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

Stor stas med visitas i Grorud

Etter at pandemien gjorde visitas umulig i fjor, ble det denne uken endelig gjennomført visitas i
Grorud menighet. Kirkene Grorud, Rødtvet og Romsås har fått besøk av biskopen. Det samme
har skoler og eldresentre, bydelsutvalg og nærmiljø.

Les mer og se video

I tjeneste for byen
Kanskje har du allerede sett dem rundt i Oslo?
KfiO har fornyet sin bilpark med 7 el-drevne
servicebiler. Alle med påskriften «I tjeneste for
byen». -En fin måte å synliggjøre kirken på,
mener Kirkevergen.

Les mer

Kulturuke i Hurum
17. til 24. oktober arrangerer Nordre Hurum
menighetsråd kulturuke. Da blir det både
jazzkonsert i Kongsdelene kirke (Sætre),
foredrag om salmeskatten i Malerhjemmet på
Sætre, før det hele avsluttes med jazzmesse i
ærverdige Hurum middelalderkirke søndag
kveld 24. oktober.

Les mer

Fallax mundus i Høvik kirke
16.10 holder Høvik kirke barokkonsert titulert
Bedragerske verden. Medvirkende er sopran
Ditte Marie Bræin, organist Christian Kjos og
ensemble Paulus Barokk. Det blir fremført
Bach, perler fra hans store forbilde Dietrich
Buxtehude, samt Händel og Corelli.

Les mer

Orgelfest i konserthuset
Et av de store høydepunktene under årets Oslo
Orgelfestival var orgelets ønskekonsert i Oslo
konserthus med Knut Nærum som
konferansier. Flere hundre publikummere
hadde ønsket seg låter fra klassiske perler til
rock og filmmusikk. Og orgelet, organister, kor,
instrumentalister og steppedanser skuffet ikke.

Les mer

Hvilepuls i Holmlia kirke
Holmlia kirke inviterer til tre ukers festival! På
Pulsfestivalen kan du oppleve alt fra klassiske
perler med Arve Tellefsen og Kjetil
Bjerkestrand, til festkonsert med feiring av
Dolly Parton som fyller 75 år i år.

Les mer

Sorgweekend på Modum
bad
MER sammen med studentprestene arrangerer
for andre år «Sorgweekend for studenter og
unge voksne».

Les mer

Hva skjer fremover

Biskop Kari Veiteberg er på bispemøtet
18-22. oktober i Oslo
Møte i Bærum kirkelige fellesråd
21 oktober klokken 19.00 i Kirkens hus i Sandvika. Sakslister her
Møte Asker kirkelige fellesråd
2.november klokken 18.00, Holmen kirke. Møteinnkalling og saksliste 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.
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