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

Misjonsuka 2022 starter søndag

"Men de lot seg ikke stanse" er tema for årets Misjonsuke i Oslo bispedømme, som starter med
gudstjeneste i Domkirken søndag. Det er Stefanusalliansen som står for regien i år.  Årets
program er noe nedskalert grunnet korona, men mye spennende skjer likevel. 
 

Les mer på
nettsiden

Takk for meg!
Robert Wright har sin siste arbeidsuke som
kirkeverge i Oslo, noe som medfører rydding
av kontoret.
Etter nøyaktig 10 år er det både godt og
vemodig å gi stafettpinnen videre til neste
mann.
 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/misjonsuka%202022/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/robert%20wright%20siste%20arbeidsdag/
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


Ny kammermusikkfestival i
Eiksmarka kirke
11.-13. februar arrangeres Eiksmarka
kammermusikkfestival - EIKAM - for første
gang. Det blir både unge musikere i
verdensklasse, internasjonalt annerkjente
kvartetter og en egen familiekonsert.
Kunstnerisk leder, David Maiwald, ønsker å
tilgjengeliggjøre kammermusikken for flere og
å inspirere barn til å drive med musikk.

Les mer

 Nye medarbeidere
Maria Maimunatu Krogtoft Liholt ble søndag
vigslet til kateket og Ann-Cecilie Myhrvold Vika
ordinert til kapellan. Velkommen!
 

Les mer

https://eiksmarka-menighet.no/Om-oss/Artikler/Vis/ArticleId/25509/Eiksmarka-kammermusikkfestival-kommer-snart
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/vigsling%20oslo%20domkirke%2023.01.2022/


Hundre år med
menighetsråd
4. februar markeres det at det i år er 100 år
siden menighetsrådene ble opprettet. Dette
markeres digitalt. 
 

Les mer

Samenes nasjonaldag 6.
februar
Om en ukes tid er det samenes nasjonaldag.
Dette markeres også i mange menigheter. Det
er lagt ut mye ressurser som menighetene kan
benytte seg av for å markere dagen. 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/hundre-ar-menighetsrad/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/samenes%20nasjonaldag/


Hva skjer fremover 

 
 
Møte i kirkelige fellesråd i Oslo 
17. februar klokken 18.00 i Holmlia kirke. Les mer
 
Neste møte i Oslo bispedømmeråd
28. februar i Bispegården. Saksliste og innkalling kommer på nettsiden.
 
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/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/moter-i-fellesradet/
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://pub.dialogapi.no/s/e47a6c49-499b-4695-b015-4c0538a6d4cd
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/ac6193e1-d9ba-4362-97c1-4206ca37f1ef/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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