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JULEMESSE 

 

For noen er det utvilsomt et av årets høydepunkter: Tradisjonen 

tro blir det julemesse i Haugerud kirke siste lørdag i november. 

Du må gjerne sette av dagen, lørdag 25. november fra kl. 11. 

Programmet følger i tidligere års fotspor, vi får besøk av 

forskjellige kor, det blir lotteri, åresalg, tilbud til barna, allsang, 

salg av fairtrade varer og fine ting fra bruktmarked og selvsagt 

er det kafeteria hele dagen. 

 

Julemessa er et hyggelig treffpunkt, mange som koser seg, men, 

det er klart, for menigheten er det også en av de viktigste 

inntektskildene i løpet av året. 

Kan du bake en kake? 

Kan du bake småkaker og julekaker? 

Kan du skaffe gevinst? 

Si gjerne fra, vi trenger hver hjelpende hånd! 

 

Under julemessa vil det igjen være catwalk, denne gang som 

auksjon, se på antrekkene og legg inn bud på det du ser, ikke 

usannsynlig at du vil kunne gjøre et godt kjøp. 

 

Viktig er catwalken også fordi den markerer at vi i denne 

runden avslutter Flygelaksjonen. Vi takker alle som har gitt små 

og store beløp til innkjøp til nytt flygel i Haugerud kirke! 

På julemessa trår vi til for fullt en gang til – og så må 

menighetsrådet se over nyttår hvilket flygel som skal anskaffes. 

Det forblir altså spennende. 

 

Vi håper å se deg på julemessa! 

  



AKTIVITETER 

 Tirsdag 14. november 

kl. 14–18: Bokkafé i 

Østre Aker 

menighetshus. 

 Onsdag 15. november 

kl. 19: Samtalekveld i 

Haugerud kirke. Svein 

Helge Rødahl møter 

Åshild Mathisen. 

 Torsdag 16. november 

kl. 11.30: Åpent hus i 

Østre Aker 

menighetshus. 

 Fredag 17. november 

kl. 18.30: Fredagskveld 

for ungdommer i 

Haugerud kirke 

 Onsdag 22. november 

kl. 19: Bibeltime med 

Anne Margrete 

Saugstad i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 3. desember kl. 

19: Salmer gjennom 

alle tider. 

Adventskonsert. 

 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 19. november 

kl. 11: Gudstjeneste for 

små og store i Østre 

Aker kirke. Luther-

gudstjeneste: Frelsen 

er ikke til salgs. 

 Søndag 19. november 

kl. 11: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

Luther-gudstjeneste: 

Frelsen er ikke til 

salgs. 

 Søndag 26. november 

kl. 11: Temamesse i 

Haugerud kirke. 

Innsettelse av diakon 

Anne Stige Beck. Alna 

Vocalis deltar. 

 Søndag 3. desember kl. 

11: Gudstjeneste for 

små og store i Østre 

Aker kirke. KORiKAT 

deltar. 

 Søndag 3. desember kl. 

11: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

Søndagsskole. 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


