
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Desember 2019 
 

 

 

  



JUL, JUL, STRÅLANDE JUL 

 

Da er det allerede andre søndag i advent og det skjer en hel del 

ting, det er flott. Julemessen ligger bak oss, det var virkelig gøy, 

masse folk og god stemning. Takk til alle som har bidratt, på 

den ene eller andre måten. Vi har hatt konsert med St. 

Hallvard-guttene og skal ha Vi synger julen inn med flere lokale 

aktører – og det har vært julegrantenning på Ulven torg hvor 

juletreet har fått form av en lydinstallasjon. Det flott å ha 

kontakt med det som skjer på Ulven, vi får sikkert til et godt 

samarbeid rundt Østre Aker kirke, alt ligger til rette for det! 

Og igjen er det mange barnehagebarn og skoleelever som 

kommer til kirkene våre i disse dager. Det er både hyggelig og 

morsomt og det er samtidig mer enn det; det er vårt bidrag til 

en lokal kultur, her hvor vi bor. Vi er med på å forme stedene 

ved å gi våre stemmer inn i det, og er heldig at vi i disse møtene 

får lytte til andres stemmer også. 

Så er det bare å minne om noen arrangementer i Haugerud 

kirke spesielt: 

 Tirsdag 10. desember kl. 16.45: Julevandring 

Grøtservering kl. 16.45, julevandring fra kl. 17.15: Et 

julespill der alle blir deltakere. Vi lager ulike stasjoner i 

kirkerommet, og forteller om Keiser Augustus, Maria og 

Josef, gjeterne på marken, fødselen i stallen og de tre vise 

menn. Underveis synger vi også noen kjente julesalmer. 

Samlingen avsluttes kl. 18.00 

 Tirsdag 24. desember kl. 17.15: Julaften for alle 

Gløgg, julemiddag, dessert, kaffe, kaker, juletregang, 

nissen kommer med gave til alle. Vil du være med (kr 100,-

/voksen), ta kontakt med diakon Anne Stige Beck 

(ab888@kirken.no // 408 14 060). 

 

Fredfull adventstid!  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Torsdag 12. desember 

kl. 11–13: 

Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

lystenning. 

 Torsdag 19. desember 

kl. 11–13: 

Torsdagslunsj. Med 

bruktmarked og 

lystenning. 

 Fredag 20. desember 

kl. 17:30: Julenatt 

(ticketmaster.no). 

Ellingsrud kirke 

 Fredag 27. desember 

kl. 15–20: Romjulsfest. 

Værestedet serverer 

pinnekjøtt (kr 30,-

/person). Info: diakon 

Cate-Helen Andersen 

(ca984@kirken.no / 23 

62 97 00). 

Vaskeriet 

 Torsdag 12. desember 

kl. 11: Babysang. 

 Torsdag 12. desember 

kl. 16.45: Småbarnsang 

og KORiKAT. Middag 

kr 50,-/voksen. 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 15. desember 

kl. 11 i Haugerud kirke: 

Høymesse. 

 Søndag 22. desember 

kl. 11 i Haugerud kirke: 

Høymesse. 

 Tirsdag 24. desember 

kl. 14.30: Gudstjeneste 

for store og små i 

Haugerud kirke. 

 Tirsdag 24. desember 

kl. 15: Gudstjeneste for 

store og små i Østre 

Aker kirke. 

 Tirsdag 24. desember 

kl. 16: Gudstjeneste for 

store og små i 

Haugerud kirke. 

 Onsdag 25. desember 

kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste i 

Haugerud kirke. 

 Torsdag 26. desember 

kl. 17: Julesalmer. 

Ønskekonsert i 

Haugerud kirke. 

Etterpå spiser vi rester 

fra julaften. 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


