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

Oslo bispedømmeråd startet høstens
arbeid med pilegrimsvandring

Før høstens første møte vandret deler av Oslo bispedømmeråd fra Gamle Aker kirke til
bispegården. I høst er det, som ofte før, mange store saker på agendaen til rådet. Les mer i
saken.

Les mer her

Formannskapet i Asker på
kirkebefaring
Tirsdag 28. september besøkte ordfører,
formannskap og kommunedirektøren
Kunstnerkirken Holmsbu og
middelalderkirkene Røyken og Hurum.

Les mer

Ingen orgelfest uten
orgelskole
Denne uken er det orgelfest over hele Oslo.
Ingen festival uten fellesrådets og kommunens
orgelskole. Lærer Kristoffer Myhre Eng
inviterte publikum til konsert og kantor IngerLise Ulsrud til mestermøte i Sofienberg kirken.

Les mer

Jar kirke fyller 60 år
Fra 12.-29. oktober feirer Jar kirke 60 årsjubileum. Dette feires med flere flotte
konserter, temakveld om grønn kirke,
kirkehistorisk foredrag og mye mer!

Les mer

Visitas i Groruddalen
12. til 17. oktober er biskop Kari Veiteberg på
visitas i Grorud menighet. Hun skal besøke
skoler, eldresenter og naturlig nok få et
dypdykk i menighetens arbeid. Følg med på
nettsidene og sosiale medier.

Les mer

Da politikerne kom til kirken
Politikere fra alle politiske partier besøkte 3
kirker i Oslo denne uken. Budskapet fra
fellesrådet var klart; vedlikeholdsbehovet er
stort og aktiviteten i menighetene er ikke noe
mindre. Besøket var kjærkomment etter at
byrådet 22. september la frem forsalg til et
magert kirkebudsjett.

Les mer

Medarbeiderundersøkelse
er sendt ut
Den Norske kirke sentralt har sendt ut en
medarbeiderundersøkelse til alle ansatte i
kirken. Alle som har fått den tilsendt anbefales
å svare.

Les mer om undersøkelsen

Gatetjenesten utvider
I mai ble Hanna Haraldstad ansatt som
gatediakon i Oslo bispedømme. Sammen med
gateprest Andreas Carlmark, styrker hun
tjenesten på gateplan.

Les mer

Kirkelig organisering
Første desember er fristen for å svare på
høring om kirkelig organisering.
Menighetsrådsmedlemmer fra Oslo, Asker og
Bærum forbereder seg ved å gå på kurs og ha
studiesirkler. Her kan du finne lenker og
dokumenter fra kursingen. .

Les mer

Hva skjer fremover

Oslo orgelfestival
Frem til 3. oktober. Les mer her
Gudstjeneste ved Stortingets åpning.
11. oktober klokken 17.00 i Domkirken. Les mer her
Visitas Grorud
12.-17. oktober. Følg med på nettsidene

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
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