
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
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HVOR VIL VI OG HVA VIL VI? 

 

Den første septemberhelga var det Trosterud/Haugerud dagene, 

det var lørdagskafé i Haugerud kirke på lørdag og på søndag 

hadde vi en fin og flott stand i parken ved Trosterudvillaen. Tro-

faste frivillige presenterte noe av det Østre Aker og Haugerud 

menighet driver med, det var sommer og god stemning. Og me-

nigheten var en tydelig del av et større lokalmiljø, det var godt å 

se og godt å være en del av. 

 

I så måte er det også på sin plass å nevne at vi hadde en fin høst-

fest for alle frivillige og venner av Østre Aker og Haugerud me-

nighet, vår diakon Anne Stige Beck og vår fung. daglige leder Da-

niel Fossum Ilic ledet oss gjennom programmet og vår organist 

Daina Molvika hadde lagt til rette for en stemningsfull konsert- 

og kulturdel. Da håper vi bare at enda flere blir med på neste fest, 

enten det nå blir til våren eller til høsten. 

 

Det er dette engasjement vi som menighet er avhengig av, det er 

mange oppgaver vi vil løse, mye vi gjerne vil tilby menneskene 

som bor her. Takk til alle og enhver! 

Samtidig vet vi at diskusjonen om framtida til Østre Aker kirke 

ikke er sluttført. Da er det bare å minne om at det ikke er de an-

satte, staben eller menighetsrådet som kan redde kirka, det kan 

bare lykkes gjennom sterkt frivillig engasjement fra grasrota. 

 

Derfor, har du noe på hjertet, noe å spille inn i hvordan menig-

heten skal utvikle seg videre, bli med på seminar om menighetens 

strategi- og handlingsplan. Menighetsrådet har invitert staben og 

utvalgene og det er plass også til deg: lørdag 13. oktober kl. 9.30–

13.30 i Haugerud kirke. 

 

Vi sees!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 18.9. kl. 14–18: 

Bokkafé. 

 Tirsdag 25.9. kl. 

17:30–19: Østre Aker 

misjonsforening. 

Vaskeriet på Teisen 

 Torsdag 27.9. kl. 11.15: 

Babysang. Kafé. 

 Torsdag 30.8. kl. 17: 

Småbarnssang, middag 

og KORiKAT. 

Østre Aker kirke 

 Søndag 14.10. kl. 19: 

Høstkonsert – cubansk 

husband og Majorstua 

kammerkor 

Haugerud kirke 

 Onsdag 19.9. kl. 19–21: 

Bibeltime v/N. Hurum. 

 Torsdag 20.9. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

innlevering til bytte-

fest. 

 Fredag 21.9. kl. 16–20: 

Innlevering til bytte-

fest. 

 Lørdag 22.9. kl. 11–14: 

Byttefest og lørdags-

kafé. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 23.9. kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 23.9. kl. 11: 

Høyemesse i Haugerud 

kirke. Søndagsskole. 

 Søndag 30.9. kl. 11: Te-

mamesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 7.10. kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 7.10. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 14.10. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 14.10. kl. 11: 

Søndagsskolegudstje-

neste i Haugerud kirke. 

 Søndag 21.10. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 21.10. kl. 18: 

Taizé-bønn i Østre 

Aker kirke. Workshop 

fra kl. 16.30. 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


