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JULESTJERNA 
 
Alle gleder seg denne julekvelden, i denne hellige natt: Maria og Josef, englene 
som synger, gjeterne og vismennene. Alle kommer for å besøke det nyfødte bar-
net. 
Ingen av dem kjente den andre fra før. Ingen hørte til samme husstand eller til 
samme kohort. Ingen avstandsregler, ingen besøksregler, og ingen smittende og 
farlige virus. 
Den hellige familie er sammen med de hellige vennene og de hellige fremmede 
– og alle feirer Jesu fødsel. 
 
Julestjerna står høyt på himmelen og ser ut til å våke over det hele. Den er langt 
unna og hører samtidig absolutt med. 
Stjerna viser vismennene veien og den lyser opp natta for gjeterne. 
Helt fra det fjerne lyser stjerna: «Da de så stjernen, ble de fylt av jublende 
glede.» (Matt 2, 10) 
 
Gleden kommer ikke først med Jesus. 
Gleden kommer når mennesker håper og lengter. Håper og lengter etter mer, 
fordi de har sett noe de aldri har sett før. 
 
Julestjerna står høyt oppe på himmelen, langt unna – og gir håp og glede likevel. 
Stjernas lys skinner og møter oss i hvert adventslys, hvert julelys og i hvert ga-
telys rundt oss, dens gjenskinn ser vi i den andres øyne som møter vårt blikk. 
 
Det blir en annerledes jul. En jul på avstand. 
Vi kan ikke møte familie og venner som vi kanskje pleier, men vi kan ringes, 
skrive til hverandre eller møtes via en skjerm. 
 
I både Østre Aker og Haugerud kirke er det mulighet for å tenne lys og lytte til 
musikk på julaften. Og på julaften, juledag og andre juledag blir det et tilbud i 
menighetssalen i Haugerud kirke, for dem som søker fellesskap. 
 
For vi skal se hverandre og vi skal ta vare på hverandre. 
 
Godt mulig at det blir en annerledes jul. 
 
Men det blir jul. 
 
God jul og godt nytt år til alle og enhver! 
  



AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Vil du hjelpe oss med gjennomføringen av aktiviteter og tilbud? 
Ta kontakt med Carsten Schuerhoff | cs544@kirken.no | 482 79 062 
 
Søndag 13.12.2020 kl. 18.00 blir det Vi synger jula inn – i år blir dette digi-
talt. Vi legger ut lenke til konserten både på nettsiden og på Facebook. 
Her er det flere lokale musikere som er med, bl.a. Håkon S. Endal, Winta E. 
Negassi og Marius Neset. 
 
Åpen kirke i Haugerud kirke 
 

- Søndag, 13.12.2020, kl. 11.00–12.30 
- Tirsdag, 15.12.2020, kl. 17.00–18.30 
- Torsdag, 17.12.2020, kl. 11.45–13.15 
- Tirsdag, 22.12.2020, kl. 17.00–18.30 
- Torsdag, 31.12.2020, kl. 11.45–13.15 

 
Velkommen til alle! 
Du er velkommen til å oppleve stillheten og rommet, til å tenne lys, sitte i still-
het ... Vi prøver å legge til rette for musikk under Åpen kirke. 
Det er mulighet for samtale med prest eller diakon. 
Dessuten kan du også besøke utstillingen Alt mellom himmel og jord i menig-
hetssalen, her vises bilder av Liv Evensen. 
 
Julaften i Østre Aker kirke 
 
Åpen kirke, kl. 14.00–17.00 
Det er mulighet til å tenne lys og til å lytte til julemusikk og det er både frivillige 
og ansatte til stede. 
 
Julaften i Haugerud kirke 
 
Åpen kirke, kl. 14.00–18.00 
Det er mulighet til å tenne lys og til å lytte til julemusikk og det er både frivillige 
og ansatte til stede. 
Det blir to samlinger ved juletreet i Haugerudskogen, se neste side. 
 
Åpen menighetssal i Haugerud kirke 
 
I menighetssalen blir det servering av kaffe, te og noe å bite i. Vi inviterer til 
mulighet for fellesskap: 

- Julaften, kl. 14.00–18.00 
- Juledag, kl. 10.45–13.15 
- Andre juledag, kl. 18.00–19.00 

 
For oppdatert kalender og informasjon se: www.kirken.no/oah  

mailto:cs544@kirken.no
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Gudstjenester og samlinger 
 
Vi setter stor pris på påmelding på forhånd. 
Du kan gå inn på nettsidelenkene og registrere deg. Lenkene vil også bli lagt ut 
på nettsiden (www.kirken.no/oah). 
Vi tar ut liste over alle påmeldte i forkant. 
 
4. søndag i adventstida | 20.12. | kl. 11.00 | 20 plasser 
Gudstjeneste i Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=76ab4e3f-39d4-
4c2f-9447-0a5c1c7f2a00 
 
4. søndag i adventstida | 20.12. | kl. 12.00 | 20 plasser 
Gudstjeneste i Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aaf2ed3b-9222-
434e-b012-af6ec1a1a292 
 
Julaften | 24.12. | kl. 14.30 | 120 plasser 
Samling ved juletreet i Haugerudskogen 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=a4637e4b-0189-
4a7f-a52f-cbb22d92cba7 
 
Julaften | 24.12. | kl. 15.45 | 120 plasser 
Samling ved juletreet i Haugerudskogen 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=826f8170-9f23-
48e0-bb15-7323240b4547 
 
Juledag | 25.12. | kl. 11.00 | 20 plasser 
Gudstjeneste i Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=b7b047ff-1b07-
4816-8710-868e42a77e47 
 
Juledag | 25.12. | kl. 12.00 | 20 plasser 
Gudstjeneste i Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=4b4ef90a-69d0-
4ac4-98ca-b2e408ac177b 
 
Andre juledag| 26.12. | kl. 17.00 | 20 plasser 
Julesalmer. Ønskekonsert. I Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aee67fe9-d287-
45f2-b27f-9e3d93450d60 
 
Nyttårsdag | 1.1. | kl. 11.00 | 20 plasser 
Gudstjeneste i Haugerud kirke 
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=92380fcc-688c-
4209-8769-31eadc59e197 
  

http://www.kirken.no/oah
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=76ab4e3f-39d4-4c2f-9447-0a5c1c7f2a00
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=76ab4e3f-39d4-4c2f-9447-0a5c1c7f2a00
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aaf2ed3b-9222-434e-b012-af6ec1a1a292
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aaf2ed3b-9222-434e-b012-af6ec1a1a292
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=a4637e4b-0189-4a7f-a52f-cbb22d92cba7
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=a4637e4b-0189-4a7f-a52f-cbb22d92cba7
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=826f8170-9f23-48e0-bb15-7323240b4547
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=826f8170-9f23-48e0-bb15-7323240b4547
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=b7b047ff-1b07-4816-8710-868e42a77e47
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=b7b047ff-1b07-4816-8710-868e42a77e47
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=4b4ef90a-69d0-4ac4-98ca-b2e408ac177b
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=4b4ef90a-69d0-4ac4-98ca-b2e408ac177b
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aee67fe9-d287-45f2-b27f-9e3d93450d60
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=aee67fe9-d287-45f2-b27f-9e3d93450d60
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=92380fcc-688c-4209-8769-31eadc59e197
https://minkirkeside.no/Oslo/Paamelding/Id?aktivitetsid=92380fcc-688c-4209-8769-31eadc59e197


FREMTIDEN BOR HOS OSS 
 
Østre Aker og Haugerud menighet er nå del at et nytt nettverk; Fremtiden bor 
hos oss (FBHO). 
 
FBHO er et nettverk bestående av menigheter i Den norske kirke som vil vide-
reutvikle sin identitet som lokalkirke i møte med en flerkulturell og flerreligiøs 
kontekst. Nettverket vil legge til rette for gode møter, møteplasser og samhand-
ling med et mangfoldig lokalmiljø. En samhandling som bygges nedenfra. 
 
Nettverket henter inspirasjon fra nettverket FBHO Sverige, som har eksistert i 
20 år. Det har i løpet av årene vokst fram nye tanker om hvordan være kirke i et 
flerkulturelt og flerreligiøst nærmiljø. Nye samarbeidsrelasjoner i lokalmiljøene 
oppsto og en nytenking om teologi, menighetens og kirkens rolle som talerør for 
rettferdighet og solidaritet utviklet seg. FBHO-menighetene i Sverige har en ty-
delig diakonal profil. 
 
Østre Aker og Haugerud menighet står sammen med mange menigheter rundt 
om i Norge som ønsker å jobbe mer med hvordan vi kan være kirke på de stedene 
vi er. Vi tror at vi har mye å hente i å dele erfaringer med hverandre, samle kunn-
skap som finnes lokalt og reflektere over dette sammen. 
 
Tro på stedet 
 
Som en del av dette har vi lokalt, på Trosterud/Haugerud, jobbet frem et kurs-
tilbud for unge voksne mellom 18 og 40 år. 
 
Hva er gode måter å øve motstand mot hendelser som ikke burde skje?  
Er det verdier som er felles for muslimer, kristne, hinduer og alle andre? 
Hvordan kan vi i fellesskap utgjøre en positiv forskjell i et menneskes liv?  
 
Sammen skal vi fordype oss i hva vi tenker om stedet vi bor på og menneskene 
som bor her: Målet er å sette ord på, og å øve oss i det som er viktig for å bygge 
opp gode fellesskap.  
 
Kurset vil bygge på konkrete, lokale hendelser og det vi er opptatt av. 
 
Kurset går over to kvelder på H2 (Haugerudsenteret): 
1. mars 2021, kl. 18.00–21.00 
22. mars 2021, kl. 18.00–21.00 
 
Kurskveldene består av lokale fortellinger, samtale mellom deltakerne og korte 
faglige innledninger. Her vil du møte både frivillige fra lokalmiljøet og forelesere 
fra Universitetet i Oslo. 
 
Er du interessert eller lurer du på noe? Ta kontakt med 
Carsten Schuerhoff | cs544@kirken.no | 482 79 062  
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Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre 
riker på jorden 
går vi til paradis med sang. 
 
Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slekt skal følge slekters gang; 
aldri forstummer 
tonen fra himlen 
i sjelens glade pilgrimssang! 
 
Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skjønt fra sjel til sjel det lød: 
Fred over jorden, 
menneske, fryd deg! 
Oss er en evig Frelser født. 
 
(T B.S Ingemann 1850 M Breslau 1842 
Norsk Salmebok nr. 48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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 
2020, 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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