
 

Hei, dere som bor på Løren       Januar 2017 

I kirken snakker vi ofte om hvor mange hyggelige mennesker vi har blitt kjent med de siste årene her 

i vårt nærmiljø.  Vi har også spurt oss om det er mer vi kan få til sammen. Vi vet at dere nye 

innbyggerne representerer et skikkelig tilskudd av tiltakslyst og energi. Og vi har hørt stadig nye, 

gode ideer dukke opp, nye tiltak som utvilsomt kunne vært prøvd ut her i vårt lokalmiljø.  

Vår erfaring er at flere av de gode ideene dessverre ikke blir noe av, fordi for få av oss står klar til å 

brette opp ermene og ta ansvar. Vi trenger rett og slett flere som kaster seg over de gode ideene og 

sier: «Jeg kan bli med og ta ansvar for den oppgaven!» Eller kanskje du har en særlig lidenskap som 

det hadde vært gøy å virkeliggjort her lokalt – en sjakkgruppe, speider, trimgruppe, teatergruppe...? 

Vi deler her et knippe av de gode ideene som det trengs folk for å realisere, og så er du herved 

invitert til å engasjere deg og være med på å skape noe nytt til beste for deg selv og de du har rundt 

deg i nærmiljøet. Snakk gjerne med naboene i din oppgang eller ditt sameie, og ta kontakt med 

kirken eller andre nærmiljøaktører om du/ dere er klare for å ta grep! Tlf. Sinsen kirke: 23629760 

Vennlig hilsen Sinsen kirke v/ diakon Ørjan Frøvik: 90596543 og sokneprest Henning Vik: 90638080. 

GRØNNSAKSKASSER NABOLAGSKAFE 

    
Utenfor Sinsen kirke (og antakelig mange andre 
steder i nærmiljøet) er det plass til å sette opp endel 
grønnsakskasser. Om noen har lyst til å ta den ballen 
er det enkelt å søke bydelen om tilskudd til dette 
(frist 19. feb). Men avklar aller først med oss i kirken 
dersom du vil sette opp kasser utenfor kirken! 

 

 

          
 

Hver onsdag arrangerer vi Babysang og Barnekor i 
kirken, og vi serverer i den forbindelse lunsj og 
middag. Det er lett å tenke seg at noen kan gis 
muligheten til å utvide tilbudet til en slik lavprofilert 
«nabolagskafé» i kirken – f.eks. åpent et par timer 
på dagtid en av de andre dagene i uka (ikke torsdag).  

 

INTEGRERINGSTILBUD ARRANGEMENTSMEDARBEIDERE 

 

                
 
På Løren og Sinsen bor det mennesker fra hele 
verden. Vi kan lett skape fargerike trefftilbud i Sinsen 
kirkes menighetssal, eller på andre treffsteder i 
nærmiljøet, der man kan ha språkgrupper, leksehjelp 
og tid til å spise sammen og bli kjent på tvers.  

 

 

           
I løpet av året skjer det en del større arrangement 
lokalt, bl.a. Karnevalet. Her trenger vi stadig hjelp. 
14. Februar dette året trenger vi fortsatt 5 vakter, 5 
kakebakere, én med truckførersertifikat, og noen 
dommere til beste-kostyme-kåring... Stiller du?? 
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