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

Menighetene markerte samenes
nasjonaldag

- Jeg er stolt og glad, sier biskop Kari Veiteberg. Mange menigheter i Oslo, Asker og Bærum
markerte samenes nasjonaldag på søndag 6. februar. Bildet er fra Domkirken: Fra venstre
ledende domkirkeprest Valborg Orset Stene, Per Inge Østmoen, Mari Hansen, Astrid Ingebjørg
Swart, Mari Helander, Anna Lisa Westerfjell, spesialrådgiver i Oslo bispedømme Ole Johan Beck.
 

Les mer på
nettsiden

Kjemper for Amir
Amir, engasjert frivillig og
gudstjenestedeltager i Torshov og Lilleborg
menighet, har ikke blitt trodd av UNE på sin
kristne tro og skal returneres til Iran. Dette
medfører stor fare for hans liv, mener han. 
NRK har laget reportasje og sak om Amir og
menighetens engasjement. På bildet ser vi
sokneprest Hanne Kleveland, Amir og biskop
emeritus Tor Berger Jørgensen. 

Les mer 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/markering%20av%20samenes%20nasjonaldag/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/amir/
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/KirkeniOslo
https://www.youtube.com/channel/UC5P_NgpBMrReE3iJQ8_M_ug


Velkommen, Kjetil Haga
Kjetil Haga begynte som kirkeverge i Oslo 1.
februar. -Jeg gleder meg til å bli kjent med alle
de gode medarbeiderne, sier Haga

Les mer 

2022 er frivillighetsåret
Året vi er inne i er Frivillighetens år. Som
landets største medlemsorganisasjon er Den
norske kirke avhengig av frivillige. Og det er
plass til alle som vil være med.
 

Les mer om frivillighet i
kirken

Menighetene i Oslo sparer
og fryser
-I januar brukte menighetene i Oslo 400.000
kWh mindre strøm enn i januar i fjor, forteller
økonomisjef Andreas Seierstad.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/velkommen%20kjetil%20haga/https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/velkommen%20kjetil%20haga/
https://kirken.no/nb-NO/bli-med/frivillig/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/aktuelt/menighetene%20sparer%20og%20fryser/


Fest i Bryn!
Som et diakonalt tiltak for ensomme og
nyinnflyttede i soknet arrangerer Bryn
menighet "Kom-alene" fest! Her får man
mulighet til å stase seg opp, komme seg ut av
huset og å bli kjent med likesinnede i
nærområdet på en fredagskveld. Det blir også
intimkonsert og festmiddag!
 

Les mer

Hva skjer fremover 

Bispemøte  
14-18. februar 
 
Møte i kirkelig fellesråd i Oslo
17. februar Holmlia kirke. Sakspapirer her.
 
Møte i Oslo bispedømmeråd
28. februar klokken 16.00 i bispegården. Sakspapirer kommer her. 
 
Protokoller fra Asker kirkelige fellesråd 
Finner du på denne nettsiden

https://bryn-menighet.no/Om-oss/Artikler/Vis/ArticleId/26533/-Kom-alene-fest
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/fellesr%25C3%25A5d/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


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/cf2e68ff-46a9-46aa-b355-2ddf63228a60/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:jr573@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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