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SOMMER 

 

På søndag var det årsmøte, og en rikholdig årsmelding for 2018 

kunne legges frem. Det er mye å være takknemlig for. 

 Samtidig ser vi at gudstjenestebesøket går ned, og det er en 

utfordring for hele menigheten. Her bør vi tenke nytt, belyse flere 

sider og komme tettere i kontakt med flere. Utvilsomt er felles-

skapet i og rundt gudstjenesten viktig for mange. 

 Det siste året har også vist at menighetsrådet har god kon-

troll på økonomien. På tross av større oppussing av leiligheten i 

menighetshuset og innkjøp av flygel er økonomien solid. Det er 

et godt utgangspunkt for årene som kommer. 

 

Nå kan altså sommeren komme, de fleste aktivitetene og tilbu-

dene har sommerpause. Det blir en siste babysang i Haugerud 

kirke nå på torsdag, så er det også sommer for babyene og deres 

foreldre. 

 Da er det viktig å minne om at Torsdagslunsjen i Haugerud 

kirke fortsetter, om enn i mer enkle former, gjennom hele som-

meren. Ta med matpakke, vi serverer kaffe, te og kjeks (kr. 20,-). 

Bli med! 

 

To opplysninger til: 

 I løpet av gudstjenestene 30. juni, 7., 14. og 21. juli skal for-

tellingen om Josef stå sentralt og danne utgangspunktet for pre-

kenene. Det kan være fint å følge hele fortellingens løp. 

 Og: på søndag 16. juni var det Ulvenfestival og det har kom-

met inn mange ideer til fremtidig bruk av både menighetshuset 

og det grønne området bak Ulvensplitten. Men vi vil at du skal 

være med: Har du flere ideer, så besøk www.oak.paadriv.no og si 

din mening! 

 

God sommer!  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Torsdag 20. juni kl. 11–

13: Torsdagslunsj. Med 

tidebønn (kl. 12.15). 

 Torsdag 20. juni kl. 11–

12: Babysang. 

 Fra 4. juli til 15. august 

er det «matpakketreff» 

hver torsdag kl. 11–13: 

Ta med matpakke, vi 

serverer kaffe og te (kr. 

20,-). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 23. juni kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 30. juni kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 7. juli kl. 11: 

Høymesse i Østre Aker 

kirke. 

 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. 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


