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NYTT ÅR, NYE MULIGHETER 

 

Da har vi julehøytiden lagt bak oss – og fint ble det. Godt 

besøkte gudstjenester i både Østre Aker og Haugerud kirke, 

med en fin julaftensfeiring i Haugerud. Atter en gang takk til 

alle frivillige og våre trofaste støttespillere! 

Nå har vi tatt fatt på det nye året og gyver løs, også det er gøy. Vi 

utvider vårt tirsdagstilbud – Supertirsdag blir til SAMMEN! 

Annenhver tirsdag blir det fullt program i Haugerud kirke for 

både små og store. Bli gjerne med, du også! 

Og selvsagt fortsetter vi med mye av det vi kjenner til. 

Torsdagslunsjen er kjært for mange, og nå blir det Babysang i 

Haugerud kirke hver torsdag. Det er flott at vi kan legge til rette 

for generasjonsoverskridende møteplasser på denne måten. 

Oppussingen av menighetshuset går sin gang, i disse dager 

bestilles kjøkken og møbler. Det betyr at KORiKATungdom og 

KORiKAT øver i kirka inntil videre. 

Vi er så heldige at vi fortsatt har Søndagsskole i Haugerud kirke. 

Her er det behov for flere som er med å dra lasset. Synes du et 

arbeid rettet mot barn og unge er både viktig, gøy og givende, ta 

gjerne kontakt. 

Helt avslutningsvis: Islamic Cultural Center har åpnet en moské 

i Haugerudsenteret, det var en flott åpning 16. januar, og på 

mange måte en oppløftende kveld. Fortellingen om vårt 

nærmiljø er, på tross av opp- og nedturer også en god fortelling. 

Det er mange som vil, på sitt vis og på sin måte, være med på å 

skrive fortellingen videre, det er bra. Og her har vi, som Østre 

Aker og Haugerud menighet, så absolutt noe å bidra med. 

 

Måtte det bli et godt år! 

  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Torsdag 23. januar kl. 

11–13: Torsdagslunsj. 

Med bruktmarked og 

lystenning. 

 Torsdag 23. januar kl. 

11: Babysang. 

 Tirsdag 28. januar: 

SAMMEN. Kl. 13.30–17: 

Lek eller lekser, 

servering av frukt. Kl. 17: 

Felles samling i kirka. 

Kl. 17.15: Middag (kr. 

50,-/voksen). Kl. 17.45: 

Aktiviteter (Småtass-

treff, Knøtteklubb, 

Superklubb, kaffe) 

 Torsdag 30. januar kl. 

19.30: Alna Vocalis. 

 Søndag 9. februar kl. 18: 

Vinterkonsert med 

lokale aktører. Gratis 

inngang. Kafeteria. 

Østre Aker kirke 

 Torsdag 23. januar kl. 

15–16: 

KORiKATungdom. 

 Torsdag 23. januar kl. 

17–18.30: KORiKAT. 

Middag (kr 50,-

/voksen). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 19. januar kl. 11 i 

Haugerud kirke: 

Høymesse. Utdeling av 

misjonsbøsser og besøk 

fra Himalpartner. 

Preken ved Mette 

Bergstrøm. 

Søndagsskole. 

 Søndag 26. januar kl. 11: 

Gudstjeneste. 

Presentasjon av årets 

konfirmanter. 

 Søndag 2. februar kl. 11: 

Høymesse i Haugerud 

kirke. 

 Søndag 9. februar kl. 11: 

Gudstjeneste i Haugerud 

kirke. Sammen med Den 

Eritreiske Evangelisk 

Lutherske Kirke i Norge 

og Jesus Christ Full 

Power Church. 

 Søndag 9. februar kl. 11: 

Gudstjeneste for små og 

store i Østre Aker kirke. 

Tårnagenthelg (info: 

Piriant 

Sivabalachandran 

(ps332@kirken.no)). 

KORiKAT medvirker. 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


