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OPPSTART – GUDSTJENESTER OG ANDRE AKTIVITETER 

 

Vi er i gang igjen med gudstjenestefeiring, de to neste gudstjenestene 

som er planlagt i Haugerud kirke er: 

- Søndag 17. mai kl. 17 

- Søndag 24. mai kl. 11 

- NB! Gudstjeneste på Kristi himmelfart (21. mai) utgår. 

Det er vi glade for, og vi minner om følgende regler for 

gudstjenestene: 

1. Maksimalt 50 besøkende (i tillegg til medvirkende) til stede. 

2. Minimum 1 meter avstand mellom hver person (gjelder ikke 

personer i samme husstand). 

3. Syke personer skal ikke delta eller være til stede. 

4. Følg gode rutiner for håndhygiene. 

5. Grunnet sporing av mulig smittespredning føres det navneliste 

over deltakerne. Lista oppbevares i ti dager. 

Så, ingenting blir som før (kanskje er det bra, kanskje får vi til å 

tenke nytt om det ene og det andre – det skal det komme et eget 

nyhetsbrev på), men nå kan vi samles igjen, og det er flott. 

 

På 17. mai er vi del av Oslo kommunes offisielle program, da blir det 

klokkeringing fra våre kirker kl. 12.55–13.00 

(https://www.oslo.kommune.no/17-mai/17-mai-program/) 

 

I løpet av denne og kommende uke skal vi ta kontakt med alle som 

bruker våre rom, enten i Haugerud kirke, i Østre Aker kirke eller i 

menighetshuset for å lage konkrete planer om og hvordan aktiviteter 

igjen kan gjennomføres. Vi takker dere for tålmodighet og 

samarbeidsvilje! 

 

Vi fortsetter med Åpen kirke i Haugerud kirke på tirsdager kl. 16.00–

18.30 og på torsdager kl. 11.00–13.00, i denne omgang ut juni. Her 

gjelder fortsatt regler om håndhygiene, om avstand og om maks 20 

besøkende samtidig. 

 

God 17. mai!  

https://www.oslo.kommune.no/17-mai/17-mai-program/


17. MAI-QUIZ 

 
1) Vi får begynne med avisa. Ikke dagens avis, men avisa «Den 17de mai». Den 

utkom 1894–1935, et hovedorgan for målreisinga. Hvilken kjent forfatter var 

med på å redigere bladet de første åra? 

a. Henrik Ibsen 

b. Arne Garborg 

c. Bjørnstjerne Bjørnson 

2) Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Ja, vi elsker dette landet». Der er det mange 

vers, ganske så mange faktisk. Hvor mange barneskolebarn kan første verset 

utenat? 

a. 40 % 

b. 60 % 

c. 80 % 

3) Anledningen for nasjonaldagen er grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll. Dit 

reiste det ganske så mange menn for å diskutere grunnloven, en ganske så 

krevende sak. Masse å snakke om. Men hvor lang tid tok det for å bli enige? 

a. 6 uker 

b. 3 måneder 

c. 6 måneder 

4) Og noe fikk de da også til, det må sies. En ganske så moderne og 

framtidsretta lov ble det. Barnetog ble det, selv om det først var et guttetog. 

Når fikk jenter være med i toget? 

a. 1819 

b. 1889 

c. 1919 

5) Vi kan jo ta dagens avis likevel. Akers Avis Groruddalen. Hvilke ord mangler 

her: - Bryn skole jubilerer med        

6) I denne avisa står det mye og mangt. Det er bra og det kan en være glad for. 

Det det likevel ikke står noe om, det er Arne Garborgs salme «Gud signe 

Noregs land» - en nasjonalsalme som du også finner i Norsk salmebok. I 

hvilken avis ble salmen først publisert? 

a. Den 17de mai 

b. Verdens Gang 

c. Fedraheimen 

7) Men nå er det nok om gamle ting. I år blir det ikke barnetog og annet, men hva 

er det tenkt servert rett etter gudstjenesten 17. mai i Haugerud kirke (selvsagt 

ute!)? 

a. Østers og kreps på flatbrød, med rømme fra Røros 

b. Røkelaks og eggerøre, flatbrød og godt smør 

c. En is i hånda 

 

Send inn 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. 

 

Vi har ikke hatt ofring på lenge. Støtt opp om 

aktivitetene våre! 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


