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TEISEN, FJELLHUS OG ULVEN 
 

 

Teisen og Fjellhus strekker seg fra Tveten bro bort til Østre Aker 

kirke, Ulven dekker området rundt Østre Aker kirke. 

Det er et spennende område og for mange av oss i menigheten 

også et ukjent område. 

 

Derfor er det virkelig gledelig å se at vi nå de siste månedene 

har fått i gang babysangtilbudet på Vaskeriet, et utleielokale vis-

a-vis Teisen gård og midt i Teisen Park borettslag. Annenhver 

torsdag kommer Ellen M. Omdal og leder sangen, og det er også 

rigget til kafé, for både foreldre og andre voksne, da etter at 

babysangen er avsluttet. Det har vært fine stunder på Vaskeriet 

og vi fortsetter til våren. 

 

Så har ganske visst mange av dere hørt om at Ulvenbyen vekkes 

til live, OBOS har hatt store plakater på t-banen og andre 

steder, og med tanke på Ulvenbyen må vi konstatere at Østre 

Aker kirke og Østre Aker menighetshus kan spille en viktig rolle 

i den videre utviklingen. 

Menighetsrådets arbeidsutvalg har hatt et møte med OBOS, 

også med tanke på fremtidig bruk av kirken og menighetshuset. 

Også her gjelder det å fortsette dialogen som er begynt. 

 

Dere ser, ingen ting skjer av seg selv, men det nytter å ta sats. 

Til det må vi være flere. 

Vi er glad for å kunne ønske velkommen vår nye diakon Anne 

Stige Beck – 

hennes første arbeidsdag er i dag, 

16. oktober. 

Ta henne vel imot. 

  



AKTIVITETER 

 Tirsdag 19. oktober kl. 

14–18: Bokkafé i Østre 

Aker menighetshus. 

 Onsdag 18. oktober kl. 

19: Samtalekveld i 

Haugerud kirke. Svein 

Helge Rødahl møter 

Carsten Schuerhoff. 

 Torsdag 19. oktober kl. 

11.30: Åpent hus i 

Østre Aker 

menighetshus. 

 Fredag 20. oktober kl. 

19: Barneklubben 

Amigos i Haugerud 

kirke. Klubben fyller 15 

år! For alle fra 4.–7. 

klasse. 

 Torsdag 26. oktober kl. 

11:15: Babysang på 

Vaskeriet. Kafé fra kl. 

12 av. 

 Torsdag 26. oktober kl 

11:15: Babysang i 

Haugerud kirke. 

 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 22. oktober kl. 

11: Temamesse til TV-

aksjonen i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 22. oktober kl. 

11: Temamesse til TV-

aksjonen i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 29. oktober kl. 

11: Gudstjeneste på 

Bots- og bønnedag i 

Haugerud kirke. 

Alminnelig skriftemål. 

 Søndag 5. november kl. 

11: Høymesse på 

Allehelgensdag i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 5. november kl. 

11: Høymesse på 

Allehelgensdag i 

Haugerud kirke. 

Søndagsskole 

 Søndag 12. november 

kl 11: Gudstjeneste for 

små og store 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


