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

Det blir jul i år også

Igjen skaper pandemien utfordrende forhold for staber og frivillige i menighetene våre. Les det
siste fra beredskapsgruppa i Oslo i lenken. 

Les mer på
nettsiden

Oslo bispedømmeråd om
kirkelig organisering
Oslo bispedømmeråd leverte sitt høringssvar
til saken om kirkelig organisering. De tar
særlig for seg Oslo og storbyens perspektiv,
noe rådet syntes manglet i rapporten fra
utvalget.
 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/det%20blir%20jul%20i%20%25C3%25A5r%20ogs%25C3%25A5/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/h%25C3%25B8ringssvar%20kirkelig%20organisering/
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


Dag-Eirik Lannem valgt til
ny leder av fellesrådet
-Dette gleder jeg meg til , sier Dag-Eirik
Lannem fra Holmlia menighet. Lannem ble
valgt til ny leder av fellesrådet i går.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/dag-eirik%20lannem%20valgt%20til%20ny%20leder/


Gjenvalg av ledelse i
bispedømmerådet
Gard Sandaker-Nielsen og Marius Berge Eide
ble på sist møte i Oslo bispedømmeråd
gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. 
 

Les mer

Lang og tro tjeneste
Einar Solbu har sittet i styret i Asker
Kirkeakademi i 30 år og vært leder i 20 år.
Takk for innsatsen!.

Les mer

Takk for visitas!
Bispevisitasen i Bryn menighet ble en stor
suksess. Etter en hektisk uke med besøk til
blant annet skoler, bo- og behandlingssentre,
Bærum tro- og livssynsforum og deltakelse på
menighetens arrangementer var det duket for
både visitasgudstjeneste - og Lys våken! 
 

Les mer

Hva skjer fremover 

Biskopens nyttårsmottagelse 11. januar er avlyst. Eventuelle alternativer
vil bli gjort kjent i løpet av kort tid.  
 
 
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  

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/valg%20av%20ledere%20i%20obdr/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/takk%20til%20einar%20solbu/
https://bryn-menighet.no/Om-oss/Artikler/Vis/ArticleId/25452/Bispevisitas-og-Lys-vaken
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/adc426f8-5e46-4742-8b9f-65d708fd0099/%5Bunsubscribe_link%5D


Tilbakemelding på nyhetsbrev

mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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