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LETTELSER I RESTRIKSJONENE OG NYE MULIGHETER 
 
For noen dager siden meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) 
at smittetallene går ned verden over og at vaksineprogrammene 
også har kommet i gang flere steder. Her hjemme har regjeringen 
opphevet systemet med «ring-kommuner» på Østlandet. Alt 
dette kan gi et lite håp og det er (igjen) lettet på noen restriksjo-
ner. 
Når det er sagt, så venter vi i kirka fortsatt på at regelen om fast-
monterte seter skrotes så snart som mulig, slik at vi igjen kan in-
vitere til gudstjenester og andre sammenkomster. Enn så lenge 
prøver vi å holde Haugerud kirke åpent i alle fall på torsdager og 
søndager, som «Åpen kirke» med de restriksjoner som til enhver 
tid gjelder. Per dags dato er dette maks 10 personer tilstede. 
 
Det blir også noen forandringer i staben: 
Sokneprest Carsten Schuerhoff går ut i permisjon fra 1. mars og 
ut året. Han går inn i et vikariat som forsker II ved KIFO – Insti-
tutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Her skal han blant 
annet delta i et prosjekt som undersøker hvordan menigheter og 
andre trossamfunn har håndtert koronapandemien. 
 
Anne Berit Evang vil i mellomtiden være fungerende sokneprest 
i menigheten. Anne Berit har vært prest i Groruddalen siden 
2009, og kommer nå fra Grorud menighet. Siden 2013 har hun 
jobbet spesielt med religionsdialog og har siden i fjor også vært 
koordinator for det nyetablerte menighetsnettverket «Fremtiden 
bor hos oss». Hun innehar mye viktig erfaring og engasjement 
som vil være berikende for oss. 
 
Velkommen! 
 
 
  



AKTIVITETER OG TILBUD 
 
Det er igjen tillat med aktiviteter ute og inne for barn og unge opp 
til og med 19 år. Konfirmantopplegget vårt er i gang – og det er 
flott! – Ellers er alle arrangementer forbudt ut februar. Vi vil fort-
løpende informere om oppstart av andre tilbud. 
 
Nå er vi inne i fastetida. Vi kan ikke samles til gudstjeneste, men 
her kan du laste ned et hefte med tekster, salmer og en medita-
sjon: 
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menighe-
ter/ostreakeroghaugerud/oppslagstavle/jesus%20-
%20og%20livets%20tre/ 
 
Åpen kirke i Haugerud kirke 

- Søndag, 21.2.2021, kl. 11–12 
- Torsdag, 25.2.2021, kl. 12–13 
- Søndag, 28.2.2021, kl. 11–12 

 
Du er velkommen til å oppleve rommet, til å tenne lys ... Vi prø-
ver å legge til rette for musikk under Åpen kirke. Det er også 
mulighet for samtale med prest eller diakon. Grunnet aktuelle 
smittevernregler er det en begrensning på ti personer ad 
gangen. 
 

 
 
For oppdatert kalender og informasjon se: 
www.kirken.no/oah  
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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: ae433@kirken.no 
 
Haugerud kirke      Østre Aker kirke 
Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 106 
0673 Oslo        0665 Oslo 
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