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VI GÅR EN FIN HØST I MØTE 

 

Skoleferien nærmer seg slutten, så smått starter aktivitetene i 

Østre Aker og Haugerud menighet opp igjen. 

 

Førstkommende søndag blir det gudstjeneste for to- og firbeinte 

ved Østre Aker kirke, ta gjerne med din firbeinte venn. 

Søndag 3. september er det igjen Trosterud/Haugerud dag, vi 

feirer gudstjeneste i Trosterudvillaens hage. Seks-åringene blir 

spesielt invitert – og vi får besøk av musikeren Tore Thomassen. 

 

Og vi begynner med den første av fire 

gudstjenester med fokus på reformasjonen 

den 27. august. 

Musikk var og er viktig, alt i og under 

reformasjonen, vi tillater oss å minne om at vi 

fortsatt samler inn til et nytt flygel til Haugerud 

kirke, se bankforbindelser på siste side. 

 

Gudstjeneste – det er viktig i en menighet, derfor har 

menighetsrådet vedtatt en ny gudstjenesteturnus: 

 1. søndag 2. søndag 3. søndag 4. søndag 5. søndag 
ØA Små og 

store 
Kveld Høymesse ----- Høymesse 

HAUG Høymesse Små og 
store 

Høymesse Tema- 
gudstjeste 

Høymesse 

 

Dette er en stor forandring, men vi håper og tror at en mer 

forutsigbar og mer variert gudstjenestetilbud vil føre til fornyet 

gudstjenesteglede. Vi er spent på å høre hvordan dere opplever 

dette. 

 

Håper dere alle har hatt en fin sommer, det blir hyggelig å se 

dere igjen!   
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AKTIVITETER 

 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. 

10.30: Frokost/lunsj-

treff i Haugerud kirke. 

Bruktmarked. Åpen 

kirke. Tidebønn kl. 

11.45 

 Torsdag 24. august kl. 

11.15: Babysang og kafé 

på Vaskeriet på Teisen 

 Fredag 25. august kl. 

19–21: Barneklubben 

Amigos i Haugerud 

kirke 

 Lørdag 2. september 

kl. 12: Lørdagskafé i 

Haugerud kirke 

 Onsdag 6. september 

kl. 12: Formiddagstreff 

i Haugerud kirke 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 20. august kl. 

11: Gudstjeneste for to- 

og firbeinte ved Østre 

Aker kirke 

 Søndag 2o. august kl. 

11: Høymesse i 

Haugerud kirke 

 Søndag 27. august kl. 

11: Høymesse i Østre 

Aker kirke. Lutheråret: 

Nåden alene 

 Søndag 27. august kl. 

11: Temagudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

Lutheråret: Nåden 

alene 

 Søndag 3. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

små og store i 

Trosterudvillaens 

hage. Utdeling av seks-

års-bok 

 Lørdag 9. september 

kl. 11: Konfirmasjon i 

Haugerud kirke 

 Søndag 10. september 

kl. 11: Konfirmasjon i 

Østre Aker kirke 

 

NB! Flere og aktuelle datoer finner du på www.kirken.no/oah 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


