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GODT NYTT ÅR! 
 
 
Ja, det skal bli et godt nytt år, selv om året begynte annerledes 
enn vi hadde håpet på. Den sosiale nedstengingen fortsetter og 
som følge av dette er aktivitetstilbudet vårt meget begrenset. 
Takk til alle dere som er med på å holde kontakt med hverandre! 
Det betyr mye. 
 
I begynnelsen av januar kom en bok – Getto – skrevet av journa-
listen Øyvind Holen. Boka er god å ha med seg inn i det nye året, 
den gir mot og optimisme inn mot mye som opptar oss. Den un-
derstreker at Groruddalen er mye mer enn en kan se fra utsida 
og at Groruddalen er mye, men neppe en getto. Holen tar leseren 
med gjennom historien til gettobegrepet, han skildrer gettoens 
fordeler, ulemper og friheter, forteller levende om musikk, kunst, 
litteratur fra Groruddalen og livet i Groruddalen. Og han forteller 
om den mentale gettoen som gjør det vanskelig å se klart alt som 
rører seg. 
Noen har påpekt at Holen kanskje undervurderer de økonomiske 
aspektene; aspekter som trangboddhet og lave inntekter spiller 
nesten ingen rolle. Kanskje er det også riktig å bemerke at reli-
gionenes rolle ikke får den plassen de hadde fortjent. At islam 
tjener som skremselspropaganda er velkjent, men det er mer å si 
om religionenes plass i Groruddalen. 
La det være klart, Getto er en viktig bok, nettopp fordi den be-
skriver mange av aktivitetene, ideene og felles målsettinger vi en-
ten har fått til eller deler med mange andre i lokalmiljøene våre. 
Nei, dette betyr ikke at alt bare er bra og fryd og gammen,  
men det viser at felles innsats nytter. Og det er vi gjerne med på, 
nå, siden den nye trossamfunnsloven trådte i kraft 1. januar, som 
en menighet i en (enda mer) selvstendig kirke, og alltid i dialog 
og samarbeid med alle som vil være med på å jobbe for gode lo-
kalmiljøer. 
 
 
 
  



AKTIVITETER OG TILBUD 
 
 
Vil du hjelpe oss med gjennomføringen av aktiviteter 
og tilbud? 
Ta kontakt med 
Carsten Schuerhoff | cs544@kirken.no | 482 79 062 
 
 
Åpen kirke i Haugerud kirke 
 

- Tirsdag, 19.1.2021, kl. 17.00–18.30 
o Mulighet for nattverd i mindre grupper kl. 17.15 og kl. 

18.00 
- Torsdag, 21.1.2021, kl. 11.45–13.15 
- Søndag, 24.1.2021, kl. 11.00–12.30 

o Mulighet for nattverd i mindre grupper kl. 11.30 og kl. 
12.00 

- Torsdag, 21.1.2021, kl. 11.45–13.15 
- Tirsdag, 26.1.2021, kl. 17.00–18.30 

o Mulighet for nattverd i mindre grupper kl. 17.15 og kl. 
18.00 

- Torsdag, 28.1.2021, kl. 11.45–13.15 
 
Velkommen til alle! 
Du er velkommen til å oppleve stillheten og rommet, til å tenne 
lys, sitte i stillhet ... Vi prøver å legge til rette for musikk under 
Åpen kirke. 
Det er 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  

mailto:cs544@kirken.no
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 
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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