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HÅP OG EI UTSTRAKT HÅND 

 

Nok et godt arbeidsår ligger bak oss og julehøytiden nærmer 

seg. De siste ukene har vært preget av julemesse med hyggelig 

fellesskap og godt resultat, konserter der vi synger julens 

budskap, adventsgudstjenester og julegudstjenester og 

julesamlinger for barnehager og skoler som fører oss på veien til 

Betlehem og underet som skjedde der. Eller som Nordnorsk 

Julesalme så vakkert sier det: 

Velsigna de evige ordan, om håp og ei utstrakt hånd. 

 

Året vi har lagt bak oss har vært preget av markeringen av 500 

år med luthersk reformasjon og vi har hatt fokus på nådens ord 

og nåden alene. Det er et frigjørende budskap vi alltid får ta til 

oss og gi videre. 

 

I løpet av 2017 har vi tatt farvel med diakon Hilde Kirkebøen. 

Eleanor Brenna har tatt frivillighetsprosjektet videre til andre 

menigheter i dalen. Så har vi ønsket velkommen Anne Stige 

Beck som viderefører menighetens gode diakonale arbeid. Dette 

tilbud er svært viktig i vår menighet, det er vår utstrakte hånd til 

vårt lokalmiljø. 

 

Vi søker både gjennom det evige ord, evangeliet, og gjennom 

utstrakte, tjenende hender å formidle tro og håp, og dere, våre 

trofaste og gode medarbeidere, setter det ut i livet ved deres 

innsats i Østre Aker og Haugerud sokn. En stor takk til dere! 

 

Vi ser frem til et nytt nådens år, 2018, hvor vi sammen kan dele 

Guds kjærlighet, fred og håp med så mange som mulig. 

 

Vi ønsker der en riktig god jul og et velsignet og godt nytt år! 

  



AKTIVITETER 

 Lørdag 16. desember 

kl. 18: Vi synger og 

spiller julen inn i 

Haugerud kirke. Med 

Daina Molvika, Signe 

Bøtker, Hellerudkoret, 

Charlie’s Vocal Combo 

og Tvetenkoret. 

 Torsdag 21. desember 

kl. 18: Solsnufest. 

Fakkeltog fra 

Solkroken til Østre 

Aker kirke, konsert 

med Ane Emma 

Herstad, Torbjørn 

Sandvik, Eduardo 

Cedeño, Ieva Berzina 

og KORiKAT-barna. 

 Julaften 24. desember 

kl. 17 i Haugerud kirke. 

Gløgg, julemiddag, 

nissen kommer, kaffe 

og kaker. 

 Nyttårsaften 31. 

desember kl. 20 i 

Haugerud kirke. 

Pinnekjøttmiddag, 

allsang, 

underholdning. 

 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 17. desember 

kl. 11: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

 Julaften 24. desember 

kl. 15: Gudstjeneste i 

Østre Aker kirke. 

 Julaften 24. desember 

kl. 14.30 og kl. 16: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Juledag 25. desember 

kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Østre Aker kirke. 

 Juledag 25. desember 

kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Andre juledag 26. 

desember kl. 17: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Nyttårsaften 31. 

desember kl. 19: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Nyttårsdag 1. januar kl. 

16: Høymesse i 

Haugerud kirke. 

  Påmelding Julaften innen 18.12. 

Påmelding Nyttårsaften innen 22.12. 

Carsten Schuerhoff (cs544@kirken.no / 482 79 062) 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


