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KIRKEVALG 

 

Det nærmer seg kirkevalget. 8. og 9. september er det kirke-

valg og til sammen er det 3, 7 millioner medlemmer av Den 

norske kirke som er oppfordret til å avgi sin stemme. 

Vi i Østre Aker og Haugerud menighet har de siste årene under-

streket at vi ser våre fellesskap som del av lokalmiljøene. Vi vil, 

som kirke, være tilstede i hverdagen og ved livets begivenheter. I 

sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er 

åpen for alle, fra vugge til grav. 

Hvordan vil du at kirken skal være? Er du medlem, så bruk stem-

meretten din! 

Og husk at kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater 

til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget har vi mange flotte folk stiller til valg – 

takk til alle og enhver! Det er menighetsrådet som er det ansvar-

lig styret for menigheten, så dette er en viktig oppgave, for me-

nigheten og mange andre. Du finner en presentasjon av kandida-

tene og praktiske opplysninger om valget her: 

www.kirken.no/oah 

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Nomina-

sjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette er et for-

holdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange 

stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk. Vi-

dere informasjon finner du her: www.kirkevalget.no (her kan du 

lete opp Oslo bispedømme og se listene). 

Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over 

mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og 

økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettfer-

dighet, omsorg, musikk og misjon. 

 

Bruk stemmeretten din – og godt valg! 

  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Frem til torsdag 5. sep-

tember er det «mat-

pakketreff» hver tors-

dag kl. 11–13: Ta med 

matpakke, vi serverer 

kaffe og te (kr. 20,-). 

 Torsdag 29. august kl. 

11: Babysang. 

 Fredag 30. august kl. 

19–21: Amigos 

 Tirsdag 3. september 

kl. 16.45: Supertirsdag. 

Middag (kr. 50,-/vok-

sen), klubb, småbarns-

sang. 

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 25. august kl. 

11: Høymesse i Hauge-

rud kirke. 

 Søndag 1. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

store og små i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 1. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

store og små i Troste-

rudvillaens hage. 

 Lørdag 7. september 

kl. 11: Konfirmasjons-

gudstjeneste i Hauge-

rud kirke. 

 Søndag 8. september 

kl. 11: Konfirmasjons-

gudstjeneste i Østre 

Aker kirke. 

 Søndag 8. september 

kl. 11: Gudstjeneste for 

store og små i Hauge-

rud kirke. Utdeling av 

4- og 6-års-bok. 

  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 … 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


