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MAI, 17. MAI OG LIVET PÅ ULVEN 

 

Nå ligger 17. mai bak oss, sommeren er i anmarsj. Vi har feiret en 

fin fest på nettopp 17. mai, nesten 50 mennesker var samlet i 

Haugerud kirke, til koldtbord, sang, ordlek, det ble fortalt noen 

vitser også. Det er god grunn til å være takknemlig for dette. Det 

er menighetens måte å levendegjøre Oslo bispedømmes strategi 

om å skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og lo-

kalsamfunn. 

 

Dette er vi også med på når vi sammen med andre har dannet en 

gruppe som vil gjøre et helhjertet forsøk å åpne opp området 

rundt Østre Aker kirke og menighetshus. Det er spennende å 

jobbe med representanter fra nettverket Pådriv, fra bydel Bjerke, 

fra bydel Alna og fra Kirkelig fellesråd i Oslo. Gruppen har kom-

met frem til en felles visjon og ambisjon, og i sin programerklæ-

ring skrives det: 

Østre Aker kirke og området rundt skal åpnes for flere og for 

flerbruk. Det skal være et kristent og religiøst sted, men samti-

dig livssynsåpent: Det skal invitere og legge til rette for møter 

på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bak-

grunn. Stedet vil utfordre til å verne om det biologiske mangfol-

det og utviklingen av stedet skal bygge på de lokale behovene og 

mulighetene. Stedet skal vise: I et mangfoldig nærmiljø er det 

plass og muligheter til alle. 

Her er det mye å gjøre, noen aktører har allerede meldt sin inter-

esse, og dette skal utforskeres videre på i en første fase frem til 

sommeren. Godt er det at både menighetsrådet og Oslo bispe-

dømmeråd ser viktigheten av dette arbeidet og støtter dette øko-

nomisk. – Det gir frihet og armslag til å konkretisere prosjektet 

videre og alt nå planlegge en videre fase til etter sommeren. Takk 

til begge rådene! 

Livet på Ulven forblir spennende!  



AKTIVITETER 

Østre Aker menighetshus 

 Tirsdag 28.5. kl. 

17.30–19: Østre Aker 

misjonsforening. 

 Torsdag 6.6. kl. 11.30–

13.45: Åpent hus 

Vaskeriet 

 Torsdag 6.6. kl. 19–

21.30: Ungdomsklubb. 

 Torsdag 13.3. kl. 11–12: 

Babysang. 

 Torsdag 13.3. kl. 12–

13.30: Kafé. 

Haugerud kirke 

 Torsdag 23.5. kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

tidebønn (kl. 12.15). 

 Torsdag 23.5. kl. 11–

12: Babysang. 

 Tirsdag 28.5. kl. 

16.45–18.15: Supertirs-

dag. Med middag (kr. 

50,-/voksen), kafé, 

quiz, småbarnssang, 

lystenning i kirken. 

 Torsdag 6.6. kl. 19.30–

21.30: Alna Vocalis 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 26.5. kl. 11: Te-

mamesse (Om bønnen 

«Fadervår») i Hauge-

rud kirke. 

 Torsdag 30.5. kl. 11: 

Gudstjeneste på him-

melfartsdagen i Hau-

gerud kirke. 

 Søndag 2.6. kl. 11: 

Gudstjeneste for små 

og store i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 2.6. kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Pinsedag 9.6. kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Andre pinsedag 10.6. 

kl. 17: Pinsesalmer. 

Ønskekonsert i Hauge-

rud kirke. 

 Søndag 16.6. kl. 11: 

Gudstjeneste på Ska-

perverkets dag i Hau-

gerudparken. 

 Søndag 16.6. 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 106 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


