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NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER 

 

Et nytt år bringer med seg forandringer, også i menigheten vår. 

Etter 40 år er Formiddagstreffet i Haugerud kirke lagt ned, det 

var en vemodig, men verdig avslutning 10. januar. Takk til alle 

som har bidratt gjennom årene! 

Svein Helge Rødahl hadde gode avskjedsord til oss denne 

dagen; vi får være verktøy i og for menigheten, for og med 

menneskene i menigheten, og det skal vi glede oss over, også 

når forandringene kommer. 

 

1. januar ble Svein Helge Rødahl seniorprest. Vi vil takke ham 

for årene som sokneprest – og er glade for at han forblir i 

menigheten. 

I skrivende stund er soknepreststillingen lyst ut, og det blir 

ansettelse i slutten av februar. 

Så må vi forberede oss å ta avskjed med kapellan Hanne Kristin 

Sørlid, hun har fått prestestilling på Mo i Rana. Vi takker 

allerede nå for tiden sammen med oss og ønsker alt godt på 

ferden nordover. Bli gjerne med på avskjeden for henne 11. 

februar! 

 

Kanskje er vi så heldige at det nye flygelet da har ankommet. 

Manges gaver og menighetsrådets bidrag har resultert i at det 

kunne bestilles et flygel til Haugerud kirke. Takk for alle gaver! 

Og om det ikke var nok: de første arkitekttegningene for 

rehabilitering av Østre Aker menighetshus foreligger, vi håper å 

komme i gang med oppussing så snart som mulig. 

 

Dere ser, det ligger til rette for enda et spennende år med 

mange nye muligheter i Østre Aker og Haugerud menighet. 

 

Velkommen til alle og enhver, bli med!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 16.1. kl. 14–18: 

Bokkafé. 

 Torsdag 18.1. kl. 11.30–

13.45: Åpent hus. 

 Torsdag 18.1. kl. 17–

18.30: KORiKAT. Med 

middag. 

Haugerud kirke 

 Onsdag 17.1. kl. 15.15–

16.30: Åpen 

samtalegruppe. 

 Torsdag 18.1. kl. 

10.30–12.30: 

Frokost/lunsj-treff og 

bruktmarked. 

 Torsdag 18.1. kl. 11.15–

12: Babysang. 

 Torsdag 18.1. kl. 

16.45–18.15: 

superXdag. Med 

middag, småbarnsang 

og tårnagentklubb. 

 Torsdag 18.1. kl. 19–21: 

Alna Vocalis. 

 Fredag 19.1. kl. 18.30–

22: Fredagskveld for 

ungdommer. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 21.1. kl. 11: 

Gudstjeneste i Haugerud 

kirke. 

Konfirmantpresentasjon. 

 Søndag 21.1. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

Konfirmantpresentasjon. 

 Søndag 4.2. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 4.2. kl. 11: 

Gudstjeneste for små og 

store i Østre Aker kirke. 

Tårnagenthelg. 

 Søndag 11.2. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. Avskjed med 

kapellan Hanne Kristin 

Sørlid. Alna Vocalis 

deltar. 

 Søndag 11.2. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Askeonsdag 14.2. kl. 18: 

Gudstjeneste i Haugerud 

kirke. Alminnelig 

skriftemål. 

  Dette er bare en oversikt over aktivitetene denne uken! 

Sjekk www.kirken.no/oah for aktuelle datoer. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


