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

Her er nytt nyhetsbrev fra Oslo
bispedømme og fellesrådene i Oslo, Asker
og Bærum

Hver fjortende dag vil det nå komme nyhetsbrev. Her vil du kunne lese om saker som skjer og
som har skjedd. Det blir nyttig informasjon og innblikk i prosesser som foregår. Det blir også
drypp fra møtene i bispedømmerådet og fellesrådene.

Trykk her for tips og tilbakemeldinger

Ny prost i Søndre Aker
Søndag 12. september ble Sigmund Akselsen
innsatt som prost i Søndre Aker. Det hele
skjedde i Bøler kirke sammen med biskop Kari
Veiteberg og fungerende prost Sverre Bang.

Les mer

Fyller Oslo med orgelbrus
Ikke gå glipp av Oslo Orgelfestival 26.
september til 3. oktober. Oslo har en fantastisk
orgelpark og noen av landets dyktigste
organister. Nå braker det løs med store og små
konserter og festivalhøymesser der du får høre
orgel alene og i samspill med kor og andre
instrumenter.

Les mer

Bruktbutikken i nye lokaler
Kirkens feltarbeid åpnet 1. september ny
bruktbutikk i Knud Askers vei 5, midt i det
mest trafikkerte hjertet av Asker.

Les mer

Musikk i Tanum kirke
Denne høsten arrangerer kantor Tord
Gustavsen musikkmeditasjon i Tanum kirke.
Sjekk ut programmet.

Les mer

Arbeid våkner opp etter
korona
13-20 i Groruddalen tar grep etter langvarig
korona-dvale. Les intervju med diakonene
Martine Hasseleid Semb og Marit Juven
Gjærde, som utvikler og utvider
samtaletilbudet for ungdom.

Les mer

De store fellesrådene
samlet seg
Denne uken er G4 samlet i Bergen. G4 er de
kirkelige fellesrådene i Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger. Kirkelig organisering,
gravferd og samarbeid med kommuene er
noen av temaene som står på programmet.
.

Les mer

Hva skjer fremover

Biskop Kari Veiteberg intervjuer Elias Akselsen på Kulturnatt
17. september klokken kl 19.30 i Domkirken. Les mer her
Møte Oslo bispedømmeråd
20. september klokken 16.00 i bispegården. Sakslister her
Møte i hovedkomiteen i Oslo kirkelige fellesråd
21.september klokken 16.30. Les mer
Fellesmøte om kirkelig organisering for alle menighetsrådene i Bærum
23. september kl 19.00 i Østerås kirke.
Møte Asker kirkelige fellesråd
28. september. 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.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

Tilbakemelding på nyhetsbrev

