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EN ANNERLEDES TID - EN ANNERLEDES UKE  
av konstituert sokneprest Anne Berit Evang 

 
Er det noe dette siste året har lært meg, så er det at livet brått kan ta 
noen uforutsigbare svinger. Nå sitter jeg som konstituert sokneprest i 
Østre Aker og Haugerud menighet og skriver et nyhetsbrev til en 
menighet jeg knapt har møtt. Det er fint å få være her hos dere, 
mens Carsten har permisjon, men det føles veldig rart å ikke kunne 
møte dere og feire gudstjenester sammen.  
 
De siste dagene har Alna bydel toppet statistikken over nye smittede 
med covid-19, og vi har igjen måttet stenge kirkedørene. Den 
beslutningen ble tatt av prost og assisterende kirkeverge, og gjelder 
alle kirkene i Alna, Stovner og Grorud bydel. Den vakre, mangfoldige 
dalen vår er hardt rammet av denne pandemien. Mange kjenner på 
tungsinn, en annerledes slitenhet og en ensomhet som overgår det 
meste vi har opplevd før. Vi ser og leser at barn og unge betaler en 
høy pris. Vi vet også at de åpne kirkedørene og muligheten for å 
komme inn og tenne lys og kanskje snakke med noen, gjør en stor 
forskjell i manges liv. I en periode fremover har vi dessverre ikke 
denne muligheten. Kanskje er det ekstra tungt fordi vi nærmer oss 
påskehøytiden? For et år siden gikk vi også den stille uke i møte med 
stengte kirkedører. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve det igjen. 
Men så hadde jeg heller aldri trodd at vi ikke skulle få feire nattverd 
sammen på over et år.  
 
Hvordan kan vi være kirke nå? Hvordan kan den gamle fortellingen 
om kjærligheten som er sterkere enn døden, bli levende blant oss?  
Hvis du har gått forbi Haugerud kirke i helgen har du kanskje hørt 
banking? Piriant og to gode hjelpere er i ferd med å bygge en bod 
skal stå (midlertidig) utenfor Haugerud kirke, på hjørnet ned mot 
senteret. Inne i boden skal den gamle fortellingen få folde seg ut 
gjennom påskeuka. Palmer og kapper på palmesøndag. Bord med 
måltid og et vaskefat på skjærtorsdag. Korset, tornekronen og fem 
roser på langfredag. Og påskedag? Dere må nok legge turen forbi og 
se! Barn fra barnehagene hjelper oss, og kanskje har du lyst til å lage 
noe som symboliserer oppstandelsen som vi kan bruke? 



Vi skulle så gjerne åpnet dørene, gått i prosesjon, feiret gudstjenester 
og måltid sammen og sunget de vakreste påskesalmer. Men det må 
vente. Mens vi venter håper vi at det kan spre litt glede og håp, å se 
fortellingen folde seg ut midt i veikrysset hvor jeg ser at så mange går 
forbi hver eneste dag. Kanskje blir det en god påminnelse for noen i 
disse annerledesdagene? Det påskefortellingen alltid har slått så 
ettertrykkelig fast; at vi aldri er alene! At vi aldri er overlatt til oss 
selv. At veien går fremover, men at den ofte ser helt annerledes ut 
enn vi hadde ventet oss. 
 
Vi kan ikke møtes i kirken. Men vi kan møtes i bønn for alle som 
kjenner uro, bekymring, ensomhet eller avmakt i disse dager. Vi kan 
be om at Gud holder oss fast i en nøktern tillit, så frykten ikke tapper 
oss for kreftene vi trenger for å komme gjennom dagene og gjøre det 
gode mot oss selv og hverandre.  
 
 
FORANDRE. FOR ANDRE.  
 
Vi minner om årets fasteaksjon. Kirkens nødhjelps arbeid er minst like 
viktig som før. Pandemien rammer hardt mange steder i verden. Rent 
vann er livsviktig. Vi håper at alle som har mulighet bidrar. Du kan støtte 
menighetens innsamling på facebook, eller gi direkte til Kirkens nødhjelp: 
 

 
 

  



FØLG MED PÅ MENIGHETENS NETTSIDE OG FACEBOOKSIDE  
 
I den stille uke vil vi dele korte og lengre filmer knyttet til de ulike 
dagene. Dette kan du se på facebook, men også finne via 
menighetens nettside. Her vil du også finne oppdatert informasjon 
når det blir aktuelt å åpne dørene igjen.  
 
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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