
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

August 2018 
 

 

 

  



I GANG IGJEN! 

 

Konfirmantene våre har vært på konfirmantleir fra 7. til 12. au-

gust. Sammen fikk vi oppleve Spekterfestivalen, i år med stort fo-

kus på 50 år med Ten Sing – uten tvil en av de store eksportsla-

gere fra Norge. Det var grupper fra blant annet Hviterussland, 

Polen, Tyskland og Kina tilstede under festivalen – det kristne 

fellesskapet er stort og mangfoldig! Bildet nedenfor er for øvrig 

tatt under den store jubileumskonserten. 

 

Nå nærmer vi oss med stormskritt skolestarten og med dette 

starter også våre aktiviteter opp igjen. Det er sannelig ikke lite 

som foregår i menighetens regi! Se en enkel oversikt på neste 

side. 

 

Hyggelig er det at Normann Hurum, vår tidligere sokneprest, 

holder Bibeltimer i høst, følg med på nettsiden vår for nøyaktig 

dato og klokkeslett. 

Så er det snart konfirmasjon og innskrivning av nye konfirman-

ter, og det blir høstfest for alle frivillige og venner av menigheten 

12. september. Sett av datoen allerede nå! 

 

En kanskje kjedelig, men viktig sak, til slutt: det finnes nye regler 

for personvern som også vi må forholde oss til, derfor vil dere, 

slik dere ganske visst ha opplevd fra andre aktører, få en henven-

delse fra oss hvor dere kan gi 

samtykke til å motta informasjon 

fra oss. 

 

Vi håper jo selvsagt at dere 

gjerne vil holde kontakten, 

vi gleder oss til å treffe dere igjen 

og ser fram til en innholdsrik høst!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 28.8. kl. 14–

18: Bokkafé. 

 Tirsdag 28.8. kl. 

17:30–19: Østre Aker 

misjonsforening. 

Vaskeriet på Teisen 

 Torsdag 30.8. kl. 11.15: 

Babysang. Kafé fra kl. 

12 av. 

 Torsdag 30.8. kl. 17: 

KORiKAT. Middag og 

øvelse. 

Østre Aker kirke 

 Søndag 26.8. kl. 19: 

Konsert for arabisk lutt 

og utstillingsåpning. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 23.8. kl. 11.15: 

Babysang. 

 Torsdag 23.8. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked, tidebønn 

kl. 12:15 

 Torsdag 23.8. kl. 19–

21: Alna Vocalis. 

 Fredag 24.8. kl. 19–21: 

Barneklubben Amigos. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 19.8. kl. 11: 

Gudstj.for små og store 

i Østre Aker kirke. Ut-

deling av 6-års-bok. 

 Søndag 19.8. kl. 11: 

Gudstj. for små og 

store i Haugerud kirke. 

Utdeling av 6-års-bok. 

 Søndag 26.8. kl. 11: Te-

mamesse i Haugerud 

kirke. Søndagsskole. 

 Søndag 2.9. kl. 11: 

Gudstj. for små og 

store i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 2.9. kl. 11: 

Gudstj. i Trosterudvil-

laens hage. Troste-

rud/Haugerud dag. 

 Lørdag 8.9. kl. 11: Kon-

firmasjon i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 9.9. kl. 11: 

Konfirmasjon i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 9.9. kl. 11: 

Gudstj. for små og 

store 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


