
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Januar 2019 
 

 

 

  



FORANDRINGER OG NYE SATSINGER 

 

Det nye året i Østre Aker og Haugerud menighet begynte med to 

avskjeder: 

Søndag 6. januar tok vi avskjed med Mathias V. Kristensen som 

gjennom mange år har vært ungdomsarbeider i menigheten. Han 

har vært leder for mange opp gjennom årene og det er helt riktig 

som en av ungdommene sa: «Mathias, du har vært en del av opp-

veksten min!» – Takk, Mathias, og alt hell og lykke! 

Søndagen etter var vi nødt for å ta avskjed med Daina Molvika, 

vår organist og flygelentusiast. Daina blir nå, etter mange år i me-

nigheten komponist på fulltid. Vi unner henne av hjerte denne 

unike muligheten, gleder oss til å få del i musikken hun skaper og 

neier og bukker! 

 

Samtidig er et nytt år også en god mulighet å begynne på nytt, å 

starte på nytt og å gi litt ekstra gass. 

Natalia Eliseeva har begynt som organist hos oss, det er vi glade 

for! Velkommen! 

Og vi er så heldige at Anne Guro N. Grette, oppvokst på Teisen, 

nå går inn i et vikariat for å fylle den ledige kateketstillingen. Og 

mye av hennes tid skal hun bruke nettopp på Teisen, på Vaske-

riet. Som før fortsetter vi med Babysang annenhver uke, vi skal 

videre satse på Småbarnsang, på barnekoret KORiKAT og på 

middagstilbud for alle. Men vi utvider kafétilbudet: nå er det kafé 

på Vaskeriet hver torsdag. Og så fortsetter vi med ungdomskvel-

der på noen utvalgte torsdager. Du verden, dette blir Supertors-

dager på Vaskeriet! 

 

Alt godt for det nye året, bli med på det ene eller det andre, vi 

gleder oss å møte deg.  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Torsdag 17.1. kl. 11.30–

13.45: Åpent hus. 

Østre Aker menighetshus 

 Søndag 27.1. kl. 19: Ka-

tharinas stemmer. Et 

kirkespill for orgel, so-

pran og dukker. 

Vaskeriet 

 Torsdag 24.1. 

o kl. 11.15–12: Babysang. 

o kl. 12–13.30: Kafé. 

o kl. 16.45–17.15: Små-

barnsang. 

o kl. 17.15–17.45: Middag 

for alle. 

o kl. 17.45–18.30: KORi-

KAT. 

o kl. 19–21.30: Ung-

domsklubb. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 17.1. kl. 11–13: 

Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og tide-

bønn (kl. 12.15). 

 Torsdag 17.1. kl. 11.15–

12: Babysang. 

 Fredag 18.1. kl. 19–21: 

Amigos. Klubb for 4.–

7. klasse. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 20.1. kl. 11: 

Ung Messe i Østre 

Aker kirke. Konfir-

mantpresentasjon. 

 Søndag 20.1. kl. 11: 

Ung messe i Haugerud 

kirke. Konfirmantpre-

sentasjon. Søndags-

skole. 

 Søndag 27.1. kl. 11: Mi-

sjonsgudstjeneste for 

små og store i Hauge-

rud kirke. 

 Søndag 3.2. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 3.2. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 10.2. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 17.2. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 17.2. kl. 18: 

Taizébønn 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


