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FRED OG FORVENTING 

 

Det er sikkert lurt å være forsiktig med å trekke altfor store 

historiske linjer og med å sammenligne historiske situasjoner som 

i utgangspunktet er ganske så forskjellige. Og likevel kommer vi 

ikke unna å konstatere at det er frigjøringsdagen i dag, vi 

markerer 75 år med frigjøring fra tysk okkupasjon, frihet og fred. 

Dette er tre begrep som uløselig er knyttettil et fjerde, solidaritet – 

en solidaritet som måtte ligge til grunn for å oppnå nettopp dette. 

Det er all grunn til å være takknemlig for alle som i disse spesielle 

mars-, april- og maidager har levd i solidaritet, for å ta vare på 

hverandre – og ikke få har ytret nettopp det; når vår hverdag ble 

utfordret, så kunne vi samtidig bedre se hva vi har hatt og hva vi 

har kunne bygge livet vårt på. 

I så måte er frigjøringsdagen atter en gang også en dag for 

takknemlighet, både i det lange løp og også sett i noe kortere 

perspektiv. 

 

De siste dagene har det vært mange møter, mange rutiner må på 

plass, vi trenger tid til opplæring i disse nye rutinene, derfor vil 

det ta litt tid før vi kan åpne kirkene og menighetshuset for fullt 

igjen. Vi må rett og slett bli kjent med alt det nye selv, før vi kan 

slippe andre inn. Det skal være trygt for alle å bruke våre hus. 

 

Inntil videre fortsetter vi med Åpen kirke i Haugerud kirke på 

tirsdager kl. 16.00–18.30 og på torsdager kl. 11.00–13.00. Her 

gjelder fortsatt regler om håndhygiene, begrenset besøkstid og 

avstand, mens det ikke lenger er begrensning på fem besøkende. 

 

 

Ha gode maidager!  



NO LIVNAR DET I LUNDAR 

 

 

No livnar det i lundar, no lauvast det i li, 

den heile skapning stundar no fram til sumars tid. 

 

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord 

og atter som eit under nytt liv av daude gror. 

 

Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, 

med sumar utan kulde og utan solarglad. 

 

Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. 

Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred. 

 

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, 

du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, 

 

då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, 

alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår. 

(N13 844 – tekst: Elias Blix 1875, melodi: Ludvig M. Lindeman 1865) 

 

 

Det skulle ha vært innsamling av misjonsbøsser 10. mai. 

Denne er utsatt – mer tid til å putte penger på bøssa. 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


