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Å KOMME I GANG IGJEN 

 

Med gårsdagens skolestart er ferietida ubønnhørlig slutt for de 

aller fleste, nå gjelder det å komme i gang igjen. Smittesituasjo-

nen legger en demper på det hele, det er naturlig. Hvis vi trodde 

at alt ville være tilbake til det normale igjen, så er det ikke det. 

Det er fortsatt en del regler vi må forholde oss til. 

 

Men, vær viss på at både frivillige og ansatte har stått på i de siste 

ukene med håp om å få til et godt, gjennomarbeidet og trygt høst-

program for så mange som mulig: 

Fra og med torsdag (20. august) er det Babysang igjen – og det 

hver uke framover unntatt i høstferien. 

Torsdagslunsjen fortsetter som den har gjort i løpet av hele som-

meren og det er hyggelig at det stadig var folk innom! 

Tirsdagens SAMMEN starter opp 25. august, med nye tilbud. Det 

blir både Tassetreff, Knøtteklubb og Superklubb samt middag for 

alle (se nedenfor for nærmere informasjon). 

Og selvsagt er det mye annet som også starter opp igjen, følg med 

på nettsida www.kirken.no/oah 

 

To siste ting som ikke skal glemmes: Inngangspartiet til Hauge-

rud kirke nærmer seg ferdigstillelse. Det gjenstår kun litt finpuss 

og maling. Dette har vært et kostbart og omfattende prosjekt, 

så om noen vil støtte oppussingen økonomisk, er vi takknemlig 

for det. Og alle monner drar! 

Dessuten: Det er klart for 

konfirmasjonene 

noe vi gleder oss sort til, 

både i Østre Aker kirke 

og i Haugerud kirke, 

første helga i september! 

  



UTVALGTE AKTIVITETER OG TILBUD 
 
 
 
Gudstjenester 
Søndag, 23. august  Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
Søndag, 30. august  Gudstjeneste i Trosterudvillaens hage, kl. 11.00 
          NB: Værforbehold! Ved dårlig vær: 
          Haugerud kirke 
Lørdag, 5. september Konfirmasjon i Haugerud kirke, kl. 10.30 
          Konfirmasjon i Haugerud kirke, kl. 12.00 
          Konfirmasjon i Haugerud kirke, kl. 13.30 
Søndag, 6. september Konfirmasjon i Østre Aker kirke, kl. 11.00 
          Konfirmasjon i Østre Aker kirke, kl. 12.30 
          Høymesse i Haugerud kirke, kl. 11.00 
          Sammen med Korsveibevegelsen, 
          preken ved Sigmund Gulliksrud 
 
Tirsdager i Haugerud kirke 
25. august og 8. 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. 11.00 
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. 

 
 
 

Se kalenderen på nettsida for fullstendig oversikt og 
utfyllende informasjon: 

www.kirken.no/oah  



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: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


