
Med himmel’n sjøl til tak

valerengakirke.no                                  /valerengakirke‘

Vålerenga menighet•	 Babysang Torsdager ulike uker, kl 11 og 13 – lunch kl 12. (like uker i Kampen kirke)

•	 Søndagsskole: Tilbud for barn, med sang og bibelfortellinger. Møt opp til gudstje-
nesten kl 11, så skal det enten være «barnevennlig» gudstjeneste, eller søndagsskole. 
(Unntatt i skoleferie/ v kveldsgudstjeneste.) 

•	 Kirkemiddag	og	Vålerenga	Minisang:	 Onsdager ulike uker.  Mat kl 16:45,  
sang kl 1715. For store og små; sammen. Hovedmålgruppe for sang- og samlings-
stund: 2-5 år . 30. august, 13. og 27. september, 11. og 25. oktober, 8. og 22. november, 
6. desember. Fint med påmelding til kirkemiddag: send sms til Nina diakon;  
458 70 665. Kr 30,- / 100,- pr familie for middag. Kan betales pr sms og vipps.

•	 Vålerenga	barnegospel:	1.-4. klasse og	Vålerenga	tweensing:			5.-7. klasse 
Onsdager kl 18- 18:45 og kl 19-20. Synnøve Sætre 452 95 098 / synnovec3@gmail.com

•	 Speideren Onsdagskvelder  
Kontakt Anette Monsen Londalen - anetteml@gmail.com

•	 Vålerenga	Vocalis	-	Kirkens damekor øver mandager, kl 19-2130.  
Kontakt Marcus A. Berg, mb963@kirken.no 472 86 044 

•	 Kristentro-gruppe - en tirsdag i måneden, kl 18-20. Kontakt: Ingunn Rinde,  
415 74 532. Åpent for alle, med spørsmål og samtale om kristen tro og tradisjoner. 
Åpner med enkel samling i kirkerommet, kl 18:00.  Tirsdag 29. august, 5. september, 
10. oktober, 14. november

•	 Åpent	hus:	2. onsdag i mnd, kl 12.00. 
13. september, 11. oktober, 8. november, 13. desember 
Onsdag 8. november: Eldres kirkedag – Gudstjeneste kl 1330. 

•	 Gubbelaget:	Siste onsdag i mnd, kl 12.00. For mannfolk som kjenner tilknytning  
til Vålerenga. 30. august, 27. september, 25. okt (Sverige-tur), 29. november. 

•	 Åpen	kirke	med	musikk: Tirsdager kl 17-18:30. 

FASTE AKTIVITETER

Program høst 2017
Vålerenga kirke - et hus med mange rom

Rom for samtale
Rom for stillhet og lystenning

Rom for kaffe og prat

Velkommen til Åpen kirke hver mandag kl 18-20



•	 Feiring	av	ny	stadion	for	Vålerenga:		
Helga 9. og 10. september åpnes VIFs nye stadion på Valle. Vålerenga menighet inviterer  
til Familie-festgudstjeneste søndag 10. september kl 13:00.  
Kl 14 går vi i tog opp til stadion og blir med på myldretorget før kampen (kl 15-18)

•	 Reformasjonsjubileum	2017:	Temakvelder	og	gudstjenester	
Høstens „kristentrogruppe“ byr på samtaler ut fra reformasjonsjubileets tema: 
Tirsdag 29. aug kl. 18: Nåden alene (temagudstjeneste søndag 03.09. kl 18) 
Tirsdag 5. sept kl. 18: Skaperverket ikke til salgs (temagudstjeneste søndag 17.09. kl. 11) 
Tirsdag 10. okt kl. 18: Frelsen ikke til salgs (temagudstjeneste søndag 15.10. kl. 11) 
Tirsdag 14. nov kl. 18: Mennesket ikke til salgs (temagudstjeneste søndag 26.11. kl. 11) 

•	 Lørdager	i	kirka:	
-	Dialogdamenes piknik i parken. Lørdag 26. august kl 16-19.  
- Grønn lørdag i kirka 16. sept, kl 14-18  Myldring av aktiviteter i og rundt kirka.  
   Byttedag, kafe, tips til miljøvalg i hverdagen.  
- «Middag på tvers»  21. okt, kl 15-18. Mat og myldring av folk og kulturer 
- God, gammeldags basar Lørdag 12. nov kl 15-17 – for 10. gang!!

•	 Felles	dåpsfeiring	på	kirka:		
Søndag 12. nov tilbyr vi felles dåpsfeiring - „Vi lager festen og du er gjesten!“  
Kontakt Ingunn Rinde, 415 74 532

•	 Historielagsutstilling	og	tegneutstilling		
Vålerenga historielag har sin årlige utstilling i kirka helga 15. og 16. okt kl 12-16 
Tegneren Fred Arild Ruud stiller ut sine Vålerenga-tegninger i Kirkestua; 14.-22. oktober.

•	 Vålerenga	Vocalis	30	år	–	Jubileumskonsert:	3.	desember	kl	18.

•	 Desember	
I desember blir det som vanlig mange konserter, gudstjenester og annet. 
Program og plakater og oppdatert nettinfo kommer. Her nevner vi: 
- Lys Våken, adventshelg 2. og 3.des  Overnatting i kirka for 10-12-åringer.  
- Søn 10. des kl 18 Desembertoner, med alle kirkas kor og musikkgrupper  
- Julaften kl 13 og 15 «Barn leker juleevangliet», pluss vanlig julaftengudstjeneste 

Spesielle arrangement høsten 2017:GUDSTJENESTER HØST 2017
27.	aug	kl	11 Semesterstartgudstjeneste med utdeling av 4-års-bok og oppstart  

av søndagsskolen
3.	sept		kl	18 Kveldsmesse. Reformasjonsjubileum: Nåden alene. Vokal Vivo
10.	sept		kl	11 Konfirmasjonsgudstjeneste
10.	sept		kl	13 Familie-festgudstjeneste i anledning åpning av ny VIF-stadion på 

Valle. Tog til stadion ca kl 14. Kirka er med på myldretorget i Fan-
Zone før kampen

17.	sept		kl	11 Grønn gudstjeneste: «Skaperverket ikke til salgs!» Søndagsskole. 
Vålerenga Vocalis.

24.	sept	kl	11 Høsttakkefest for små og store. Utdeling av 6-års-bok.  
Vålerenga barnegospel 

	1.	okt	kl	18 Kveldsgudstjeneste med nattverd og kveldsmat. Kirkeuka for fred
	8.	okt	kl	11 Gudstjeneste
15.	okt	kl	11 Gudstjeneste. Vålerenga Vocalis. Søndagsskole.  

Historielagets utstilling lørdag og søndag kl 12-16.
22.	okt	kl	11 Babysanggudstjeneste for små og store. TV-aksjon.
29.	okt	kl	11 Reformasjonsdagsfeiring. Avskjed med prostiprest Lise Tostrup 

Setek. Søndagsskole.
	5.	nov	kl	18 Allehelgensgudstjeneste med nattverd og minnestund.  

Utdrag fra Faurés Requiem; Vålerenga Vocalis
12.	nov	kl	11 Familiegudstjeneste med felles dåpsfest
19.	nov	kl	11 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vokal Vivo. Søndagsskole.
26.	nov	kl	11 Temagudstjeneste: «Mennesket ikke til salgs!»
3.	des	kl	11 1. søndag i advent. Lys Våken-gudstjeneste.  

Vålerenga tweensing og Lys Våken-barn
10.	des	kl	18 Vi synger jula inn, med kirkas kor- og musikkgrupper
17.	des	kl	11 Førjulsgudstjeneste med dåp og nattverd
24.	des	kl	13 «Barn leker juleevangeliet» Julaftengudstjeneste for store og små
24.	des	kl	15 Julaftensgudstjeneste. Vålerenga janitsjar, Tine Thing Helset
25.	des	kl	12 Høytidsgudstjeneste med nattverd
26.	des	kl	11 Kampen kirke. Fellesgudstjeneste. Søndagsskole.
7.	jan	kl	11 Gudstjeneste og juletrefest. Vålerenga søndagsskole og Minisang

Ta gjerne kontakt for samtale og spørsmål:  

- post.valerengen.oslo@kirken.no 
- Sokneprest Ingunn Rinde:  415 74 532 / ir697@kirken.no
- Diakon Nina Berger: 458 70 665 / nb324@kirken.no
- Avtaler om dåp, bryllup og gravferd: Kirketorget 23 62 90 00, kirketorget.oslo@kirken.no
- Kirketjener Åse Werner:  936 12 336      Leie av lokaler: utleie.valerengen.oslo@kirken.no 
- Vikar daglig leder/kontor Lene Christine Mikalsen:  23 62 91 70  lm637@kirken.no 


