn av mangel på frivillige. Da kirken åpnet igjen 

etter nedstengingen, gikk vi over til å bruke sommerturnus med 

åpningstid 14-20, fordelt på to vakter. Dette gjør at det blir behov for 

færre kirkeverter, og det har vist seg nødvendig etter som noen frivillige 

er i risikogruppen eller av andre årsaker ikke kunne bidra som normalt. 

Vi hadde 11727 besøkende, noe som gjenspeiler normal besøksmengde 

tatt i betraktning noen uker med nedstenging og noe kortere åpningstid. 

Det var også veldig få orgelkonserter og andre utstillinger og 

arrangement som ellers trekker besøkende. I periodene med stengt kirke fikk vi mange 

tilbakemeldinger om behovet for åpen kirken både fra frivillige og besøkende. 

Frivilligkoordinator Karianne Fog Heen var sykemeldt 50% fra sin 20% stilling hele året, og 

Cathrine Palmgren fungerte som vikar med hovedansvar for rekruttering og oppfølging av de 

nye frivillige. I løpet av året fikk vi 10 nye frivillige kirkeverter, og flere har blitt aktive og 

gode støttespillere. Totalt har 35 frivillige vært aktive i løpet av året. 

 

Noen av de opprinnelige kirkevertene har falt fra i løpet av året. Omfattende rutiner med 

smittevask har vært fysisk krevende. Desto viktigere har det vært for de som har hatt behov 

for å komme inn i kirken, og ekstra stor innsats er nedlagt både fra de vertene som fortsatt har 

stilt opp i en utfordrende tid og med stort arbeid nedlagt fra staben. 

 Også i dette året har vi gjennomført hyggelige frivilligsamlinger og frivilligfester med flott 

program, god servering og gaver som planlagt.  

Utstilling Julenatt i Stallen, av Marion Udnæs fra maleriserien Julenatt i stallen ble stilt ut i 

Åpen kirke i desember. Åtte malerier som hang i kirkerommet, med tekst av julelegenden til 

Astrid Lindgren.  Menigheten er veldig takknemlig for at kunstneren lot oss stille ut sine 

bilder i kirkerommet.  



 

 

 

5 Trosopplæring og barne og ungdom 
 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall for 2021: 

Tiltaksnavn Alder 

Antall deltagere 

(antall barn) 

Trosopplæringstiltak: 

Dåp 0-1 90 

Dåpssamtale 0 120 

Babysang 0-1 

18 (gj.snitt 

oppmøte fysisk) 

73 (gj.snitt seere 

digitalt *) 

Ettårsgudsjteneste 1 

53 (alternativt 

opplegg – 

utsendt bok i 

posten) 

Toårsbok 2 - 

Treårsbok 3 15 

Fireårsbok 4 25 

Tårnagent-HELG 8-9 16 

Tårnagent-KLUBB 8-9 6 

Seksårsbok 6 9 

Konfirmasjon 15 11 

Ledertrening 15-18 1 

   

Annet barne- og ungdomsarbeid: 

Barnesang 1-5 15 (gj.snitt) 

Barnekor 6-9 3 (gj.snitt) 

Barnas 

Lørdagskatedral 3-9 15 (gj.snitt) 

Løkka Ten-Sing 13-19  
(* Antallet digitale deltagere er summert antallet «views» på Youtube pluss antallet «1 minute views» på 

Facebook.) 



 

 

 

 

 

 

   
 

 

Mål: 

Hovedmål for trosopplæringen i Sagene er å åpne opp kirkerommene for barn, med 

ulike tilbud som har en bred folkekirkelig profil.  

 

  
        

 

  



 

 

 

Personal: 

Alf Martin Lie er ansatt som trosopplæringsleder i 40% stilling. 

 

Trosopplæringsleder har ansvaret for planarbeid, årsrapport, økonomi og markedsføring, samt 

planlegging og gjennomføring av tiltakene sammen med resten av staben.  

 

Ingrid Neset er ansatt som trosopplæringsmedarbeider, og har hovedansvaret for babysang og 

barnekoret, sammen med henholdsvis diakon og prester/trosopplæringsleder.  

 

Sokneprest Knut Rygh leder barnesangen sammen med trosopplæringsleder. 

 

Trosopplæringsutvalg: 

Utvalget består av frivillige og ansatte representanter med engasjement og ansvar for 

trosopplæringsarbeidet i menigheten. I utvalget sitter trosopplæringsleder Alf Martin Lie og 

kapellan Toril Bull-Njaa sammen med Vibeke Hollekim (som også sitter i menighetsrådet), 

Kjetil Vengstad og Kine Liholm. Utvalgets oppgave er evaluering og videreutvikling av 

trosopplæringsarbeidet. Utvalget arbeider også med revisjon av trosopplæringsplanen. 

 

Revidering av trosopplæringsplan: 

Trosopplæringsplanen skal revideres. I forbindelse med dette hadde vi høsten 2021 et 

inspirerende møte med trosopplæringsansvarlige i bispedømmet sammen med stab, 

menighetsråd og trosopplæringsutvalg.  

 

Økonomi: 

Sagene og Iladalen fikk tildelt i overkant av 400 000 kroner i 2020, hvorav ca to tredjedeler 

går til lønn for trosopplæringsleder og –medarbeidere. De resterende midlene går med til å 

drifte de ulike trosopplæringstiltakene våre, dette dekker utdelingsmateriell, mat og 

markedsføring, og gjør det mulig å ha gratis arrangementer.  

 

Babysang:  

Nok et annerledes babysang-år i 2021. Det ble likevel 11 gjennomførte fysiske arrangement 

med totalt 193 besøk (pluss foreldre). Det blir ca. 18 barn hver gang i snitt. Høyeste antall 

besøk fra 29 barn, laveste antall var 10 barn. Første halvdel av høstsemesteret var det 

antallsbegrensning pga. smittevern, med maks 12 barn om gangen, for å kunne holde én 

meters avstand. Det var påmelding og venteliste. I vårsemesteret var det lenge nedstengt og 

ikke mulig å gjennomføre fysisk babysang. Vi spilte inn og sendte babysang på nett (publisert 

på youtube, facebook og nettside). Vi prøvde oss frem med litt forskjellige konsepter. Til å 

begynne med ganske vanlige baby-sangstunder innspilt. Etter hvert mer forskjellige 

temasendinger, med sanger om ett tema eller én særskilt sang. Det var veldig varierende 

oppslutning fra gang til gang og helt klart en synkende tendens utover i semesteret. Snittantall 

på 73 seere per sending fordelt på 12 sendinger. Høyeste antall var 117, laveste antall var 26 

(summert antall "views" på youtube og antall 1-minute-views på facebook). Mot slutten av 

vårsemesteret forsøkte vi noe nytt. Vi ble kontaktet av en mor som savnet mer interaksjon og 

følelse av deltagelse enn det du får gjennom innspilte sendinger, og foreslo babysang på 

zoom. Vi kjøpte inn mikrofon for tilkobling til laptop og lærte oss å bruke Zooms innstillinger 

for musikk-lyd og lanserte muligheten for babysang på Zoom. Dette ble godt mottatt blant de 

6 som var med første gangen. Men vi kom i gang litt sent når våren var kommet i full varme 

ute og skjermtrøtte småbarnsforeldre nok heller ville være ute i parken enn å sitte innendørs 

med en skjerm, og det var veldig få med de neste to gangene før sommeren. Fra høsten var det 

heldigvis igjen mulig med fysisk babysang, men mye av tiden med antallsbegrensning og 



 

 

 

påmelding pga smittevern. På grunn av oppussing i Ila kirke var babysangen i Sagene kirke 

hele høstsemesteret. Fra våren vil vi fortsette med annenhver gang i Ila og Sagene kirke. 

 

Barnesang: 

  
I Ila kirke er det barnesang annenhver onsdag hvor vi først serverer enkel pølsemiddag før  

sangstund, lek og så en felles avslutning i kirkerommet. 

 

Antallet barn har variert mellom 10 og 25 fra gang til gang (pluss voksne). Det er mange faste 

som kommer ofte. Men det har også vært en del utskiftninger og mange nye. Hele 

vårsemesteret ble dessverre avlyst pga smitteverntiltak. Men vi klarte å ha én fysisk samling 

utendørs før sommerferien. Her var det mange som kom og var glade for å møtes igjen! Vi 

gjentok også å bruke denne til å plante og så sammen i Barnas Klosterhage (og synge "Når et 

bitte-bitte lite frø"!)  

 

Høstsemesteret kunne vi gjennomføre nesten alle ganger (måtte kun avlyse den siste i 

desember da det kom ny korona-nedstengning).  

 

Høstsemesteret var preget av oppussingsarbeidene i Ila kirke som gjorde at vi ikke kunne 

bruke kirka som vi pleier. De første barnesangene i høst hadde vi utendørs. Da fikk vi også 

høstet både gulrot og potet i Barnas Klosterhage mens vi igjen sang om bittelite frø, noe som 

var veldig populært hos både store og små. Så flyttet vi barnesangen opp til Sagene kirke 

midlertidig. Lokalene er på mange måter mindre egnet, det er mindre mulighet for løping og 

herjing enn i gymsalen, og det er dårlige kjøkkenfasiliteter og ingen gode steder for 

matserveringen. Men samtidig var det flott å være i det store og høyreiste hellige rommet, 

som skapte en særlig ramme.  

 

Vi har god erfaring med å integrere punktuelle trosopplæringstiltak i barnesangen. Vi hadde 

planlagt å gjøre dette både med 2- og 3-års bok, og helst tidlig i semesteret. Men det var ikke 

mulig tidlig i semesteret da det ennå var antallsbegrensninger og vi var redde for å bli for 

mange (vi var faktisk veldig forsiktige med markedsføring av tiltaket i begynnelsen av 



 

 

 

semesteret for ikke å bli for mange). Vi rakk bare å gjennomføre 3-års bok, men dette var en 

fin opplevelse og god erfaring.  

 

Vi har en egen e-post-liste for barnesang-foreldre. Denne har vært en viktig 

kommunikasjonskanal gjennom et år med omskiftelighet pga både smittevernnedstengninger 

og oppusingsarbeider. Den har hjulpet oss å få ut informasjon om de stadig endrede planene, 

og hjulpet til å holde fellesskapsfølelsen og tilknytningen mellom kirka og barnefamiliene. I 

år startet vi opp et helt nytt barnekor for de barna som blir for store for barnesangen, i første 

omgang småskoletrinnet. Koret møtes samtidig med barnesagnen, og spiser pølser sammen og 

har kveldsavslutning sammen, men har øvelse samtidig i et annet rom. 

 

Barnekor: 

Høsten 2021 ble det startet barnekor ved dirigent Ingrid Neset og pianist Torstein Kinn. 

Barnekoret er annen hver onsdag, på samme tid med barnesangen. Det var ønskelig med et 

tilbud for de barna som kom i skolealder, og dermed ble for store til barnesang.  

16.juni ble de eldste barna på barnesang invitert til øvelse og smoothie. 3 barn kom. 

25.august var første, offisielle øvelse og ble holdt i den hemmelige hagen. Ellers ble de fleste 

av øvelsene høsten 2021 holdt i Sagene kirke pga. oppussing i Ila kirke.  

I gjennomsnitt har det vært 4 barn på øvelsene. Det høyeste tallet på én øvelse var 6 barn. I 

utgangspunktet var målgruppen 1. – 4.klasse, men det ble etter hvert bestemt 1. – 3.klasse, 

pga. alderssprang. 

 

Utdelingsarrangement: 

Vi planla å videreføre at 1-, 2-, 3-, 4- og 6-åringer skulle bli invitert til å få en gave fra 

menigheten. Vi videreførte tradisjonen med å legge utdeling av 4-års bok til menighetens 

høsttakkefest-gudstjeneste i Geitmyra skolehage, med godt oppmøte. Vi kombinerte med 

utdeling av 6-års bok samtidig. 1-års gave skulle deles ut ved julekonserten for de minste i 

Sagene kirke. Det kunne ikke gjennomføres dette året heller, men tidlig i 2022 vil vi sende ut 

en hilsen i posten sammen med boken «Nå lukker seg mitt øye» med kveldsbønner til alle 1-

åringer. Vi gjorde det samme tidlig i 2021 for alle født i 2020. 

 

4-åringene fikk boken «Bibelen forteller» med illustrasjoner av Kees de Kort. 6-åringene fikk 

«Bibelfortellinger for barn» av Svein Tindberg. 1-åringene får «Nå lukker seg mitt øye» med 

kveldsbønner. 3-åringene fikk boken «Hvor er Krølle?» (om den bortkomne sauen).  

 

Tårnagent-helg: 

8-9-åringene ble invitert til Tårnagent-helg i Paulus kirke i oktober, i samarbeid med Torshov 

og Lilleborg menighet og Paulus og Sofienberg menighet. Vi brukte en revidert versjon av det 

nye opplegget som ble laget til Paulus kirke i 2019. Vi planlegger at dette arrangementet skal 

fortsette å rullere annethvert år mellom Sagene kirke og Paulus kirke.  

 

 

Tårnagent-klubb: 

Vi fortsatte dette nye tiltaket som er i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og 

Paulus og Sofienberg menighet. 

 

Det har vært 10 deltagere fra Sagene og Iladalen pluss flere deltakere fra de andre 

menighetene. Det var i snitt 11 til stede på hver samling.  

 

Vi planlegger å fortsette med Tårnagent-klubb i 2022, men flytter den til mandager kl 17-



 

 

 

18:30 (cirka 1 mandag i måneden). 

 

Konfirmantarbeid  
 
2021 har konfirmantopplegget vært felles for prostiet for første gang. 80 konfirmantene (derav 

11 tilhørende Sagene og Iladalen) begynte undervisningsforløpet januar 2021. Kapellan i 

Paulus & Sofienberg, Christine H. Aarflot hadde undervisningsansvar, kapellan i Hasle, 

Sophie Panknin hadde koordineringsansvar og kapellan i Torshov & Lilleborg Hanne Slåtten, 

kapellan i Sagene & Iladalen Toril Bull-Njaa Larsen og sogneprest i Sinsen Ole Andreas 

Holen var med på planlegging og gjennomføring av konfirmantsamlingene og hadde det 

lokale ansvaret. På grunn av restriksjoner under pandemien, ble samlingene gjennomført i de 

5 lokale menighetene, men planlegging ble gjennomført felles. Konfirmantene deltok på 

fasteaksjonsløp i mars og arrangerte samtalegudstjeneste i august. Et høydepunkt var bo-

hjemme-leir i den nyoppussete Torshov kirken. Denne ble gjennomført felles for prostiets 

konfirmanter. Tema på konfirmantsamlingene og leir har vært: «Bibel og bønn: Se og bli 

sett», «Gudstjeneste», «Hvem er Jeg og hvem er Gud», «Påskefortellingen med QR-

kodejakt», «Pinse, dåp og Den hellige ånd», «Møter med Jesus», «Kjærlighet», «Tro», «Håp», 

«Solidaritet», «Klima», «Grensesetting» og «Vennskap». Det har vært  Tensing-konfirmanter 

(derav 2 tilhørende Sagene og Iladalen). Det ble avholdt én konfirmasjonsgudstjeneste i 

Sagene kirke på lørdag 11.september 2021. 

  

Ungdomsarbeid i menigheten  

I Sagene og Iladalen menighet tilbyr vi TenSing i Torshov kirke hver tirsdag kl. 19-21 i 

samarbeid med Nordre Aker prosti (tidligere SPLITS). For fjorårskonfirmanter tilbyr vi i 

tillegg MiLK-kurs, et minilederkurs med opplegg fra KFUK-KFUM.    

  

TenSing (13-18 år):  

 

TenSing ledes av tre ungdomsarbeidere: Viktoria Saxegaard, Martin Berget, og Rakel 

Fjelltveit. TenSing ønsker å være et sted der ungdommen kan utfolde seg kreativt, gjennom 

sang, musikk, lek og sosialt samvær.   

  

Ten Sing har stabilisert seg som en liten, men sammensveiset gjeng, bare gutter, rekruttert fra 

tweensarbeid i Torshov og Lilleborg. Rekruttering fram mot at konfirmantåret starter etter jul 

var målet og håpet om at flere ville velge å bli en del av gruppa. Kontakten med menighetene 

som eier arbeidet er svakt. Målet må være å styrke tilknytningen til Ten Sing og menighetene. 

MiLK – Minilederkurs (15 år):  

 

Høsten 2021 startet MiLK og etter noe utskiftninger av gruppa var det seks ungdommer som 

fulgte kurset. Prest i Torshov og Lilleborg, Sagene og Iladalen var voksenleder. Forrige 

voksenleder Sophie Panknin søkte Kirkerådet om støtte til en weekend og fikk 25 000 kroner 

som egentlig skulle brukes den høsten, men på grunn av forskjellige omstendigheter ble 

weekenden flyttet til vinteren våren 2022. Lederkurset er i støpeskjeen og tilknytning til 

KFUK/KFUM er under diskusjon. I tillegg til voksenleder Gaute bidrar også Sophie inn i 

arbeidet når det er behov. Målet er å lage et opplegg som kan inspirere ungdommer til å se 

kirka som en arena for læring og livsmestring.  

 

 

Julespill: 

De tradisjonelle julespillene for barnehagene i soknet kunne dessverre ikke gjennomføres i 



 

 

 

2021 heller på grunn av smitteverntiltak. 

 

 

Barnas klosterhage: 

 

Vi har fortsatt med «Barnas Klosterhage» som vi etablerte i 2020. Barn og familier på 

barnesangen var med å plante ut maisplanter og sette poteter på våren. På høsten var de med å 

høste til stor glede. Også de eldre barna på Tårnagent-klubb hadde glede av å høste og grille 

mat fra hagen. Veldig god erfaring med involvering av barn og familier når de kunne være 

med å høste i klosterhagen på Tårnagent-klubb og barnesang.  

 
 

 

 

 

6 Diakoni 
 

Diakoniplan og diakoniutvalg 

Den lokale diakoniplanen er nært knyttet til menighetens visjon og legger vekt på diakoni som 

en gjennomgående dimensjon i alt liv og engasjement i Sagene og Iladalen. I tillegg kan 

enkelttiltak ha spesifikk diakonal karakter.  Åpne møterom og inkluderende fellesskap er 

essensielt i dette, supplert av oppsøkende virksomhet og tilgjengelighet for personer som ikke 

er i stand til å komme til fellesskapet, eller som trenger individuelle møter. I tillegg vil vi 

bevare et våkent blikk for verden omkring oss, både lokalt og lenger unna, ikke minst 

gjennom å styrke vår miljøbevissthet og identitet som grønn menighet.  

 

Hele 2021 var preget av pandemi og restriksjoner, og periodevis var det umulig å samles. For 

mange har smitteverntiltak medført ekstra isolasjon, for andre har begrensningene utløst 

kreativitet og vist at det er mulig å tenke og handle diakonalt på andre måter. Noen fellesskap 

bestått og utviklet seg, noen har funnet nye former, andre har lagt inn årene.  

 

Menighetens diakoniutvalg har hatt tre møter, ett i vårsemesteret, to på høsten, alle med en 

kombinasjon av fysisk samling og digital deltakelse. Sporty gjeng!! Utvalget gjør seg kjent 

med revidert Plan for diakoni i Den norske kirke (2020) og gjennomgår lokal plan med tanke 

på årlig revisjon.  

 

I høst ble vårt engasjement som Grønn menighet behandlet på menighetsmøtet, og det er 

sørget for ny «plakett» i begge kirkene, med påminnelse om vår grønne profil. Sporadisk har 

det vært lagt ut grønne tips på hjemmesiden; dette kan gjerne bli et mer aktivt «Grønt hjørne». 

 

 

Dagsenter og sykehjem 

En rekke institusjoner har adresse i vår menighet, og disse får vanligvis jevnlig besøk av noen 

i staben: 

Ilahjemmet i Kingos gate: Månedlig sangstund/andakt ved kantor og diakon/prest. Samtaler 

med enkeltbeboere etter avtale. I vårsemesteret 2021 tillot ikke smittevernhensyn sangstund, 

men fra august var vi på plass, bortsett fra 8. desember. På julaften deltok pianist Per Karang. 

Sagenehjemmet: Månedlige gudstjenester i sykehjemmets kirkerom ved sokneprest eller 



 

 

 

kapellan, samt kantor – i samarbeid med aktivitør Kjersti Haug. Samtaler/besøk på rommene. 

Sagenehjemmet har lagt stor vekt på å unngå smitte blant beboerne, og gudstjenestetilbudet i 

år har vært preget av det. Én periode var det gudstjeneste i kafélokalene i første etasje, senere 

ingen samlinger med besøkende utenfra. 

Vøyensvingen 4: Månedlig sangstund på stuen i 2. etasje, ledet av kapellan og pianist (Per 

Karang). Disse besøkene har utgått i 2021. 

 

Dagsenter 1: Månedlige besøk av soknepresten med sangstund, kaffe og kaker på Dagsenter 

for psykisk utviklingshemmede i Vøyensvingen 6. Førjulssamling med brukere og ansatte i Ila 

kirke. I 2021 hadde vi julesamling i Sagene kirke, og på våren var det plantedag i 

klosterhagen, der vi sådde korn og dansa. 

 

Hjemmebesøk/sykebesøk og samtaler/sjelesorg 

Prestene og diakonen har jevnlig samtaler med mennesker som ber om det, også etter 

henvendelse fra institusjoner og instanser i bydelen. Noen samtaler er enkeltstående, andre 

varer over en periode. I koronaåret 2021 hadde vi mer enn 300 samtaler. Mange har funnet 

sted på telefon, enkelte ved fysiske møter i kirken eller utendørs mens det har vært tilrådelig 

med hjemmekontor. Periodevis var det mulig å besøke noen hjemme eller på institusjon. 

 

Andre diakonale glimt 

Fasteaksjonen: Som vanlig deltok menigheten i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, selv om 

aksjonen måtte foregå digitalt. Dette viste seg å være gunstig med tanke på den innsamlede 

summen, som aldri har vært større fra vår menighet, og denne formen for aksjon kan tenkes å 

bli fast for konfirmantenes del. Den skjer i samarbeid med nabomenighetene Torshov- 

Lilleborg og Paulus-Sofienberg. Vi håper at vi også skal kunne arrangere andre former for 

innsamling igjen, der andre fra menigheten vil delta.  

 

Klosterhagen ved Ila kirke er fortsatt menighetens grønne «flaggskip» under ledelse av daglig 

leder og med trofaste bidrag fra mange frivillige. Barnas klosterhage, som ble innviet i 2020, 

er en del av hagen – og i flittig bruk til utendørs samlinger for barn og familier i de periodene 

det har vært mulig. Grøde fra hagen ble også dette året til deilige supper, og squashkaker ble 

bakt i store mengder. Hagen har dessuten hatt besøk fra andre menigheter som søker 

inspirasjon, og mange forbipasserende gleder seg over den. Enkelte har dessverre også sin 

glede i å ødelegge eller stjele fra hagen, noe det er vanskelig å få bukt med. Også dette året 

mottok vi grønne midler fra Sagene bydel til både klosterhagen og beplantning rundt Sagene 

kirke, til stor glede for alle som ser det. 

 

Nabolagsmiddag blir arrangert i samarbeid med Iladalens venner, som regel to fredager i 

vårsemesteret og to i høstsemesteret. I 2021 ble det dessverre ingen nabolagsmiddager, men 

når de strenge smitteverntiltakene opphører, blir det nye muligheter. 

Fra stabens side er Toril Bull-Njaa Larsen ansvarlig, flere andre bistår.  

 

Byttemarked arrangeres også i samarbeid med Iladalens venner, en lørdag i semesteret. 

Vårens byttemarked måtte utgå, men 25. september hadde vi utendørs byttemarked i amfiet – 

med kafé og med nydelig sangprogram ved Lina, som bor i en av kirkens leiligheter.  

 

Kapellan Torill Bull-Njaa Larsen holder tak i nabolagsengasjementet, og diakon Anne Marie 

Sverdrup bistår.  

 

 



 

 

 

Vandringer: I den tiden det har vært vanskelig å 

møtes på vanlig vis, har vi lett etter andre muligheter. 

Både frivillige og folk i staben har iblant tatt initiativ 

til «gående samtaler» eller små treff på en parkbenk – 

med god avstand. 

Vandringsheftet som ble laget i samarbeid med 

nabomenigheten Torshov/Lilleborg i 2020, med en 

løype mellom kirkene i bydelen, ble brukt av noen 

også dette året.   

Og frivillige, Hanne og Helge Kristiansen, tok 

initiativ til KirkeGANG, fellesturer med avgang fra 

Sagene kirke kl. 12 en rekke søndager gjennom 

sommeren. Da kunne de som ønsket, motta nattverd i 

åpen kirke på forhånd. Turene ble kunngjort fra munn 

til munn, og mål for dagens utflukt ble avgjort i 

samråd blant de frammøtte. En trofast gruppe holdt 

fast ved dette spontane søndagsfellesskapet til det ble 

åpnet for vanlig gudstjenestefeiring igjen.  

 

Hverdagsliv: Diakoni handler om å dele og å delta, og skjer i sammenhenger der mennesker – 

frivillige og ansatte – møter hverandre og bidrar til engasjement, innad og utad.  

Diakonen har et særskilt ansvar for å se og stimulere dette, og har deltatt fast i Åpen kirke, 

Tidebønn, Babysang, O jul, Samtalekafé, Lysvesper og Nabolagstiltak også dette året. Hun 

har hånd om Stille lørdag i oktober og mars, som dessverre måtte avlyses også i 2021, og hun 

følger opp samarbeidet med Den lyttende kirke Norge. Diakonen legger vekt på å være 

tilgjengelig for samtalekontakt og annet samarbeid med enkeltpersoner, grupper og instanser. 

Gjennom 2021 har store deler av denne kontakten foregått på telefon. 

 

Praksisstudent: Fra 18. oktober hadde menigheten en diakonistudent, Marte Marie Ruud 

Wiik, i praksis i tre uker. Hun fikk innblikk i mange av aktivitetene og tilbudene våre, selv om 

noen var stanset av koronabegrensninger, og hennes deltakelse og gode spørsmål var til glede 

for dem hun møtte. I etterkant av praksisperioden skrev hun et fint refleksjonsnotat om 

hvordan menigheten arbeider for en åpen kultur og samtidig bevarer sin kristne forankring. 

        

      

 



 

 

 

7 Kirkemusikk                

Organist og kantor i Sagene kirke, Stein Skøyeneie, 

er kåret til Årets Ildsjel 2020 på Sagene, med selve 

prisutdelingen 2021 

 

Stein vant etter en avstemning blant Sagenes beboere, 

organisert av Sagene Avis. Det er særlig for sine gratis 

orgelkonserter at befolkningen har stemt fram organisten vår. I over 10 år har han 

gjennomført ukentlige orgelkonserter uten å noen gang ha spilt det samme stykket om igjen. I 

konsertene tematiserer Stein alt fra komponisters livshistorie til samfunnsaktuelle  
 

 

2021 har også vært et år preget av pandemi med det til følge at svært mye av all 

musikkaktivitet har vært helt eller delvis inaktivt eller nedstengt. Vi har i kortere perioder hatt 

aktivitet med de «vanlige» aktivitetene. Den største kirkemusikksatsingen har kanskje fortsatt 

vært den digitale, med morgengudstjenester, konserter og kultursatsinger. 

Hollenbachfestivalen ble også avviklet digitalt.  

 

Instrumentene i Sagene kirke 

• Hollenbach-orglet har vært lite i bruk dette året, 

sammenliknet med et normalår, som følge av pandemiens 

begrensninger.  

• Kororgelet har sporadisk vært i bruk. 

• Flygelet klinger bra, men har problemer med å holde 

stemmingen. Slik status er pr. 31.12.21 så må det, ved 

lysvesper og større anledninger, stemmes ved hver gangs 

bruk. Dette er kostnadskrevende og burde vært 

unødvendig. 

• Kirkeklokkene i Sagene spiller og kaller som aldri før, 

de gangene de får lov. 

• Vi har et piano i sakristiet som fungerer tilfredsstillende. 

Det må stemmes årlig. 

• Kirken har også i forvaring et cembalo i privat eie. 

 

Orgelkomite 

Orgelkomiteen har pga pandemien hatt noen digitale møter i 2021, samt uformelle samtaler 

og kontakter.  

Ved utgangen av 2021 var orgelfondet på 2 363 683,- totalt, både med midler satt av fra 

menigheten og med innsamlede gaver. 

 

Hollenbachfestivalen 2021  

Orgelkomiteen, sokneprest Knut Rygh og kantor Stein Skøyeneie  avviklet igjen en ukes lokal 

orgelfestival. Også denne gangen på  digitalt vis. Med det som formål å vekke og nære 

interessen for kirkens historiske orgel, og å sette fokus på innsamling av midler til 

rehabilitering/restaurering/nybygg. Festivalen gikk av stabelen første uka i mai. De digitale 

konsertene, gudstjenestene og direkte streamingen av 1. mai arrangementet var godt besøkt.  

Arbeidersanger i orgelbrus 

Sagene- og Iladalen Menighet og Sagene og Torshov Arbeidersamfunn inviterte tradisjonen 

tro til Arbeidersanger i Orgelbrus direkte fra Sagene Kirke 1. mai. Arrangementet har i løpet 



 

 

 

av årene blitt et av de største årlige første mai-arrangementene i Oslo. Sagene er 

arbeiderbydelen med det store hjertet, midt i Oslo med Akerselva som hovedpulsåre og midt 

på torget står «Arbeider-katedralen» som ønsker alle velkommen. Kantor Stein Skøyeneie 

improviserte over mange kjente arbeidersanger. Og solist var Øyvind Michelsen. Prest og 

«Sagenepatriot» Sturla Stålsett samtalte med Oslos ordfører Marianne Borgen, om 1. mai-

verdiene i arbeiderbevegelsen og kirken - og musikkens betydning for å holde disse verdiene 

levende i vår tid. Arrangementet ble streamet direkte fra Sagene Kirke, og uten publikum 

grunnet Korona-situasjonen.  
 
 

Orgelkonsert og tidebønn 

Hver tirsdag kl. 13, de tirsdagene dert var mulig, 

spilte kantor Stein Skøyeneie en ca. 45. minutters 

orgelkonsert. Konserten kunne kombineres med 

en påfølgende tidebønn og kirkekaffe. Dette har 

blitt et populært tiltak, og besøkes av ca. 50-120 

publikummere hver gang. Det har etablert seg et 

sosialt fellesskap i etterkant av konsertene. Dette 

er således et enestående diakonalt tiltak hvor 

diakon og prest alltid medvirker. Programmene 

kunngjøres ved oppslag, i sosiale media og på 

Oslosurf/Detskjerioslo.no. Det trykkes program 

til hver konsert. Orgelmusikken som spilles 

gjenspeiler repertoaret fra ca. 1500-tallet og fram 

til vår tid, med synlig vekt på norsk musikk.  

 
 
 

Rosa orgelkonsert 

under Skeive 

dagerTirsdag 22. 

juni kl. 13 går vår tradisjonelle Rosa-orgelkonsert av stabelen. 

Det er med stor glede at vi igjen kan åpne kirken for mange 

mennesker. Konserten er som alltid gratis og vi kan love et 

uforglemmelig event. Foruten kirkens kantor Stein Skøyeneie, 

som spiller på det historiske Hollenbachorgelet, medvirker 

Prøysen-entusiast og entertainer Bjørn Olav Grønbeck.  

Det blir viser og fortellinger av den folkekjære dikteren Alf 

Prøysen – i rosa skjær. 

Og en musikalsk 

hyllest til regn-

bueflagget fra Stein og Hollenbachorgelet. 

                      

 Konsertvirksomheten 

Sagene kirke var i 2021 knapt i bruk som 

konsertlokale pga pandemien.  

 

 

Korvirksomheten 

Sagene Vocalis/Sagenekoret/Liturgisk kor er navnet på korgruppa som er knyttet til Sagene 



 

 

 

kirkes gudstjenester. Korets aktivitet har for det meste vært helt nede fra mars, med unntak av 

enkeltmedlemmers medvirkning ved noen digitale gudstjenester samt julehøytiden. Tusen 

takk til sangerne for den innsatsen de gjør.  

  

Sagenekoret  

Har ikke hatt aktivitet utover gudstjenestesangen.  

 

 

                 

 

8 For og med voksne 
 

Stille meditasjon i store sakristi 
Hver torsdag kl. 17.30 er det en halv time stille meditasjon i store sakristi. Gjennom 2021 har 

meditasjonen vært gjennomført i de periodene det har vært tillatt med møter og arrangement, 

som vanlig åpent for alle. Vi søker Guds nærvær, sammen. Erfaringen er at det er noe annet å 

være i stille bønn sammen enn å være det alene. Stille meditasjon har i mange år vært ledet av 

Jon Andreas Hasle; i løpet av 2021 har Helge Kristiansen overtatt ansvaret. 

 

Hyggetreff i Ila kirke 
I en årrekke har det vært Hyggetreff i menighetssalen eller biblioteket i Ila kirke annenhver 

onsdag. Det har vært servert god formiddagsmat eller nystekte vafler til kaffen, og det har 

alltid vært samtale, allsang, diktlesning og annen hygge på programmet. Pianist Per Karang 

har deltatt månedlig, diakonen hver gang.  

Pandemien stoppet oss i 2021, og dette året ble det bare ett eneste treff om våren, 16. juni, og 

ingen om høsten. Flere har gitt uttrykk for at de savner møtene og fellesskapet, og at de ser 

fram til fortsettelsen. Samtidig er det blitt slik at de fleste faste deltakerne nå er forhindret fra 

å komme av helsemessige grunner, og noen har flyttet fra nærområdet. Dermed har 

Hyggetreff i den gamle formen avviklet seg selv. Likevel skal det bli det formiddagsmat og 

god prat rundt bordet framover, også – for de som vil være med. Samlingene blir kunngjort. 

 

Stille dag 
En lørdag med smak av retreat har stått på semesterprogrammet siden høsten 2018. Vi 

inviterer til en lørdagsettermiddag i stillhet, en pause fra hverdagen – ved overgangen mellom 

vinter og vår eller ved inngangen til vintertiden. Gjennom de stille timene er det mulig å 

utforske fenomenet stillhet, til å meditere, hvile, lese eller be. Samlingene åpnes og avsluttes 

med en enkel liturgi. Underveis serveres et måltid i taushet. Diakon og sokneprest har hatt 

hånd om Stille dag. Dette året måtte planlagt Stille dag i mars og oktober utgå, men vi 

inviterer på nytt i 2022.  

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://kirken.no/imageservice/images/8281931a5ed94b629fe825d37662bf32/2aba9136a94e46fea43080e0bd2c740a.JPG?scale%3Dboth%26width%3D400%26height%3D-1&imgrefurl=https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/arkiv/?page%3D2&docid=DVCZKkxCqO1x1M&tbnid=XeJeJ8kPIVHqmM:&vet=12ahUKEwjI7d-Bp9PdAhURqYsKHefDDtY4ZBAzKF0wXXoECAEQXw..i&w=400&h=225&hl=nn&bih=716&biw=1056&q=iladalen%20kirke&ved=2ahUKEwjI7d-Bp9PdAhURqYsKHefDDtY4ZBAzKF0wXXoECAEQXw&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Fest  
Fellesskap og frivillighet er helt sentralt i 

vår menighet, likedan liker vi fest og 

feiring. Mens det var pause i koronatiltak i 

høst, inviterte vi åpent til Fest på kjærka 

15. oktober. Bord var dekket og pyntet i 

midtgangen i Sagene kirke; nær 50 

påmeldte kom, det ble servert herlig 

gresskarsuppe fra 

klosterhagen og 

linsesuppe fra Nazar, 

pluss squashkaker, også 

med ingredienser fra 

klosterhagen. 

Programmet var variert 

og stemningen god, og alle fikk med en liten hilsen hjem, til beskyttelse i 

mørketiden og håp om ny vår: Refleks formet som en engel, dekorert med 

silhuetter av kirkene våre + en pose nattlysoljefrø fra klosterhagen.   

 

 

 

 

Lyttende kirke 
Menigheten har samarbeidet med Sigrid Sjøthun og Erik Svendsrud fra Den lyttende kirke 

Norge siden 2019, med tanke på å utvikle et lyttemiljø på Sagene. Vi hadde ønsket oss kurs i 

både Modul 1 og Modul 2 i vårsemesteret, men først i høst ble det mulig, begge ganger i store 

sakristi i Sagene kirke, med fire deltakere hver gang. Det ble også avholdt én Lyttekafé, 

torsdag18. november. Sokneprest og diakon er involvert i samarbeidet, og Den lyttende kirke 

er støttet av Areopagos. 

 

 

    



 

 

 

Samtalecafe 

Våren 2018 startet menigheten samtalecafe på torsdager i Ila kirke. 

Utgangspunktet var boka Gjenoppdag kristendommen, som er oversatt til 

norsk av sokneprest Knut Rygh. Den tar et oppgjør med den rådende 

forståelsen av hva kristendom handler om og stiller spørsmålet   

 

Det var ingen samtalercafere våren 2021 og 2 koronatilpassede 

samtalecafer på høsten. Samlingene dette året har vært troshistorier, der 

sokneprest Knut, diakon Anne Marie og kantor Stein hadde innledinger, 

og så en har vi en «cafe» der det samtales rundt hvert bord, leder av en 

fasilitator. Det har vært servert enkel kveldsmat på våren, men på høsten 

ble det med kun med kaffe og te. Knut Rygh og Anne Marie Sverdrup har vært ansvarlig for 

cafékveldene 

 

Lysvesper 

Det ble ingen lysvespere våren 2021, men vi fikk til tre koronatilpassede Lysvespere høst 

2021.  

16.09.2021  antall   97  

 7.10.2021  antall  128 

11.11.2021       antall 164 

 

De følger mønsteret for en klassisk vesper, men leddene har fått en ny utforming. Jazz er et 

hovedelement i vesperne, med Tord Gustavsen som musikalsk ansvarlig. Lysvesperne har en 

stille bønnevandring som inkluderer nattverd og et tilbud om forbønn. Lysvesperene på høsten 

var tilpasset smittesituasjonene, og ble derfor uten nattverd og bønnevandring. 

   

Jon Hasle har hatt hovedansvaret for å arrangere Lysvesper og han har gjort en formidabel 

jobb sammen med Tove Hasle. Lysvesper hadde ikke eksistert uten deres engasjement og 

innsatsvilje. Når de nå takket for seg høsten 2021, er vi glade og veldig takknemlig for Tord 

Gustavsens vilje til å være med på Lysvesperen videre. Han gir Lysvesperen en helt spesiell 

dimensjon med sitt kunstneriske bidrag. Menigheten er veldig glad for det gode samarbeidet.   

 

Komiteen for Lysvesper 2021 har bestått av Jon Andreas Hasle og Tord Gustavsen. Disse har 

vært medhjelpere: Hanne Kristiansen, Margrethe Os, Eva Qvist, Tove Hasle, Helge 

Kristiansen, Ole Eigil Ommundsen, Kay Erstad og Tore Gundersen. Alle i staben har også 

vært involvert på ulike måter, og alle har vært med på å opprettholde Lysvesperne. 

 

    



 

 

 

O’ jul med din glede /julemessa 2021 
 

Vårsemesteret 2021 startet slik høsten 2020 sluttet, så pga. koronapandemien ble det ingen 

felles samlinger på våren. Håndarbeidsaktiviteten var allikevel stor, men vi savnet 

møteplassene med den uformelle praten om løst og fast. I løpet av sommeren ble det færre 

koronarestriksjoner, så i høstsemesteret fikk vi to fine samlinger – en  i september og en i 

oktober; på begge var vi 6-7 stykker. Vi prøver fortsatt å holde våre vedtatte prinsipper i hevd: 

Vi har et andaktsord på hver samling, vi har ikke noe lagepress, alle er velkomne, fellesskapet 

er viktigere enn produktiviteten.  

 

Tidlig på våren hadde vi reservert Ilakirka for å ha en plan B. Men julemessa hører liksom 

hjemme på Sagenehjemmet nå. Gleden var derfor ekstra stor da de sa OK til at vi kunne 

planlegge for julemesse på Sagenehjemmet.  

  
 

19. november var det igjen julemesse på Sagenehjemmet! Med munnbind og håndsprit, men 

julemesse ble det like fullt – og gode «smileøyne» hos alle som var innom. Vi fulgte vårt 

tradisjonelle program med en runde åresalg, andakt og sang i 12-tida og selvsagt 

basartrekningen helt til sist. Diakon Anne Marie Sverdrup holdt andakten. Sagenekoret gledet 

oss med fin sang – og hjelpende hender. 

 
 

Folk i alle aldre stilte villig opp og bidro etter lyst og evne. Det ble gjort en kjempeinnsats av 



 

 

 

alle som én - både med sjauing dagen før og de mange oppgavene på selve dagen. Det var en 

god stemning og følelse av at dette gjør vi sammen!  

 

Samarbeidet med Sagenehjemmet fungerte svært godt og vi følte oss som vanlig veldig 

velkomne. 

 

Kontakten med staben ivaretas på en fin måte ved at Anne Marie (diakonen) deltar på 

samlingene så ofte som hun gjør. Takk til staben for jobben de gjør med PR og informasjon – 

både om samlingene og om selve julemessa. 

 

For basaren ble nettoresultatet på kr 7 370,-. Denne summen gikk til menighetens 

misjonsprosjekt i Mali (Det norske misjonsselskap). Nettoresultat for resten av julemessa 

(varesalg, kafeteria mm) ble på kr 40 282,20. Dette beløpet ble fordelt med kr 23 826,10 til 

menighetens diakonale arbeid og 16 456,10 til menighetens misjonsprosjekt. Alt i alt kom det 

inn 47 652,20. Takket være daglig leder Audhild Årøen, ble regnskapet avsluttet i god tid før 

nyttår og pengene overført Det norske misjonsselskap i 2021. 

 

 

   
  

 

9  Spesielle arrangement/Samarbeid 

 
Hellig 3 konger fest, Elvelangs, Sagenedagene, Bydelsdagen, FestiDal, Fellesskap og 

respekt/Festival for alle ble avlyst 2021. 

 

Friluftsgudstjenester 

Også i år var det, tradisjonen tro, høsttakkefest i Geitmyra skolehage i september og 

Hjemmets kolonihage i juli, i samarbeid med vellet der. Det var utdeling av 4-årsbok under 

høstakkefesten i Geitemyra skolehage hvor også Johanitterne bidro med vaffelsteking.  

 



 

 

 

 
 

Stabstur til Ramme gård 

 

 

 
 

 

Julegrantenningen, 1. søndag i advent, kl. 14 utenfor Sagene kirke med nærmere 300 

mennesker 

 

  
 

Julegrantenning1 desember  kl. 17.30 med barna fra barnesang 



 

 

 

 

 
 

 

Siri og Ole Eigil har lagt ned en kjempejobb for å bygge pepperkakemodell av Ila kirke etter 

korrekte arkitektur tegninger. Samme dag ble det ny koronanedstenging og flere 

barnearrangement hvor pynting inngikk, måtte avlyses i 2021. 

 

 

Fast utleie:  

Stas: Kor for kvinner i 20 og 30 åra og de er ca. 50 stk. De har øvelser annenhver onsdag 

kveld i menighetssalen i Ila. Koret opptrer på et par gudstjenester i halvåret, og har et godt 

felleskap. Pga. korona har det ikke vært øvinger siden mars 2020 og det ble ingen 

arrangement hvor det ble mulig å opptre i 2021. 

 

Johanitterne har booket ca. en fredag i måneden, men har også måttet avlyse. De bidrar i et 

normalår med kirkekaffe, FestiDal, julegrantenninger i begge kirker, tilbud om kirkeskyss, 

uvurderlig vedlikehold og utallige dugnader. 
 

 

Punktvis utleie: 

Konserter 2021: gjennomført 11,  avlyst 17  

Oversikt tap i 2021 pga. covid 19. 

  



 

 

 

 
 
 
 
      

10 Økonomi; årsregnskapet for 2021 

 

 



 

 

 



 

 

 

  11 Kommunikasjon Menigheten i sosiale medier 2021            
 

Linker: PR saker 2021 
https://sageneavis.no/nyheter/lokalpolitikerne-oppfordrer-byradet-til-a-redde-
hollenbachorgelet/19.4721 
https://norgesnytt.net/kirke-korona-koronarestriksjoner/mange-savner-
fellesskapet/117095 
https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/sagenenytt/ila%20kirke%20
80/ 
https://www.kontekst.no/kirkemusiker-ble-arets-ildsjel/ 
https://sageneavis.no/kirka-frister-med-ordforerbesok-orgelmagi-og-varsang/19.4667 
https://sageneavis.no/galleri/vis_galleri/utsikten-fra-sagene-kirke/3f.209 
https://sageneavis.no/tom-klaveness/19.3317 
https://sageneavis.no/kultur/det-er-med-stor-glede-jeg-na-trykker-pa-
startknappen/19.5190 
https://sageneavis.no/stein-takket-for-prisen/19.5250 
https://www.dagsavisen.no/oslo/2021/10/07/karing-denne-oslo-bydelen-er-en-av-
verdens-kuleste/ 
https://sageneavis.no/nyheter/dette-skjer-i-sagene-kirke/19.5182 
https://sageneavis.no/skam-isak-i-sagene-kirke/19.5651 
https://sageneavis.no/nyheter/det-er-lov-vare-flere-pa-kaffebrenneriet-enn-i-
kirka/19.5636 
  

https://sageneavis.no/nyheter/lokalpolitikerne-oppfordrer-byradet-til-a-redde-hollenbachorgelet/19.4721
https://sageneavis.no/nyheter/lokalpolitikerne-oppfordrer-byradet-til-a-redde-hollenbachorgelet/19.4721
https://norgesnytt.net/kirke-korona-koronarestriksjoner/mange-savner-fellesskapet/117095
https://norgesnytt.net/kirke-korona-koronarestriksjoner/mange-savner-fellesskapet/117095
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/sagenenytt/ila%20kirke%2080/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/sagenenytt/ila%20kirke%2080/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/sagenenytt/ila%20kirke%2080/
https://www.kontekst.no/kirkemusiker-ble-arets-ildsjel/
https://sageneavis.no/kirka-frister-med-ordforerbesok-orgelmagi-og-varsang/19.4667
https://sageneavis.no/galleri/vis_galleri/utsikten-fra-sagene-kirke/3f.209
https://sageneavis.no/tom-klaveness/19.3317
https://sageneavis.no/kultur/det-er-med-stor-glede-jeg-na-trykker-pa-startknappen/19.5190
https://sageneavis.no/kultur/det-er-med-stor-glede-jeg-na-trykker-pa-startknappen/19.5190
https://sageneavis.no/stein-takket-for-prisen/19.5250
https://www.dagsavisen.no/oslo/2021/10/07/karing-denne-oslo-bydelen-er-en-av-verdens-kuleste/
https://www.dagsavisen.no/oslo/2021/10/07/karing-denne-oslo-bydelen-er-en-av-verdens-kuleste/
https://sageneavis.no/nyheter/dette-skjer-i-sagene-kirke/19.5182
https://sageneavis.no/skam-isak-i-sagene-kirke/19.5651
https://sageneavis.no/nyheter/det-er-lov-vare-flere-pa-kaffebrenneriet-enn-i-kirka/19.5636
https://sageneavis.no/nyheter/det-er-lov-vare-flere-pa-kaffebrenneriet-enn-i-kirka/19.5636


 

 

 

 
 

   
 

 

 


