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DEN GYLNE REGEL – ELLER: HVEM ER DEN ANDRE? 

 

Myndighetene melder om at vi er flinke. Vi følger anmodningen om å 

være mest mulig hjemme, vi holder avstand og skjønner at det å holde 

avstand er en nødvendig form for omsorg i disse dager. Jeg vet at den 

andre er avhengig av det – og jeg vet at jeg er avhengig av det. Den andre 

og jeg, jeg og den andre, vi må handle for hverandre. 

 

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot 

dem. For dette er loven og profetene. (Matt 7, 12) 

 

Samtidig er dette ikke uten snublesteiner og utfordring. Mange er 

permittert fra jobben, bransjeforbund sukker over strenge regler som 

gjelder, ønsker seg en oppmykning. I denne helgen skulle mange ha reist 

på hytta, mange hadde sett fram til ferie og fridager. Så forskjellige 

motivasjoner og grunner for å kritisere myndighetene måtte være; folk 

som ytrer seg slik er vel ikke bare egoister som tenker på seg selv, eller? 

Hvordan får vi dette til, det store idealet som den gylne regelen viser 

oss? 

Neppe i det vi har klare og entydige svar. Mye mer minner 

koronapandemien oss om at vi hele tida kommer opp i dilemmaer og 

krevende avgjørelser som ikke kjenner enkle svar: Hvem skal få hvilken 

sykehusseng? Hvem skal få hvilke økonomiske støtteordninger? Hvilke 

barn på hvilket sted og i hvilken leir skal få hjelp? Og av hvem? Av oss? 

I det vi holder fast ved at den gylne regelen skal gjelde alle, er vi kastet 

ut på gyngende grunn, står vi fjernt fra all svart-hvitt-tenkning, da er ikke 

noen de flinke og noen andre de som ikke har skjønt det. Pandemien 

(eller: krisesituasjonen) er ikke automatisk en god målestokk for hvordan 

vi egentlig er. 

Og nå? Hvor lenge skal vi holde oss hjemme? Hvor mange vil bli 

smittet, hvor mange kommer til å dø? Er verden, er kirken, den samme 

når krisen først er overstått? Ikke lett, kanskje umulig, å si. 

Akkurat nå er det kanskje dette som gjelder, å ta høyde for en 

gjennomtenkt, nøktern situasjonsanalyse og å holde fast ved betydningen 

av en grenseoverskridende kjærlighet som minner oss om den andre, 

dilemmaene vi sammen står oppi og som vi sammen skal få løst. 

  



AKTUELL INFORMASJON – PÅSKEPROGRAM 

 

Inntil videre er alle arrangementene og gudstjenestene våre 

avlyst. 

Oppdatert og aktuell informasjon finner du her: 

Nettside  kirken.no/oah 

Facebook  facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

 

 

Foran Haugerud kirke vil det dukke opp et banner på følgende 

dager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag. 

Dette viser et bilde av alteret i Haugerud kirke og siterer et 

salmevers. 

 

Bildet, salmen i sin helhet og andre elementer vil på disse 

dagene også legges ut på nettsiden og Facebooksiden. 

 

På påskeaften vil det dessuten legges ut et bilde og en lenke til 

påskenattliturgien. Denne kan du laste ned og du skal vite at 

selv om ingen klokker ringer, selv om døren er låst, så blir det 

feiret påskenatt i Haugerud kirke kl. 23 på påskeaften. Du er 

velkommen til å feire sammen med oss, akkurat der hvor du nå 

enn er! 

 

Den norske kirkes digitale program finner du her: 

https://kirken.no/nb-NO/om-

kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens

%20nasjonale%20facebookkonto/ 

 

Grorud menighet har tilbud om gudstjenester via Facebook: 

https://kirken.no/nb-

NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/grorud/hva%20skjer%2

0i%20grorud%20menighet%20i%20p%C3%A5sken/  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens%20nasjonale%20facebookkonto/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens%20nasjonale%20facebookkonto/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens%20nasjonale%20facebookkonto/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/grorud/hva%20skjer%20i%20grorud%20menighet%20i%20p%C3%A5sken/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/grorud/hva%20skjer%20i%20grorud%20menighet%20i%20p%C3%A5sken/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/grorud/hva%20skjer%20i%20grorud%20menighet%20i%20p%C3%A5sken/


BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller overføre 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 avtale. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


