
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Juni 2017 
 

 

 

  



DET FØRSTE NYHETSBREVET! 

 

Vi har planlagt dette i lengre tid og gleder oss over å kunne 

sende det ut: Vårt aller første nyhetsbrev! 

Vi har tatt mål av oss å lage nyhetsbrev en gang i måneden, 

fortelle litt om hva som rører seg i Østre Aker og Haugerud 

menighet, aktuelle ting som angår oss direkte, men det skal 

også være plass for andre ting vi synes er spennende. 

Nyhetsbrevet sendes på e-post til alle vi har e-postadresse til, vil 

du ikke ha det, gi beskjed (cs544@kirken.no), så skal vi stryke 

deg fra listen. Og vi legger brevet ut i kirkene og sprer den så 

godt vi kan, også via sosiale medier. 

 

Hva altså nå – rett før sommeren? Mange av aktivitetene går 

inn i sommerpausen nå, men noen av oss er på kontoret hele 

sommeren, det er klart. 

 

Vi skal lade batteriene, for i Oslo diskuteres atter en gang 

kirkebruken: Hvor mange kirker skal det være i Oslo? For det er 

ikke penger til å drifte alle. Her er vi fordret til å komme med 

gode og realistiske innspill, her kan vi vise hva vi fyller kirkene 

med og vi kan legge planer for hva vi ønsker fremover. 

 

Menighetsrådet skal på mandag 12. juni vedta en handlingsplan 

for det kommende året, den legges ut på nettsidene etter hvert, 

så følg med. 

 

Men, det blir sommer, måtte den bli fredelig og god for oss alle. 

  



AKTIVITETER 

 

 Tirsdag 13. juni kl. 14–

18: Bokkafé i Østre 

Aker menighetshus 

 

 Onsdag 14. juni kl. 

15.15: Åpen 

samtalegruppe i 

Haugerud kirke 

 

 Torsdag 15. og 22. juni 

kl. 10.30 – 12.30: 

Frokost/lunsj-treff i 

Haugerud kirke, med 

brukmarked, åpen 

kirke og tidebønn kl. 

11.45 

 

 Fredag 16. juni kl. 

18.00–21.30: 

Fredagskveld for 

ungdommer i 

Haugerud kirke 

 

 Torsdag 22. juni kl. 17: 

superXdag i Haugerud 

kirke, med middag, 

kafé og 

sommeravslutning 

GUDSTJENESTER 

 

 Søndag 18. juni kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke 

 

 Søndag 18. juni kl. 11: 

Gudstjeneste på 

Skaperverkets dag i 

Haugerud kirke, med 

opplegg for små og 

store i 

Haugerudskogen og 

kaffe på kirkebakken 

 

 Søndag 25. juni kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke 

 

 Søndag 2. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke 

 

 Søndag 9. juli kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke 

 

 Søndag 16. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke 

 

  



BLI FAST GIVER! 

Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret. 

Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460 

Bruk Vipps – til «Østre Aker & Haugerud menighet» 

eller 11565. 

 

Kontakt oss 

Telefon: 23 62 97 40 

E-post: post.oah.oslo@kirken.no 

Nettside: kirken.no/oah 

Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

Kontoret i Haugerud kirke er åpent kl. 10–14 tirsdag–fredag. 

 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 110 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


