
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Februar 2020 
 

 

 

  



BYGGE, BYGGE, BYGGE 

 

Jo da, vi holder på å bygge, og om en tar dette bokstavelig, så er 

Østre Aker menighetshus den største byggeplassen vi har. Det 

males, hamres og holdes på, for om ikke lenge skal huset være 

ferdig oppusset. Nå er også kjøkkenet og bordene og stolene 

bestilt, alt dette ventes i løpet av de nærmeste ukene. Derfor; 

sett av 15. mars – da bli det festivalhøymesse i Østre Aker kirke 

først og så åpning av det nyoppussede menighetshuset! 

Når huset er ferdig, så er også ungdomsklubben tilbake. Nå har 

klubben holdt til på biblioteket på Bryn skole, men fra midten 

av mars blir det klubb på menighetshuset igjen, Fellesen. Denne 

drives sammen med Samhold i Mangfold og 

Frivillighetsarbeid. Dette er et viktig ledd i å åpne opp både 

menighetshuset og Østre Aker kirke for flere samt for flerbruk. 

Og det planlegges også en ny Pådriv-samling, for nå er det snart 

et år siden sist. Flere mulige aktører har vi hatt kontakt med, så 

skal vi prøve å ta dette et skritt videre. Mer info kommer! 

I Haugerud kirke skal det nevnes to tiltak: For det første er 

menighetspedagog Piriant Sivabalachandran i gang med 

ungdomskvelder i forlengelsen av ALT – Alna lederteam, som vi 

driver sammen med Ellingsrud og Furuset menighet, her skal 

det etter hvert utvikles et klubbtilbud. Og så er han også i gang 

med, sammen med en gjeng frivillige, å etablere et tilbud etter 

Amigosklubben. Det er oppstart 28. februar – følg med, følg 

med! 

Mange andre ting er ikke nevnt, bare avslutningsvis: Vi går i 

gang med diskusjonen om hvilken form vi vil ha på fortetting og 

boligbygging på Trosterud/Haugerud. Også her jobber vi tett 

sammen med andre, blant annet Haugerud og Trosterud Vel. 

Det planlegges forskjellige måte å involvere flest mulig på – 

også her kommer det mer informasjon. 

Bygge, bygge, bygge – det er gøy når det skjer noe!  



AKTIVITETER 

Haugerud kirke 

 Tirsdag 11. februar: 

SAMMEN. Kl. 13.30–17: 

Lek, lekser, frukt. Kl. 17: 

Samling i kirka. Kl. 

17.15: Middag (kr. 50,-

/voksen). Kl. 17.45: 

Forskjellige aktiviteter. 

 Torsdag 13. februar kl. 

11–13: Torsdagslunsj. 

Med bruktmarked og 

lystenning. 

 Torsdag 13. februar kl. 

11: Babysang. 

 Torsdag 13. februar kl. 

19.30: Alna Vocalis. 

 Onsdag 11. mars kl. 19: 

Skyt ikke pianisten! Med 

Sara Aimée Smiseth. 

Inngang kr 150,-, barn 

og unge gratis. Kafeteria 

fra kl. 18. I samarbeid 

med Foreningen 

Trosterudvillaen. 

Østre Aker kirke 

 Torsdag 13. februar kl. 

15–16: 

KORiKATungdom. 

 Torsdag 13. februar kl. 

17–18.30: KORiKAT. 

Middag (kr 50,-

/voksen). 

GUDSTJENESTER 

 Søndag 16. februar kl. 11 

i Haugerud kirke: 

Gudstjeneste for store og 

små. 

 Søndag 23. februar kl. 11 

i Haugerud kirke: 

Høymesse. 

 Onsdag 26. februar kl. 

18 i Haugerud kirke: 

Skriftemålsgudstjeneste 

på Askeonsdag. 

 Søndag 1. mars kl. 11 i 

Haugerud kirke: 

Gudstjeneste for store og 

små. 

 Søndag 8. mars kl. 11 i 

Haugerud kirke: Tema- 

og prosjektgudstjeneste 

på Kvinnedagen. 

Søndagsskole. 

 Søndag 15. mars kl. 11 i 

Østre Aker kirke: 

Festivalhøymesse. 

Barnekoret KORiKAT 

medvirker og fremfører 

Egil Hovlands «Den rike 

mann og Lasarus». 

Preken ved prost Øyvind 

Stabrun. 

NB! Husk åpning av 

menighetshuset 15. mars! 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


