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SOMMERFUGL 

 

Selv om de fleste aktivitetene og tilbudene har sommerpause, så 

skjer det ting i menigheten. 

 Med god hjelp av lokale ungdommer som er på sommerjobb 

i bydel Alna og på Haugerud frivilligsentral har vi fått ryddet oss 

ut av kjøkkenet i Haugerud kirke. Takk for hjelpa! Da er det klart 

for rivning i begynnelsen av august. For i slutten av august kom-

mer det et helt nytt og moderne kjøkken. Samtidig fornyer vi ser-

vise og annet utstyr. Dette blir et skikkelig løft! 

 Særdeles hyggelig er det at Torsdagslunsjen i Haugerud 

kirke fortsetter, her kommer det folk innom og vi har tid til en 

prat. Og det gjør kanskje ikke så mye at vi har en mer enkel form 

på dette nå: Ta med matpakke, vi serverer kaffe, te og kjeks (kr. 

20,-). Bli med – vi er her hele sommeren! 

 

Og så blir det et lite sommerdikt: 

 

Den prektigkledde sommerfugl 

er fløyet fra Guds hånd. 

Han gav den gylne ringer 

og røde purpurbånd. 

Han lærte den å flyve høyt, 

høyere enn jeg er. 

Den har nok fuglens lyster, 

men ei dens dun og fjær. 

Og alle verdens mennesker 

og alle kongebud 

ei gjøre kan en sommerfugl. 

Det kan alene Gud. 

(Henrik Wergeland) 

 

Fortsatt god sommer!  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Fra torsdag 4. juli til 

torsdag 15. august er 

det «matpakketreff» 

hver torsdag kl. 11–13: 

Ta med matpakke, vi 

serverer kaffe og te (kr. 

20,-). 

Vaskeriet 

 Torsdag 22. august kl. 

11: Babysang. Med 

lunsj (kr. 30,-/person) 

etterpå. 

 Torsdag 22. august kl. 

16.45: Småbarnsang og 

KORiKAT. Middag (kr. 

50,-/voksen). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 14. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 21. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 28. juli kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 4. august kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 Søndag 11. august kl. 

11: Høymesse i Hauge-

rud kirke. 

  Dette er bare en oversikt over noen av aktivitetene! 

Sjekk www.kirken.no/oah for mer. 

 
Trosterud/Haugerud dag 
1. september rundt Trosterudvillaen 
Kl. 11 Gudstjeneste 
Kl. 12–16 Program, boder, stands, aktiviteter … 
Kan du hjelpe til på menighetens stand, ta kontakt 
(cs544@kirken.no / 482 79 062). 
 
Høstfest for frivillighet og lokalmiljø 
26. september i Haugerud kirke 
Nærmere info kommer, sett av datoen allerede nå. 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


