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SOMMER I ØSTRE AKER OG HAUGERUD 

 

Det har blitt stille i Østre Aker og Haugerud menighet, 

aktivitetene og ikke minst alle frivillige tar seg en fortjent pause. 

Vi prøver å holde kirkene åpent så langt det lar seg gjøre, og det 

er hyggelig å se pilegrimer stoppe opp i Østre Aker kirke før de 

tar veien fatt igjen. 

 

Konfirmantene våre har vært på tur i juni, de har deltatt på 

Spekterfestivalen. Nedenfor ser du to av våre trofaste 

ungdommer, Katrine Krogstad og Anne Guro N. Grette, under 

et av showene i det store teltet som samlet de til sammen nesten 

1 500 deltakere – til musikk, sang, forkynnelse og ettertanke. Så 

heter det i Spekterlåta: 

Noen kommer, noen går, noen mister, andre får, 

noen vender kinnet til og vi, og vi: 

Vi er her, vi er her og vi lever. 

Gjennom tro og tvil blir vårt spekter til, 

la oss søke mot det ekte nå, det som får oss til å gå. 

Kanskje er linjene verdt en tanke i sommervarmen? 

 

Til slutt vil vi ikke glemme å gratulere vår tidligere sokneprest 

Normann Hurum med 70-års-dagen som var 10. juli! Vi ønsker 

Guds velsignelse over året og årene som kommer. 

 

Fortsatt god sommer til alle og en hver! 

 

 

 

 

 

 

  



AKTIVITETER 

 

NB! Her finner du oppstart 

for noen aktiviteter etter 

sommeren. Listen suppleres 

i neste nyhetsbrev. 

 

 Torsdag 17. august kl. 

17: superXdag i 

Haugerud kirke, med 

middag, kafé, quiz, 

tårnagentklubb og 

avslutning i kirka 

 

 Tirsdag 22. august kl. 

14–18: Bokkafé i Østre 

Aker menighetshus 

 

 Torsdag 24. august kl. 

11.15: Babysang og kafé 

på Vaskeriet på Teisen 

 

 Fredag 25. august kl. 

19–21: Barneklub ben 

Amigos i Haugerud 

kirke 

 

 

 

 

GUDSTJENESTER 

 

 Søndag 16. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke 

 

 Søndag 23. juli kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke 

 

 Søndag 30. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke 

 

 Søndag 6. august kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke 

 

 Søndag 13. august kl. 

11: Høymesse i 

Haugerud kirke 

 

 Søndag 20. august kl. 

11: Høymesse i Østre 

Aker kirke 

 

 Søndag 20. august 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


