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

Markering av samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag, noe som også markeres i Oslo bispedømme. Det er utviklet
ressurser og informasjon til menighetene som kan brukes for å løfte frem dagen. 

Les mer på
nettsiden

Minnegudstjeneste for
Desmond Tutu i domkirken
Søndag 9. januar kunne hele Norge følge
minnegudstjeneste på NRK for Desmond Tutu
fra Oslo domkirke. Til stede var blant andre
kronprinsparet og nåværende og tidligere
statsministre.
Foto: elever fra Rønningen Folkehøgskole

Les mer

Førsteklasses kirkeklubb
feirer 25 år - og setter i
gang nytt semester
Førsteklasses kirkeklubb ble startet av frivillige
i Lommedalen menighet for 25 år siden og har
samlet mange av dalens barn til lek og
formidling i kirken. Her får barna være med på
mye gøy, som boller, bibelfortelling, lek, moro
og sang

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/samenes%20nasjonaldag/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/desmond%20tutu/
https://lommedalen-menighet.no/Om-oss/Artikler/Vis/ArticleId/1120/Forsteklasses-kirkeklubb?fbclid=IwAR1fRICzL4y3PF1hNii-kXRxGhUmxFvhj9rxEOy17Wb4bEXus1ROVNsvsEY
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


2022 er Frivillighetens år
Året som nettopp har begynt er Frivillighetens
år. Ikke bare i kirken, men i hele landet.
Gjennom året vil det skje mye, også i
menigheter og kirker. Kirkerådet har
utarbeidet materiell som kan være nyttig for
staber og frivillige. 

Les mer

Haugerud best i klassen
Takk, Haugerud kirke! Alle menigheter i Oslo
har blitt utfordret til å spare på strømmen.
Haugerud og Østre Aker menighet peker seg
ut som klart best i klassen. -Vi har virkelig
prøvd å bidra med det vi kan, smiler Daniel
Fossum Ilic, fungerende daglig leder.
 

Les mer

Milliarder til vedlikehold av
kirker
- Dette er gode nyheter. De kommende årene
får kirken en milliardsatsing på vedlikehold av
fredede og listeførte kirker. Vi har 25 av dem i
Oslo, smiler bygg- og eiendomssjef Andrè
Eidem Selli.
Foto: statsråd Espen Barth Eide, Andrè Eidem
Selli og statsråd Kjersti Toppe på befaring
utenfor Trefoldighetskirken.

Les mer

Hva skjer fremover 

Bønneuke for kristen enhet 18 -25 januar
I regi av Norges kristne råd. Materiell på nettsiden.
 
Protokoller fra Asker kirkelige fellesråd 
Finner du på denne nettsiden

https://kirken.no/nb-NO/bli-med/frivillig/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/haugerud%20menighet/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/storstilt%20satsing%20p%25C3%25A5%20vedlikehold%20av%20kirker2/
https://norgeskristnerad.no/bonn/
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


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://pub.dialogapi.no/s/e47a6c49-499b-4695-b015-4c0538a6d4cd
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/54faebab-8d4a-4ced-9122-3035a393b9e5/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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