
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

September/oktober 2019 
 

 

 

  



KIRKEVALG, KONFIRMASJON OG STABSTUR 

 

Kirkevalget er gjennomført, Østre Aker og Haugerud menighet 

har et nytt menighetsråd. Takk til alle som stilte til valg. 

Og takk til alle som de siste fire årene har sittet i menighetsrådet 

og har styrt menigheten, med engasjement, ståpåvilje og ganske 

visst en smule frustrasjon innimellom. Det er mye å forholde seg 

til og rammene er ikke alltid så romslige at alt kan gjennomføres. 

Nå gleder vi oss til at det nye rådet konstituerer seg i slutten av 

oktober og tar fatt på oppgavene. Mye av det som har vært skal 

fortsette, men så håper vi på nye impulser og innspill. Det blir 

spennende. Husk at du kan lese valgresultatet her: https://kir-

ken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostrea-

keroghaugerud/toppartikkel/valgresultat%202019/ 

 

Vi skal ikke glemme at det har vært konfirmasjon. Det ble to flotte 

dager, både i Haugerud kirke og i Østre Aker kirke. Og med ny 

menighetspedagog på plass, ser vi frem til videre arbeid for barn, 

unge, ungdom og unge voksne. 

 

I skrivende stund er staben 

på stabstur i Tønsberg. 

Det er fint å kunne samles 

på den måten, å tenke noen 

lengre tanker, tenke strategi, 

fordype seg litt mer i de 

forskjellige fagfelt vi samlet 

sett representerer. 

Vi er heldige som får jobbe 

i Østre Aker og Haugerud. 

 

God høst! 
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AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Torsdag 17. oktober kl. 

11–13: Torsdagslunsj. 

Med bruktmarked og 

lystenning (kr. 40,-

/person). 

 Torsdag 17. oktober kl. 

19.30: Alna Vocalis 

 Onsdag 23. oktober kl. 

19: Bibeltime med bis-

kop em. Laila Riksaa-

sen Dahl 

 Torsdag 24. oktober kl. 

11: Babysang 

Østre Aker menighetshus 

 Fredag 18. oktober kl. 

18 – 20: Ungdoms-

klubb Fellesen (fra 12 

år og oppover) 

 Torsdag 24. oktober kl. 

17.15: KORiKAT 

Vaskeriet 

 Torsdag 17. oktober kl. 

11: Babysang. Med 

lunsj (kr. 30,-/person) 

etterpå. 

 Torsdag 17. oktober kl. 

16.45: Småbarnsang og 

KORiKAT. Middag (kr. 

50,-/voksen). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 2o. oktober kl. 

11: Høymesse på Dia-

koniens dag i Hauge-

rud kirke. Fokus: TV-

aksjonen til CARE. 

Søndagsskole. 

 Søndag 27. oktober kl. 

11: Gudstjeneste på 

bots- og bønnedag. Al-

minnelig skriftemål. 

Fokus: Flyskam og kli-

mahåp. 

 Søndag 27. oktober kl. 

19: Jazzmesse med en-

semblet Hymn og 

sangsolist Eira Sjaa-

stad i Østre Aker kirke. 

 Lørdag 2. november kl. 

13–17: Kafé på menig-

hetshuset i anledning 

Allehelgensdag. 

 Søndag 3. november 

kl. 11: Allehelgensguds-

tjeneste i Østre Aker 

kirke. Groruddalen 

prosjektkor deltar. 

 Søndag 3. november 

kl. 11: Allehelgensguds-

tjeneste i Haugerud 

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 

Vipps 11 565 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


