
Sinsen kirke
Høsten 2021

Sinsen kirke



3Følg oss på Facebook Sinsen kirke

SINSEN MENIGHET
Tlf:. 23 62 97 60

E-post: post.sinsen.oslo@kirken.no

Hjemmeside: http://sinsenkirke.no

Facebook: /SinsenKirke

Gaver oa. kontonr. 1644 26 91553

Organisasjonsnummer 876 987 252 

EHF Sinsen sokn

Menighetskontor:  
Lørenveien 13, 0585 Oslo  
Man.-tors. kl. 10-14 / 23 62 97 60

Du kan nå enkelt melde deg til
DÅP, KONFIRMASJON OG VIGSEL:
https://minkirkeside.no/oslo
eller Kirketorget.oslo@kirken.no  
23 62 90 09

Menighetsrådsleder  
Jørn Kveseth
jornkveseth@gmail.com
913 29 499

Sinsen menighetsbarnehage
Styrer i barnehagen
Lotta Ehrensvärd
923 28 604
www.sinsenkirkes.barnehage.no

Staben i sinsen menighet

Daglig leder  
Silje Carina Bjerkås 
xxx@kirken.no
xxx xx xxx

Sokneprest  
Ole Andreas Holen
oh673@kirken.no
472 58 828

Menighetsprest  
Kjersti Langås Hvalen
kh354@kirken.no
404 79 953 

Kantor  
Hannah Marie Carding
hc488@kirken.no
478 63 641

Diakon 
Camilla Juell
cj795@kirken.no
932 85 773

Kirketjenere
Aune Tuv og  
Iris J. Lindstrøm Holen

EN NY TID FOR  
SINSEN KIRKE!
Sinsen kirke står ovenfor en ny tid! 
Menigheten har fått ny stab; med daglig 
leder, diakon, organist, trosopplærings-
leder, kapellan og sokne prest. Sammen 
med det valgte menighetsrådet, de frivil-
lige og alle som oppsøker menigheten, 
deler vi håp og drømmer for fremtiden. 

I koronaens tid fikk vi kjenne på hvor-
dan det var å være uten kirke, og for oss 
som jobber her, hvordan det er å være 
uten menighet. Vi nådde flere gjennom 
digitale medier, særlig med gudstjenester 
og babysang, korøvelser på zoom og  
søndagsskole på film på Facebook. 
Sosiale medier er også en måte å være 
fellesskap og kirke på. Følg oss på  
Facebook og nettsidene! 

Men det er noe helt annet å være 
sammen! Hva vil det si for oss, i Sinsen, 
når menigheten skal finne seg selv igjen 
og samtidig ønsker å skape noe nytt? 
Kirken og menigheten vil til enhver tid 
formes av dere som kommer hit, og som 
kjenner dere hjemme her.

Hasle kirke åpnes igjen i løpet av 
høsten, etter omfattende restaurering. 
Vi takker for den tiden Hasle menighet 

har vært hos oss i Sinsen, og ser frem til 
videre samarbeid, særlig om barne- og 
ungdomsarbeidet. 

Visjoner for Sinsen menighet  
– Livsnær og åpen!  
Høsten 2020, blir en mulighet for å se 
fremover! Hva slags kirke vil du at Sinsen 
skal være? Hva er din drømmekirke? Oslo 
bispedømme har som visjon at kirken 
skal være - «levende, nær og tilgjenge-
lig – med Kristus i sentrum». Vi ønsker 
å samle flere til livsnære gudstjenester. 
Jeg synes livsnær er et godt uttrykk! Vi 
må begynne i livet, der vi er, slik som vi 
har det med oss selv og med hverandre. 
Det gjelder skolehverdagen og fritida i 
nærområde for barna som vokser opp 
her. Det gjelder for de som kjenner seg 
ensomme, eller går igjennom en tid med 
krise og sorg. Det gjelder for alle som 
ønsker å dra omsorg for fellesskapet. Det 
handler om hva vi tror på, hvilke verdier 
vi hegner om, og hva vi vil!

Jesus brydde seg om den enkelte, 
uansett status, yrke, kjønn, alder eller 
etnisitet. Vi ønsker å være en kirke med 
Jesus Kristus som grunnen for vår tro. 
Fordi vi tror at Gud er tilstede i sin Ånd 
og i våre liv – Gud er livsnær! 

Fungerende sokneprest Ole Andreas

Kirken.no/sinsen2
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FASTE AKTIVITETER 

Åpen kirke hver onsdag
MIDDAG FOR ALLE 
Hver onsdag serverer vi middag i et åpent 
og uformelt fellesskap fra kl. 16-17.30! 
Du behøver ikke delta i noen faste 
aktiviteter for å komme. Her er det plass 
til alle!

Babysang (0-1 år)
Hver onsdag er kl. 11 og kl. 13, til en 
halvtimes sang med Marianne Jørgensen. 
Kl. 12-13 serveres det lunsj for 50 kr. 
Babysangen er finansiert av menigheten, 
et frivillig medlemskap i Ung Kirkesang 
for 50 kr gir støtte på 300 kroner per 
medlem til driften. Takk for din støtte!

Flexus (1.-7. klasse)
Barnekoret Flexus har skiftet dag til 
mandag kl. 16.00! Vi håper mange kan 
komme rett fra skolen til øving! 
Andreas og Yaana er nye ledere, begge er 
utdannet i musikk og gleder seg til å bli 
kjent med deg!  
Ta kontakt på flexusinfo@gmail.com

Tårnagentklubb! (2.-4.klasse)
Annenhver onsdag i partallsuker fra kl. 
16-17 inviteres alle 2.-4. klassinger til 
tårnagentklubb! Vi starter med å leke og 
spise sammen, og kl. 16.30 får barna 
et oppdrag de skal løse! Vi skal bli kjent 
med kirkebygget, hverandre, utforske og 
løse oppgaver. 
Ledere er Håkon Kringstad og Julie Espenes.  
Ta kontakt på tagentene@gmail.com

Småbarnssang (2-3 år)
For 2- og 3-åringer, 
annenhver tirsdag i 
oddetallsuker kl. 16! 
Sangstunden vil vare en 
halvtime. 

Kontaktperson Malena Teistedal 
For mer informasjon: 
smaabarnssang@gmail.com

Kor Passe Stor (4-6 år)
Et kjempefint kor for barn i 
barnehagealder! Korøvelse annenhver 
tirsdag i oddetallsuker kl. 17-17.45. 
Kom innom og prøv om dette er noe for 
barnet ditt!  
Kontaktperson Malena Teistedal: 
korpassestor@gmail.com

Kjellerklubben (5.-7. klasse)
Annenhver mandag i oddetallsuker møtes 
vi i klubblokalet i kjelleren i Sinsen kirke 
kl. 18-20. På klubben kan du spille 
bordtennis, air-hockey, biljard, TV-spill og 
brettspill. Her er det tid til en prat, lek 
og fellesskap.  
Kontaktperson:  
Kristin Li, kristin97.li@gmail.com

Trosopplæringen (0-18 år)
Gjennom året inviterer vi i menigheten 
barn og unge til ulike treff i kirken. 
Vi ønsker å gjøre dem kjent med 
hverdagsritualer, høytidsfeiringer og 
markeringer av viktige hendelser og 
tider.Disse treffene ønsker vi å gjøre 
i samspill med hjemmet. Den norske 
kirkes trosopplæring har som mål å nå 
alle døpte barn med et tilbud hvert år 
fra de er null til de er 18 år, gjennom 
breddetiltak og kontinuerlige aktiviteter i 
menigheten. 

Kirken.no/sinsen
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JUBILEUMSKONSERTENE

Velkommen til jubileumskonserter i 
Sinsen kirke! For å markere kirkens 
50-årsjubileum vil det være konserter 
og arrangementer gjennom hele høsten, 
og jubileet avrundes tilslutt med en 
storslagen Allehelgensgudstjeneste. 
Mer informasjon vil komme om hvert 
arrangement på kirkens nettsider, 
nyhetsbrev og Facebook. Vi gleder oss til 
Sinsen kirkes jubileum, og inviterer dere 
alle til å bli med på feiringen!

Sangkveld  
Torsdag 16/9 kl. 19.00
Konsertserien åpner med sangkveld, der 
lokal operasanger Ida Gudim Sletner 
og organist Hannah Marie Carding byr 
på perler fra operaens verden, toner fra 
Norden, og kjente og kjære melodier. 
Kirken og kunsten har inspirert hverandre 
gjensidig gjennom mange århundrer, og 
kombinasjonen av opera og kirke innbyr 
til en spennende kunstopplevelse. Musikk 
av Handel, Gounod, Taube m.fl . 
Kom og nyt nydelig sang i Sinsen kirkes 
flotte akustiske rom! Inngang 100 kr. 

Feel-good høstkonsert  
Torsdag 14/10 kl. 19.00
I mørke oktoberdager kan man trenge 

litt oppmuntring, og vi inviterer dermed 
til Feel-Good-høstkonsert: en uformell, 
virtuos og festlig musikkveld med pianoet 
i sentrum! Organistene i Vålerenga, 
Sinsen og Fetsund slår seg sammen for 
å spille både firehendig og sekshendig 
på piano, og i tillegg blir det orgelspill 
og sang. Vi får bl.a. høre Camille Saint-
Saëns Danse Macabre, som innbyr til 
spooky Halloween-stemning, og i tillegg 
blir det musikk av Dvorak, Rachmaninov 
og Chopin. Med Kristoffer Myre Eng, 
Jo Coldicott Dalene og Hannah Marie 
Carding. Inngang 100 kr.

Barnekonsert med Flexus  
Onsdag 27/10 kl. 17.00 
Barnekoret Flexus har sunget i Sinsen 
kirke i mange år, og er et kjært innslag 
på både gudstjenester og konserter. På 
denne jubileumskonserten vil de synge 
sanger fra repertoaret sitt. I tillegg vil det 
bli det orgel og pianomusikk fra kjente 
filmer og spill – hvordan høres det ut når 
man spiller Harry Potter og Super Mario 
på orgel, instrumentenes dronning? Bli 
med og finn ut! Passer for barn og voksne 
i alle aldre. Gratis entre

Jazzkonsert med Espen Eriksen/Gunnar 
Halle torsdag 28/10 kl. 19.00
Espen Eriksen (piano) og Gunnar Halle 

(trompet) har hele 14 års fartstid som 
duo. Med bakgrunn i jazz har de to 
aner kjente musikerne skapt nytolkninger 
av salmeskatten som både publikum 
og anmeldere har trykket til sitt bryst. 
I denne konserten byr Eriksen og Halle 
både på sanger fra «Sangboka» (Mads 
Bergs skolesangbok) og salmer fra 
salmeboka. 
Etter å ha spilt over 200 konserter med 
platene «Meditations On Christmas» og 
«Psalm» Europa rundt, er salmeboka på 
deres nye plate «Sangboka» byttet ut 
med Mads Bergs skolesangbok. Siden 
førsteutgaven i 1914 har dette blitt selve 
standardverket og en felles referanse for 
norsk sangskatt. Spranget er allikevel 
ikke så stort. Side ved side med for 
eksempel «Ola Glomstulen» og «Bind deg 
ein blomekrans» finner man nemlig også 
flere salmer.  
«Halles uttrykksfulle tone og Eriksens 
følsomme akkordløp skaper lyriske og 
skjøre, nesten gjennomsiktige stemninger 
i et samspill som uten fiksfakserier 
fremhever kraften i de kjente melodiene.” 
(Bergens Tidende).

Åpning av jubileumsutstillingen  
5. november kl. 19.00
Sinsen kirke blir arena for kunstprosjektet 
REFLEKSJONER i november måned 
i forbindelse med 50-års jubileet. 
Billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmen 
invitert til å bruke hele kirkebygget.  

Hovedmaterialer i Holmens kunst er 
gjerne ord, setninger og aforismer hun 
skriver selv. Verkene kan være i form av 
installasjoner, objekter og prosjekter - 
innendørs og utendørs. Holmen søker å gi 
orda visuell uttale.

REFLEKSJONER er et prosjekt der orda 
møter rom for tro og tvil, høytid, sorg og 
glede. Ord kan leses og forstås på mange 
måter, ut fra plassering, sted, størrelser, 
materialer, farger, situasjon m.m. Men 
ikke minst er det enkeltmenneskets 
erfaringer og opplevelser som gir hver 
især en forståelse, betydning og mening 
gjennom kunsten de ser. Noen av orda/
tekstene er det nærmest umulig å overse, 
mens andre tekster vil kanskje bare noen 
få oppdage.

På åpningen av kunstutstillingen 
blir det mulig å møte kunstner Aud 
Marit Skarrebo Holmen i samtale med 
sokneprest Ole Andreas Holen. 

Åpning av Amfiet på Kirkebakken
Sinsen menighet har fått støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB og grønne 
midler fra bydel Grünerløkka, til å bygge 
et amfi utenfor kirken, i skråningen ned 
fra krysset vil det komme en støpt trapp 
med benker på begge sider. Amfiet vil 
komme på plass i løpet av høsten. I 
benkene vil også et av billedkunstner Aud 
Marit Skarrebo sine verk bli synlige som 
avtrykk av bokstaver i betongen.

6 Kirken.no/sinsen Følg oss på Facebook Sinsen kirke
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KONFIRMASJON 2022

Informasjonsmøte i 
Sinsen kirke  
12. oktober  
kl. 17.00-18.30
Konfirmasjonsdagen 
i Sinse kirke er  
11. september 2022. 
Konfirmant-
opplegget er 
felles for alle 
menighetene i 
Nordre Aker prosti i 

bydelene Sagene og Grünerløkka.  
Fellessamlingene foregår i Torshov kirke  
på ni tirsdager fra januar til april og noen 
søndager utover våren. Høydepunktet 
blir leir på Solbukta leirsted uke 26, den 
28.juni – 1. juli 2022. 
Se programmet for tid og sted, og 
elektronisk påmelding sinsenkirke.no. 
Konfirmantansvarlig i Sinsen menighet er 
sokneprest Ole Andreas Holen,  
oh673@kirken.no, mobil 472 58 828

Undervisningsansvarlig for alle 
konfirmantene i Nordre Aker prosti 
er kapellan i Hasle Sophie Panknin, 
sp779@kirken.no

SAMLINGER I MENIGHETEN

Ungdomsklubb 14-19 år i hasle kirke
For alle ungdommer i nærområdet 
Kom som du er! Bordtennis, brettspill, 
høre musikk, jamme i bandrommet, 
henge med venner, av og til filmkveld, 
baking og konkurranser.  
Datoer første fredag i måneden  
3/9, 1/10, 5/11, 3/12 
Kontaktperson: Sophie prest 944 97 294  
sp779@kirken.no

Løkka Tensing KFUK/KFUM i Torshov kirke 
Hver tirsdag kl. 19-21 
Løkka Tensing består av ungdommer fra 
8-klasse og oppover. Her kan du gjøre alt 
fra kor, band, dans, drama, multimedia, 
teknikk ++.  
Leder Martin H. Berget mobil 480 02 969 
LokkaTensing@gmail.com

Samtalegruppe om søndagens tekst i 
Rødstua
Samtalegruppen er åpen for alle, som 
vil snakke om eller lytte til kommende 
søndags bibeltekster. Søndagens tekst 
finner du på bibel.no  
Vi møtes annenhver onsdag kl. 19 i 
partallsuker. Første samling er  
25. august, ingen påmelding.   
Rødstua: Gå inn fra nedsiden av kirken, 

gjennom barnehagens inngangsparti, 
og inn i Rødstua (første rom til høyre). 
Kontaktperson: Einar Waldeland, 
einwald@gmail.com

Formiddagstreff (voksne)
Den første tirsdagen i hver 
måned er det formiddagstreff i 
menighetssalen samles vi om et tema 
og en foredragsholder, etterfulgt av 
bevertning, utlodning og andakt. Gratis 
inngang. 
Datoer: 7.9, 5.10, 2.11, 7.12 
Kontaktperson:  
Oddvar Elle, oelle@online.no og  
diakon Camilla Juellcj795@kirken.no.

Bønn og lunsj 
Den tredje tirsdagen i hver måned er 
det bønn i bønnekapellet i Sinsen kirke  
kl. 11.30. Her følger man et fast 
opplegg og ber for det som skjer i 
kirken og nabolaget. Kl. 12.15 er 
det åpen lunsj, og det er fritt fram å 
komme direkte til lunsjen. Gratis lunsj.  
Datoer: 17.8, 21.9, 19.10, 16.11 
Kontaktperson: Diakon Camilla Juell, 
cj795@kirken.no

Strikketreff 
Den andre torsdagen i måneden møtes 
vi kl. 18-20 i Sinsen kirke for å strikke, 
drikke kaffe og te og spise litt frukt 

eller kake – rett og slett være sammen.  
Her kan du få hjelp til å forstå mønster, 
bidra med egen strikkekunnskap og 
lære å strikke. Håper du vil komme! 
Datoer: 9.9, 14.10, 11.11, 9.12 
Kontaktperson: Diakon Camilla Juell 
Cj795@kirken.no

Middag for alle hver onsdag
Hver onsdag kl. 16-17.30 er det 
middag i åpen kirke. En dag i uka 
slipper du å lage middag hjemme. Avne 
lager mat som alle liker, uansett alder.
Her er det plass til alle! Her slipper 
dusosiale forpliktelser, men kan bli 
med i et åpent og uformelt felleskap 
rundt bordet. Det er ofte noen fra 
staben der for å slå av en prat. Leter du 
etter hjertet i Sinsen kirke, finner du det 
kanskje her?

8 Kirken.no/sinsen Følg oss på Facebook Sinsen kirke

Avne og biene på taket lager Sinsens egen 
kirkehonning til julemessa!
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Dato Kl. Gudstjeneste

5/9 Gudstjeneste innsettelse av sokneprest og daglig leder.

12/9 kl. 11 
kl. 12

Konfirmasjonsgudstjeneste. Lukket. 

19/9 Familiegudstjeneste med de minste.

26/9 Gudstjeneste

3/10 Gudstjeneste og menighetsmøte.

10/10 kl. 19 Kveldsmesse.

17/10 Gudstjeneste med Rosen storband.

24/10 Familiegudstjeneste med barnehagen, Korpassestor, 4-årsbok.

31/10 kl. 19 Kveldsmesse.

7/11 Jubileumsgudstjeneste. Sinsen kirke 50 år.

14/11 
21/11

Gudstjeneste Global uke mot slaveri.

21/11 Gudstjeneste søndag for de forfulgte.

28/11 1. advent gudstjeneste. Familiegudstjeneste Lys Våken!

5/12 2. advent gudstjeneste.

12/12 3. advent gudstjeneste.

19/12 kl. 19 4. advent gudstjeneste. Kveldsmesse.

24/12 Julaften (se oppslag).

25/12 kl. 11 1. juledag. 

26/12 kl. 11 2. juledag.

2/1 Gudstjeneste.

9/1 Hellige tre konger familiegudstjeneste.

1110 Kirken.no/sinsen

GUDSTJENESTELIV

Hver søndag møtes vi til gudstjeneste-
feiring i Sinsen kirke kl.11, med dåp og 
nattverd, og søndagsskole*. 

Vi ønsker å samles i et åpent, livsnært 
og inkluderende fellesskap. Vi forkynner 
evangeliet om Jesus Kristus til frigjøring 
for mennesker i dag. Vi vil skape 
engasjement og deltagelse, i tekster, 
bønn og musikk. Gudstjenestene preges 
av kirkeårets høytider, noen er tematiske 
og enkelte søndager holdes meditativ 
kveldsmesse kl. 19.  
Kontakt: sokneprest Ole Andreas Holen 
Oh673@kirken.no 
Det fleste søndager har åpent for dåp, 
meld til dåp på min kirkeside/Oslo og 
velg Sinsen kirke.

Familiegudstjeneste
En søndag i måneden kl. 11holder vi 
familiegudstjeneste, ofte med et tros-
opplæringstiltak fra 0-18 år, og av og til 
med et av menighetens barnekor eller 
menighetens barnehage. 
I Sinsen menighet har vi en visjon om 
å gjøre barna kjent med bibelens for-
tellinger, delta i liturgien og i nattverden.  
Familiegudstjenestene er søndag  
19/9, 24/10, 28/11

Søndagsskole (4-10 år)
Søndagsskolen er samtidig med guds-
tjenesten på søndag kl. 11.00, når det 
ikke er familiegudstjeneste. Barna er med 
på starten av gudstjenesten, etter dåpen 
går vi samlet ned i kjelleren. Her har de 
sang, fortelling fra Bibelen, aktiviteter 
og leker. Av og til lager Siri små filmer 
med søndagsskole på nett - følg oss på 
Facebook Sinsen kirke!  
Kontaktperson: Magnhild Hol,  
magnhild.hol@gmail.com. 
Datoer i høst: 

Melde til dåp?
Det er dåp i de fleste gudstjenestene på 
søndag kl. 11. Du kan enkelt melde dåp 
på minkirkeside.no/Oslo, velg kirke og 
dato!  
Eller mail Kirketorget.oslo@kirken.no,  
23 62 90 09. 
I forkant av dåpsdagen, blir dere invitert 
til en samtale med presten. 

Leie til dåpsselskap?
Rødstua i kjelleren kan leies med utstyrt 
kjøkken til dåpsselskap. 
Kontakt: daglig leder Silje Bjerkås 
SB457@kirken.no 
Mobil 97612242

Følg oss på Facebook Sinsen kirke



JULEKONSERTEN  
I SINSEN KIRKE 
SØNDAG 13. DESEMBER KL. 19
Med Gunnar Halle og Espen Eriksen

Mediations on Christmas er et duo prosjekt med Gunnar Halle (trompet) og Espen 
Eriksen (piano) som presen terer de kjente julesangene i en helt ny drakt. Med 
bakgrunn i jazz og kirke musikk leverer duoen spennende nytolkninger av alt fra 
folketoner og salmer som hører julen til.

Billetter 250 kroner kan forhåndkjøpes på VIPPS#12848 Sinsen sokn, eller kjøpes 
i døra. Skriv navn i merknadsfeltet. Det gjelder som påmelding.  
Maks antall 120 personer pga. av restriksjoner med korona.
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