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I ALL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN 

 

Da er ting så smått i gang igjen, en aktuell programoversikt finnes 

på neste side. Bli gjerne med på det ene eller det andre, for det føles 

veldig godt å være i gang igjen, selv om vi fortsatt er preget av regler 

og reglementeringer. Det viktigste er uansett at vi møtes! 

 

Så går vi da inn i pinsehelga. Pinsen minner oss om at Jesu disipler 

og venner var samlet i Jerusalem, det var ikke så lett å vende tilbake 

til hverdagen, så mye som hadde skjedd, langfredag, påskedag, 

himmelfart – ingenting var som før og kan godt hende at noen 

ønsket seg nettopp det: At bare alt hadde blitt som før. 

Det ble det ikke. 

Heldigvis. 

Pinsen skal minne om kraft og mot og energi, skal nettopp gi oss 

mulighet til noen nye tanker og ideer. 

Det er det vi trenger nå. 

 

I det små. Her hos oss. 

Vi må starte med tilbud og aktiviteter, må finne nye former å møtes 

på, for vi må treffes, vi må få kunne være sammen. Godt å se at det 

legges gode planer for en aktiv sommer i våre lokalmiljø. 

Og vi må se enda mer framover, vi må igjen ta fatt på diskusjoner 

om utvikling av lokalsamfunn: Hvordan vil vi bidra inn i utviklingen 

på Haugerud og Ulven, hvordan skal det bli hos oss? 

 

I det store. Livet ble snudd opp ned og vi har erfart at ikke alt kan 

kontrolleres og styres av fortsatt vekst, ikke økonomien og i alle fall 

ikke med tanke på økologien. Ting må bli nytt og annerledes. 

Vi trenger forandring og fornyelse. 

Vi trenger pinsen. 

 

Så: God pinse til alle og enhver! 

  



PROGRAMMET FRAMOVER 
 
 
Pinsedag 
Høytidsgudstjeneste     Haugerud kirke, kl. 11:00 
 
Andre pinsedag 
Pinsesalmer. Ønskekonsert  Haugerud kirke, kl. 17:00 
 
Tirsdag 2. juni, 9. juni og 16. juni 
Åpen kirke          Haugerud kirke, kl. 16:00–18:30 
 
Torsdag 4. juni og 11. juni 
Babysang           Haugerud kirke, kl. 10:45 

Det er ikke servering i forbindelse 
med Babysang. Dessuten: Alle 
deltakere registreres, dette 
grunnet smittevern. 

Torsdagslunsj         Haugerud kirke, kl. 11:00–13:00 
Torsdagslunsjen gjennomføres 
som «matpakkelunsj». Vi 
serverer kaffe og te (kr 20,-). 
Dessuten: Alle deltakere 
registreres, dette grunnet 
smittevern. 

 
Søndag 7. juni 
Gudstj. for store og små    Haugerud kirke, kl. 11 
 
 
For gudstjenestene våre gjelder fortsatt disse reglene: 

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.  



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 eller andre inntekter siden 12. 

mars. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


