
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Mars 2020 
nr. 3 

 

 

  



HÅP 

 

Nå har vi levd med forskjellige tiltak og begrensninger en stund, 

hverdagen har forandret seg. Kanskje begynner nye rutiner for en 

annerledes hverdag å falle på plass. 

Nå når alt er annerledes, ukjent og også truende, er det lett at tankene 

begynner å gå i spinn og vi kretser også mer rundt oss selv, rett og slett 

fordi omstendighetene er som de er. Vi er tettere på dem vi bor sammen 

med, eller vi sitter alene og venner og familie er langt unna. 

Kontaktmulighetene er begrenset, vi er bekymret for våre egne, og noen 

har måttet oppleve at sykdommen kom skremmende nært. Tankene 

vandrer – og da er det godt å bli oppringt. Så fint at noen har tenkt på 

meg! 

Vi trenger disse åpningene, for de minner oss om at vi må kunne se oss 

selv i speilet når alt dette er over. Hva har vi gjort, hvordan har vi oppført 

oss? 

Dette gjelder i det små, men også i det store, derfor er det å komme i 

gang med innsamlingen til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en viktig ting. 

Nei, det å ta en telefon og å gi penger til innsamlingen, det er ikke enda 

et moralsk påbud, men er grunnleggende påminnelser om at vi lever av 

håpet – av et håp vi deler og som bærer oss. I anerkjennelse av at vi er 

knyttet til hverandre – på Trosterud, på Ulven, i Oslo, i Norge, i Europa 

og i verden. 

 

– Håpet inkluderer alltid andre. Det handlar om relasjonar til andre 

menneske og heile skapnaden. Ingen menneske kan leve utan håp, og 

ingen menneske kan håpe berre for seg sjølve. (Werner Jeanrod). 

 

Håpet inkluderer menneskene i flyktningeleirene, gjelder alle i vår by 

som ikke har husly, gjelder alle familier som nyter dagene sammen, 

gjelder alle papirløse eller ureturnerbare flyktninger, alle som ikke har 

tilgang til rent vann. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i år, igjen og dog helt sikkert 

annerledes enn i fjor, et håpstegn. Sammen forandrer vi verden. 

Takk for alle bidrag! 

 

https://www.facebook.com/donate/219985819367575/ 

https://www.fasteaksjonen.no/  

https://www.facebook.com/donate/219985819367575/
https://www.fasteaksjonen.no/


AKTUELL INFORMASJON 

 

Inntil videre er alle våre arrangementer og gudstjenester avlyst. 

Påskeprogrammet er under arbeid, følg med her: 

Nettside  kirken.no/oah 

Facebook  facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

 

Vi minner om: 

13–20 Samtaletilbud til ungdom 

Nettside  13-20.no  Instagram  @samtaletilbudet1320 

Ungdomsarbeid i karantene 

Instagram @ungdomsarbeid_i_karantene 

 

Nattverd i hjemmet/soknebud 

Vi har mottatt følgende føringer for gjennomføring av 

soknebud: 
Det er viktig å møte den enkeltes ønske om å motta nattverd i en krevende tid, også 

soknebud. 1) Det bør først foretas en vurdering om behovet for hjemmebesøk kan 

løses på en alternativ måte, enten ved telefonsamtale eller annen kontakt som ikke 

innebærer fysisk kontakt. 2) Dersom behovet ikke kan avhjelpes på alternativ måte, 

og det ikke er smitte i hjemmet, kan soknebud gjennomføres ved å følge generelle 

smittevernregler. 3) Hjemmebesøk hos en smittet pasient må skje i tett dialog med 

lokale helsemyndigheter. 4) Arbeidsgiver må i tillegg foreta en risikovurdering med 

tanke på fare for smitte for den ansatte. 5) Til soknebud anbefales bruk av 

engangsbeger. 

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt! Vi er her. 

 

Kontaktinformasjon: 
Østre Aker og Haugerud menighet, 22 62 97 40, post.oah.oslo@kirken.no 

Heinke Foertsch, prest, 971 56 893, hf348@kirken.no 

Sara Moss-Fongen, prest, 992 39 875, sm729@kirken.no 

Carsten Schuerhoff, prest, 482 79 062, cs544@kirken.no 

Anne Stige Beck, diakon, 408 14 060, ab888@kirken.no 

Piriant Sivabalachandran, menighetspedagog, 482 25 680, ps332@kirken.no 

 

  



BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller: 

Overfør penger via nettbank til konto 1506.25.86157 eller via 

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 for tiden ikke betjent til faste 

tider. Ta kontakt for avtaler. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


