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SNART PÅSKE 

 

I disse dager gløtter solen frem, det er en anelse av vår i luften 

nå. En anelse av det nye livet som bryter seg frem fra den dype 

snøen. 

 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som var med under 

innvielseskonserten av det nye flygelet i Haugerud kirke 1. mars, 

det ble en flott opplevelse. Det var godt å se at så mange aktører 

fant sammen. 

 

Så vil vi gjerne utfordre deg til å melde deg til bøssebærer. 

Tradisjonen tro blir det Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 

20. mars. Alle som vil gå en rode kan møte opp i Haugerud 

kirke kl. 17. 

Temaet er igjen vann og sikker tilgang til rent vann, se gjerne 

www.kirkensnodhjelp.no for mer info. 

Vann er liv – møt opp! 

 

Uken etter blir det påske – og vi følger i kjente spor, med blant 

annet kveldsgudstjeneste og måltid på skjærtorsdag i Haugerud 

kirke og en gudstjeneste tidlig på påskedagen i Østre Aker kirke. 

Nytt for året er «Påskesalmer minutt for minutt» andre 

påskedag kl. 17 i Haugerud kirke. Vi tror at det kan være en fin 

måte å samles på, og selvsagt blir det enkel servering etter 

salmesangen. 

 

Førstkommende søndag blir det innsettelsesgudstjeneste av vår 

nye sokneprest Carsten Schuerhoff i Haugerud kirke kl. 11, 

kanskje vi sees allerede da? 

 

I alle fall: Velsignet påske til alle og enhver! 

  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 20.3. kl. 14–

18: Bokkafé. 

 Torsdag 5.4. kl. 11.30–

13.45: Åpent hus. 

 Torsdag 5.4. kl. 17–

18.30: KORiKAT 

Haugerud kirke 

 Fredag 16.3. kl. 18.30–

22: Fredagskveld for 

ungdommer. 

 Onsdag 21.3. kl. 19–

20.30: Samtalekveld. 

Dialog i Groruddalen. 

 Torsdag 22.3. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

tidebønn kl. 12.15. 

 Torsdag 22.3. kl. 19–

21: Alna Vocalis. 

 Onsdag 28.3. kl. 15.15–

16.30: Åpen 

samtalegruppe. 

 Torsdag 5.4. kl. 16.45: 

Supertorsdag. Med 

middag, småbarn-sang 

m.m. 

 Søndag 8.4. kl. 19: 

Jazzmessen «Hymn». 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 18.3. kl. 11: 

Høymesse. Innsettelse 

av ny sokneprest. 

 Søndag 18.3. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 25.3. kl. 11: 

Temamesse i 

Haugerud kirke. 

 Torsdag 29.3. kl. 18: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

Måltid etter 

gudstjenesten. 

 Fredag 30.3. kl. 11: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Fredag 30.3. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 1.4. kl. 7: 

Høytidsgudstjeneste i 

Østre Aker kirke. 

Påskefrokost etter 

gudstjenesten. 

 Søndag 1.4. kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 

  Dette er bare en oversikt over noen av aktivitetene! 

Sjekk www.kirken.no/oah for mer. 



BLI FAST GIVER! 

 

Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret. 

Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


