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EN FORSIKTIG ÅPNING 

 

Etter flere uker ser det ut som om vi går en tid i møte hvor det blir 

flere og flere områder som skal forsiktig åpnes igjen. Her er det 

gjort tydelig at ingen skal forhaste seg, hvert skritt må være 

overveid. Liv og helse kommer alltid først! 

 

Den norske kirke har tidlig tatt til orde for ikke å ha 

arrangementer, samlinger og gudstjenester og slik vil det være en 

stund framover. 

Det har ikke vært lett, og for mange har det også vært 

smertefullt, å ikke kunne feire påske med gudstjenester og 

samlinger. 

Samtidig har vi prøvd å være til stede og vi er glade for alle 

telefonsamtaler, e-poster, chattmeldinger, likes og tommel opp på 

Instagram og Facebook. Det er godt å vite at dere finnes, det er 

godt å se at dere tar vare på hverandre. 

 

Så, nå er det gledelig at Den norske kirke har gått i gang med å 

utvikle en kirkelig bransjestandard som skal samle regler for 

gjennomføring av gudstjenester, dåp, vigsler og begravelser, 

trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, diakoni samt kor- og 

kulturarbeid, nettopp med sikte på en forsiktig åpning. 

Som varslet i forrige nyhetsbrevet er det å ha Åpen kirke et aller 

første skritt på denne veien. 

 

Menighetsrådet har i kveld, 27. april, gått inn for å ha Åpen kirke i 

Haugerud kirke to ganger i uka, på tirsdager fra kl. 16.00 til kl. 

18.30 og på torsdager fra kl. 11.00 til kl. 13.00. 

Se neste side for praktisk info. 

 

Vi åpner forsiktig opp. Et kirkerom, et fellesskap som rommer 

hele livet, med både gleder og sorg. Et sted som er der for oss. 

Uansett.  



ÅPEN KIRKE I HAUGERUD KIRKE 

 

Første dag med Åpen kirke blir torsdag 30. april, kl. 11.00 til 

kl. 13.00. 

Deretter fortsetter vi på tirsdager kl. 16.00 til kl. 18.30 og på 

torsdager kl. 11.00 til kl. 13.00 

 

Du er velkommen til å være i Haugerud kirke, oppleve stillheten 

og rommet. 

Om du vil, kan du tenne lys. 

Det er frivillige og alltid en prest eller en diakon til stede, om du 

ønsker samtale. 

 

 

Ut fra smittevernhensyn er det følgende regler som gjelder: 

- Det kan være inntil fem besøkende i kirkerommet av 

gangen og besøkstiden er begrenset til 30 minutter. 

- Inngangen er hovedinngangen. 

- Det skal legges til rette for egen utgang. 

- Det er desinfeksjon tilgjengelig. 

 

Velkommen! 

 

 

 
Og til slutt: Hvem vant påskequizen? 

Vi skal ikke ut med navn her. 

Men en fra Larsbråtveien nådde høyest mulig poengsum, ni poeng. Et 

par fra Hellerudstubben fulgte rett etter, med 8,5 poeng. Og de to parene 

som slo seg sammen, fra Johan Castbergs vei og Ole Messelts vei, ja, 

de kom opp i 7,5 poeng. Og vi jubler for den ene fra Ole Messelts vei 

som greide 7 poeng. 

Ny quiz kommer! Følg med! 

  



BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller overføre penger via 

nettbank til konto 1506.25.86157 eller via Vipps 11 565. 

Husk gjerne at vi ikke har hatt ofring i kirka på lenge! Her har 

du sjansen! 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


