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

Visitas i Bryn avsluttes med
festgudstjeneste

Denne uken har biskop Kari Veiteberg tatt et dypdykk i Bryn menighet i Bærum. Hun har møtt
ordfører og skolebarn, hun har blitt grillet av ungdommene og møtt lokalmiljøet. Men mest av
alt fått et møte med en aktiv og levende menighet. Søndag er det visitasgudstjeneste med
påfølgende fest. 
 

Les mer på
nettsiden

Kick off for Frivillighetens
år
Torsdag 25. november markerte Asker
kommune starten på Frivillighetens år 2022
med en Kick-off i Teglen, Spikkestad kirke- og
kultursenter. Den norske kirke i Asker var
representert ved blant annet kirkesjefen og
flere medarbeidere som deltar i programmet.
Kirkesjefen presenterte en videokavalkade
som viser frem alt det frivillige arbeidet som
utfoldet seg i digitale produksjoner i
Askermenighetene det siste året.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/visitas%20bryn3/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/Kick%20off%20for%20frivillighetens%20%25C3%25A5r/
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


Julemesse-sesongen er i
gang
Nå er det julemesser og julemarkeder i
menigheter over hele byen. Hundrevis av
frivillige står på for å spe på menighetens
økonomi. -Og så er det utrolig hyggelig, sier
daglig leder Gry Grotaas Fredum i Tonsen
menighet.
 

Les mer

Festen fortsetter i Jar kirke
Gjennom oktober hadde Jar kirke en rekke
arrangementer i forbindelse med 60års-
jubiléum. Det hele ble toppet med en
jubileumskonsert 23/10 og festgudstjeneste
24/10 ledet av biskop Kari Veiteberg.

Se flere bilder fra jubileet

Kirkene fylles av Lys Våken
Denne helgen er det en rekke menigheter i
Oslo, Asker og Bærum som arrangerer Lys
Våken for sjetteklassinger. .
 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/julemesse-sesongen%20er%20i%20gang/
https://jar-menighet.no/Hjem/Artikkeldetaljer/ArticleId/24422/Jar-kirke-60-ar
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/lys%20v%25C3%25A5ken%202021/


Maks 19 grader i kirkene -
foreløpig

Bygg- og eiendomssjef i Kirkelig fellesråd i
Oslo, Andrè Eidem Selli, er bekymret. -Nå har
vi satt en maksgrense på 19 grader i alle kirker
og andre lokaler. Men jeg frykter det ikke er
nok for å bøte på de ekstreme
strømkostnadene. -Saken skal opp i fellesrådet
9. desember, så får vi se hva de bestemmer,
sier Selli.
 

Les mer

Hva skjer fremover 

Møte i Oslo bispedømmeråd
6. desember klokken 16.00 i Bispegården. Sakspapirer finner du her
 
Møte i Asker kirkelige fellesråd
7. desember klokken 18.00 på Quality Hotel Leangkollen
Protokoller fra Asker kirkelige fellesråd 
Finner du på denne nettsiden
 
Møte i kirkelige fellesråd i Oslo 
9. desember klokken 18.00. Sakspapirer kommer her
 

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/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/maks%2019%20grader%20i%20kirkene%20-%20forel%25C3%25B8pig/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/bispedommeradet/moteprotokoll-innkalling-og-saksfremlegg/
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://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/moter-i-fellesradet/
https://pub.dialogapi.no/s/e47a6c49-499b-4695-b015-4c0538a6d4cd
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/e0398271-c833-4b9a-af45-3dd920b30d4f/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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