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NOE ÅPNER SEG  
av konstituert sokneprest Anne Berit Evang 

 
Sommeren er her. Lange dager og lyse kvelder gjør noe med oss. Der jeg bor 
kryper vi liksom litt ut av «vinterhulene» våre på denne tiden av året. Jeg 
snakker oftere med naboen. Det blir gjerne noen spontane samlinger på 
terrassene i de varme sommerkveldene. Sommeren, på sitt beste, åpner litt 
opp. Smelter noen gamle mønstre og driver oss litt nærmere hverandre. 

Men sommer kan også være brutte forventinger. Ferien blir kanskje ikke helt 
som planlagt for noen av oss i år. Sommer kan også være ensomhet. Alle de 
andre reiser bort. Jeg blir hjemme. Kanskje er det første sommeren etter jeg 
mistet en jeg var glad i. Hvordan blir det? Lys skaper også kontraster, og 
kanskje blir de ekstra synlige nå? 

Sommer er gjerne reisetid. Mange bruker sommeren til å gå pilegrim. Kanskje 
langs en pilegrimsvei, kanskje bare en tur i skogen. Det er godt, både for kropp 
og sjel. Den som ser seg tilbake, ser gjerne livets mange veistrekninger; 
rasteplassene, der det gikk fort, der det gikk sakte og det som ble omveier. De 
fleste har drømmer, lengsler og håp for strekningen som ligger foran. Fra tidlig 
av sa man om de kristne at de «hørte til Veien» (Apg 9:2). Det å vandre og å 
være på vei er også gamle bilder på det 
åndelige livet. På denne veien vi går, er vi 
mange som vandrer sammen. Bruk 
sommeren godt. Ta deg tid til å ta inn det 
som er rundt deg, og i deg. Stå i kontakt 
med deg selv og de du møter. Inviter en 
nabo eller venn over på kaffe, te eller 
kanskje en gåtur? Kanskje skal det ikke 
mer til før nye landskap åpner seg?

Gud, takk for sommeren. 
La den sette sitt lyse velv 
over våre liv, 
som en katedral som 
minner oss om deg, 
som skaper og gir liv. 

La våre liv bli til en katedral 
som minner om deg, 
vårt utgangspunkt og vårt mål. 

La din hellige ånds vind 
spille på alle våre slumrende 
muligheters strenger 
og fornye oss i alle våre relasjoner. 

La oss vandre i sommerens dager  
med Jesus som medvandrer og veiviser, 
og hjelp oss sammen med ham 
å oppdage hvilestedene langs veien. 

(Oversatt fra svensk bønnebok)



GRADVIS ÅPNING AV KIRKEN – GUDSTJENESTER 

Sakte men sikkert åpnes samfunnet, og kirken kan igjen invitere til 

gudstjenester og noen andre arrangementer. Her kan du lese mer om dette: 

Gudstjenester i Haugerud kirke 
I juni blir det gudstjeneste med nattverd hver søndag kl. 11.15 og 12.15.  
I juli blir det gudstjeneste med nattverd hver søndag kl. 11.15.  
Kirken vil være åpen fra kl. 11.00 – 13.00.  
 
Gudstjeneste i Østre Aker kirke 
6. juni blir det gudstjeneste med nattverd kl 11.15. 
 
Påmelding og registrering 
Vi må registrere alle deltakere på gudstjenestene. Listene oppbevares i to uker 
med tanke på smittesporing. Derfor setter vi stor pris på det hvis du melder deg 
på i forkant av gudstjenesten. Dette gjøres enten ved å gå inn på nettsiden og 
trykke på kalenderhendelsen. Der ligger det en lenke hvor det står: «Klikk her 
for påmelding». Påmeldingen åpner torsdag samme uke. Du kan også ta 
kontakt med menighetskontoret på mail eller telefon. 
 
Dåp og vielser 
Dåp og vielser kan gjennomføres som vanlig i begge kirkene våre. Det kan være 
inntil 20 personer til stede. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale tid.  
 
Ny gudstjenesteordning 
Vi minner også om at Menighetsrådet har vedtatt en ny gudstjenesteordning. 
Det betyr blant annet ny musikk i gudstjenesten. Dette skulle blitt innført 29. 
november, men nå kan vi endelig ta fatt. Hvis du er interessert i mer 
informasjon rundt dette, se våre nettsider. Der finner du lenke til noter og kan 
lytte til den liturgiske musikken som er vedtatt. 
 

Smittevern 
Vi ber om at alle følger disse smittevernreglene:  

- Bruk munnbind inne i kirken. Du kan ta det av når du sitter på stolen din.  

- Du vil bli tilvist en plass å sitte når du kommer.  

- Hold to meter avstand til andre innendørs, og én meter avstand utendørs.  

- På gudstjenester, babysang og noen andre 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, samt bruke munnbind.  



Samtalegudstjeneste med konfirmantene  

Konfirmantenes samtalegudstjeneste blir i år digital. Konfirmantene har 

forberedt musikk, bønner, preken og kunst de gjerne vil vise. 

Påloggingsinformasjon kan man få fra Sara sm729@kirken.no.  

Vi håper mange fra menigheten ønsker å delta.  

 

GRADVIS ÅPNING AV KIRKEN – ANDRE ARRANGEMENTER 
 
Årsmøte 
Menighetens årsmøte gjennomføres med fysisk oppmøte  
Tid: Søndag 13. juni kl. 13.00 (etter gudstjeneste/åpen kirke) 
Sted: Haugerud menighetssal 
Påmelding til daglig leder Sara Phil: st732@kirken.no eller mob: 926 76 766 

Saksliste: 
01/21     Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/21     Årsmelding for 2020 (Denne er lagt ut i kirkene, og ligger også 
tilgjengelig på www.kirken.no/oah) 
03/21     Regnskap for 2020 

Nyhet: tur-gruppe! 
Bli med på tur annenhver tirsdag kl. 14.00 -16.00! Vi møtes utenfor Haugerud 
kirkes hovedinngang, og går en tur i nærmiljøet.  Ta med niste, drikke og 
sitteunderlag. Datoer fram til sommeren: 15.juni og 29.juni.  

Påmelding til Anne Stige Beck, 40 81 40 60. 

Matpakkelunsj 
Vi starter opp igjen med matpakkelunsj i Haugerud kirke hver torsdag kl. 12.00 
- 13.00. Ta med niste, vi serverer kaffe/te og noe søtt til kaffen. Velkommen til 
hyggelig samvær! 

Bruktmarked 
I Haugerud kirke, underetasjen, lørdag 12. juni kl. 11.00 -14.00. Enkel kafeteria. 
Velkommen til hyggelig kaffeprat og god handel. 

Av hensyn til smittevernet, er det: 

• Påbudt med munnbind, unntatt når du sitter ved bordet.  

• Inntil 3 personer inne i bruktmarkedet om gangen. 

Babysang  
Det er utendørs babysang hver torsdag i juni måned kl. 10.00 (babyer fra 7 
mnd.) og 11.00 (babyer 0 – 6 mnd.).  
Påmelding til Sara Moss-Fongen på e-post: sm729@kirken.no.  
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ENDRINGER I STAB  

Ieva Berzina har sluttet som kantor hos oss. 3. mai begynte hun som kantor i 
Lambertseter menighet. Østre Aker og Haugerud menighet takker Ieva for alt 
det kreative og fantastiske arbeidet hun har gjort i vår menighet. Hun vil bli 
savnet!  
Kantorressursene blir noe redusert, men vi venter spent på en ny kantor som 
skal ha 40% stilling hos oss.  
 
Annette Dreyer har fått stillingen som kapellan/dialogprest hos oss. Hun 
kjenner menigheten godt, bor selv på Haugerud og har masse erfaring fra 
dialogarbeid i Groruddalen prosti. Vi gleder oss til å ta imot henne etter endt 
permisjonstid, i slutten av november. 
 
Anne Guro Nesteby Grette har jobbet hos i en liten prosentstilling, i Sara sitt 
frikjøp. Nå skal hun vandre videre. Men vi er heldige som får beholde henne i 
Menighetsrådet hos oss. Takk for innsatsen!  
 
Ole Kristian Sand overtar etter Anne Guro og skal være vikarprest hos oss i en 
liten stillingsprosent ut året. Det er vi veldig glade for. Han har jobbet mange år 
som kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner, og kjenner Groruddalen godt. Nå 
ser han frem til å møte folk, og vil være med på åpen kirke noen torsdager og 
søndager fremover.  
 
Anne Berit Evang, som vikarier som sokneprest hos oss, har fått ny stilling som 
sokneprest i Bøler menighet. Hun starter opp der 23. august. Det ble et kortere 
vikariat enn planlagt, men vi takker for snarvisitten og ønsker henne lykke til i 
ny jobb. 

Fra 1. oktober vil Jon Aalborg være fungerende sokneprest hos oss. Han 
kommer fra stillingen som sjømannsprest/daglig leder på Costa del Sol. Han var 
uordinert kapellanvikar i Haugerud menighet fra 2008-09 i 50% stilling, og i 
100% stilling som ordinert kapellanvikar fra august 2010-desember 2011. Så 
han kjenner menigheten litt fra før, og gleder seg til å komme tilbake.  

 
ALNA VOCALIS  

Det er nye tider for kor i menigheten vår også. På grunn av kutt i 

dirigentressurs, har Alna Vocalis i sitt årsmøte besluttet å oppløse koret. 

Medlemmene er oppfordret til å bli en del av Camino kantori under ledelse av 

kantor og dirigent Roar Berg i  Høybråten, Fossum og Stovner.  
Camino kantori satser nå, med støtte fra menighetsrådene, på å bli koret for 

«vår» del av Groruddalen.  



Koristene i Alna Vocalis vil altså fortsette å være en del av menighetslivet. Du 

vil treffe dem både som forsangere i gudstjenester, og i større arrangementer 

med Camino kantori. Tusen takk for all musikken og gleden dere har skapt og 

kommer til å skape fremover – og takk til styreleder Sverre Vaagen som har 

ledet koret i så mange år.  

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.  

Ta kontakt for avtale. 

 
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet? 
Send e-post til Anne Berit Evang: ae433@kirken.no 
 
Haugerud kirke      Østre Aker kirke 
Haugerudsenteret 47     Ulvenveien 106 
0673 Oslo       0665 Oslo 
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