
NYHETSBREV august 2021 
 

Østre Aker og Haugerud menighet 
 
 
MED BLANKE ARK  
av konstituert sokneprest Sara Moss-Fongen 
 
Helt siden jeg selv startet i førsteklasse i 1994, har august måned gitt en følelse 
av å starte opp med noe nytt. Jeg tror også voksne, med eller uten skolebarn, 
ofte går august i møte med forventning. I skolens sommerferie er det mye som 
er stengt, men samtidig som skolen starter våkner liksom Oslo til live igjen.  
 
Høsten 2021 er det knyttet ekstra stor spenning til. Hvordan blir 
smittesituasjonen utover høsten? Fortsetter den gradvise gjenåpningen i 
hovedstaden som lovet, eller vil vi (enda en gang) bli satt tilbake igjen?  
 
I staben har vi valgt å starte høsten litt varsomt, samtidig som vi forsøker å ha 
et bredt tilbud til alle som ønsker å komme til kirkene. Is på kirketrappa kan 
være en fin erstatning hvis smittevern gjør kirkekaffe i menighetssalen 
vanskelig. Torsdags-gjengen tar fortsatt med matpakke framfor å komme til 
dekket bord. Konfirmantene har mye undervisning ute.  
 
Tiden som har gått siden mars 2020 har i alle fall lært meg at det ikke er 
mengden av kaker som avgjør hvor verdifullt det er å treffes i kirken. Det er 
nettopp det å treffes som er verdifullt!  
 
Jeg håper å se dere alle sammen i løpet av det neste semesteret, og at de som 
ønsker det, finner sin plass i gudstjenestene og de andre aktivitetene som 
finnes i månedene framover.  
 
Velkommen inn! Gud som har skapt oss har bruk for enhver. 
Du er verdifull og viktig.  
Velkommen inn! Gud som har skapt oss har bruk for enhver.  
Du er verdifull og viktig her.  
 Salme 541, «Det fins et hellig kall til å forandre»  

 



HVA SKJER I MENIGHETEN?   

Dåp og vielser 

Dåp og vielser kan gjennomføres som vanlig i begge kirkene våre. Vi leier også 

ut lokaler til selskap igjen. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale tid.  

 

Smittevern 

- Hold en meter avstand til andre enn din husstand.  

- På noen arrangementer ønsker vi forhåndspåmelding. Deltakere på alle 

arrangementer registreres med tanke på smittesporing.  

- Din vaksinestatus har dessverre ikke noe å si når det gjelder hvilke regler du 

må følge på menighetens arrangementer. Også vaksinerte må holde anbefalt 

avstand til andre enn sine egne nærkontakter. Det er fordi kirken skal være 

åpen og trygg for alle uansett helsetilstand.  

 
Gudstjenester i Haugerud kirke – hver søndag kl. 11.00! 
15. august: For små og store, med utdeling av 6-årsbok. Prest: Moss-Fongen 
22. august: Høymesse. Dåp. Prest: Ole K. Sand 
29. august: Gudstjeneste utenfor Trosterud-villaen. Prest: Moss-Fongen 
5. september: Høymesse. Utdeling av misjonsbøsser. Prest: Øyvind Stabrun 
 
Tur-gruppe  
Bli med på tur annenhver tirsdag kl. 14.00 -16.00! Ta med niste, drikke og 
sitteunderlag. Deltakere får info om oppmøtested. Datoer framover: 24.8, 7.9, 
21.9. Påmelding til Anne Stige Beck, 40 81 40 60. 
 
Matpakkelunsj 
Det er matpakkelunsj i Haugerud kirke hver torsdag kl. 11.30 - 13.00. Ta med 
niste, vi serverer kaffe/te og noe søtt til kaffen. (20 kr.)  

Bruktmarked 
I Haugerud kirke, underetasjen, lørdag 14. juni kl. 11.00 -14.00. Enkel kafeteria. 
Velkommen til hyggelig kaffeprat og god handel. Posesalg!!  

Babysang  
Det er babysang hver torsdag i Haugerud kirke kl. 11.00 fra 19. august. 
Påmelding til Sara Moss-Fongen på e-post: sm729@kirken.no.  

Bibeltimer i menighetssalen 
De populære bibeltimene ledes denne høsten av Hans Arne Akerø. Tema: 
Bibelsk grunnlag for kirkens liturgi. 1., 15. og 29.9 kl. 19.00.  
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SAMMEN i Haugerud kirke 
SAMMEN med middag og ulike aktiviteter starter opp igjen 14. september.  

Sommerfest i Ulvenhagen  
Vaffelfredagen har samlet mange utenfor Østre Aker menighetshus i sommer. 
Det populære tiltaket er en del av arbeidet med å etablere Ulvenhagen, der 60 - 
70 ungdommer puljevis har hatt sommerjobb finansiert av NAV. De har arbeidet 
med liv og lyst og noen har faktisk kommet tilbake og jobbet gratis etter at deres 
periode var over! Kanskje ser vi mer til dem en senere anledning?  
 
Nå går denne sommerens arbeid for ungdommene mot slutten, og det markeres 
med sommerfest fredag 13. august. Der utvides vaffelfredagen med grilling (ta 
med egen grillmat), hennamaling og plantebyttemarked - ta gjerne med en 
stikling og bytt til deg en ny, spennende plante! Alle er velkommen! 
 
Konfirmasjoner 
Lørdag 4. september er det ti konfirmanter i Haugerud kirke og søndag 5. 
september er det tolv konfirmanter i Østre Aker kirke. Gudstjenestene er kun for 
inviterte på grunn av begrenset antall plasser. Vi gratulerer med dagen!  
 
Konstituert sokneprest 
Det var tidligere varslet at Jon Aalborg skulle komme og vikariere fra 1. oktober. 
Han kommer ikke likevel. Sara Moss-Fongen er konstituert sokneprest fram til 
nyttår. Ta godt imot de vikarprestene vi vil få glede av i løpet av høsten!  
 
 

 
 
 



For kontakt og mer informasjon:  

 
Telefon: 23 62 97 40 

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

Nettside: www.kirken.no/oah 

Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

Du finner også filmer på menighetens YouTube-konto. 

 

Kontoret i Haugerud kirke er for tiden ikke betjent til faste tider.  

 
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet? Send e-post til Sara Moss-Fongen 
sm729@kirken.no eller ring menighetskontoret.  
 
Haugerud kirke      Østre Aker kirke 
Haugerudsenteret 47     Ulvenveien 106 
0673 Oslo       0665 Oslo 
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