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MENIGHETEN, STRATEGI OG ET FORESTÅENDE VALG 

 

I disse dager bruker de ansatte og menighetsrådet ganske mye tid 

på å tenke gjennom strategi- og handlingsplanen for de tre neste 

årene. 

Vi vet at det vil komme til å skje mye. Kirkelig fellesråd i Oslo 

har en veldig stram økonomi. Vii diskuterer, og det i flere grupper 

og utvalg, fremtiden til Østre Aker kirke. 

På Trosterud/Haugerud er de neste skrittene i videre planleg-

ging det store området rundt de nye skolebyggene og det nye id-

rettsanlegget – hva vil vi som menighet og kirke spille inn her? 

På Ulven bygges nå nye boliger, det tar ikke lang tid og mange 

mennesker flytter inn – hva vil vi tilby dem, hva vil vi invitere til 

av tiltak, arrangementer og gudstjenester? 

For noen år tilbake var vi den første grønne menigheten i Gro-

ruddalen, på hvilken måte skal det sette sitt fortsatte preg på me-

nigheten? Her er det mye å ta tak i, og det er gøy! 

Til høsten er det kirkevalg, og da skal menighetsrådet velges på 

nytt. Nominasjonskomitéen er så vidt i gang med å se etter mu-

lige kandidater til dette viktige vervet. Kirkevalget er anled-

ningen til å være med på å forme menigheten, engasjere seg og 

være med på å styre skuten. Vi trenger mange, vi trenger dere og 

kanskje trenger vi nettopp deg! 

På kirkens nettsider finner du en litt uhøytidelig test som skal 

gi svar på spørsmålet: Menighetsrådet – noe for deg? Se her: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirke-

valget/vil-du-stille-til-valg/quiz---menighetsradet---noe-for-

deg/ 

Ta gjerne testen og har du forslag til nominasjon, ønsker du å 

stille selv, har du spørsmål eller kommentar, ta kontakt! 

Husk: Det som ikke skjer lokalt, det skjer ikke.  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/vil-du-stille-til-valg/quiz---menighetsradet---noe-for-deg/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/vil-du-stille-til-valg/quiz---menighetsradet---noe-for-deg/
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AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 26.2. kl. 14–

18: Bokkafé. 

Østre Aker kirke 

 Søndag 24.2. kl. 19: 

Eplemøya songlag: 

Krysspollinering av fol-

kemusikk og jazz 

Vaskeriet 

 Torsdag 7.3. 

o kl. 11.15–12: Babysang. 

o kl. 12–13.30: Kafé. 

o kl. 19–21.30: Ung-

domsklubb. 

 Torsdag 14.3. 

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. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 28.2.. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og tide-

bønn (kl. 12.15). 

 Torsdag 28.2 kl. 11.15–

12: Babysang. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 17.2. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 17.2. kl. 18: 

Taizébønn i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 24.2. kl. 11: Te-

mamesse i Haugerud 

kirke 

 Søndag 3.3. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Haugerud 

kirke 

 Askeonsdag 6.3. kl. 18: 

Gudstjeneste i Hauge-

rud kirke. Alminnelig 

skriftemål. 

 Søndag 10.3. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. Tårnagenthelg. 

 Søndag 10.3. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 17.3. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 17.3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


