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OM Å VENNE SEG TIL DET – OG Å GJØRE NOE 

 

Vi går inn i den sjette uka med begrensninger og en ny hverdag, 

med hjemmekontor og hjemmeskole. For mange betyr disse 

ukene mye mindre sosial kontakt enn ellers, og for mange blir 

det først nå, da dette tar sin tid, tydelig hvor mye det er som har 

forandret seg. 

Så begynner barnehagene å åpne igjen, og også andre 

virksomheter skal så smått ta opp driften igjen. Et snev av 

(etterlengtet) normalitet. 

 

Samtidig vet vi at ikke alt kan åpnes med en gang, vi er fortsatt 

bundet til å bidra med vårt, slik at smitten av viruset holdes i 

sjakk. 

I går kom den tydelige beskjeden fra bispedømmets 

beredskapsstab: Det arrangeres ikke gudstjenester eller andre 

samlinger fram til og med 15. juni. 

Vi er fortsatt henvist til å finne andre former for å være kirke, 

menighet, felleskap og medmennesker på – og det skal vi få til! 

Vi er her! 

 

Helt konkret er vi tilstede og åpner opp ved at Østre Aker kirke 

er prioritert kirke for gravferder – en verdig ramme er viktig og 

kanskje enda mer betydningsfullt når alt er mer usikkert. Og 

beredskapsstaben ønsker å kunne legge til rette for åpen kirke; 

her burde Haugerud kirke kunne være en av de prioriterte 

kirkene. Det er allerede frivillige som har meldt seg til å være 

med på å gjennomføre dette. Takk! 

Dessuten er vi inne i en dialog med bydel Alna om utleie av 

rom i Haugerud kirke. Bydelen trenger rom for å kunne huse 

små barnehagegrupper nå, i denne oppstartsfasen. Når vi ikke 

kan bruke huset selv, så skulle det bare mangle at vi ikke hjalp 

til med våre ressurser.  



PÅSKEQUIZ 
 
1) Nå er jo påskehøytida nettopp tilbakelagt. Og siden noen lurte på det, så lurer jeg 
på det. Høytidsringing på påskeaften (slik som på julaften og på pinseaften) er fra 
kl. 17 til kl. 18. Og da skifter det mellom ringing og kiming. Men hva er kiming? 
a) Klokken beveges for hånd fram og tilbake, slik at dette gir en langsommere 
tonefølge. 
b) Kolven slås raskt mot klokkens slagring, dette kan gjerne utføres av en 
ringemaskin. 
c) Kolven slås for hånd og langsomt mot klokkens slagring. 
2) Bare et spørsmål om dette med klokker til. For det er litt moro. Klokker er det 
som henger i kirketårnet. Men klokker er ikke bare det. Hvem er klokkeren? 
a) Klokkeren er den som ringer med klokkene. Det gir seg selv. 
b) Klokkeren er den som hjelper til ved kirkelige handlinger og gudstjenester. 
c) Klokkeren finnes ikke. Men klokkeren er savnet. 
3) Nok om klokker. Vi skal på tur. Som så mange andre. Vi skal opp på Haukåsen. 
På det som er Østmarkas 14. høyeste topp. I tårnet på Haukåsen er det radar. Og 
den styres fra … 
a) Røyken    b) Mysen      c) Momarkedet 
4) Hvilket/hvilke ord mangler fra denne overskriften fra Akers Avis Groruddalen: 
Frode Birkeland fra Risløkka: ??? 
a) Pensjonist   b) Ny bok lansert!   c) Kulturhøvding 
5) Det er så stille at vi løper fare for å glemme det, men det ville vært ille. Haugerud 
Idrettsforening fyller år i år. Det skulle feires og det burde feires, for foreninga 
fyller: 
a) 50 år     b) 60 år       c) 70 år 
6) Østre Aker menighetshus er litt yngre. Og har nå fått en sårt tiltrengt oppussing. 
Det har blitt fint!. Åpningen måtte utsettes. Gled dere til den! Hvem leverte i sin tid 
varmekablene til huset? 
a) Skandinaviske Kabel- og Gummifabrikker 
b) Standard Telefon og Kabelfabrik A/S 
c) ITT/Standard Electric 
7) Du verden. Men det må være plass til litt koronaspørsmål. Menighetspedagog 
Piriant har startet et tilbud på Instagram. Og det heter: 
a) Karantenetid i ungdomsarbeid 
b) Ungdomstid i karantenearbeid 
c) Ungdomsarbeid i karantenetid 
8) Veldig morosamt med Instagram, sies det. Sosiale medier og digitale verktøy er 
jo noe mange av oss plutselig måtte bli mye bedre på. Og vi prøver, og vi prøver å 
jobbe i lag og på Teams. Og så var det Zoom. Som har fått kritikk. Denne gikk ut på 
… 

a) at Zoom har i det skjulte delt data med Facebook. 
b) at Zoom har i det skjulte delt data med Atari. 
c) at Zoom har i det skjulte delt data med Commodore. 
9) Og litt påske til slutt, for påske er jo ikke slutt. To av Jesu disipler går på 
påskedagen ut av Jerusalem, kan hende de trengte litt tid for seg selv. Hvor gikk de? 
a) Betlehem   b) Jeriko      c) Emmaus 
 
Send løsning til cs544@kirken.no  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


