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Årsmøte Hauketo-Prinsdal menighet 2016 
 

Det innkalles med dette til årsmøte for Hauketo-Prinsdal menighet  
 

Dato: 17. april, etter gudstjenesten 

Møteleder: Knut Sandal, nestleder  
Menighetsrådet foreslår følgende saker til behandling: 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 
2. Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen fra møtet. 

 
3. Årsmelding for 2015.  

 
4. Orientering om regnskapet, deles ut til de fremmøtte. 

 
5. Jubileumsuke tilbakeblikk  

Hauketo-Prinsdal kirke var 20 år i 2015.  

6. Nytt menighetsråd 
 

7. Plass for innmeldte saker. 
 

8. Innspill, kommentarer og ønsker fra menigheten. 
 

9. Eventuelt 
 
Årsmeldingen ligger tilgjengelig på kirketorget.  
Ved spørsmål, ta kontakt med menighetsforvalter 
Charlotte Randel post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no eller 23 62 98 52. 
 
Alle som er registrert som medlemmer eller har fått innvilget tilhørighet til Hauketo-Prinsdal 
menighet har tale- og stemmerett på møtet. 

mailto:post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no
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Årsmelding fra leder i menighetsrådet 2015 
 

Dette var det siste året for det sittende menighetsrådet. Som leder av rådet i 

disse fire årene, vil jeg takke alle medlemmene i rådet for en flott innsats 

gjennom fire år.  

Som følge av ovenstående ble det brukt mye tid på å forberede nytt valg. 

Det var mye teknisk som skulle på plass. Og ikke minst å finne nye 

kandidater til menighetsrådet. Etter en del forespørsler endte vi opp med 

10 kandidater. 9 helt nye og en oversitter. Valget ble gjennomført, og 

Hauketo- Prinsdal menighet fikk sine 6 faste medlemmer og sine 4 vara. Vi 

ønsker Guds velsignelse over det nye menighetsrådet sitt arbeid. 

Trosopplæringsreformen ble det brukt mye tid på dette året. Etter at 

kristendomsfaget i skolen ble endret, er det menighetens ansvar å sørge for 

trosopplæringen for alle mellom 0-18 år. Vi er godt i gang med planen, og 

samarbeidet med Holmlia menighet har fungert godt i denne prosessen. 

Planen skal være ferdig i 2016.  

Det alle gledet seg til var Hauketo- Prinsdal kirke sitt 20-års jubileum. Det 

ble nedsatt en jubileumskomite som skulle ta ansvar for jubileumsuken.  

Og hvilken uke vi fikk i starten av november. Det ble en festuke som 

menigheten sent vil glemme. Mange flotte samlinger med ulikt preg. 

Fantastisk og inspirerende. På vegne av alle i Hauketo- Prinsdal menighet 

vil jeg takke jubileumskomitéen for et vel gjennomført arbeid. Vi vet at dere 

har brukt mye tid for å få til en så herlig uke. TUSEN TAKK! 

Til slutt ønsker menighetsrådet å takke alle frivillige og stab for jobben som 

er gjort i 2015. Uten dere ville vi ikke klart å utføre den jobben en menighet 

skal gjøre. Takk for din innsats, og at du er den du er.  

Vi ønsker alle et velsignet år i 2016.  

På vegne av menighetsrådet 

Helge Fjeldstad. 
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Ansatte 

Året 2015 har vært et år preget av vikarer og ansettelse.  

Vi har hatt 2 vikarer inne i kateketstillingen og ansatt ny diakonimedarbeider etter at 

Ørjan søkte og fikk 100% stilling i Sinsen og Hasle menighet.  

Menighetsforvalter som er leder for staben har fokusert på å samle medarbeiderne.  

I og med at det er flere deltidsansatte har det vært viktig å lage arbeidsplan for hver 

enkelt slik at vi har et felles møtepunkt i løpet av uken. På onsdag starter dagen med 

bønnestund i kirkerommet hvor ansvar for dagens ord går på omgang mellom 

stabsmedlemmene. Etter bønnestund har vi stabsmøte. I og med at alle er på huset 

legges det til rette for gudstjenesteplanlegging, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av 

felles prosjekter.  

Det å ha vikarer i ulike roller krever noe av de som er fast ansatte og mange ting tar litt 

lenger tid. Nå gleder vi oss til å få en ny kateket på plass, slik at vi igjen kan bli et team.  

 

I tillegg til fast stab på 5 medarbeidere har menigheten et stort antall frivillige i ulønnet 

arbeid og noen småstillinger i ungdomsarbeidet. De gjør en svært god og helt nødvendig 

innsats for gjennomføringen av gudstjeneste- og menighetsliv. 

I 2015 var følgende ansatt med tjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke: 

 

Kjerstin Jensen  Sokneprest, 100 % stilling, ansatt april 2013 

Charlotte Randel  Menighetsforvalter, 65 %, ansatt mai 2012 

Bradley Long   Kateket, 100 % stilling, ansatt januar 2012 – desember 2015 

Ørjan K. Frøvik  Diakon, 50 % stilling, ansatt august 2013 –  juni 2015  

Susanne D. Sivertsen  Diakonimedarbeider, 50 % stilling ansatt august 2015 

Åslaug Hegstad   Kantor, 42,25 % stilling, ansatt november 2013 

Dag Magelssen   Menighetssekretær 10 %  

Ragnhild N. Hungnes Sommervikar, kirketjener 50 %   

Vilde Ødegaard  Ungdomsmedarbeider Tempel 

Fredrik Midttømme  Hovedleder Tempel. (UKT student) 

Kåre Herlufsen  Hansen  Ungdomsmedarbeider Sjibbolet 

Ragnhild N. Hungnes Dirigent Sjibbolet, 1 halvår 

Sofie Nordvik   Dirigent Sjibbolet, 2. halvår 
 

Araja Teclu Tewelde  Renholder med 10 % i Hauketo-Prinsdal fra KfiO. 
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Menighetsrådet 
 

Menighetsrådet 2011 – 2015 bestod av: 
Helge Fjeldstad 
Camilla Lambrechts Jensen 
Håkon Aulie 
Kari Tellefsen 

Varamedlemmer: 
Ellen B. Strandenæs 
Ellen Sunniva Aasen Helgesen 
Manuela Marina Dos Santos Andresen 

Sokneprest Kjerstin Jensen har fast plass i menighetsrådet. 
Menighetsforvalter Charlotte Randel er saksforbereder og referent. 

Menighetsrådet har hatt 8 ordinære menighetsrådsmøter i 2015 i tillegg til årsmøte. 
Hvert møte blir forberedt med et arbeidsutvalg hvor menighetsrådsleder, sokneprest og 
menighetsforvalter møtes.  
Vi har også hatt et møte felles med menighetsrådet i Holmlia menighet. 

Her er et uttrekk av de behandlede sakene på MR og AU gjennom året. 

 Menighetsrådets visjon og strategi for Hauketo-Prinsdal 2015. 
 Årsregnskap og årsmelding for 2014, budsjett og offerformål for 2015. 
 Trosopplæringsplan, budsjett og aktiviteter. 
 Kirkevalget 2015. 
 Stillingsutlysning for diakon / diakonimedarbeider behandlet. 
 Vedtok å sende to deltagere på kurs: Dialogisk menighet. 
 Etablert nettverket for besøkstjenester som Røde Kors drifter. 
 Vedtok lokal beredskapsplan for forebygging og håndtering av overgrepssaker. 
 Arrangerte en stor medarbeiderfest for alle frivillige medarbeidere.  
 Vertskap for frivillighetsfest og kirkekaffen på jubileumsgudstjenesten ifm 20-års 

jubileum. 

Menighetsrådet 2011-2015 ble takket av på frivillighetsfesten i jubileumsuken. 
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Valg i 2015 
Menighetsrådet var valgstyret og utnevnte Kjerstin Jensen, Helge Fjeldstad og Camilla 
Lambrechts Jensen som nominasjonskomite.  

Her er kandidatlisten for kirkevalget 13. – 14. september 2015: 
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Valgresultatet  
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Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 

Gudstjenester på søndager og helligdager 

2015 har vært preget av et jevnt og godt arbeid med gudstjenestene. Mange frivillige har 

bidratt som klokkere, kirkeverter, tekstlesere og konfirmant-ministranter. Vi har hatt 

gudstjeneste hver søndag med unntak av skoleferiene. Det har vært et mål å spisse 

gudstjenestene med tydelige tema, og det har vært god variasjon i musikk og 

uttrykksmåter. Vi har feiret taizé-gudstjeneste, Lina Sandell-gudstjeneste, keltisk messe, 

solidaritetsgudstjeneste, folketonemesse og salmekvelden «Vi synger med Maria».  En av 

søndagene i mai tok gudstjenesten form av en pilegrimsvandring langs leden på 

Grønliåsen.   

Det har vært omtrent en familiegudstjeneste i måneden med temaene: Hellig-tre-

kongersdag, Karneval, Tårnagenter, Skaperverkets dag, Høsttakkefest og LysVåken. 

I tillegg til søndagsgudstjenestene, har menigheten i 2015 videreført tilbudet om 

Pastamesse for barnefamiliene og Hvilepuls for ungdommene. Det er en styrke for 

menigheten å ha etablerte gudstjenester på flere ulike tidspunkt i uka, fordi det gir 

valgmulighet og kan favne mange i ulike faser av livet. Utfordringen er likevel å oppnå at 

søndagsgudstjenesten har en sentral plass og fungerer som et samlingspunkt på tvers av 

grupper, interesser og generasjoner. 

Tatt i betraktning at vi har hatt mange færre dåpshandlinger i gudstjenestene, er det et 

positivt tegn at den gjennomsnittlige deltakelsen har holdt seg. Dette kan skyldes en 

liten økning i gudstjenestebesøket, men også en stor jubileumsgudstjeneste i forbindelse 

med kirkens 20-års jubileum.  

   Deltakelse på 
gudstjenester 
søn/helligdager 
(gj.snitt) 

Antall 
dåp 

Antall 
dåpssamtaler 

Antall 
konfirmanter 

Antall 
gravferder 

Deltakelse på 
alle 
gudstjenester 
(gj.snitt) 

2015 79 9 17 28 21 65 

2014 77 20 31 (+1) 24 33 64 

2013 92 14 21 40 26 69 

2012 76 8 23 25 25 60 

2011 74 34 42 32 9 83 

 

Kveldsmesse 

I 2015 har det vært 7 kveldsmesser på søndag kveld. De oppleves som et viktig 

supplement til høymesser og familiegudstjenester.  På kveldsmessene er det en egen 

gruppe med frivillige som involveres, både i å forme innholdet og å pynte kirkerommet.  
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Pastamesse 

Pastamessen har et enkelt gudstjenesteopplegg for barn og familier med en pastamiddag 

for alle etterpå. Målet er: Å gi barn og familier en smak av gudstjeneste og å bygge 

fellesskap. Oppmøtet på pastamessen har variert fra 30 til 60 deltakere.  

Hvilepuls 

Hvilepuls er ungdommens egne gudstjenester og holdes hver torsdag. Det kommer ca. 

40 ungdommer i gjennomsnitt. De har vært ledet av kateket i Hauketo-Prinsdal, kapellan 

i Holmlia og en god gruppe ungdomsledere. Hvilepuls er åpent for alle aldersgrupper, 

men er spesielt tilpasset ungdom. Sentrale elementer i Hvilepuls er lovsang og 

bønnevandring, med nattverd en gang i måneden. Dette året har det blitt etablert et 

HvilePuls-team som planlegger og koordinerer. 

Skole- og barnehagegudstjenester 

I 2015 ble det holdt 2 gudstjenester med Prinsdal skole (barneskole), en med Hauketo 

skole (ungdomsskole) og en gudstjeneste med hver av de 4 barnehagene til jul. 

Før påske ble det gitt et tilbud om påskesamling for barnehagene, og 2 barnehager 

benyttet seg av dette.  

Kirkekaffe og søndagsskole 

For at gudstjenesten skal samle mange, trengs det å tenke bredt om 

gudstjenestearbeidet. Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenesten, og menigheten har 

kirkekaffe de aller fleste søndagene, med kaker og kaffeservering. Dette er et viktig 

sosialt treffsted og bidrar til å bygge relasjoner. Søndagsskolen har hatt tilbud for barna 

de fleste formiddagsgudstjenester i skoleåret, når det ikke er familiegudstjeneste.  

 

Gudstjenesteutvalg 

Med feiringen av kirkens 20-års jubileum, har gudstjenesteutvalget jobbet med 

utforming av jubileumsgudstjenesten. Dette ble en stor fest, og gudstjenesten ble en flott 

finale på jubileumsuken. 

Andre saker utvalget har tatt opp er: Allehelgensdag, lekeposer til barn, organisering av 

frivillighet i tilknytning til gudstjenestene, lyskastere til kirkerommet og «dagens 

salme». 

Gudstjenesteutvalget besto i 2015 av:  

Per Frogner 

Jan-Bjørn Osnes 

Kirsti Høyen Halvorsen Skotte 

Kjerstin Jensen  

Åslaug Hegstad. 
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Mål for gudstjenestearbeidet framover: 

 Å utfordre flere til å bidra i gudstjenestene, så gudstjenestene blir varierte og 

innholdsrike. Vi ønsker oss flere solosangere, kirkeverter, instrumentalister og 

forbedere.   

 Å øke oppslutningen til søndagsgudstjenester ved å involvere grupper i 

lokalmiljøet, ved å drive god PR, ved fortsatt å ha et variert utvalg tidspunkt man 

kan gå på gudstjenester og ved å knytte trosopplæringen til gudstjenestene. 

 

 

 

 

 

 

Kirkemusikalsk arbeid 
 

Åslaug Hegstad Lervåg har vært ansatt som kantor (i 42,25% stilling) gjennom hele 
2015. 
Kantoren tjenestegjør menighetens gudstjenester, kirkelige handlinger og bidrar 
musikalsk på HvilePuls på torsdagskveldene. Menigheten er så heldig å ha Torleif 
Månsson som frivillig medarbeider som spiller fast på Pastamessene og på noen 
gudstjenester når det er behov. 
 
Arbeidet med forsangertjenesten er et annet av ansvarsområdene til kantoren og det er 
en fin gruppe som stiller opp som forsangere på gudstjenester. I tillegg har Prinsdal 
Sangeri stilt opp, enten hele koret eller deler av koret, på flere gudstjenester gjennom 
året, under ledelse av kantor. Dette er en veldig givende ordning som hever det 
musikalske arbeidet med gudstjenestene. Sjibbolet ten-sing har også deltatt på 
gudstjenester i løpet av året. 
 
Det har i tillegg deltatt instrumentalister på gudstjenester i år, både profesjonelle og 

frivillige. For eksempel har Bente Borren spilt saksofon på mange av kveldsmessene i 

året som gikk. 

Høstens store musikalske arrangement var «Vi synger julen inn» som fant sted 15. 

desember, med medvirkning fra Prinsdal skolekorps, Prinsdal skolekor og Sjibbolet. Det 

tradisjonsrike arrangementet samlet rundt 300 mennesker og er en fin måte å samle 

folk fra hele lokalmiljøet. 
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Prinsdal Sangeri  
 

Prinsdal Sangeri er menighetens voksenkor. Det vises i korets aktiviteter hvor de fleste 
aktiviteter foregikk i Hauketo-Prinsdal kirke. Vi deltok på åtte gudstjenester, arrangerte 
våre tre konserter der, og har hatt alle øvelsene våre i kirkerommet. Siden kirken hadde 
20 års-jubileum denne høsten var det naturlig at Sangeriet var med som en viktig del av 
jubileumsfeiringen. Spesielt var det flott å være med på jubileumsgudstjenesten.   
Vi har  tradisjon for å delta på 1. juledagsgudstjenesten med en gruppe fra koret. Andre 
faste oppdrag er Prinsdalsdagen, Bydelens Lysvandring, og konsert i Bredtveit 
kvinnefengsel. 

Prinsdal Sangeri er i stor grad et sosialt kor. Både vår- og høstsemesteret ble startet med 
en pizzasamling i forkant av øvelsen, og kaffepausene er en viktig del av tirsdagsøvelsen. 
Det store prosjektet vårt i 2015 var innøving av Handels Gloria. Utdrag av denne messen 
ble fremført på Allehelgenskonserten vår i november, og noe på julekonserten. Hele 
verket fremførte vi i Nordstrand kirke i januar 2016 i forbindelse med kirkens 150 års-
jubileum. 

Årets store begivenhet var korturen til Budapest i mai. 50 kormedlemmer var med på 
turen som ble en stor opplevelse både kulturelt og sosialt. Vi var blant annet invitert til å 
synge på Den Norske Ambassaden, vi sang i flere kirker og deltok på en gudstjeneste.  

Korets styrke ligger i dirigenten, Hans Olav Baden. Han er både pedagogisk, kreativ og 
inspirerende. Dette gir seg utslag i et spennende og variert repertoar, og en stabil 
medlemsmasse. Han inviterer med seg gode musikere som er med på å løfte konsertene 
våre.  
 
Ellers har vi et hardtarbeidende styre som blant annet har ansvar for alle aktiviteter og 
konserter, oppdatering av medlems-, bake- og oppmøtelister,  søknader om økonomisk 
støtte og rapportering i etterkant.   

Styret 2015:  
Styreleder:  
Sandra Liljedahl 
Styremedlemmer: 
Anne Marie Øygaarden  
Roar Baust 
Tone Eikrem Nyvold 
Janne Berge Jensrud 
Vara:  
Trine Solum/Dag Myhre-Nielsen  
Dirigent:  
Hans Olav Baden 

Mange av kormedlemmer har bidratt til oppgaver som regnskap, inn/utbetalinger, 
hjelpedirigent, noteforvalter, tekst/presse, plakater, foto osv. 
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Barnearbeidet  
Menigheten har et godt gudstjenestetilbud til barn og barnefamilier.  
Vi har enkelte familiegudstjenester på søndager og Pastamesse siste tirsdag hver måned 
for barnefamiliene.  
Vi prioriterer å lage gode sosiale rammer i forlengelsen av gudstjenestene. 

 

Søndagsskolen avholdes alle søndager det ikke er 
fellesgudstjeneste i Holmlia i forbindelse med 
skoleferie eller familiegudstjeneste.  
I 2015 ble det arrangert 13 søndagsskoler.  
Antall deltakere varierer en god del, men typisk 
er rundt 10 barn og noen voksne med.  
Søndagsskolen hadde i 2015  8 betalende 
medlemmer. I søndagsskolen er det sang, 
bibelfortellinger, oppgaver og mye lek og moro. 
Vi følger søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell 
levende» og samler inn penger til 
søndagsskoleforbundets prioriterte 
misjonsprosjekt i Bangladesh. Ida Håbrekke 
(med assistent Øyvind) og Knut Sandal leder 
søndagsskolen. De har etter 10 år takket for seg. 

Pastamessen har vært holdt 9 tirsdager med et 
enkelt gudstjenesteopplegg for barn og familier 
og en pastamiddag for alle etterpå. Den har et 
tosidig mål – å gi barn og familier en smak av 
gudstjeneste og å bygge fellesskap i den samme 
gruppen. Hvis vi er heldige kommer en stor, 
morsom papegøye på besøk og snakker litt om 
tro. Arbeidet drives av en egen gruppe frivillige.  
Ida og Øyvind Håbrekke, Anne Fjeldstad, 
Manuela Andresen, Ingrid Mehus og Torleif 
Månsson.  
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Trosopplæring 

 
 
Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter utgjør én trosopplæringsenhet, har felles 
trosopplæringsutvalg og samarbeider om flere tiltak. I 2015 har vi jobbet videre med 
utarbeidelsen av en systematisk og sammenhengende plan for trosopplæringen. Planen 
skal sendes inn til biskopen for godkjenning våren 2016.  
 
2015 har vært preget av både videreføring av eksisterende tiltak og opprettelsen av 
noen nye. I tillegg har vi store deler av året hatt vikarer i kateket-stillingen, men på tross 
av skiftende bemanning har mange trosopplæringstiltak blitt gjennomført som planlagt.  
 

Trosopplæringstiltak i 2015  

(tallene i parentes viser hvilken aldersgruppe som var spesielt invitert) 

 

Dåpssamtale/Barnedåp/Ungdomsdåp 
Dåpssamtalene blir i hovedsak gjennomført i kirken, og 17 dåpsfamilier har vært til 
samtale i forbindelse med dåp. 
  

Babysang har strevd med rekrutteringen de siste årene, og i 2015 har vi inngått 
samarbeid med Holmlia om dette. Babyer i Hauketo-Prinsdal får nå tilbud om babysang i 
Holmlia kirke. 
 

Karnevalsgudstjeneste (2-3 år) 
2-3-åringene ble invitert til Karneval i kirken. De fikk også utdelt spisebrikke med 
bordverset «Å, du som metter liten fugl» på. Etter gudstjenesten pyntet vi fastelavnsris 
og slo på pinjataen. 
  
4-årsbok 
Dette året var det 8 4-åringer som mottok «Min kirkebok» på årets Høsttakkefest, og det 
utgjør en oppslutning på 31% av de døpte. 4 barn deltok også på skattejakt i kirken 
lørdagen i forkant. 
 

Kirkerotteteater (3-6 år) 

For første gang kom IKO’s forestilling «Kirkerottene» på besøk til oss. Vi inviterte 3-6-

åringer til teater i Holmlia kirke. 8 barn fra Hauketo-Prinsdal deltok, men vi tror dette 

tallet vil bli høyere når vi neste år skal arrangere dette i egen kirke. Alle inviterte fikk 

også en dvd i posten. 

 

Juletrefest / Helligtrekongers-dag (5 år) 

Etter nyttår ble det, tradisjonen tro, invitert til hellig-tre-kongersfest og juletrefest. Dette 
besto av en vandring i kirkerommet etterfulgt av fest i menighetssalen.  

Trosopplæring for barn 0- 13 år  
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Barna ble kjent med bibelfortellingen om de tre vise menn og tradisjonen bak julenissen, 
St. Nikolaus. Rundt 25 barn deltok på arrangementet, men bare én 5-åring. 
 

6-årsbok 
6-åringene ble spesielt invitert til påskeverksted og til en søndagsgudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbok. Det var 6 barn som deltok på dette tiltaket, og det utgjør 35% av 
de døpte på årskullet. 
  

Påskeverksted (4-6 år) 
Årets påskeverksted var en fin ettermiddag, med 14 barn i målgruppa, men også noen 
eldre og yngre. Dette utgjorde en oppslutning på 57% av de inviterte. Det ble servert en 
enkel middag, og så laget barna påskepynt til både hjemmet og kirken. På kirketorget 
fikk vi et tre fylt med fargerike påskeegg. Påskeverkstedet ble avsluttet med en 
påskevandring i kirkerommet, fra palmesøndag til Skjærtorsdag, Langfredag og 
Påskedag. 
 
Juleverksted (7-8 år) 
Bakgrunnen for denne aktiviteten er å gi barna mulighet til å forberede jul på sin måte 
ved å lage objekter og dekorere hjemmene deres selv. Juleverksted er knyttet til 
julemessa, hvor barna har mulighet til å delta på samlingen med fortelling, sang og bønn 
i kirkerommet sammen med de andre julemessedeltakerne.  19 barn (39% av de døpte) i 
målgruppa deltok, men også mange yngre og eldre. 
 
Tårnagenthelg (7-9 år) 
Nytt av året var at vi inviterte til Tårnagenthelg, som er et arrangement mange andre 
menigheter lykkes med. Tårnagentene undersøkte kirkeklokkene i tårnet, det brente 
alterbildet på bønnerommet og kirkesølvet i safen. De bidro også i søndagens 
gudstjeneste. 9 barn deltok.  
  

HåPe-Tweens (10-12 år) 
HåPe-Tweens har vært knyttet til familiegudstjenesten «Pastamesse», som skjer en gang 
hver måned, og det var 4 samlinger for HåPeTweens i 2015. Tema var «Prinsen av 
Egypt», med filmen om Moses. 8 barn deltok her.   
  

LysVåken – adventsnatt i kirken (10-11 år) 
LysVåken ble arrangert natt til 1. søndag i advent. Etter en ekstra pr-satsning fra 
prostiet, med utsending av t-skjorter og tannbørster, kom det rekordmange påmeldte – 
hele 33 deltakere (som utgjør 79% av de døpte). Dette er et tiltak som vil kreve en 
styrking av lederressursene til neste år. 
 
Kode B (10-12 år) 
Dette er et nasjonalt breddetiltak som vi ønsket å prøve. Men for få påmeldte førte til at 
tiltaket ble avlyst. Det blir et nytt forsøk våren 2016. 
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Trosopplæringsutvalget 

Hauketo-Prinsdal og Holmlia har felles trosopplæringsutvalg.  

I 2015 har utvalget bestått av: 

Bradley Long (trosopplæringsleder HP) 

Ingebjørg Hegstad (trosopplæringsleder Holmlia) 

Camilla Lambrechts Jensen (menighetsråd HP) 

Johan Hake (menighetsråd Holmlia) 

Dag-Eirik Lannem (frivillig Holmlia) 

Øyvind Håbrekke (frivillig HP) 

Kjerstin Jensen (stab HP) 

Bendik Vollebæk (stab Holmlia) 

 

Kirkevalget i høst medførte noen endringer i utvalget. Johan Hake gikk ut, mens Dag-

Eirik Lannem overtok som MR-representant fra Holmlia. Camilla Lambrechts Jensen 

gikk ut, mens Sara Mørland tok over som MR-representant fra Hauketo-Prinsdal. 

 

I 2015 har utvalget ferdigstilt et utkast til trosopplæringsplan. Planen skal godkjennes 

av biskopen i 2016 og inneholder både etablerte tiltak og nye tiltak som skal prøves ut. 

 

Utfordringer i trosopplæringsarbeidet i tiden som kommer: 

- Å få god nok oppslutning om tiltakene, slik at vi når bredden av alle de døpte i de 

ulike årskullene. 

- Å få nok frivillige til at alle tiltak kan gjennomføres. 

- Å jobbe videre med en god balanse i samarbeidet mellom Holmlia og Hauketo-

Prinsdal. 
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Hauketo-Prinsdal og Holmlia ungdomsarbeid  
Fortsatt har Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter hatt det spennende samarbeidet 
om ungdoms- og konfirmantarbeidet. Våren 2015 jobbet Camilla Lambrechts Jensen 
sammen med ungdommene som kateketvikar, før Segen Araia Tewelde tok over 
vikariatet i løpet av sommeren og ut året. UV-teamet (unge vokse-team), ledere og 
medarbeidere har gjennom hele året hatt et tett samarbeid for å utvikle og planlegge 
arrangementer.  
Hele veien har målet vært å gjøre alt vi kan for ha et godt og stabilt arbeid hvor 
ungdommer kan komme med alt mellom himmel og jord - tro, kreativitet, tvil, 
nysgjerrighet, erfaringer osv.  
 
Året har bragt med seg massevis av minner.  
Sjibbolet Ten Sing har som mange år tidligere vært på kosetur, øvingshelg og hatt sin 
årlige revy. Hver torsdag har de øvelse fra 18:00-20:00.  
Tempel som er et annen tilbud på samme tidspunkt har hatt ulike temakvelder, biljard-
bordtennis-quiz-kvelder, filmkvelder osv.  
Begge tilbudene er åpne for alle ungdommer fra Hauketo, Prinsdal og Holmlia.  
Hvilepuls har også gått sin gang, kl.20:30 hver torsdag. Her har ungdommer selv bidratt 
i tillegg utenforstående som har holdt andakt. Hvilepuls har sitt mål om å være 
ungdommenes gudstjeneste, altså at det er tilrettelagt ungdommer, men er selvfølgelig 
åpen for alle. 
 
I tillegg til disse ukentlige arrangementene har vi hatt konfirmantarbeid med 
konfirmanter født i 2000. Undervisning, lek, samtaler, mat, konfirmasjonsleir og mye 
mer er noe av arbeidet. Det ble to konfirmajsonsgudstjenester i hver menighet og totalt 
46 ble konfirmert dette året. Mange av dem har vært med videre i ungdomsarbeidet og 
deltar på ledertrengingskurset MILK. Dette er et kurs som skal gi deltakerne mulighet til 
å styrke troens liv, danne et grunnlag for videre lederidentitet og til å være frivillig leder 
i ungdomsarbeidet og andre arbeidsfelt i menigheten.  
 
Vår årlige påskeleir til Bjorli er en viktig tur for ungdomsarbeidet. Vi bygger fellesskap, 
bekjentskap og blir enda bedre kjent med Bibelen. Undervisning, underholdning, 
skiturer og Hvilepuls er programmet for leiren. Alt i alt var det 58 personer som spente 
pakket kofferten og satte seg på en syv timers busstur mot Bjorli.  
Alt i alt har 2015 vært et innholdsrikt år for ungdomsarbeidet i Hauketo-Prinsdal og 
Holmlia menigheter! 
 
 

MILK 
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Diakoni 
 

Det diakonale arbeidet i Hauketo - Prinsdal kirke har som mål å gjøre Guds kjærlighet 
synlig gjennom omsorg, fellesskap og forkynnelse i menigheten, og i vårt nærmiljø. Dette 
innebærer å skape en diakonal holdning som kommer til uttrykk ved at vi ser hverandre 
som likeverdige individer, og som viser dyp respekt for den enkelte, uavhengig av evner, 
ressurser og muligheter.  
 
Diakonale oppgave gjennom 2015 
 
Lokal plan for diakoni 
I 2015 har det vært et skifte i diakonstillingen. Ørjan Frøvik sluttet i mai, og Susanne 
Dommernes Sivertsen begynte i august.   
Den lokale diakoniplanen kom i 2014, og gjelder fram til 2016. Planen hjelper oss til å 
forstå at vi er en menighet som sammen utretter diakoni gjennom ulike diakonale tiltak 
og arrangementer. Videre er diakoniplanen et verktøy som hjelper oss til å reflektere 
rundt tiltakene og arrangementene som vi har, da  planen skal synliggjøre arbeidet vårt.  
 
Grønn menighet  
Vi ble Grønn menighet i 2014, og jobber videre med handlingsplanen som har ca 50 små 
og store miljøvennlige tiltak som ulike grupper har ansvar for å følge opp. For eksempel 
har menigheten fått kildesortering og oppfordrer til minimal bruk av papp ved ulike 
arrangementer. 
 
Babysang ble planlagt og invitasjoner sendt ut til alle døpte og tilhørende, men på grunn 
av for få påmeldte, måtte babysang avlyses både vår og høst-semesteret.  
 
Tematreff 
I forlengelsen av at babysang ble avlyst, ble det arrangert to tematreff i samarbeid med 
familiesenteret i bydelen. Arrangementet henvendte seg til hjemmeværende med små 
barn, og temaet var grensesetting. Det kom gjennomsnittlig 4 på disse treffene, som var 
fine for de som kom. 
 
Hyggetreffet arrangeres en gang i måneden av diakonen og frivillige. Oppmøtet ligger på 
mellom 20 til 50 stykker. Ulike bidragsytere fra forskjellige organisasjoner står for 
underholdning og informasjon. Det serveres god mat og loddsalg er med på å dekke 
utgiftene. I juni dro hyggetreffet på utflukt til Eidsvollsbygningen.  24 deltakere var med, 
inkludert menighetsforvalter og sogneprest.  
 
Bursdagshilsen sendes ut til dem som fyller 75, 80, 85 og 90 år i menigheten. En gang i 
semesteret er det bursdagsfest for disse jubilantene på hyggetreffet. 
 
Blomsterhilsen og julekort gis til frivillige og kirkegjengere både ved seniorsenteret og 
på Kantarellen.  
 
Besøkstjeneste er et tilbud som er tilgjengelig for alle som måtte ha det. Både frivillige 
og diakonen utfører dette oppsøkende arbeidet.  
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Bønnestund holdes hver onsdag i kirkerommet fra kl. 09.00-09.30 og er åpent for alle. Vi 
leser en bibeltekst, synger en salme, og ber for bønnene i bønnekrukken som alltid står 
fremme.  
 
PREP-kurs arrangeres i samarbeid med de andre menighetene i prostiet. I høst ble 
kurset arrangert i Nordstrand kirke.  
 
Utfordringer for det diakonale arbeidet i tiden som kommer: 
 

- Utvide diakoniutvalget med flere medlemmer.  
- Å knytte kontakt med de ulike, mindre institusjonene i nærmiljøet. 
- Å oppdage nye mennesker som trenger diakonale tilbud, som besøkstjeneste og 

følge opp behov om kirkeskyss.  
 
 
 
 
 
 

TEMAKVELDER OM TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET 

 

I 2015 ble det holdt to temakvelder i kirken under overskriften «Himmel over livet». 
 
Begge kveldene ble det holdt en innledning til temaet etterfulgt av samtale rundt 
bordene i en ramme av solosang, fellessang og enkel servering. 
 
Målgruppen er voksne som søker eller er opptatt av troens liv i møte med hverdagen. 
 
I mars handlet det om Tilgivelse der Kjerstin Jensen innledet og i september om Guds 
nærhet innledet ved Svein-Erik Skibrek, mens diakon Ørjan Kalmar Frøvik ledet i mars 
og Jan-Bjørn Osnes i september.  
 
Solosangen var ved Torild Sandøe Møller og musikalsk ved kantor Åslaug Hegstad. 
 
I 2016 planlegges tre nye kvelder under overskriften: HIMMEL OVER LIVET, som 
temakvelder om tro, liv og erfaring der det gis mulighet både til å lytte og til å dele egne 
tanker og erfaringer om det samme. 
 
Arbeidsgruppe for temakveldene var diakon Ørjan Kalmar Frøvik, Jan-Bjørn Osnes og 
Svein-Erik Skibrek. 
 
  



21 
 

 

Marit deler ut blomst til høstens jubilanter 

 

Samtale ved måltidet 
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Bibel/samtale-grupper 

 

Bibelgruppe 1. 
 
Bibelgruppe 1 - 2015 
 
Denne gruppen ble startet våren 2014 og består i dag av 4 ektepar. 
 
Innenfor en tidsramme på ca. 2 timer, har gruppen i 2015 møttes med et enkelt måltid 
med tid til å dele litt av livet siden sist – deretter gjennomgang av Markusevangeliet, ett 
kapittel for hver gang med påfølgende samtale om teksten og hva Ordet har å si til oss 
som lever i dag. 
 
Gruppen holdes i de forskjellige hjem ca. 1 gang i måneden. 
 
Det er mulighet for flere å bli med. 
 
Leder og kontaktperson for gruppen er Svein-Erik Skibrek. 
 
 
 
Bibelgruppe 2. 
 
Gruppen ble startet våren 2014 og er en tverrkulturell bibelgruppe for kvinner. 
 
Gruppen består av 7 kvinner med bakgrunn fra forskjellige land. De møtes for å spise 
middag og dele livet siden sist for deretter lese og samtale om forskjellige tema ut i fra 
Guds ord. Dette året har Alphakurset vært mye av basis for undervisningen. Gruppen 
avsluttes med bønn. 
 
Gruppen holdes i de forskjellige hjem ca. hver tredje uke. 
 
Det er plass til flere i gruppen. 
 
Leder og kontaktperson for gruppen er Liv Berit Skibrek 
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Hauketo-Prinsdal kirke i nærmiljøet  
Lysvandring i Lusetjerndalen 

Hauketo-Prinsdal stod på stand sammen med Holmlia menighet på lysvandringen, hvor 

HoBaKluzz og Prinsdal Sangeri også var godt representert. Målet var å være synlig til 

stede og gi folk mulighet til en allmenn symbolhandling, men som likevel var tydelig 

kirkelig forankret. Vi hadde et bord med lystenning for verden på verdenskartet og et 

bord hvor man kunne skrive håpstanker og henge på treet.   

Fasteaksjon 

I 2015 ble det gjort endring, slik at diakon har ansvar for å øke oppslutningen om 
fasteaksjon og gjøre dette til en innsamling for hele menigheten. Det har tradisjonelt sett 
vært stort sett konfirmanter som har dette som en del av sitt obligatoriske opplegg. 
Det var flere som deltok på aksjonen i 2015 og resultatet for innsamlingen var 23.863,- 
 
Fritidsrådet 

Fra kirken deltar en av oss i AU på hvert møte og er med for å representere menigheten 

lokalt. Fritidsrådet er arrangementsansvarlig for julegrantenning og Prinsdalsdagen. 

Julegrantenningen ved Prinsdal velhuset har blitt en tradisjon og det er nå et 

arrangement i regi av Fritidsrådet. Soknepresten deltok med en folkelig andakt om 

julelenkene. Arrangementet hadde kafe, adventskransverksted og underholdning fra kor 

og korps før juletreet ble tent.  

Prinsdalsdagen  

Igjen gikk Aktivitetsdagen i Prinsdal av stabelen – en regnvåt lørdag, men stemningen 

var god og været lettet. Noen spilte ball, løp orientering, gikk tur eller drev med karate – 

andre underholdt. Mot slutten av dagen ble årets Ildsjelspris delt ut til Einar Bakke.  
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Religionsdialog 

Forum for dialog og samarbeid ble i 2011 etablert av bydelen og politiet som et lokalt 

samarbeid om sorg, krisehåndtering og beredskap sammen med andre menigheter, 

moskéer, Røde Kors, etc.  

Menigheten deltar på kurset Dialogisk menighet i regi av Kirkelig dialogsenter.  

I høst ble det i samarbeid med kvinnegruppen i Ahmaddiyamenigheten arrangert 

temakveld i Holmlia kirke. Der hadde vi også besøk fra Kirkens Nødhjelp som holdt et 

innlegg.  

Menigheten har også godt samarbeid med Tauheed islamic center og Imam Sheeik 

Mahmoud Jalloul deltok på folkefesten i forbindelse med kirkens 20-års jubileum.  

 

                 



25 
 

Informasjonsarbeid – menighet på nett 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

På Facebook: https://www.facebook.com/#!/HauketoPrinsdalMenighet 
 
På internett: http://kirken.no/hauketo-prinsdal 
 
Påmelding for å få nyhetsbrev pr mail: post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no 

 

https://www.facebook.com/#!/HauketoPrinsdalMenighet
http://kirken.no/hauketo-prinsdal
mailto:post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no
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Kongeveien 
 
Kongeveien skal være et blad som binder sammen lokalmiljøet og samtidig tydeliggjør 

Hauketo-Prinsdal menighet med aktiviteter og det menigheten står for.  

I 2015 ble det gitt ut 4 nummer. Ansvarlig utgiver er Menighetsrådet. 

 

Kongeveiens redaksjon har bestått av Per Frogner, Knut G. Sandal, Kristian Fjeldstad, Helge 

Viken, Øivind A. Monn-Iversen og Svein-Erik Skibrek. Sistnevnte er redaktør.  

Per Frogner avsluttet sin tid i redaksjonen i høst. 

Fotografer har vært Helge Viken og Mathilde Thue, samt journalistene når det passer.  

Det har vært gjort forsøk på å få inn en kvinnelig journalist uten å lykkes. Interesserte må 

gjerne ta kontakt med redaktøren.  

 

Utover staben og redaksjonen, har faste spaltister vært Tore Burud, Bente Borren, Bente 

Overholt og Thor Sandmel. Hauketo idrettsforening, Prinsdal skolekorps og Hauketo og 

Prinsdal vel har spalteplass for sine ting. 

 

Ida Marie Haagensen har arbeidet med annonser, men sluttet i høst. 

Ny annonsemedarbeider søkes. 

  

Distribusjonen besørges av mange trofaste budbærere fint organisert av Per Otto Sitre, Lars 

Tunang og Hans-Petter Heggelund. 

 

Layout besørges av «Ravnbø design og illustration» og trykkes lokalt av «Rolf Ottesen AS». 

 

Utgiftene til bladet dekkes av lokale annonsører, giroinnsamling i bladet og Hauketo-Prinsdal 

menighet. Sånn sett trenger bladet flere annonsører. 

 

Både lokalmiljø og menighet med stab og andre inviteres til å komme med bidrag til bladet. 

 – redaksjonen ser sin begrensning i forhold til å være til stede i alt som skjer og er takknemlig 

for både innspill og tips.  

 

I 2016 planlegges utgitt 4 nummer – i ett av dem blir det lagt inn en giro til støtte for bladet. 

 

Forøvrig takker redaksjonen for både oppmuntringer og kreative kommentarer til bladet og er 

åpne for nye innspill. 

 

 

På vegne av redaksjonen 

Prinsdal 19. februar 2016 

 

 

Svein-Erik Skibrek 

Redaktør 
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Årsrapport fra julemessa 
 

Det ble avholdt julemesse med juleverksted i kirken lørdag 28.11.15. 
 
Vi hadde juleverksted i 2.etg for både barn og voksne. Dette var i samarbeid med 
trosopplæringen så 6-8 åringer var spesielt invitert.  
Arrangementet var svært godt besøkt. Det var god stemning og både barn og voksne 
lagde gaver, pynt og kranser.  
 
Vi hadde kafe med salg av grøt og kaker, åresalg og vanlig loddsalg. Det var salgsboder 
med hjemmestrikk og håndarbeid, gaveartikler, hjemmelagde kaker og syltetøy.  
 
Anne Fjeldstad ledet samlingen i kirkerommet hvor Per Anders Nordengen delte noen 
holdt tale i kirkerommet. Åslaug og Henriette stod for musikk og sang.  
 
Arrangementet ble på forhånd annonsert i nyhetsbrevet, på kirkens hjemmeside,  
i Kongeveien og plakater og banner ble hengt opp ulike steder i dalen.  
 
Arrangementet var vellykket, det var mye folk og god stemning.  
Barn, voksne og eldre gikk imellom menighetssal, kirkerom og kirketorget.  
Det var godt besøkt og salget gikk bra. 
 
Takk til alle som har strikket, heklet og laget varer for salg, og til alle som er med for å få 
til dette arrangementet. 
 
 
Kari Tellefsen 
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Økonomi 
 

Regnskapstallene viser:  

Driftsinntekter på kr. 748.455,- er en nedgang på kr. 131.022 i forhold til 2014. 

Driftsutgifter på kr. 1.075.211,- er en nedgang på kr. 96.826 i forhold til 2014. 

Brutto driftsresultat på kr. 326.757,- Netto driftsresultat kr. 279.130,- 

Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak lave renter, samt at konfirmantregnskapet i 

år føres i Holmlia.  

Nedgangen i utgiftene skyldes også at konfirmantregnskapet føres i Holmlia.  

  

Menighetens viktigste inntekter stammer fra: 

Driftstilskudd fra Fellesrådet 

Menighetens bundet fond for diakonalt arbeid, renteinntekter. 

Givertjenesten ga i 2015 en inntekt på kr. 59.400,- 

Offer tatt opp i gudstjenester kr. 108.627,- hvor kr. 58.672,- er til andre. 

Julemessa hadde i 2015 en netto inntekt på kr.25.000,-  

Utleie av lokaler ga en inntekt på nesten kr. 50.000,- 

Menigheten har penger «på bok», men ser at inntekter fra stat og kommune synker.  

Arbeidet med å øke inntektene må fortsette, både på givertjeneste og utleie.  

Samtidig skal vi bruke fornuft på de kostnadene  som er mulig  å påvirke.  

 

Disposisjonsfondet skal være en økonomisk trygghet for fremtiden og det vil ved hvert 

budsjett vurderes om det er nødvendig å ta ut midler for å dekke enkelte utgifter. 

For 2015 har menighetsrådet bevilget inntil 100.000,- til 20-års jubileum for kirken vår. 

77.000,- ble brukt og det ble samlet inn midler til nye stoler på kirketorget og høyttaler 

og teleslyngeanlegg i menighetssalen. Se grafisk fremstilling neste side.  

Merk at kirkeofringene til disse formålene er synlig i begge diagrammene.  

Innsamlede midler i forbindelse med 20-års jubileum er synlig i regnskapet 2015 og 

øremerket til stoler og teleslynge. Utgiftene vil komme på regnskapet 2016.   

 

 

  



29 
 

Innsamling fremstilt grafisk 
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