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PÅSKE I KORONA-TIDA 

 

Krist er oppstanden fra all dødens vånde, 

så skal vi alle være glad. Krist oss livets trøst gav. 

Kyrieleis. 

Var han ei oppstanden, verden var forgangen. 

Men siden han oppstanden er, lover vi Gud Fader her. 

Kyrieleis. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Så skal vi alle være glad. Krist oss livets trøst gav. 

Kyrieeleis. 
Tekst: tysk, omkring 1150, oversettelse: Hans Buvarp (1959), melodi: 1400-t/Wittenberg 1533, 

se Norsk Salmebok nr. 188. 

 

Den gamle lovsangen skulle ha lydt i våre kirker nå i påska, 

hos oss og hos mange andre, i denne eller en annen, mer lokal 

form, på norsk, på tysk eller på et helt annet språk. Det samme 

gamle budskapet som sitter som ekko i veggene i mange kirker, 

verden over. 

Slik blir det ikke, for i år blir det påske i korona-tid. Samtidig 

er lovsangen ikke glemt – vi feirer påske! Se informasjon om 

hvordan vi, sammen med andre, legger til rette for dette på 

neste side. 

Veldig mange har vist omsorg i disse siste ukene, har tegnet 

regnbuer og hengt dem opp forskjellige steder, til andres glede. 

Andre har satt bamser i vinduet, slik at barn i nabolaget kan gå 

på tur og finne dem. Mange har vært i marka og hensynsfullt 

tatt et skritt til side når de møtte andre. Og mange har ringt til 

hverandre, her har både enkeltpersoner og ansatte og frivillige i 

lag, foreninger og institusjoner bidratt, og har på denne måten 

vært med på å veve små nettverk mellom mennesker. Dette 

betyr mye og er godt å huske på – takk til alle og enhver! 

 

God påske!  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


