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

Menighetene gjør seg klare til Lys Våken

De to siste helgene i november er det mange barn som får en spesiell opplevelse! Lys våken er
en invitasjon til overnatting i kirken. Rundt om i hele landet inviterer menigheter til dette. 
 

Les mer på
nettsiden

Budsjettkonferanse og høye
strømutgifter
Denne uken har det vært budsjettkonferanse i
Kirkelig fellesråd i Oslo. -Generelt stram
økonomi og særlig høye strømregninger gjør
det ekstra krevende i år, sier økonomisjef
Andreas Seierstad.
 

Les mer

Nytt kirkesenter i Bærum
Forrige uke var det offisiell åpning av Kirkens
hus i Bærum. I de nye lokalene i Rådmann
Halmrasts vei 14 finner du Kirketorget,
sykehjemsdiakonien, møtelokaler og
samtalerommene til 13-20.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/lys%20v%25C3%25A5ken%202021/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/budsjettkonferanse%20kfio/
https://baerum.kirken.no/Vis/ArticleId/24403/Kirkens-hus-i-Baerum-er-apnet
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


Kirkens Feltarbeid i pressen
Kirkens feltarbeid i Asker har hatt besøk av
avisa Vårt land. Resultatet er blitt en flott
artikkel om det omfattende arbeidet til Kirkens
feltarbeid i Asker.
 

Les mer

Kirken velsigner dyrene
På Frans av Assisis dag var det åpen kirke i
Fagerborg for alle dyr. Der kunne dyreeiere
tenne lys og få forbønn og velsignelse for sine
kjæledyr.
 

Les mer

Viktig film om fremtidens
kirke
Filmskaperen Tobias Olingdahl har fulgt livet i
noen menigheter som ligger i flerreligiøse og
flerkulturelle bydeler i Sverige. Filmen belyser
hverdagslige problemer som kirken står
overfor som rasisme, ekskludering og
urettferdighet. Samtidig følger vi kirkens
arbeid med fornyelse, håp og varme.
Filmen vises mandag 15.11 klokken 17.00 i
Østre Aker menighetshus.

Les mer

Kirkejubilèer i Nordre Aker
To kirker jubilerer i Nordre Aker prosti i
november. Forrige søndag ble Sinsen 50 år
markert, og kommende søndag feirer vi Hasles
60 årsdag.
 
 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/feltarbeidet%20i%20v%25C3%25A5rt%20land/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/kirken%20velsigner%20dyrene/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/fbho-film/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/kirkejubileer%20i%20nordre%20aker3/


Hva skjer fremover 

Kirkemøte i Trondheim
11. - 16. november. Mye strømmes på kirkens nettside.
 
Møte i hovedkomiteen i kirkelige fellesråd i Oslo 
16.november klokken 16.30. Les mer
 
Visitas Bryn menighet, Bærum
23-28 november. Saker kommer på nettsidene og sosiale medier
 
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

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/kirkemotene-2003-/KM2021/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/moter-i-fellesradet/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fsender.dialogapi.no%252Fl%252F1UBif5nX8HfHTbRvung2JQ%252FaGaBN8QQ0CN3iA4I1jmuIU-z3ImXl61DqZ71tcIJV1A%253D&data=04%257C01%257Cjr573%2540kirken.no%257C75fa1bfe0b754b799dac08d99abaa3d1%257C512024a486854f03808614a61730e817%257C1%257C0%257C637710948676381805%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPlR5DotjFVC4UwmwQJvh7%252F%252FPv%252FqvwbE72sGMu%252BeVtY%253D&reserved=0
https://pub.dialogapi.no/s/e47a6c49-499b-4695-b015-4c0538a6d4cd
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/0b86b144-9811-410e-afdc-a510c797ab19/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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