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DET SPIRER OG GROR  
av konstituert sokneprest Anne Berit Evang 

 
Lyset og varmen gjør noe med oss. 
Naturen våkner til liv, og mange kan nok 
kjenne at det også skjer noe inne i oss. 
Våren er oppstandelsens tid i all sin kraft. 
Den som går ute i naturen nå, kan både se 
og kjenne det. På samme måte som graven åpnet seg for den 
oppstandne Jesus, finner frøene veien opp fra den mørke jorden. 
Knoppene på trærne sprenger seg frem og små blomster lyser mot 
oss mellom dødt løv og brunt gress. Våren er naturens egen preken 
om grunnmønsteret i vår tilværelse; det finnes ikke liv uten død, og 
det finnes ikke død uten liv.  
Neste gang du ser en liten vårblomst på veien, kan du kanskje stoppe 
litt opp og la takknemligheten over det vakre og sårbare livet få plass 
i hjertet? Det er et aldri så lite evangelium hver gang.  
 
Det gjør godt for både kropp og sjel å være ute nå. Denne vinteren 
har vært lang og ensom for mange. Nå vil vi ut og treffe folk. Om enn 
på smittevernforsvarlig avstand. Vi er glade for at vi igjen kan ha åpen 
kirke. Søndag 25. april er det åpent både i Haugerud og Østre Aker 
kirke mellom kl 11-13. Prest, diakon og organist er tilstede. Det er 
åpen kirke hver søndag fremover i Haugerud kirke, og det vil også 
være åpent den 9. mai i Østre Aker kirke. Følg med på våre 
hjemmesider for mer informasjon. 
 
Det spirer og gror andre steder i menigheten vår også. Mandag 19. 
mars ble det dannet et interimsstyre for «Ulven nærmiljøhage», som 
skal få vokse frem på den lille urnelunden bak menighetshuset ved 
Østre Aker kirke. Dette er et samarbeidsprosjekt, og mange aktører 
er allerede involvert; gravferdsetaten, Pådriv, Kirka i Hovinbyen, 
Bymiljøetaten, ByBi, Norges miljø og biovitenskaplige universitet 
(NMBU) og flere andre. Målet med nærmiljøhagen er å vise at i et 
mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter for alle.  
Vi møter mye positivitet i dette prosjektet. Lif Laga kommer med 
ungdommer som vil plante 20 epletrær. Barna i barnehagene rundt 



får i disse dager solsikkefrø som de skal forkultivere. I sommer håper 
vi på en liten solsikkeåker i nærmiljøhagen.  Her skal også mange 
ungdommer fra bydel Bjerke og Alna ha sommerjobb. Dette er et 
samarbeid med bydelene og Nav, og Carla Franziska Hoyer som er 
student ved NMBU og har jobbet med prosjektet, skal være 
arbeidsleder gjennom sommeren. Hun har følgende etterlysning som 
vil bidra til en blomstrende møteplass ved Østre Aker kirke:  
 
Ulven nærmiljøhage trenger dine brukte klær! 
Hagen tar imot 35 ungdommer i sommerjobb som trenger 
arbeidsklær! Vi samler inn slitne bukser, shortser, t-skjorter, skjorter, 
støvler, fjellsko, capser og arbeidshansker.  
Vi samler inn fredag 30. april kl 12-15.  
 
Send adresse og mobilnummer til carla.franziska.hoyer@nmbu.no og 
sett en pose utenfor døra og marker “Ulven nærmiljøhage”, så henter 
Carla det.   
Du kan også levere til Haugerud kirke. Sett en pose utenfor døra på 
nedsiden av kirken og marker “Ulven nærmiljøhage”.  Takk for ditt 
bidrag til ungdommene og nærmiljøhagen! 
 
VÅR = DUGNAD  
 
Utenfor Haugerud kirke er det dugnad tirsdag 4. mai.   
Vi møtes og gjør det hyggelig rundt kirken! Etterpå blir det mulighet 
for (utendørs) kaffekos.  
Det blir to grupper: 16.30 – 18.00 og 18.05 – 19.30.  
Første gruppe er tenkt å inneholde oppgaver tilrettelagt for barn.  
Vi ønsker påmelding, for å kunne beregne nok utstyr og gi praktiske 
beskjeder om smittevern. Skriv til Sara Moss-Fongen senest mandag 
3. mai sm729@kirken.no eller 99239875. Håper vi sees!  
 
Utenfor Østre Aker menighetshus er det dugnad tirsdag 11. mai kl 
16.30-18. De som kan tenke seg å bidra her kan melde seg på til  
Sara Phil senest mandag 10. mai st732@kirken.no eller 92676766. 
Håper vi sees!  
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NYE KONFIRMANTER I 2022 

 

Invitasjon til konfirmasjon i 2022 vil bli sendt ut i mai, til alle 

medlemmer født i 2007. Ikke-medlemmer må i år selv oppsøke 

informasjon. Snakk gjerne med bekjente i målgruppen! 

Konfirmasjonsdato 2022 er 10. september i Haugerud og 11. 

september i Østre Aker kirke. 

 

NY FARGEDRAKT OG NYE VINDUER I HAUGERUD KIRKE 

 

Det er en stor glede og 
kunne fortelle at vi får en 
skikkelig vårpuss av 
Haugerud kirke også. Det 
samme firmaet som har 
hjulpet oss med Østre 
Aker menighetshus, har 
jobbet fram en ny 
fargepalett for Haugerud 
kirke.  

Malearbeidet og oppussingen starter 3. mai. Kirkelig fellesråd har 
også kommet på banen, og endelig får vi nye vinduer i kirka vår! 
Så når vi omsider kan møtes og feire gudstjenester igjen, er det mye 
som er nytt. Det er bare å glede seg!  
 
Fargepaletten tar utgangspunkt i den vakre billedveven til Else Marie 
Jackobsen. Den vet jeg at mange er glad i. «Fra mørke til lys» har jeg 
lest at hun kalte den. Der er den igjen. Oppstandelseskraften. Den 
som drar både de små frøene, de små knoppene - og oss – opp fra 
mørket og inn i lyset.  



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 Anne Berit Evang: ae433@kirken.no 
 
Haugerud kirke      Østre Aker kirke 
Haugerudsenteret 47     Ulvenveien 106 
0673 Oslo       0665 Oslo 
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