
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Juni 2018 
 

 

 

  



OMSIDER BLIR DET SOMMER! 

 

De siste ukene har det vært unormalt varmt vær i tigerstaden, 

mange har nytt godt av solfylte dager, det gjør noe med humøret. 

Fint var det – og nesten lett å glemme at sommeren først kommer 

nå. 

 

Vi har markert avskjeden med Svein Helge Rødahl, takk til alle 

og enhver som var med 10. juni – det ble en storslagen gudstje-

neste og en real kirkekaffe, både folk fra Østre Aker og Haugerud, 

familie og venner fra et langt presteliv var samlet. Det var flott! 

 

Men livet i menigheten går videre, med stormskritt nærmer det 

seg innsettelsen av Sara Moss-Fongen som kapellan i vår menig-

het. Vi ser fram til den 24. juni, da blir det innsettelsesgudstje-

neste i Haugerud kirke. Sara har, gjennom vikariatet, rukket å bli 

litt kjent i menigheten. Hun bor på Haugerud, og hun har tatt fatt 

på de første arbeidsoppgavene – nå har dere muligheten til å bli 

kjent med henne. 

 

I disse tider hvor Kirkebruksplanen og mulig nedleggelse av flere 

kirker i Groruddalen diskuteres, er det godt at vi ved inngangen 

til sommeren vet at alle tre prestestillingene i menigheten er be-

satt, og vi har hatt de første planleggingsmøtene for tiltak og ar-

rangement som kommer til høsten. Alt i alt er det mye å glede seg 

over og mye å se fram til. Sammen med diakon Anne Stige Beck 

og organist Daina Molvika skal vi fortsatt satse på Supertorsda-

gene og Taizé-gudstjenestene i Østre Aker kirke, her blir det også 

workshop i Taizésang, sammen med Alna Vocalis, så følg med! 

 

Vi ønsker alle dere en god 

sommer!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 19.6. kl. 14–18: 

Bokkafé. 

Haugerud kirke 

 Fredag 15.6. kl. 18.30–

22: Fredagskveld for 

ungdom. 

 Torsdag 21.6. kl. 11–13: 

Sommerfest med Tors-

dagslunsj. Svein Helge 

Rødahl deltar med 

sang, musikk og quiz. 

Med bruktmarked og 

tidebønn kl. 12.15. 

 Torsdag 21.6. kl. 15.15–

16.30: Åpen samtale-

gruppe. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 17.6. kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 17.6. kl. 11: Vi 

tar neste skritt! Klima-

pilegrimsgudstjeneste 

på kirkebakken ved 

Haugerud kirke. 

 Søndag 24.6. kl. 11: 

Innsettelsesgudstje-

neste for kapellan Sara 

Moss-Fongen. Prost 

Øyvind Stabrun deltar. 

 Søndag 1.7. kl. 11: Høy-

messe i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 8.7. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 15.7. kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 22.7. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 29.7. kl. 11: Ol-

sokgudstjeneste i Østre 

Aker 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. 

 

Ønsker du få tilsendt nyhetsbrevet? 

Send e-post til: cs544@kirken.no 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 110 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


