
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Mai 2018 
 

 

 

  



NOEN KOMMER, NOEN GÅR 

 

Forslag til høring om kirkebruksplanen tar mye tid og oppmerk-

somhet for tiden– takk til alle som var med under kirkekaffene 

13. mai for å lytte, komme med innspill og kommentere. Menig-

hetsrådet trenger alt dette for å lage en så god tilbakemelding 

som mulig. 

 

Mest av alt er det godt å ta med seg engasjementet deres. 

Takk at dere var med under støttekonserten i Grorud kirke 2. 

mai, takk at dere var med under markedsdagen i Haugerud kirke 

5. mai, takk at dere var med under gudstjenesten vi feiret sam-

men med alle tre migrantmenigheter som bruker våre lokaler! 

 

Mange av dere vet at fellesrådet har utfordringer med sykdom og 

vakante stillinger, derfor blir regnskapet ikke ferdig i tide. Men 

årsmeldingen er ferdig, derfor blir det årsmøtets første del søn-

dag 27. mai, rett etter gudstjenesten i Haugerud kirke. Bli gjerne 

med på det. 

 

Så må vi fortelle at vi Oslo bispedømmeråd har tilsatt Sara Moss-

Fongen som kapellan hos oss, vi ønsker henne hjertelig velkom-

men! Sara har akkurat nå et vikariat i 50 % stilling her i menig-

heten, vi kommer tilbake med info om tiltredelse og innsettelse. 

 

Noen kommer, noen går. Svein Helge Rødahl, dere vet ganske 

visst det, slutter 30. juni. Bli gjerne med på stor avskjedsgudstje-

neste for og med Svein Helge 10. juni i Haugerud kirke kl. 11. Det 

vil være en fin anledning til å takke for innsatsen og til å si ha det 

bra. Ikke gå glipp av dette. 

 

Nyt maidagene med 17. mai og pinse – vi sees!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 15.5. kl. 14–18: 

Bokkafé. 

 Torsdag 24.5. kl. 

11.30–13.45: Åpent 

hus. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 17.5. kl. 18: 17. 

mai-fest (kr. 80,-/per-

son) 

 Torsdag 24.5. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og tide-

bønn kl. 12.15. 

 Torsdag 31.5. kl. 16.45: 

Supertorsdag. Med 

middag, småbarn-sang 

m.m. 

Østre Aker kirke 

 Onsdag 30.5. kl. 19: 

Konsert: Kristin Skaare 

Trio: Sevje. Med Kris-

tin Skaare, kompo-

nist/tangenter, Gjer-

mund Silset, kontra-

bass, Erland Dahlen, 

slagverk, Einar Ytrelid, 

lyddesign 

GUDSTJENESTER 

 Torsdag 17.5. kl. 17: 

Gudstjeneste i Hauge-

rud kirke. 

 Pinsedag 20.5. kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Østre Aker kirke. 

 Pinsedag 20.5. kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Andre pinsedag 21.5. 

kl. 17: Pinsesalmer mi-

nutt for minutt. 

 Søndag 27.5. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Haugerud 

kirke. Sammen med 

Søndagsskolen. 

 Søndag 3.6. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 3.6. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 10.6. kl. 11: Av-

skjedsgudstjeneste for 

Svein Helge Rødahl. 

  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. 

 

Ønsker du få tilsendt nyhetsbrevet? Send e-post til cs544@kir-

ken.no! 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 110 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


