Kontakt oss
For informasjon om husfellesskap og medliturg/
kirkevert,
kontakt sokneprest@haslum-menighet.no
For informasjon om kirkekor,
kontakt knut@haslum-menighet.no
For informasjon om frivillighet,
kontakt diakon@haslum-menighet.no
For informasjon om kulturgruppe,
kontakt sigrid.eline@baerum.kirken.no
Du kan også kontakte oss på
e-post: post@haslum-menighet.no
og telefon: 67 500 500.
På facebook og på hjemmesiden vår finner du mer
informasjon.

www.haslum-menighet.no
Lik oss gjerne på facebook for mer informasjon:
Haslum kirke

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet
Haslum
menighet

Tilbud for voksne
Våren 2018 i Haslum menighet

Januar

Februar

Tor 11.
Søn 28.

Oppstart kirkekor
Gudstjeneste i haslum kirke: Bibeldagen.
Gjestepredikant Hans Olav Mørk

Ons 31.

Formiddagstreff: Per Døving

Tor 1.
Man 5.

Salmekveld i Haslum kirke
Ringhøyden Seniorsenter: Livet i salmenes
bok
Gudstjeneste for store og små i
menighetshuset kl. 17.00.
Åpen lunsj
Skriftemålsgudstjeneste kl. 19.00
Formiddagstreff: Jon Olav Hjelde

Søn 11.
Ons 14.
Ons 14.
Ons 28.

Mars

Ons
Søn
Ons
Tor

14.
18.
21.
29.

Fre 30.

April

Søn 1.
Søn 8.
Ons 11.
Man 16.
Ons 25.

Mai

Juni

Søn 6.

Åpen lunsj
Maria Budskapsdag-Solidaritetsgudstjeneste
Formiddagstreff: Carl Traaen
Skjærtorsdag:
Kveldsmåltid på menighetshuset kl. 18.30.
Påmelding til sokneprest, tlf.: 922 11 138
Kveldsgudstjeneste kl. 20.00
Langfredagsgudstjeneste kl. 11.00
Påskedag Frokost på menighetshuset kl. 9.30
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00
Påskefestgudstjeneste i menighetshuset med
påfølgende årsmøte
Åpen Lunsj
Ringhøyden Seniorsenter:Påsketiden i ord og
toner
Formiddagstreff: Stine Kiil Saga

Ons 9.

Gudstjeneste for store og små i
menighetshuset kl. 17.00. Gjestepredikant
Åpen lunsj

Søn 20.

Pinsedag Høytidsgudstjeneste

Søn 10.
Søn 17.

Semesteravslutningsgudstjeneste kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste i Haslumseter kapell kl.
12.00

Husfellesskap

Et nådig sted for å snakke om tro og liv sammen med andre, med hver enkelts
hjem som ramme. Bli kjent, få venner, mot til å leve og mot til å tro. Et sted
hvor vi er opptatt av det som skapes når vi er sammen med hverandre og med
Gud. Kontakt sokneprest.

Kulturgruppe

For alle seniorer.
Målsettingen er å gjøre noe
hyggelig sammen, bryte
isolasjon og komme over
”dørstokkmila”. Sammen
skal vi benytte oss av ulike
kulturtilbud i nærmiljøet
og Oslo.
Kontakt
menighetspedagog.

Formiddagstreff

Vi samles til felles lunsj, hygge og foredrag kl.
11.45 - 13.30, siste onsdag i måneden.

Åpen lunsj

Et tilbud åpent for alle som ønsker et hyggelig
fellesskap, god mat og muligheten til å bli kjent
med noen nye i nærmiljøet. Dørene åpnes for
store og små kl. 11.30. Kontakt sokneprest.

Åpen kirke

Hver tirsdag 18.30-20.00

Kirkekor

Øvelsestidspunkt annenhver torsdag kl. 19.30-21.30, på Haslum menighetshus.
Se nettsider for semesterplan. Kontakt kantor.

Gudstjeneste

Et fellesskap der Gud gir
sine gaver og hvor det
finnes kraft og mot til å
leve livet midt i verden.
Hver søndag kl. 11.00
om ikke annet er nevnt.
Se også hjemmesider,
menighetsblad og aviser.

Medliturg/kirkevert

Kan du tenke deg å bidra i gudstjenestene i
Haslum? Kontakt sokneprest.

Frivillig?

Lyst og tid til å være frivillig i Haslum menighet? Vi
trenger folk til både små og store oppgaver.
Kontakt diakon.

Sorgen det ikke sendes blomster til

Samtale- og støttegrupper for de som har opplevd samlivsbrudd, med erfarne
gruppeledere.
Les mer på www.samlivsbrudd.org.

