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ØSTRE AKER – DET ER HER DET SKJER 

 

Det er mye som skjer i og rundt Østre Aker kirke. Vi har samtaler med 

Gravferdsetaten, Plan- og bygningsetaten, Pådriv og Norges miljø- og bio-

vitenskapelige universitet; vi vil gjerne få etablert en parsellhage på områ-

det som kalles Urnelunden, altså det som ligger bortenfor Ulvensplitten. 

Dette går veldig godt sammen med bydel Alnas engasjement rundt Ulven-

jordet. Her skjer det mye positivt og det i samspill med folk som bor der 

(se gjerne www.alnainvolverer.no – her kan du gi din stemme til forskjel-

lige forslag, blant annet til menighetshuset som felleshus for ungdommer). 

Menighetshuset står ferdig og er klart til bruk, og på tross av korona, så er 

utleie i gang. De første tilbakemeldingene er veldig positive, folk er forn-

øyde og det gleder oss. Ta gjerne kontakt, så kan vi informere om mer. 

Det er mange som har ventet på å ta huset i bruk igjen og vi er nå så heldige 

at vi kan få til dette: 

I løpet av høsten blir det fire samlinger med Åpent hus 

• 17. september, kl. 11.30–13.00 

• 1. oktober, kl. 11.30–13.00 

• 5. november, kl. 11.30–13.00 

• 19. november, kl. 11.30–13.00 

Og torsdag 3. september starter også barnekoret KORiKAT opp igjen, det 

blir øvelser hver torsdag framover. Ta kontakt med kantor Ieva Berzina 

om du lurer på noe (ib295@kirken.no / 402 35 992). 

Når det skjer mye, bringer det med seg forandringer. En stor forandring 

for menigheten blir at prest Heinke Foertsch slutter hos oss og går over i 

en seniorprest-stilling i prostiet. 

Heinke var sokneprest i 

Østre Aker menighet i en årrekke 

og ble så menighetsprest etter 

sammenslåingen med Haugerud 

menighet. Som prest har hun krysset 

manges veier og har dessuten vist stort 

engasjement for både KORiKAT og kultur 

i og rundt Østre Aker kirke. Derfor er det på sin plass å markere avskjeden 

med gudstjeneste og kirkekaffe. Dette skjer søndag 20. september kl. 11.00 

i Østre Aker kirke. Vel møtt!  

http://www.alnainvolverer.no/
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UTVALGTE AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Gudstjenester 
Søndag, 6. september  Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
           Sammen med Korsveibevegelsen, 
           preken ved Sigmund Gulliksrud 
Søndag, 13. september  Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 

NB! Menighetens årsmøte samt menighetsmøte 
etter gudstjenesten! 

Søndag, 20. september Høymesse i Østre Aker kirke, kl. 11.00 
           Avskjed med prest Heinke Foertsch 
 
Bibeltime 
Onsdag, 2. september  Bibeltime med biskop Laila R. Dahl i Haugerud 

kirke kl. 19.00 
           Håp for meg. Våre håp og Guds håp for oss. 
 
Tirsdager i Haugerud kirke 
8. september og 22. september 
SAMMEN  Felles samling, kl. 17.00 

Middag, kl. 17.15 (kr 50 per person, gratis opp til 12 år, 
kaffe til de voksne etterpå) 

      Tassetreff (0–2 år, kl. 17.45–18.15) 
      Knøtteklubb (3–5 år, kl. 17.45–18.15) 
      Superklubb (for skolebarna, kl. 17.45–18.30) 
På grunn av smittevern ønsker vi uforpliktende påmelding til Sara Moss-
Fongen senest kl. 12.00 samme dag (sm729@kirken.no / 992 39 875) 
 
Torsdager i Haugerud kirke 
Babysang      Sang, musikk og bevegelse for de minste, kl. 10.45 

De fleste gangene blir det servering av kaffe/te, ta 
gjerne med niste  og et teppe til å legge på matten. 

Torsdagslunsj    Kaffe, te, mat og fellesskap, kl. 11.00–12.30 
Torsdagslunsjen gjennomføres som «matpakke-
lunsj». Vi serverer kaffe og te (kr 20). Kirka står 
åpen. Enkel lystenning kl. 12.15. 

 
 
Mange setter stor pris på kirkekaffe. Nå er det imidlertid smittevern å 
tenke på – og vi trenger hjelp til gjennomføringen. Kan du tenke deg å bi-
dra? 
Ta kontakt med Carsten Schuerhoff! 
(cs544@kirken.no / 482 79 062)  

mailto:sm729@kirken.no
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BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller overføre penger via 

nettbank til konto 1506.25.86157 eller via Vipps 11 565. 

 

Vi har hatt svært reduserte inntekter siden 12. mars, 

støtt opp om aktivitetene våre! 

 

Kontakt oss 

Telefon: 23 62 97 40 

E-post: post.oah.oslo@kirken.no 

Nettside: www.kirken.no/oah 

Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

Kontoret i Haugerud kirke er for tiden ikke betjent til faste ti-

der. Ta kontakt for avtale. 

 

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 
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