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SOMMER OG SOL – OG ETTER KORONA? 

 

Vi er på vei inn i sommeren hvor alt pleier å være roligere enn ellers. I år 

blir dette en glidende overgang. Og kanskje er det flere som lurer på hvor 

tida egentlig har blitt av. Dagene gikk og fløy forbi, i en korona-stillhet og 

ganske like. Kanskje er det nettopp derfor de raste av gårde, mens tida 

egentlig stod stille. 

 

Men en ting tenker vi på allerede nå: Julemesse 21. november 2020! 

Julemesse er både hyggelig og sosialt, julemesse er gøy. 

Men messa er også en viktig inntektskilde for menigheten. 

Så, om du vil bidra med å skaffe gevinster og salgsvarer, meld gjerne fra 

allerede nå. Vi trenger saft, honning, poteter, bakst, epler, håndarbeid, 

treskjæring eller annet til salg. 

Og det beste av alt: de første gevinstene er allerede mottatt, vi er i gang! 

 

I disse dager har vi blitt gode på smittevern og smittevask. 16. juni kom 

en ny smittevernveileder fra Den norske kirke. Neppe den siste. Men vi 

vet at vi kan åpne opp enda litt mer, om vi bare gjør ting i riktig 

rekkefølge og i riktig tempo. 

 

Det har vært viktig for oss å prioritere konfirmantene de siste ukene og 

det har vært viktig å komme i gang med både Babysangen og 

Torsdagslunsjen. Det førstnevnte fortsetter vi på med litt til, det andre vil 

gå gjennom hele sommeren. Mange gir uttrykk for at de er glade for dette 

– og da blir vi også glade. 

 

Selv om det er utfordrende og mye er uvisst: Vi legger planer til høsten og 

vi gleder oss. Vi skal bruke sommerukene godt – til å få ferdig det som 

står igjen i Østre Aker menighetshus, til å oppgradere inngangspartiet 

ved Haugerud kirke og til å jobbe videre med krysset nedenfor Haugerud 

kirke. Det sistnevnte sammen med andre engasjerte folk i lokalmiljøet. 

Bare sammen kan vi få ting til å skje. 

 

God sommer til alle og enhver! 

  



PROGRAMMET FRAMOVER 
 
Søndag 21. juni 
Høymesse      Haugerud kirke, kl. 11:00 
Søndag 28. juni 
Gudstjeneste     Haugerud kirke, kl. 11:00 

Sommergudstjeneste – Ester del 1: 
Ester og Mordekai ved kongens slott 

Søndag 5. juli 
Gudstjeneste     Haugerud kirke, kl. 11:00 

Sommergudstjeneste – Ester del 2: 
Trusselen om utslettelse – og utsettelsen 

Søndag 12. juli 
Gudstjeneste     Haugerud kirke, kl. 11:00 

Sommergudstjeneste – Ester del 3: 
Forvirringer, kluss og Hamans død 

Søndag 19. juli 
Gudstjeneste     Haugerud kirke, kl. 11:00 

Sommergudstjeneste - Ester del 4: 
Purim-festen 

Torsdag 25. juni 
Babysang      Haugerud kirke, kl. 11:00 

 Alle deltakere registreres grunnet smittevern. 
Lista oppbevares i ti dager. 

Torsdag 25. juni, 2. juli, 9. juli og 16. juli 
Torsdagslunsj    Haugerud kirke, kl. 11:00–13:00 

Torsdagslunsjen gjennomføres som 
«matpakkelunsj». Vi serverer kaffe og te (kr 20,-). 
Dessuten: Alle deltakere registreres grunnet 
smittevern. Lista oppbevares i ti dager. 
Kirka står åpen. 
Enkel lystenning kl. 12:15. 

 
For gudstjenestene våre gjelder heretter disse reglene: 

1. Maksimalt 86 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. 

 
Haugerud Idrettsforening planlegger et rikholdig program gjennom hele 
sommeren. 
Følg med og få informasjon her: https://haugerudif.no/sommeren-2020/  

https://haugerudif.no/sommeren-2020/


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 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: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


