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FEBRUAR – VI ER I GANG! 

 

Nå er det nye året virkelig kommet i gang, og alle våre 

aktiviteter i menigheten har startet opp igjen. Vi gleder oss over 

at babysangtilbudet, særlig på Vaskeriet, vinner økt 

oppslutning. 

 

Som følge av det har vi forandret på torsdagen i Haugerud 

kirke. Vi vil bli enda bedre på å sørge for et godt tilbud for 

småbarnsfamilier. 

Det blir Torsdagslunsj fra kl. 11–13, noe som er bedre tilpasset 

babysangen som er annenhver uke, kl. 11.15–12. 

Supertorsdag blir det annenhver uke. Vi har fremskyndet 

middagen til kl. 16.45, og vi avslutter noe tidligere (kl. 18). 

 

11. februar markerte vi avskjeden med Hanne Kristin Sørlid, 

takk til dere som var med på det! Og enda en gang, alt godt på 

ferden nordover, Hanne Kristin. 

 

Det nye flygelet til Haugerud kirke ankommer tirsdag 27. 

februar! Daina Molvika, organisten vår, har fått mange lokale 

krefter med på laget: Det blir festkonsert og innvielse torsdag 1. 

mars. Fra kl. 18.30 blir det konsert i to deler, en barne- og en 

ungdoms- og voksendel med mulighet for kaffe og kake i 

pausen. Bli med på feiringen! 

 

Så to ting på tampen: Vi har gått i gang med nyrekruttering til 

gudstjenesteteamene, ta med brosjyre neste gang du er i kirken 

eller snakk med en av oss. Vi trenger deg! 

Og: les og bruk Facebooksiden vår, lik og del og kommenter! Vi 

har mange flotte tilbud som vi gjerne vil gjøre mer kjent. 

 

Takk for at dere er med!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 20.2. kl. 14–

18: Bokkafé. 

 Torsdag 1.3. kl. 11.30–

13.45: Åpent hus. 

 Torsdag 1.3. kl. 17–

18.30: KORiKAT. Med 

middag. 

Haugerud kirke 

 Onsdag 21.2. kl. 19: 

Bibeltime med Merete 

Hodt. 

 Torsdag 22.2. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

tidebønn kl. 12.15. 

 Onsdag 28.2. kl. 15.15–

16.30: Åpen 

samtalegruppe. 

 Torsdag 1.3. kl. 16.45: 

Supertorsdag. Med 

middag, småbarnssang 

m.m. 

 Torsdag 1.3. kl. 18.30: 

Festkonsert. 

 Lørdag 3.3. kl. 12–14: 

Lørdagskafé. Med 

bruktmarked. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 25.2. kl. 11: 

Temamesse i 

Haugerud kirke. Besøk 

fra Kirkens Nødhjelp. 

 Søndag 4.3. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. KORiKAT 

fremfører syngespillet 

«Underet ved 

dammen» av Johan 

Varen Ugland. 

 Søndag 4.3. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 11.3. kl. 11: 

Festivalhøymesse i 

Østre Aker kirke. 

Caledonia Jazzband 

spiller og 

bymisjonsprest Carl 

Petter Opsahl holder 

preken til tema 

«Slaveri» 

 Søndag 18.3. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 18.3. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke 

  Dette er bare en oversikt over noen av aktivitetene! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


