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NOE STORT ER PÅ GANG! 
av konstituert sokneprest Anne Berit Evang 

 
«Godt gjemt mellom tungt trafikkerte Persveien og Ulvensplitten på Ulven 
ligger det en uoppdaget flik av grønt. De fleste som går her nå er pilegrimer – 
for dette er en del av pilegrimsleden til Trondheim. Noen bikuber og besøkende 
birøktere fra ByBi finner du også. Men noe stort er på gang, og snart kan du 
også være med å oppdage Ulven nærmiljøhage!»  

Sitatet over er fra en nettsak du kan lese på nettsiden paadriv.no. Da jeg kom til 
Østre Aker og Haugerud menighet i mars, hørte jeg tidlig om Pådriv. En 
organisasjon, eller egentlig en gjeng med engasjerte mennesker/pådrivere, som 
ønsker å bidra til å gjøre bygder og byer mer bærekraftige. I vår sammenheng 
er det Hovinbyen som er i fokus. Menighet har lenge jobbet sammen med 
Pådriv for å åpne den grønne lungen rundt Østre Aker kirke for flere.  Målet er 
en hage som skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring.  
 
I sommer har over 60 ungdommer sommerjobb i og ved hagen. De er allerede i 
gang. Nye utemøbler skrus sammen. Epletrær fra LifLaga skal plantes i hagen, 
og et stort roseprosjekt er allerede i jorda. Barnehagene i området har 
forkultivert solsikker for oss, og kanskje får vi en solsikkeåker der i sommer?  
Fredag 25. juni «åpnes» hagen offisielt kl 12. Da planter vi et tre, i god 
«Magelssens ånd». Den første soknepresten i Østre Aker, Hans Gynther 
Magelssen, var nemlig også glad i alt som var grønt. Jeg har blitt fortalt at han 
sammen med sine første konfirmanter plantet de flotte trærne vi ser rundt den 
staselige kirka i dag. Så kanskje er det ikke tilfeldig at det blir en hage akkurat 
her?  

Carla Franziska Hoyer er i sommer ansatt av menigheten for å være 
arbeidsleder for ungdommene. Hun har vært studentintern i Pådriv fra NMBU, 
og har de siste månedene vært primus motor for å få i gang nærmiljøhagen 
sammen med menigheten, nærmiljøet, NMBU og Oslo kommune. Hun kommer 
også til å følge prosjektet videre til høsten, da som masterstudent ved NMBU. 
Uten Carla, ingen hage. Så en stor takk til henne for et velsignet engasjement 
for alt det som spirer og gror, og for måten hun engasjerer oss andre på. Over 
30 ulike bedrifter og organisasjoner er nå involvert i det som skjer ved Østre 
Aker kirke! 
 
Du kan også bli med! På Vaffelfredag i Østre Aker menighetshus. Legg en tur 
gjennom hagen, og se litt på det store som er på gang der! Du kan også «følge» 
«Ulvenhagen» på facebook og instagram. Har du lyst til å engasjere deg i 
hagen, eller lurer på noe? Ta kontakt med Carla: 
carla.franziska.hoyer@nmbu.no 

https://paadriv.no/prosjekt/ostre-aker-kirke-urban-dyrking/
https://paadriv.no/prosjekt/ostre-aker-kirke-urban-dyrking/
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HVA SKJER I SOMMER? 
 

Haugerud kirke: 

Gudstjeneste hver søndag kl 11. 

Endelig kan vi feire helt vanlige 
gudstjenester igjen, og du er hjertelig 
velkommen!  
Kirkekaffe og is etter gudstjenesten.  

 
Haugerud kirke: 

Matpakkelunsj hver torsdag gjennom sommeren kl.12-13.  

Ta med matpakke. Servering av kaffe/te og noe søtt til kaffen. Kr. 20,-. 
 

Østre Aker menighetshus: 

Vaffelfredag hver fredag kl.11-13 fra 25.6. – 13.8. 

Salg av kaffe og hjemmelagde vafler.  
 

Andre aktiviteter i Groruddalen prosti:  
 
Romsås kirke, Sverre Iversens vei 76: 
Åpen kirke hver onsdag i juni og august kl.16-18. Velkommen til en 
prat, til stillhet og lystenning.  
Kl.17.30: Kveldsbønn i kirkerommet.  

 
Tonsen kirke, Traverveien 16:  
Sommertreff med andakt i kirken fra kl.12.30. Servering av kaffe/te 
og kake. 23. juni, 7. juli, 21. juli og 4. august.  

 
Fossum kirke, Stovner senter 12: 
Sommerkafe åpen kl.12-15. 1. – 30. juli tirsdag, torsdag og fredag.  
Sommermøter hver onsdag i juli kl.19.00. Programmet består av 
allsang, viser og tema. Servering av is.  

 
Furuset kirke, Ulsholtveien 37: 
«Matpakketreff» kl.11.30-13 onsdager fra 30.6.  
Ta med matpakke. Servering av drikke og noe søtt til kaffen. 

 
MED ØNSKE OM EN GOD SOMMER TIL ALLE! 

 



For kontakt og mer informasjon:  
 
Telefon: 23 62 97 40 

E-post: post.oah.oslo@kirken.no 

Nettside: www.kirken.no/oah 

Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

Du finner også filmer på menighetens YouTube-konto. 

 

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 Sara Pihl: st732@kirken.no 
 
Haugerud kirke      Østre Aker kirke 
Haugerudsenteret 47     Ulvenveien 106 
0673 Oslo       0665 Oslo 
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