
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 
Østre Aker og Haugerud menighet 

 

Juli 2020 
 

 

  



SOMMER OG SOL – FRIHET OG SOLIDARITET 

 

Da har vi passert 15. juli og det er igjen mulig å reise til flere europeiske 

land. Mange har ventet på dette, og noen er på reisefot igjen og vil si: Som-

meren er reddet. 

 

Det var på høy tid, sier noen. Og de spør: Har ikke begrensningene vært 

altfor strenge, har vi ikke rett og slett kastet viktige goder og rettigheter 

uoverveid over bord? Forsamlingsfrihet, religionsfrihet, retten til opplæ-

ring og undervisning, ble ikke alt sammen rammet av de strenge begren-

singene, ja, ble ikke vår frihet begrenset, på uforholdsmessig måte? 

Samtidig: Blir det ikke for lettvint å skyve alt dette til side ved å påpeke at 

begrensningene var nødvendige? – For vi må også spørre hvordan barn og 

unge har opplevd tiden i isolasjon og hjemme, hvordan de eldre har hatt 

det på sykehjemmene og hvordan det var for de nærmeste å ikke kunne 

besøke sine døende. 

 

Uten tvil har vi lært en stor og viktig leksjon når det gjelder vår solidaritet. 

De unge har vært solidarisk med de eldre. Kanskje er det lov å si det så 

kort. Det er de unge som har gitt avkall på mye for å være solidarisk med 

de eldre, som er den største risikogruppa. Vår frihet er således alltid knyt-

tet til andres frihet som altså i ytterste konsekvens i denne sammenheng 

består i å ikke måtte dø av Covid-19. Frihet er gjensidig frihet og er hele 

veien en frihet i gjensidig avhengighet. 

For de voksne generasjoner bør dette være et tankekors: de unges solida-

ritet som nå med rette lovprises, står i grell kontrast til usolidariteten nett-

opp de voksne generasjoner viser overfor de unge. 

Det å ikke handle i møte med klimakrisen, det å underordne alt som kunne 

påskynde det grønne skiftet for å få økonomien på beina igjen, er usolida-

risk (og i motsetning til korona selvforskyldt!). 

 

Sommeren er reddet og den skal nytes, i Norge eller i utlandet. 

Sommerens gleder kan være mange. Nnår vi er sammen med familie eller 

venner, når vi er i utlandet, på tur i Norge eller her hjemme, i det vi er 

sammen og deler dagene, la oss huske på at bare en solidarisk verden kan 

bli en rettferdig og fredfull verden. 

Din frihet er alltid knyttet til den andres frihet. 

Nyt det.  



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

Sommergudstjeneste – Ester del 4: 
Purim-festen 

 
Søndag 
26. juli 
2. august 
9. august 
16. august 
Høymesse      Haugerud kirke, kl. 11:00 
 
Torsdag 
23. juli 
30. juli 
6. august 
13. august 
Torsdagslunsj    Haugerud kirke, kl. 11:00–12:30 

Torsdagslunsjen gjennomføres som «matpakke-
lunsj». 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 delta-

kerne. Lista oppbevares i ti dager. 

 
Haugerud Idrettsforening planlegger et rikholdig program gjennom hele som-
meren. 
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 ti-

der. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


