
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Desember 2018 
 

 

 

  



DAGEN SKAL ATTER NY STIGE AV RØDE SKY 

 

Dagen i dag begynte med Torsdagslunsj og Babysang i Haugerud 

kirke. Og høydepunktet for alle som var samlet var utvilsomt Lu-

ciatoget som kom fra kirken og inn til menighetssalen, mødre 

med hvitkledde babyer, levende lys og den så velkjente sangen 

hvor det heter i tredje verset: 

Mørke skal flykte snart fra jordens daler, 

slik hun et underfullt ord til oss taler, 

dagen skal atter ny stige av røde sky. 

Det hele ble et flott bilde av hva vi som menighet og fellesskap vil 

få frem og understreke: et mangfold av unge og gamle som ser 

mer i den andre, den ved siden av, enn en tilhenger av en annen 

politisk retning, en med velfylt eller overhodet ikke fylt lomme-

bok. Sangen og toget minnet oss om at vi sammen er i bevegelse, 

mot en ny begynnelse og en ny dag, og understreket håpet og gle-

den vi deler. 

 

Vi vil benytte anledningen til å takke dere alle for at dere er del 

av denne felles bevegelsen og at dere er med på å holde hjulene i 

gang. En stor takk til dere! 

Samtidig er vi så frimodig å sende med en giroblankett hvor dere 

har mulighet å gi en julegave til Østre Aker og Haugerud menig-

het. Takk for alle bidrag. 

 

Vi ser frem til et nytt nådens år, 2019, hvor vi sammen kan dele 

håp og glede – med andre og hverandre. 

 

Vi ønsker dere en riktig god jul og et velsignet og godt nytt år! 

 

 

  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Torsdag 20.12. kl. 

11.30–13.45: Åpent 

hus. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 20.12. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og tide-

bønn (kl. 12.15). 

 Julaften kl. 17.15: Jul-

aften for alle: Tradisjo-

nell julefeiring, jule-

mat, juletregang, nis-

sen kommer med ga-

ver. Kr. 80,- p.p. På-

melding innen 18.12. 

til diakon Anne Stige 

Beck (ab888@kir-

ken.no / 408 14 06). 

 Nyttårsaften kl. 19–21: 

Tradisjonell middag 

med tilbehør, allsang, 

underholdning. Kr. 

80,- p.p. Påmelding in-

nen 21.12. til prest 

Carsten Schuerhoff 

(cs544@kirken.no / 

482 79 062). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 16.12. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 16.12. kl. 11: Vi 

synger og spiller julen 

inn. KORiKAT fremfø-

rer «Englenatt». 

 Søndag 23.12. kl. 11: 

Gudstjeneste i Hauge-

rud kirke. 

 Julaften kl. 14.30: 

Gudstjeneste for små 

og store i Haugerud 

kirke. 

 Julaften kl. 15: Guds-

tjeneste for små og 

store i Østre Aker 

kirke. 

 Julaften kl. 16: Guds-

tjeneste for små og 

store i Haugerud kirke. 

 Juledag kl. 11: Høytids-

gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Juledag kl. 11: Høytids-

gudstjeneste i Hauge-

rud 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Østre Aker og Haugerud sokn 
Org.-nr.: 811 854 212  

 

Menighetens støttespillere 

 

 

 

 

 

Giro 

Mangfoldig fellesskap. 

 

 

 

 

Givertjeneste Østre Aker og Haugerud menighet  kr. 0, 00 

Julegave 2018   

  
  

Vi er takknemlig for alle som støtter vårt arbeid. 
Vi takker for alle aktiviteter og treff i 2018 og ønsker god jul! 

kr. 0, 00 

Menighetens støttespillere 

 

PÅFØR NAVN OG ØNSKET 
BELØP VED BETALING! 

Østre Aker og Haugerud sokn 
PB 33 Haugerud 
0616 Oslo 
 

 

Dato 
 

 

00 1503 19 33460 0 

www.kirken.no/oah 

post.oah.oslo@kirken.no 

 

 

 

Dato 13.12.2018 


