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JULEMESSE 

 

Nå nærmer julemessen 23. november seg med stormskritt. 

Julemessekomiteen har jobbet bra, mange hyggelige folk har 

gitt mange fine gevinster, både til hovedlotteri og til åresalg, 

mange har sagt de bidrar med kaker. Fra kl. 11 og frem til kl. 15 

fylles Haugerud kirke med masse tilbud til både barn og voksne. 

Det blir musikk, allsang, salg, bruktmarked, kafeteria, 

aktiviteter for barn – en trivelig dag for alle folk i Haugerud 

kirke. 

Og så har vi hatt et nytt byggemøte hvor vi har avklart at 

oppussingen av menighetshuset starter 9. desember og er 

avsluttet til 24. februar. Dette er en stor investering på nesten 

tre millioner kroner, men det gjenstår noe arbeid når det gjelder 

interiør, møblement og kjøkken. 

Da er det godt at det nye menighetsrådet er i gang, en fin gjeng 

av både nye og erfarne folk. Det er det vi trenger nå, for det er 

mange oppgaver som venter. Vi er fremdeles med i 

diskusjonene rundt utformingen av det nye 

Trosterud/Haugerud og vi er helt klart med når det lages planer 

og strategier for Kirken i Hovinbyen, blant annet er vi vertskap 

for et seminar 25. november hvor alle menighetene som har del 

i Hovinbyen samles i menighetshuset. 

Til slutt vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at vi sammen med 

Foreningen Trosterudvillaen og Bryn Rotaryklubb inviterer vi til 

konsert med St. Hallvard-guttene 3. desember kl. 19 i Haugerud 

kirke. Billetten koster 200,-/50,- og det blir kafeteria fra kl. 18. 

Som om alt dette ikke var nok: Også i år inviterer vi til «Julaften 

for alle» fra kl. 17.15 i Haugerud kirke. Vil du være med, ta 

kontakt med diakon Anne Stige Beck (ab888@kirken.no // 408 

14 060). 

 

Mye som skjer – du verden, det er gøy!  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Torsdag 21. november 

kl. 11–13: 

Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

lystenning. 

 Torsdag 21. november 

kl. 11: Babysang. 

 Torsdag 21. november 

kl. 19.30: Alna Vocalis. 

 Lørdag 23. november, 

kl. 11–15: Julemesse. 

Østre Aker menighetshus 

 Fredag 22. november 

kl. 18–20: 

Ungdomsklubb 

Fellesen (fra 12 år og 

oppover) 

Østre Aker kirke 

 LysVåken. Samling på 

lørdag og gudstjeneste 

på søndag. Med 

overnatting i kirken! 

Påmelding til 

menighetspedagog 

Piriant 

Sivabalachandran 

(ps332@kirken.no). 

For alle 10-, 11- og 12-

åringer. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 24. november 

kl. 11 i Haugerud kirke: 

Tema- og 

prosjektgudstjeneste: 

Lytt til barn. 30 år med 

barnekonvensjonen. 

 Søndag 1. desember kl. 

11 i Østre Aker kirke: 

LysVåken-

gudstjeneste. 

KORiKAT deltar. 

 Søndag 1. desember kl. 

11 i Haugerud kirke: 

Gudstjeneste med 

fokus på Himalpartner, 

innsamling av 

misjonsbøsser og 

presentasjon av det 

nye menighetsrådet. 

Søndagsskole. 

 Søndag 8. desember kl. 

11 i Haugerud kirke: 

Høymesse. 

 Søndag 8. desember kl. 

18: Vi synger julen inn. 

Fri entré. 

 Søndag 15. desember 

kl. 11 i Haugerud kirke: 

Høymesse. 

  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 å få tilsendt nyhetsbrevet? 

Send e-post til: cs544@kirken.no 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 106 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


