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oppstandelsens lys (påskeparafraser) 
 
1) 
graven åpnet, avgrunnen 
 vi kom til deg med alt dette, og du 
 
var ikke der, angsten lyser hvit 
 og noen spør hvorfor vi leter 
 
etter deg blant de døde, du som på korsets tre, 
du som i paradokset 
 
husket oss så vi kunne huske 
 
2) 
hvem ruller steinen bort, hvem gjør i stand oljen 
hvem salver en som ikke kjenner duft mer 
 sorgen omsorgen renner i 
 
hverandre, krukkene knuses mot avgrunnen 
 var angsten bare en kappe 
 
3) 
steinen velter, vi kommer til deg med vår sorg 
vi kommer med velduftende oljer 
 
og de spør hvorfor vi leter etter den levende, du 
som gjennom korsets tre 
 
sprang ut, du som blomstrer 
i dødsrikets port 
 
4) 
og de vet ikke hva de skal tro de springer 
med budskapet barbeint i forvirret fryd 
salige er de i angsten de 
skal arve oppstandelsen 
 
salige er de som bærer sorgen 
i omsorgens krukker der renner håpet 
i avgrunnen åpningen, de 
 
elsker ham blindt og blendet de ser 
den sårede stå der levende han 
 
går salvet gjennom deg, i deg 
er oppstandelsen, livets lys 
 
(Anne Bøe)  



Palmesøndag 14. april 
 
Haugerud kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små og store 
Prest Carsten Schuerhoff, 
kantor Ieva Berzina 
Kirkekaffe 
 
Østre Aker kirke kl. 18 
Taizébønn 
Prest Carsten Schuerhoff, 
kantor Ieva Berzina 
Kirkekaffe 
 
Skjærtorsdag 18. april 
 
Haugerud kirke kl. 18 
Nattverdgudstjeneste 
Prest Sara Moss-Fongen, dia-
kon Anne Stige Beck og kan-
tor Natalia Eliseeva 
Kveldsmåltid (kr. 60,-/vok-
sen) 
 
Langfredag 19. april 
 
Haugerud kirke kl. 11 
Gudstjeneste på langfredag 
Prest Heinke Foertsch og 
kantor Ieva Berzina 

Østre Aker kirke kl. 18 
Franz Liszt: Via Crucis. Kors-
veien. 14 stasjoner 
Prest Heinke Foertsch, kantor 
Ieva Berzina og Prosjektkoret 
i HFS, Korelli, Alna Vocalis 
m.fl. 
 
Påskeaften 20. april 
 
Grorud kirke kl. 23 
Påskenattsgudstjeneste for 
hele prostiet 
 
Påskedag 21. april 
 
Østre Aker kirke kl. 11 
Høytidsgudstjeneste 
Prest Heinke Foertsch, kantor 
Ieva Berzina og trompetist 
Henrik Olsen 
Kirkekaffe 
 
Haugerud kirke kl. 11 
Høytidsgudstjeneste 
Prest Sara Moss-Fongen, kan-
tor Natalia Eliseeva og trom-
petist Alex Maestro 
Kirkekaffe 
 
Andre påskedag 22. april 
 
Haugerud kirke kl. 18 
Påskesalmer – ønskekonsert 
Prest Carsten Schuerhoff og 
kantor Natalia Eliseeva 
Kirkekaffe 

  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostreakeroghaugerud/oppslagstavle/via-crucis/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostreakeroghaugerud/oppslagstavle/via-crucis/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostreakeroghaugerud/oppslagstavle/paskenatt-2019/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostreakeroghaugerud/oppslagstavle/paskenatt-2019/


BLI FAST GIVER! 

 

Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret. 

Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460 

 

 

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 åpent kl. 10–14 tirsdag–fredag. 

 

Ønsker du få tilsendt nyhetsbrevet? 

Send e-post til: cs544@kirken.no 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 110 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


