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LE-DEL-SE 

 

Det ble en fin høstfest sammen med Tore Thomassen i Haugerud 

kirke i forrige uke. Det ble fin musikk, noe å tenke over, noe å 

humre over – og kvelden ble også en påminnelse om at vi skal og 

kan være takknemlig for fellesskapet, et fellesskap som er av-

hengig av «ledelse», som Tore sa. 

Fellesskap og samhold blir til der hvor vi er med på å gjøre dette: 

 

Le – ja, vi skal ha det gøy og vi skal ha det moro, det er viktig å 

huske at det er glede alle steder, så vær med på det, gi både 

smil og latter. 

Del – alle har noe å komme med, alle har noe de kan dele, alle 

har noe andre kan ha bruk og behov for. 

Se – det er viktig å se og å bli sett, for det betyr å være verdsatt 

og anerkjent, nettopp som del av fellesskapet. 

 

Det er anstrengende og også krevende måneder som ligger bak 

oss og vi ser at vi også de kommende ukene må leve annerledes 

enn vi er vant til. 

Da var – og er! – det godt å vite at dere er med, at dere er til stede, 

både på gudstjenester, bibeltimer, samlinger for barn og unge, på 

tirsdager og torsdager, både i Haugerud kirke og i Østre Aker me-

nighetshus. Det er godt å være del av et fellesskap som står sterkt; 

både i Østre Aker og Haugerud menighet og sammen med tro-

faste lagspillere ellers. 

 

Takk for at dere er med på å virkeliggjøre dette, at dere ler, deler 

og ser. 

 

Og: Hvis noen vil være med på å forberede digital julemesse, 

skaffe gevinster, kjøpe eller selge lodd –ta kontakt!  



UTVALGTE AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Gudstjenester 
Søndag, 8. november   Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
Søndag, 15. november Gudstjeneste for små og store i Haugerud 

kirke, kl. 11.00 
 Utdeling av 4- og 6-års-bok 
Søndag, 22. november Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
 Avslutning av digital julemesse: Trekning kl. 

12.30 
 
Konsert 
Søndag, 15. november   Konsert i Haugerud kirke, kl. 19.00 

Haakon Ellingsen har tonesatt Inger Hage-
rups dikt. Vi får høre noen av disse, litt om dik-
tene og andre Hageruper. 
Kafeteria fra kl. 18.00 
Billetter kr 150/voksen og kr 50/barn 

 
Tirsdager i Haugerud kirke 
17. november, 1. desember og 8. desember 
SAMMEN  Felles samling, kl. 17.00 
      Middag, kl. 17.15 (kr 50/voksen, 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 senest kl. 12.00 samme dag 
(sm729@kirken.no / 992 39 875). 

 
Åpent hus 
Torsdag, 5. november  Åpent hus i Østre Aker menighetshus, kl. 11.30 
 
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: www.kirken.no/oah  

mailto:sm729@kirken.no
http://www.kirken.no/oah


BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller overføre penger via nett-

bank 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 tider. 

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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