Nyhetsbrev fra Oslo bispedømme og fellesrådene i Asker, Bærum og Oslo

Kjetil Haga ny kirkeverge i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt å ansette Kjetil Haga som ny kirkeverge i Oslo. Haga
kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors Norge. Vi gratulerer med jobben!

Les mer

Allehelgen markeres i
menighetene
Allehelgensdag markeres første helg i
november, og er en viktig dag for å minnes de
døde. Mange kirker i Oslo, Asker og Bærum
holder åpent denne dagen.

Les mer om hva som
skjer

KfiOs egen honning er klar
Siden i sommer har det stått fem bikuber på
KfiOs tak i Akersbakken 32. Nå er honningen
slynget, tappet på 400 glass og døpt til
«Himmelsk honning» med påskriften «en
kirkelig bigeskjeft».
Bildet: KfiO-damene Maria, Anne, Kirsten, Liga
og Helga er begeistret for KfiOs Himmelske
honning i bienes hovedbeite Vår Frelsers
gravlund.

Les mer

Stor stas med barnefestival
Lommedalen menighet og KFUK-KFUM
arrangerte forrige helg barnefestival i
Lommedalen kirke. 145 barn var samlet til en
svært suksessfull helg med globalløp til inntekt
for skolegang i Sør-Sudan, leker,
Tweenskonsert og mye mer!
.

Les mer

Faurés requiem i Asker
kirke
Søndag 31. oktober fremføres Faurés requiem i
Asker kirke klokken 16 og 18.
Medvirkende er Asker kirkekor, Asker
kulturskole, en sammensatt strykergruppe,
Trude Helen Binderø, Tor Kessel, Marilyn
Brattskar og Ingvild Køhn Malmbekk.
Billetter kr 200/100 (barn) på
billett.askerkirke.no eller ved inngangen.

Les mer

Flere døpt i Drop-in dåp
Både Domkirken og Helgerud menighet har i
oktober arrangert drop-in dåp. Tilbudet ble
benyttet. Denne helgen Gjør Snarøya og
Sinsen det samme.

Les mer

Novembermarked på
Askertun
Lørdag 6. november kl. 10-14 er alle hjertelig
velkommen til novembermarked på Askertun.
Der er det kafé, salg av håndarbeider og
delikatesser, lotteri og barneaktiviteter.
Knøttene synger kl. 11, Tempo tweensing kl.
12, og Back in Business kl. 13.00.
Inntektene fra markedet er med på å
finansiere arbeidet i Asker menighet.

Les mer

Åpen halvtime i
bispedømmerådet
Til møtet i Oslo bispedømmeråd 4. november,
blir det igjen mulig å sende inn spørsmål som
rådet kan svare på i møtets start. Sakspapirer
til møtet ligger nå ute på nettsiden

Les mer

STL Oslo stiftet
Torsdag 21. oktober møttes 36 tros- og
livssynsorganisasjoner med lokale forgreninger
i Oslo, til stiftelsesmøte for landets tolvte trosog livssynsforum. På bildet ser vi det nye
styret. Foto: Niels Fredrik Skarre, STL.

Les mer

Hva skjer fremover

Møte Asker kirkelige fellesråd
2. november klokken 18.00 i Holmen kirke.
Møte Oslo bispedømmeråd
4. november klokken 16.00 i bispegården. Sakslister her
Åpning av Kirkens hus i Bærum
4. november kl 14.00.
Protokoller fra Asker kirkelige fellesråd
Finner du på denne nettsiden

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, frivillige, folkevalgte i Oslo bispedømme og andre som har
interesse av hva som skjer. Har du fått det videresendt kan du melde deg på nyhetsbrevet i
dette skjemaet.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

Tilbakemelding på nyhetsbrev

