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EN DIAKONAL KIRKE 

 

I skrivende stund har vi fått to nye ledere i kirken. 

Den ene er ganske nær oss: Øyvind Stabrun har begynt som 

prost i Østre Aker prosti, her i Groruddalen. 

Den andre er Kari Veiteberg, hun ble i Kirkerådet valgt til å bli 

biskop i Oslo, og tiltrer stillingen i desember. 

 

Prosten har altså så vidt begynt i stillingen, og den nye biskopen 

har fortsatt noen måneder igjen før hun tar fatt på oppgavene. 

At valget falt på de to kan kanskje gi en pekepinn på det som 

ansees å være i fokus for kirken akkurat nå: Både Stabrun og 

Veiteberg har i mange år jobbet i Kirkens bymisjon og som 

gateprester. 

 

Stabrun snakket i Akers Avis Groruddalen om en raus og åpen 

kirke, Veiteberg ble intervjuet på radio, hun var opptatt av å ta 

med seg erfaringene fra Oslos nattside og dagside med inn i 

tjenesten, hun vil jobbe for at ingen kjenner seg utenfor – og 

knytter dette til ord som nåde, håp og drømmer. 

 

Dette forstår vi som oppmuntring og bekreftelse for det arbeidet 

menighetsrådet i Østre Aker og Haugerud har lagt ned i 

strategiplanen. Rådet vil at menigheten engasjerer seg i 

byutvikling, vil «bidra til en fremtid der det er godt å leve i 

mangfoldig fellesskap» og har satt seg som mål å komme i gang 

med et diakonalt prosjekt «rettet mot fattige barnefamilier og 

flyktninger i vårt området, der vi vil bidra til utvikling og 

integrering i nærmiljøet». 

 

Les strategi- og handlingsplanen i sin helhet på vår nettside – 

og bli med, for sammen skal vi lage et mangfoldig fellesskap. 

  



AKTIVITETER 

 Søndag 17. september 

kl. 19: Konsert i Østre 

Aker kirke. Bachs 

cellosonater for øye og 

øre. Aage Kvalbein, 

cello og Livan Rondon, 

dans. Billetter ved 

inngangen 

(200/150/ungdom og 

studenter gratis). 

 Tirsdag 19. september 

kl. 14–18: Bokkafé i 

Østre Aker 

menighetshus 

 Onsdag 20. september 

kl. 19: Samtalekveld i 

Haugerud kirke. Svein 

Helge Rødahl møter 

Nasser Fard. 

 Fredag 22. september 

kl 19: Barneklubb 

Amigos i Haugerud 

kirke. For alle fra 4.–7. 

klasse. 

 Torsdag 28. september 

kl. 17: superXdag i 

Haugerud kirke, med 

middag (fårikål!), kafé, 

quiz, tårnagentklubb, 

småbarnssang og 

avslutning i kirka. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 17. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

små og store i Østre 

Aker kirke. Utdeling av 

4-års- og 6-års-bok. 

Lutheråret: 

Skaperverket er ikke til 

salgs. 

 Søndag 17. september 

kl. 11: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

Søndagsskole. 

Lutheråret: 

Skaperverket er ikke til 

salgs. 

 Søndag 24. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

små og store i 

Haugerud kirke. 

Høsttakke. Utdeling av 

4-års-bok. 

 Søndag 1. oktober kl. 

11: Høymesse i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 1. oktober kl. 

11: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

 Søndag 8. oktober kl. 

11: 

Misjonsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

NB! Flere og aktuelle datoer – bl. a. for KORiKAT 

og Alna Vocalis – finner du på 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


