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KIRKEBRUKSPLAN – ØSTRE AKER KIRKE 

 

Den 3. april presenterte Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo 

bispedømme et foreløpig utkast til et høringsforslag for 

kirkebruksplanen. Høringsforslaget skal ferdigstilles før 

sommeren. 

Bakgrunnen er at fellesrådet er nødt til å spare inn mellom åtte 

og ti millioner på driftsbudsjettet, fordi de kommunale 

overføringer strekker rett og slett ikke til. Og da er 

vedlikeholdsetterslepet på kirkene ikke regnet inn. Det må 

spares penger, det er det enkle og vanskelige budskapet. 

Dere har ganske visst lest i media og i lokalavisa at en av våre 

kirker er direkte berørt. I forslaget heter det om Østre Aker 

kirke: «Østre Aker kirke fristilles midlertidig for utleie, men må 

være tilgjengelig for gravferder og enkelte kirkelige handlinger.» 

Ordet «midlertidig» skyldes nok at det ventes stor utbygging i 

Ulvenområdet og i Hovinbyen. Området rundt Østre Aker kirke 

kommer til å se helt annerledes ut om noen år enn det gjør i 

dag. Dere kan lese alle dokumenter her: www.kirken.no/oslo 

 

Samtidig er mye uklart, og vi mangler svar. Menighetsrådets 

arbeidsutvalg har hatt flere møter de siste ukene, og skal 

forberede seg til en konsultasjon i bispegården 19. april. Hva 

betyr «midlertidig,» hva tenker en om fremtidig bruk? Og ikke 

minst er vi oppfordret til å spille inn gode ideer som fører til at 

Østre Aker kirke og området rundt bevares, hva kan vi, 

menigheten, tenke oss å bidra med, slik at Østre Aker kirke kan 

være et levende midtpunkt for lokalmiljøet? Hva må vi gjøre 

annerledes, hva må vi la være å gjøre, hva må vi gjøre? 

Har dere innspill til dette, send de gjerne til enten daglig leder 

Sara Pihl (st732@kirken.no) eller sokneprest Carsten 

Schuerhoff (cs544@kirken.no). Dette må skje innen 6. mai. 

Dette må vi stå sammen om – bli med på samtalen!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 17.4. kl. 14–18: 

Bokkafé. 

 Torsdag 19.4. kl. 

11.30–13.45: Åpent 

hus. 

 Torsdag 19.4. kl. 17–

18.30: KORiKAT 

Haugerud kirke 

 Onsdag 18.4. kl. 15.15–

16.30: Åpen 

samtalegruppe. 

 Torsdag 19.4. kl. 11.15–

12: Babysang. 

 Torsdag 19.4. kl. 11–13: 

Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

tidebønn kl. 12.15. 

 Torsdag 19.4. kl. 16.45: 

Supertorsdag. Med 

middag, småbarn-sang 

m.m. 

Østre Aker kirke 

 Søndag 22.4. kl. 19: 

Konsert: Offroad. 

Becaye Aw: Afrikanske 

blåtoner møter norske 

åndsfrender. Utenfor 

allfarvei! 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 15.4. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 15.4. kl. 18: 

Gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 22.4. kl. 11: 

Temamesse i 

Haugerud kirke. 

 Søndag 29.4. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 29.4. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. KORiKAT deltar. 

 Søndag 6.5. kl. 11: 

Gudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

Sammen med Den 

Eritreiske Evangelisk 

Lutherske kirke i 

Norge, Jesus Full 

Gospel Power Church 

og Persian Church in 

Norway – New Life. 

Preken ved prost 

Øyvind Stabrun. 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


