Velkommen til

Vålerengen menighet
- Med himmel’n sjøl til tak -

valerengakirke.no
FB/valerengakirke

Du som bor i Kværnerdalen, på Etterstad eller Vålerenga og er
medlem av Den norske kirke tilhører Vålerengen menighet.
«Kjerka oppi parken» er kjent og kjær for mange, også for
mange som ikke bor her – det er fint! Vålerengen kirke ble
gjenoppbygget etter brannen i 1979, og sto ferdig som arbeidskirke i 1984. Den har østkantens beste orgel, glassmalerier av
Håkon Bleken, og gode lokaler å ha ulike aktiviteter i.
Søndagene er det gudstjeneste, med varierende preg og tema.
På ukedagene er det forskjellige tilbud og treffpunkt, samt
mulighet for stillhet og samtale. Vi har også et rikt utvalg
kulturelle opplevelser, og samarbeid med andre aktører i
området som bruker lokalene våre.
Med denne brosjyren vil vi gi en kort presentasjon av det som
skjer, oppfordre til å søke mer informasjon, på plakater, nettet
og i avisene, og aller mest: Velkommen til Vålerenga kirke!

Stab og medarbeidere ønsker velkommen til Vålerenga kirke. F.v. Kirketjener Åse Werner,
tekstleser Sidsel Grue, organist Marcus Berg, tidligere diakon Margareth S. Wilhelmsson,
menighetsrådsleder Ola Brattegard og sogneprest Ingunn Rinde. FOTO: Reiner Schaufler

FASTE AKTIVITETER
For nøyaktige tidspunkter for de ulike aktivitetene, sjekk våre hjemmesider
www.valerengakirke.no og facebook: fb.com/valerengakirke

Gudstjenester søndager kl 11 / kl 18 første søndag i måneden:
Ca en gang i måneden er det «Gudstjeneste for små og store»,
en gang kveldsgudstjeneste med roligere puls, og stadig er
barnekor, vokalensemble og andre grupper og musikere med. Vi
har også noen fellesgudstjenester i Kampen og Grønland kirker.

Babysang

annenhver torsdag, ulike uker kl 11 og 13 i kirka

Kirkemiddag

Enkel middag for liten og stor.
Onsdag ulike uker, fra 1645.
Kr 30,- pr pers/ 100 pr familie. Kontakt/påmelding 458 70 665

Vålerenga minisang

Onsdag ulike uker, kl 1715.
Sang og lek for barn under skolealder

Vålerenga barnegospel

hver onsdag kl 18.

1.-4. klasse

Kontakt Synnøve Sætre 452 95 098 synnovec3@yahoo.no

Vålerenga tweensing

hver onsdag kl 19.

5.-7. klasse

Kontakt Synnøve Sætre 452 95 098 synnovec3@yahoo.no

Speideren

Fra 7 år og oppover, i Flokken, Troppen og Roverne
Onsdager kl 1730 og 1845.

Kontakt Karl Andreas Kjelstrup 905 84 362, k.a.kjelstrup@gmail.com

Klokkeklang Musikk og sang for psykisk utviklingshemmede
Torsdag like uker, 18-1930. Kontakt Burghard Wellmann
Åpen kirke mandager 18-20. Tilbud om stillhet, samtale og kafé
Kristentrogruppe for de som vil dele tanker om kristen tro og
tradisjoner. 1. tirsd i mnd, kl 18-20. Kontakt Ingunn Rinde.
Åpent hus Andre onsdag i måneden, 12-14.
Mat, sang og hyggelig samvær, åpent for alle.
Gubbelaget Siste onsdag i måneden, 12-14.
For mannfolk som kjenner tilknytning til Vålerenga.
Vålerenga Vocalis er menighetens eget kirkekor, øver mandag

Vålerenga kirke
Et hus med mange rom
Rom for lystenning og stillhet
Her kan du bruke kirkerommet
til stillhet og lystenning – og bare være!

Rom for kaffe og prat
Du kan gå inn i kafedelen framme i menighets-salen – få en
nystekt vaffel, ta en kopp kaffe, te eller sjokolade. Prate med
noen eller bare sitte der – bare være, her også!

Rom for samtale
Om du ønsker, kan du få en samtale i et mer fortrolig rom ved
siden av – og snakke om noe som opptar deg. I Åpen kirke-tida
vil det alltid være en profesjonell erfaren samtalepartner
tilstede, og vi har taushetsplikt. Ta kontakt!
Vi kan også gjøre avtale om senere samtaler.

Velkommen til Åpen kirke!
Mandager kl 18-20
Drevet av ansatte og frivillige i
Vålerengen menighet og Kirkens Bymisjon

Vålerengen menighet er opptatt av å jobbe sammen
med alle gode krefter i lokalsamfunnet.
Vålerenga historielag har alle sine
møter i kirka, og samler mye folk –
ikke minst på sin årlige utstilling i
oktober. www.valerenga.org
Vi samarbeider nært med Vålerenga
vel om de årlige arrangementene
Sommerfest i parken i juni, og
julegrantenning foran kirka 1.
Bilde over: Fra julegrantenning foran
Vålerengen kirke. FOTO: Reiner Schaufler

søndag i advent. www.valerengavel.no

Vi har også samarbeid med Vålerengen bo- og servicesenter, Etterstad
kolonihager, samt barnehager og skoler i området vårt.
Vålerenga janitsjar har årlig konsert i kirka, og spiller på julaften.
Dameligaen i Vålerengen idrettsforening har julemesse i kirka første søndag i
advent. Også ellers har vi godt samarbeid med VIF.
Vi har mange faste konsert-leietakere, som for eksempel Østkanten Blues klubb
og støttekonsert for Blå kors. Kirka leies også ut til andre kirkesamfunn.

Religionsdialog og møtesteder
Kirkene i Gamle Oslo har god religionsdialog med moskeer og andre i området.
Sammen med Minhaj Konfliktråd har vi jenvlige arrangement, bygger vennskap
og lærer om hverandres tradisjoner og tanker.
Meld fra om du vil stå på info-liste! Kontakt Ingunn Rinde, 415 74 532

Utleielokaler i menigheten:

Vålerengen kirke

Konfirmantsalen

(Hjaltlandsgata 3)
Kirkerommet har 550 sitteplasser, flott
akustikk, og er godt egnet for store og
små konserter og andre arrangement.

I Vålerengen prestegård ligger
konfirmantsalen. En festsal fra 1700tallet som er godt egnet til
minnesamvær og dåpsselskaper.
Dekketøy til 34.

Menighetssalen

Kirkestuen

Menighetssalen kan leies til
dåpsselskap, minnesamvær, kurs,
seminarer, møter, barneselskap.
Dekketøy til 60.

Liten, intim sal som er mye brukt til
dåpsselskaper, årsmøter,
minnesamvær ol.
Nyoppusset. Dekketøy til 30.

For mer informasjon og priser: www.valerengakirke.no/utleie

Kontaktinformasjon:
Kirkene i Gamle Oslo har et nært samarbeid.
Vi har felles kontor i Grønlandsleiret 31
(rett overfor Grønland kirke). Vi samarbeider også
om konfirmasjon og trosopplæringstiltak.
Tlf: 23629160, e-post:
post.valerengen@oslo.kirken.no
På nett: www.valerengakirke.no
og facebook: fb.com/valerengakirke
Avtaler om dåp, bryllup og gravferd gjøres hos
Kirketorget: Tlf:23629000, e-post:
kirketorget.oslo@kirken.no
Utleie

utleie.valerengen.oslo@kirken.no

Ønsker du samtale med prest eller diakon er du
velkommen til å kontakte oss for en avtale:
23629170, eller send e-post.
Sokneprest Ingunn Rinde kan nås på mob:
41574532 eller e-post: ir697@kirken.no
Diakon Nina Berger, 45870665. nb324@kirken.no

Velkommen til
Vålerengen menighet!

