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FOREBYGGING OG BEREDSKAP 

 

Akkurat nå har vi kunne være vitner til at regjeringen innfører 

strenge forholdsregler for veldig mange ting. 

Noen av oss synes det er på tide, noen synes det er å 

overreagere. For oss i Østre Aker og Haugerud menighet er 

bunnlinjen at det er det svakeste leddet som må telle mest. Og 

da må vi finne oss i store endringer når det gjelder både 

hvordan vi lever våre daglige liv og hvordan vi er kirke og 

menighet i våre lokalmiljø. 

 

Den norske kirke og Østre Aker og Haugerud sokn følger 

Folkehelseinstituttets anbefalinger i forbindelse med utbruddet 

av korona-viruset og vi har en fortløpende vurdering av alt vi 

foretar oss – og har nå kommet frem til, i samråd med Oslo 

bispedømme og nasjonale kirkelige myndigheter, at våre 

arrangementer ikke gjennomføres. Alle unntak for dåp, vigsler 

og gravferd håndteres individuelt. Men også alle gudstjenester 

er avlyst. 

Det er leit og beklagelig, men helt i tråd med at vi har ansvar for 

det svakeste leddet. 

 

Samtidig skal vi fortsatt være kirke på Lutvann, Trosterud, 

Haugerud, Hellerud, Tveita, Bryn, Teisen, Fjellhus og Ulven. Vi 

skal være tilgjengelig for alle som alle som vil be, ha noen å 

snakke med eller oppleve et fellesskap, men vi må finne andre 

måter for det. 

På neste side er det både en oversikt over avlyste arrangement 

og over kontaktinformasjon. 

Vi er her. 

  



FØLGENDE ARRANGEMENT ER AVLYST 

 

15.3.  Festivalhøymesse i Østre Aker kirke 

15.3.  Åpning av Østre Aker menighetshus 

18.3.  Ledertrening 

19.3.  Åpent hus 

19.3.  Babysang 

19.3.  Torsdagslunsj 

19.3.  KORiKAT 

24.3. Sammen 

25.3.  Konfirmantsamling 

27.3.  Fredagsklubben 

 

Avlysningene gjelder inntil videre, altså også for kommende 

datoer. Den norske kirke har avlyst alle gudstjenester! 

For fullstendig oversikt og aktuelle informasjon: 

www.kirken.no/oah 

 

KONTAKTINFO 

 

Carsten Schuerhoff, sokneprest 

Mobil: 482 79 062  E-post: cs544@kirken.no 

 

Sara Moss-Fongen, kapellan 

Mobil: 992 39 875  E-post: sm729@kirken.no 

 

Anne Stige Beck, diakon 

Mobil: 408 14 060  E-post: ab888@kirken.no 

 

Detaljert oversikt finnes her: https://kirken.no/nb-

NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ostreakeroghaugerud/o

m-oss/kontakter_stab/ 
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BLI FAST GIVER! 

 

Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret. 

Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460 

Vipps 11 565 

 

 

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 å få tilsendt nyhetsbrevet? 

Send e-post til: cs544@kirken.no 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 106 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


