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HØSTENS VAKRE FARGER OG AVSKJEDENS STUNDER 

 

Høstfargene er fine nå, på Haugerud, rundt senteret og bort mot Troste-

rud, og rundt Østre Aker kirke, kirkegården og langs pilegrimsleden. 

Det er fine farger, og selv om det er grått, så kan en ane at det er et fint lys 

bak skyene. Vi trenger det. 

 

Fortsatt konsentrerer vi aktivitetene rundt tirsdager og torsdager, med 

noen få unntak – det er godt og verdifullt å kunne samles. 

Og noen ivrige folk har satt i gang med frivillig arbeid rundt Haugerud 

kirke; inngangsdøra er nymalt, en del av fasaden skal spyles. Og mer skal 

det bli. Takk for innsatsen så langt! 

Dette engasjementet går godt sammen med at menighetsrådet skal se på 

muligheten for å få gjort noe med både inngangspartiet i underetasjen i 

Haugerud kirke og med menighetssalen. 

 

Fine farger, fine aktiviteter, og samtidig går vi inn i den mørkere tiden og 

vi nærmer oss også Allehelgen. 

Det blir gudstjenester kl. 11 i både Haugerud kirke og i Østre Aker kirke på 

Allehelgensdag, 1. november. I Østre Aker kirke blir Groruddalen prosjekt-

kor sammen med oss denne dagen og bidrar med Franz Schuberts Messe 

i G-dur. I Haugerud kirke blir det framført musikk av Thore Haukner, det 

er Natalia Eliseeva og Torolf Mørk Karlsen som står for dette. Tradisjonen 

tro skal vi også lese navnene på alle som har gått bort det siste året, dette 

skjer i begge kirker. 

I tillegg til det er det Åpen kirke i Østre Aker kirke både lørdag og søndag 

(se neste side). 

 

I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på Møteplassen – ung i sorg. 

Det er et nylig oppstartet sorgstøttetilbud for unge i alderen 13–20 år. Til-

budet er gratis og livssynsåpent, for mer info se: www.facebook.com/ung-

isorg 

 

Det er mye som skjer og hverdagen er annerledes, og høsten kan være så 

mangt. Da er det godt å kunne møte denne årstida sammen, nyte høstfar-

gene og minne hverandre om lyset i bladene og bak skyene. 
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UTVALGTE AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Gudstjenester 
Søndag, 11. oktober  Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
         Gudstjeneste for små og store i Østre Aker kirke, kl. 11.00 
         KORiKAT deltar. Utdeling av 4- og 6-års-bok. 
Søndag, 18. oktober  Tema- og prosjektgudstjeneste i Haugerud kirke, kl. 11.00 
         TV-aksjonen: Et hav av muligheter. Diakoniutvalget deltar. 
Søndag, 25. oktober  Gudstjeneste med nattverd i Haugerud kirke, kl. 11 
         Alminnelig skriftemål. 
 

I forbindelse med Allehelgen blir det Åpen kirke i Østre Aker kirke både på lørdag, 
31. oktober, kl. 13.00–17.00, og på søndag, 1. november, fra gudstjenestens slutt og 

fram til kl. 16.00. 
 
Bibeltime 
Onsdag, 14. oktober Møt biskop Laila R. Dahl i Haugerud kirke kl. 19.00 

Tema: Kirkens folk som bærere av håpet om positiv endring av 
fremtiden. 

 
Konsert 
Onsdag, 21. oktober Konsert i Haugerud kirke, kl. 19.00 

Sara A. Smiseth: Agathe Backer Grøndahl 
Mer info: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/me-
nigheter/ostreakeroghauge-
rud/info/agathe%20backer%20gr%C3%B8ndahl/ 

 
Tirsdager i Haugerud kirke 
13. og 20. oktober og 3. november 
SAMMEN Felles samling, kl. 17.00 

Middag, kl. 17.15 (kr 50 per person, gratis opp til 12 år) 
    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 se-
nest 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 «matpakkelunsj». Vi serverer 
kaffe og te (kr 20). Kirka står åpen. Enkel lystenning kl. 12.15. 

 
For fullstendig oversikt se nettsida vår: www.kirken.no/oah 

 
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 bidra? Bli med på kurs 5. okto-
ber kl. 17.00 i Haugerud kirke. 
Ta kontakt med Carsten Schuerhoff! (cs544@kirken.no / 482 79 062)  
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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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