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KORONA, REGLER OG EN DIGITAL JULEMESSE 

 

I løpet av året har vi lært å leve annerledes og vi har også måttet lære 

oss å leve med usikkerhet: Hvordan utvikler smittetallene seg, vil de 

gå opp igjen? Det som mange har pekt på, har nå inntruffet, tallene 

stiger og Oslo er igjen rammet av nedstenging. 

Og det er klart, korona forandrer oss. Folk er mer reserverte, de aller 

fleste er påpasselige med avstand og med munnbind. Vi er ikke så 

utvungne og frie når vi møtes, i butikken eller på T-banen. 

Vi avlyser nå alle gudstjenester og de fleste av våre tilbud og arrange-

menter ut november. Og vi vet at det er viktig at vi alle i denne situa-

sjonen tar vare på oss selv og hverandre. 

Derfor tilstreber vi å legge til rette for Åpen kirke tre ganger i uka i 

Haugerud kirke. 

 

Vil du få opplæring som kirkevert og vil du hjelpe oss med å holde 

Østre Aker kirke åpen noen dager i de kommende ukene, ta kontakt 

med Carsten Schuerhoff (482 79 062 | cs544@kirken.no). 

 

I år kan vi dessverre ikke avholde den tradisjonelle julemessa vår, så 

årets blir digital – og med frimodighet understreker vi at vi trenger 

all støtte, så kjøp lodd! 

 

Du kan kjøpe lodd under Åpen kirke (se neste side) eller via Vipps. 

Vipps kr 10 per lodd til 58 55 66 så får du godskrevet lodd for belø-

pet. 

 

Mange har bidratt med flotte gevinster allerede, alt fra strikketøy, 

kransekake, honning, snowracer, julekrybbe, leketøy og annet – takk 

for det, men det er fortsatt mulig å bidra! 

 

Trekningen blir 22. november kl. 12.30 og denne skal etter planen 

strømmes, slik at flest mulig kan få den med seg. 

 

Alt godt til alle og enhver!  



AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Gudstjenester 
 
Til og med 1. desember er alle gudstjenester avlyst. 
 
Åpen kirke 
 
Tre dager i uka blir det Åpen kirke i Haugerud kirke, i første omgang ut 
november: 
• Tirsdager fra kl. 17.00 til kl. 19.00 
• Torsdager fra kl. 11.45 til kl. 13.15 
• Søndager fra kl. 11.00 til kl. 12.00 

Velkommen til alle! 
Du er velkommen til å oppleve stillheten og rommet, til å tenne et lys, 
sitte i stillhet ... 
Det er mulighet for samtale med prest eller diakon. 
Vi prøver å legge til rette for musikk under Åpen kirke. 
Dessuten ... 
• På Åpen kirke kan du også besøke utstillingen Alt mellom himmel og 

jord i menighetssalen, her vises bilder av Liv Evensen. 
• Misjonsbøsser kan leveres på Åpen kirke. (Det var planlagt innleve-

ring ved gudstjenesten søndag 29. november, men den er avlyst pga. 
korona-situasjonen.) 

• På Åpen kirke kan du kjøpe lodd til julemessa – kr 10,- per lodd. 
 
Babysang i eller ved Haugerud kirke 
 
På følgende torsdager inviterer vi til Babysang: 12., 19. og 26. november 
Kl. 10.45–11.30 
Vi avventer en avklaring av reglene, det er mulig at Babysangen foregår 
utendørs, i Haugerudparken. Ta gjerne med et teppe til å legge på matten. 
For nærmere informasjon ta kontakt med Sara Moss-Fongen 
(992 39 875 | sm729@kirken.no). 
 
Julemessa – loddkjøp 
 
Du kan kjøpe lodd under Åpen Kirke. 
Du kan også vippse til 58 55 66 – da fører vi opp navnet ditt og riktig 
antall lodd, slik at du blir med på trekningen 22. november. 
 
 
For oppdatert kalender og informasjon se: www.kirken.no/oah  

http://www.kirken.no/oah


BLI FAST GIVER! 

 

Du kan registrere deg på nettsiden eller overføre penger via nett-

bank til konto 1506.25.86157 eller via Vipps 11 565. 

 

Vi har hatt svært reduserte inntekter siden 12. mars, 

støtt opp om aktivitetene våre! 

 

Kontakt oss 

Telefon: 23 62 97 40 

E-post: post.oah.oslo@kirken.no 

Nettside: www.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 
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