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

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

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

