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Akkurat mens vintermørket senket seg og kuldegradene krøp på, lanserte 
Kirkens Bymisjon «Årets varmeste dag» 1. november. En varm dag midt i kulda, 
fordi tusenvis av oransje strikkeskjerf ble hengt ut i landets byer, og fordi  
kampanjen «Gled en som gruer seg til jul» var i gang. Startskuddet ble satt  
for å spre varme i kulda.

Desember kan være vår varmeste måned. Lysene syns så godt i vintermørket, 
og hvem takker vel nei til å bli med inn i varmen – eller ta imot et varmende 
skjerf – når det er så kaldt? I juli klarer folk seg selv, men i desember er det  
lettere å ta imot!

Dette kan lett bli den kaldeste måneden. Hvis vi skynder oss fra kjøpesenter 
til kjøpesenter, fra juleavslutning til julebord og ikke har tid til å stoppe opp og 
invitere hverandre inn. Helt siden juleevangeliets tid har julen hatt kulde i seg: 
En sårbar familie fant ikke husly i Betlehem, gjeterne på marken var uglesett og 
utstøtt, kong Herodes var drevet av herskesyke og maktmisbruk. Men for oss 
har julen likevel blitt en varm høytid med gavmildhet og glede. Desember kan 
bli den varmeste måneden, helt uavhengig av hva gradestokken sier. La oss lage 
en varm måned! Invitere inn, dele, roe ned og se opp!

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Den varmeste 
måneden
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI TAKKER GUD

• For alle som gir tid og krefter til frivillighet i nærmiljøet
• For gode advents- og juletradisjoner
• For et rikt kulturliv i byen vår
• For hele den verdensvide kirken

VI BER TIL GUD
• For alle som gruer seg til jul
• For alle som strever med ensomhet
• Om fred i Syria og Jemen
• For klimakampen i Norge og verden

«Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor! 

Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord! 

Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord 

husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.»

Fra Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff
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13. desember er en dato mange kjenner til  
som Luciadagen. Dagen barna kler seg i hvitt 
med et lys i hånden, synger sanger og spiser  
Lussekatter. Men hvorfor feirer vi Santa Lucia? 
Hvem var hun og hvor kom tradisjonen fra?

D
en heldige som blir plukket til å spille Lucia får en 
lyskrans på hode. Fra mørket kommer de og lyser 
opp stien mens de synger Lucia sangen: ”Svart 
senker natten seg i stall og stuer..”. En vakker sang 
som mange finner mye juleglede i. Barna lager 

også ofte forestilling der de forteller legenden om hvem Santa 
Lucia var. Dette er en hyggelig familiefeiring som avsluttes med 
å spise nybakte lussekatter. Nydelige boller som er tilsatt gurke-
meie og rosiner. 

Legenden om Santa Lucia
En av legendene om henne forteller at Lucia bodde i den italien-
ske byen Siracusa på 300-tallet. Hun var datter av rike for eldre, 
der faren var av romersk bakgrunn, men han døde da Lucia var 
veldig ung. Morens navn var Eutychia og hadde ansvaret for 
hennes oppdragelse. Lucia vokste opp i en katolsk familie og 
allerede som barn bestemte hun seg for å gi alt hun eide til de 
fattige. Dette var en hemmelighet hun holdt for seg selv og for-
talte heller ikke moren om dette.

Da Lucia hadde vokst opp til en vakker ung kvinne bestemte  
moren at hun skulle gifte seg med en rik adelig mann. Men Lucia 
ville ikke gifte seg med denne mannen og fikk overtalt moren 
til å utsette bryllupet. I mellomtiden ba hun til Gud om at han 
måtte redde henne fra dette ekteskapet. På denne tiden ble 
plutselig moren alvorlig syk etter å ha lidd av blødninger som 
ingen lege kunne kurere i flere år. Da overtalte Lucia moren til å 

Santa LuciaLegenden om 
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Alle fortellinger om Lucia hevder at 
hun døde som martyr, det betyr  
at hun ble drept for sin tro på Gud.

dra på pilegrimsreise til Catánia, som lå mindre enn åtte mil fra 
Siracusa. Her lå graven til den hellige jomfru og martyr Agathe, 
som var blitt drept 52 år tidligere i forfølgelsene under keiser 
Decius på 250-tallet. Sammen reiste de til Catánia og mens de 
var der ba Lucia til Agathe om at hun kunne gjøre moren frisk.

I bønn viste Agathe seg for Lucia og sa: «Min søster, hvorfor ber 
du til meg om noe du selv kan gi til din mor? Din tro har hel-
bredet henne!» Da Lucia åpnet øynene var moren helbredet, og 
som takk for dette miraklet ga moren Lucia lov til å leve ugift og 
å gi medgiften til de fattige. Men historien slutter ikke her. Den 
kommende brudgommen ble såret og anga henne som kristen til 
keiser Paschasius. Dette skjedde i året 303, som var det blodig-
ste året under keiserens kristenforfølgelse. Det ble sendt soldater 
for å arrestere Lucia, men da de skulle dra henne med seg gjorde 
Gud det slik at hun satt fast i bakken. Uansett hvor mye de dro 
fikk de ikke henne med seg. «Da tenner vi på henne!», var det 
noen som sa. Tørr ved ble stablet opp rundt Lucia, de tente på 
og flammet opp. Men Gud passet på Lucia, flammene skadet 
henne ikke i det hele tatt! Da all veden var brent opp stod Lucia 
der helt uskadd. Da var det en som tok et sverd og hugget av det 
vakre hodet til Lucia. Nå kunne ikke Gud gjøre annet for henne 
enn å ta henne med til sitt himmelske rike. Slik døde Lucia.

Døde for sin tro
Alle fortellinger om Lucia hevder at hun døde som martyr, det 
betyr at hun ble drept for sin tro på Gud. Det sies at hun døde 
fast i sin tro med en brennende lampe i hånden. Slik fikk hun 
navnet Lucia, der navnet på latin betyr lysende. Derfor fremstil-
les hun i kunst og folketradisjon med en krone av levende lys,  
og minnefesten hennes som ble vanlig å feire mot slutten av 
middelalderen, står i lysets tegn. Allerede på 500-tallet var hun 
en populær helgen i den katolske kirke. 

Norsk historie
Lucia-feiringen er en kristen tradisjon. Men også blandet med 
andre tradisjoner, ifølge Store norske leksikon. Da kristen- 
dommen kom til Norge under vikingtiden, ble Lucia-dagen en 
merkedag på primstaven. Historien om Lucia ble blandet med 
vår overtro og tradisjon. Dagen ble kaldt Lussi langnatt, fordi 
man etter den gamle julianske kalenderen mente det var årets 
lengste natt, også kaldt vintersolverv. Ifølge gammel folketro var 
alle slags onde krefter løs denne natten da lys og mørke kjempet 
om makten. Lussinatten foregikk i juletiden der en farlig kvinne-
lig skikkelse var ute denne natten. Da måtte ingen være under 
åpen himmel på Lussinatten. Julen ble oppfattet som den  
farligste tiden for mennesker og dyr gjennom hele året, og 
med Lussinatten åpnet årets skumleste tid. Dette var også den 
eneste natten i året at dyra kunne snakke med hverandre. Lussi 
ble brukt til å skremme barna, og står derfor i sterk kontrast til 
dagens snille kristne Lucia. 

Bakgrunnen for dagens Luciafeiring kommer sannsynligvis  
fra flere steder. I tillegg til helgenen Lucia fra Italia og den 
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nordiske Lussi, har også Tyskland sin versjon som heter 
«Christkindchen». Dette var en hvitkledd jente med papir-
krone og brennende vokslys på hodet og som delte ut 
julegaver til barna. Dette kan være noe av forklaringen 
på dagens måte å feire på. I følge Dagbladet kom denne 
Luciatradisjonen til Norge etter andre verdenskrig.

Det regnes som sannsynlig at Lucia er en historisk person 
som levde på 300-tallet og at hun mest sannsynlig døde som 
følge av keiser Diokletians forfølgelse av kristne. Men selve 
historien som Lucia er kjent for, regnes ikke som pålitelig, 
men fiksjon. 

TEKST: VERONICA KOFOED

FOTO: PIXABAY.COM

Kildene for denne artikkelen er fra snl.no, wikipedia.no, 
katolsk.no, dagbladet.no, brødogkorn.no og online.no
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Årsaken til at vi forbinder dompap 
med jul er muligens at vi ser den 
mest i denne årstida.

Dompapen er nemlig hos oss hele året, men om våren og 
sommeren lever den langt mer tilbaketrukket i tett barskog, 
og vi ser derfor ikke så mye til den.

På høsten og om vinteren er derimot dompapen mye mer 
synlig, og fordi den er en utpreget frøeter, er den også 
vanlig på fuglebrettet i hagen. 

Dompapens fargerike fjærdrakt gjør også sitt til at vi legger 
merke til den, hannen med sitt røde bryst og svarte hode, 
hunnen med gråbeigt bryst og svart hode.

Dompapen er en flott fugl og en art som veldig mange 
kjenner. Den lever hovedsakelig av frø, men som de fleste 
fuglearter tar de også til seg proteinrik føde, om sommeren 
i form av insekter.

Dompapen  
– julens fugl
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Når man bor i tettbebygde strøk 
er dessverre lys fra veier, hus, 
gatelykter etc. alltid til stede, og 

man må helst komme langt vekk fra både 
byen og annet lys for å kunne se stjerne-
himmelen skikkelig. Likevel, får man bare 
skjermet seg noenlunde fra de nærmeste 
gatelyktene og andre lysene, så går det an 
å få en rimelig god utsikt mot stjernene.

Det å bli kjent med noen av stjernene og 
stjernebildene gir en følelse av gjensyns-
glede og tilhørighet til noe større og uen-
delig når en er ute en mørk vinterkveld. 
Stjernebildene i seg er jo en form for illu-
sjon. Selv om de for oss ser ut som en 
konstant konstellasjon består de av stjer-
ner som er på veldig ulik avstand fra oss 
og på vei bort med astronomisk hastig-
het. Likevel har mennesker sett de samme 
stjernene og stjernebildene i årtusener, og 
latt seg fascinere av dem. 

Vår vy av stjernehimmelen varierer med 
årstidene. Her hvor vi bor, langt nord på 
den nordlige halvkule, vil vi likevel alltid 

kunne se stjernene rundt stjernehimme-
lens nordpol. 

NORDSTJERNEN
Rett mot nord ligger Nordstjernen, 
Polarstjernen eller Stella Polaris som den 
også kalles. Den er helt spesiell fordi 
den er den eneste himmellegemet vi kan 
se på konstant samme sted på himme-
len uansett tid på natten og tid på året. 
Nordstjernen, som ligger i stjernebildet 
Ursa Minor Lille bjørn har derfor vært 
brukt gjennom alle tider til navigasjon 
(derfra begrepet ledestjerne). Den er ikke 
veldig lyssterk, og den enkleste måten å 
finne den på himmelen er ved hjelp av 
Karlsvogna. 

KARLSVOGNA OG STORE BJØRN
Karlsvogna, som er en del av Store Bjørn 
Ursa Major, er en av de mest kjente stjer-
nebildene på himmelen, og kan ses hele 
året. Den er større, har sterkere lysende 
stjerner enn Lille Bjørn og er lettere å se. 
Drar man en linje gjennom de to baker-
ste stjernene i «vogna» og videre opp mot 

Vinter og mørketid innebærer at det er mulig å studere stjernehimmelen. 
Det er mørkt nok til at vi kan se den uten å være ute midt på natta. 

nord kommer man til Nordstjernen.

 
Store Bjørn, der Karlsvogna inngår:

CASSIOPEIA
Fortsetter man forbi Nordstjernen fra 
Karlsvogna finner man fem stjerner formet 
som et stort W (eller evt. et M). Dette er 
Cassiopeia, som ifølge mytologien var en 
etiopisk dronning. Cassiopeia synes hele 
året i nordlig retning.

Cassiopeia

Stjerneklart
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HUNDESTJERNEN (SIRIUS)
På vinterhimmelen er det flere lyssterke 
stjerner. Sirius, som ligger på 8,6 lysårs 
avstand fra jorden, er den sterkeste stjer-
nen av dem alle, og er den stjernen som 
ligger nærmest oss utenfor vårt eget sol-
system. Sirius ligger i stjernebildet Canis 
Major Store hund, og kalles derfor også 
Hundestjernen. Nå i advent skal du 
være oppe ganske sent på kvelden for å 
se Sirius komme opp på himmelen mot 
sørøst, men utover vinteren vil den kunne 
ses bedre og bedre. 

ORION OG PLEIADENE
I sørøst, litt ovenfor Sirius, finner vi Orion. 
Dette er en av de mest kjente stjernebil-
dene, og spesielt Orions belte som er tre 
tydelige stjerner på en rekke, er enkle å 
se. I Gresk mytologi var Orion en jeger og 
halvgud. Dessverre var han ikke en spesi-
elt hyggelig fyr, og ifølge legenden førføl-
ger han de syv vakre søstrene i Pleiadene 
som prøver å flykte. Pleiadene eller 
Sjustjernen er så vidt synlige for øyet., 
og du må vite akkurat hvor du skal se. 
Om du ser oppover mot høyre fra Orions 
høyre skuldre kommer du om litt til en 
sterk stjerne. Dette er Aldebaran som 
ligger i stjernebildet Tyren (Taurus). Om 
du fortsetter omtrent like langt igjen kan 

du se en liten og svak stjernehop. Dette er 
Pleiadene. 

 Orion

TVILLINGENE (GEMINI)
Tvillingene består av stjerneparet Castor 
og Pollux (og i tillegg flere mindre stjer-
ner) som er sterke og tydelige stjerner 
i øst, ovenfor og til venstre for Orion. 
Tvillingene er en del av de tolv stjerne-
bildene i dyrekretsen, og dermed et av 
de tegnene en kan være født i. I myto-
logien var de selvfølgelig tvillinger, men 
med ulike fedre. Pollux var sønn til guden 
Zeus, mens Castor derimot hadde et men-
neske til far.

Tvillingene

Dette var kun et par eksempler på hva 
vi kan oppdage på stjernehimmelen nå 
i vinter. Med et stjernekart er det spen-
nende å dra på stjernesafari, og det finnes 
flere nettsider og apper en kan ta til hjelp. 

BETLEHEMSSTJERNEN
Når det straks er advent må vi også innom 

Betlehemsstjernen. Den lysende stjernen  
som varslet Jesu fødsel, omtales bare i 
Matteusevangeliet. Hva var det egentlig 
visemenn og gjetere så for 2000 år siden? 
Av mange teorier opp gjennom tidene er 
det i dag fremst et par som astronomer 
vurderer som sannsynlige. I årene rundt 
Jesu fødsel dukket det nemlig opp flere 
særegne himmelfenomener:
 I år 5 f.Kr. observerte kinesiske astro-
nomer en rekke kometer på himmelen. 
Kometer er himmellegemer som består av 
støv og is, og beveger seg i baner rundt 
solen. 

Den kan også ha vært en eksploderende 
stjerne, en såkalt supernova, selv om det 
ikke er kjent slike fra dette tidspunktet.

Den mest utbredte forklaringen er at 
Betlehemsstjernen skulle ha vært en kon-
junksjon. Konjunksjon innebærer at når to 
planeter krysser hverandres baner, ser det 
fra jorden ut som om de smelter sammen 
til ett lysende himmellegeme. I år 7 f.Kr. 
forekom hele tre konjunksjoner mellom 
Jupiter og Saturn.

Komet eller konjunksjon, nå ser vi uan-
sett fram til advent og til å få hengt opp 
adventsstjernen i vinduet. God advent!

TEKST: ANDERS THYLÉN

FOTO: PIXABAY

Opplysninger om Betlehemsstjernen er hentet 
fra en artikkel i Illustrert vitenskap, publisert på 
nettet 16.12.2018 https://illvit.no/kultur/myter/jule-
myte-var-betlehemsstjernen-en-ekte-stjerne .

Illustrasjoner av stjernebildene er hentet 
fra KFUK-KFUM speiderprogram på https://
kmspeider.no/ressurser/stjernebilder-arti-
cle7807-3902.html

Orion, med sitt trestjerners-
belte i midjen og med Sirius 
nede til venstre. Foto: Pixabay.
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Det er langt fra Betlehem til Prinsdal. Og det er 

langt fra år 0 til 2019. Likevel skinner det i utallige 

Betlehemsstjerner i vinduer og tretopper i både 

Øvre og Nedre Prinsdalsvei. Stjernen er et utrolig 

sterkt symbol som har fått feste blant folk flest, og 

det er ikke nødvendigvis uttrykk for en sterk kristen 

tro. Men like fullt er det Betlehemsstjernen som lyser.

Betlehemsstjernen  
– hvorfor lyser den fortsatt?

Til jul forteller vi om stjernen som lyste for vis-
mennene, så de fant veien til Frelseren i stal-
len. Det er mystisk og eventyraktig, og forteller 

oss at akkurat denne barnefødselen i Betlehem, var 
så spesiell at selv himmellegemene var i bevegelse. 
Stjernen er et tegn på at Gud er nær! Kanskje er det 
fortsatt dette eventyraktige og mystiske som gjør at 
stjernen er et av de fremste julesymbolene. Stjernen 
gir lys i mørketida, og tanken på en ledestjerne som 
viser vei for oss, kan mange finne trygghet i.
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Bibelteksten om stjernen  
i Matteusevangeliet:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var 
konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: 
«Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans 
gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.»  
 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele 
Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og fol-
kets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 
 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos 
profeten: «Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av 
fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal 
være hyrde for mitt folk Israel.»

Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem 
nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem 
til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! 
Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg 
kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro 
de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran 
dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de 
så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset 
og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet 
ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, 
røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke 
måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til 
sitt land.  

I julekveldsvisa synger vi: «Dra krakken bortåt 
glaset, så sett vi oss og ser og prøver finne leia der 
julestjerna er». Og i filmen «Reisen til julestjernen» 
synger Sonja: «Julestjerne, bli hos meg. Det er godt 
å la deg skinne. Du må aldri mer forsvinne, aldri 
glemme meg!» Stjernen har med lengsel å gjøre, 
å se etter en vei og få lysskinn over veien. Når vi 
henger stjerner i vinduet, kan de fortsatt uttrykke 
noe av dette. Fortellingen om Jesus i Betlehem står 
ikke alltid i forgrunnen, men danner ofte et bak-
teppe, en horisont. Så kan det godt hende at stjer-
nen først og fremst ble hengt i vinduet fordi den er 
fin, fordi den passet med årets interiørtrender, eller 
fordi den er arvet og alltid har hengt der til jul. Men 
et symbol som stjernen kan være lag på lag, den 
kan gi oss påminnelse om et gudsnærvær i dag, 
som den gjorde i Matteusevangeliets historie, selv 
om vi ikke akkurat ser himmellegemer i bevegelse 
og storslåtte tegn.

Det står at vismennene ble fylt av jublende glede 
da de så stjernen, og den gleden kan mange kjenne 
igjen når juletiden nærmer seg. Forventning om fel-
lesskap og gode opplevelser, et gjensyn med fine 
tradisjoner. Barnas jublende glede foran julaften er 
i slekt med vismennenes jublende glede. Det er tid 
for å glede seg, tid for å tenne stjerner!

TEKST: KJERSTIN JENSEN 

Ska in!

Også i år inviterer Prinsdal Sangeri til en innholdsrik 
julekonsert med pauker og trompeter! 
Julekonserten «Desemberklang» er nå en etablert tradisjon i 
Hauketo-Prinsdal kirke. Søndag 1. desember kl 18.30, skjer 
det igjen – med Prinsdal Sangeri, profesjonelle musikere og et 
repertoar som varmer hjerter og ører.
 – Vi tar fram noen av godbitene fra det tradisjonsrike 
«Lessons and Carols» etter engelsk tradisjon, og vi serverer i 
tillegg et variert repertoar med både norske og internasjonale 
jule strofer som er ekstra gode ørevarmere nå i advent. I år vil 
vi skape katedralstemning med pauker og trompeter sammen 
med orgel og et kor i svært god form, sier dirigent og orkester-
leder Hans Olav Baden. 

Prinsdal Sangeri har alltid med seg profesjonelle musikere  
på sine konserter, og i år spiller Tormod Åsgård på trom peter 
og Øystein Bang på pauker, samt Hauketo-Prinsdals egen 
kantor, Åslaug Hegstad Lervåg, som bidrar med orgelbrus. 
Dirigent Baden vil også bidra på piano. 
 – Julegrantenningen ved Prinsdal Velhus, er kl 17, så vi vi 
håper mange vil ta turen til en varmende konsertopplevelse i 
forlengelsen av dette, sier Baden. 

Prinsdal Sangeri teller over 60 sangere, og har en svært aktiv 
virksomhet, med stadige opptredener i kirke og bydel. Du kan 
lese mer om koret på deres facebookside.

HANS OLAV BADEN, KIRKEMUSIKER, HOLMLIA KIRKE

DESEMBERKLANG  
MED PRINSDAL SANGERI
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JOBBER FOR LOKALMILJØET

Lions oppgave:
Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov 
for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasje-
ment og internasjonalt samarbeid.

H.M Kong Harald er vår høye beskytter siden 1958.

Lions – Meningsfylt fritid  
for engasjerte mennesker
Lions i Norge har gjennom mange år 
hatt bekjempelse av rus- og narkoti-
kamisbruk på sin nasjonale plan. Vårt 
tulipanmotiv med den friske og den 
syke tulipanen symboliserer forskjel-
len mellom et liv i rusavhengighet og 
en sunn og positiv livsstil. Lions har 
gitt økonomisk støttet til flere behand-
lingsteder som f.eks. Tyrilikollektivet. 
Opp gjennom årene har Lions gitt politiet trenede «narkotika 
hunder. Lions i Oslo har sponset ca. 10 hunder. Dette ble det 
slutt på i 2009 p.g.a at politiet ikke fikk lov å ta imot gaver.

Vårt motto er: 
Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.

Over hele landet arrangerer lionsklubber kurs for ansatte i bar-
nehager, skoler og i idrettslag. Det er profesjonelle kursholdere 
fra stiftelsen Mitt Valg som underviser i kursene.

Lionsprogrammet Mitt Valg er et holdningsskapende og fore-
byggende undervisningsopplegg som bygger sosial kompetanse 

hos barn og unge. Programmet setter de unge i stand til å takle 
hverdagen gjennom fokus på kommunikasjon, selvtillit og sosiale 
ferdigheter som å bygge relasjoner, ta ansvar, se konsekvenser 
og ta hensyn. Mitt valg er anbefalt undervisningsdepartement for 
bruk i undervisningen på skoler. Toppåsen og Tårnåsen skole er 
aktiv bruker av Mitt Valg.

Lions er der du bor. Vi har gjennom 50 år jobbet aktivt i vårt 
nærområde. Det hjelper å være tilstede og vise at man bryr seg. 
Vi har støttet med å ta med eldre og funksjonshemmede med 
på utflukter. Arrangerer internasjonale leir for ungdom, Vi har 
opp gjennom årene vært en god støtte til Prinsdal skolekorps og 
andre velferdstiltak for unge i Hauketo og Prinsdal.

Hver høst og vinter kjører vi ut ved til trengende i vårt nær-
miljø. Dette er en del av Lions-prosjektet Operasjon Ved Oslo. 
Dette er en god sosial aktivitet blant medlemmene i klubben.  
Vi ønsker gjerne flere medlemmer i klubben for å øke kapasite-
ten for å kunne ta oss av vedkjøringen.

Styringsgruppe for prosjektet. Fra venstre: Zouhair Sahnoun,Lions, Erik 
Magnussen, Prinsdal skole, Mitra Khazai, Hauketo skole, Sigurd Eide Pedersen 
og Dagfinn Malnes, Lions. Rikard Munoz, HIF var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hver vår og høst kjører vi ut ved til trengende i vårt nærmiljø.  
Bli gjerne med du også!

FAKTA
•  Lions Club Oslo/Hauketo ble 

stiftet i 1969 

•  Klubben fylte 50 år i januar 2019. 
og har i dag 21 medlemmer 

•  Lions International er 102 år
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Prosjekt VBU
Lions klubbene i Oslo startet opp et prosjekt som heter VBU 
(Velferdstiltak for Barn og Unge). Her ønsker vi å hjelpe 
barn og unge samt deres familier og aleneforsørgere i en 
vanskelig situasjon.

Vi har siden sommeren 2017 gjennomført 55 arrange-
menter for til sammen mer enn 3.100 deltakere. Alle 
aktivitetene foregår i regi av Lions, men kan også være sam-
arbeidsprosjekter med andre, som Turistforeningen, Frigo 
(Friluftssenteret i Gamle Oslo), bydeler, skoler etc.

I år har det vært to 3 dagers turer til Skeikampen, en i febru-
ar og en som var i høstferien. Her var det med tre familier 
fra Bjørndalen m/10 barn, de fleste i skolealder og 5 fami-
lier fra Hovseter m/16 barn. På forhånd hadde de fått låne 
turutstyr, sko, jakker, bukser, hansker, luer fra Lions lager på 
Rommen. Alle ble kjørt i buss til Skeikampen.

Her hadde vi reservert 15 rom på Thon hotell Skeikampen. 
På kvelden samlet de fleste seg i en av salongene, hvor vi 
hadde tegne konkurranser for alle barn og premier til alle.

Fredag morgen var det bra vær. Etter frokost hadde vi  
arrangert to turer den dagen, en tur med barnevogner og  
en tur uten.

På kvelden ville mange tegne igjen, ellers var det mye leker 
og spill på hotellet, så alle ble aktivisert.

Lørdag morgen etter frokost ble det busstur til Maihaugen. 
Dyktige guider tok oss med inn i den gamle skolestua, barna 
satt stille og fulgte med. Etter det ruslet vi litt rundt og fikk 
også se barndomshjemmet til dronning Sonja, som er flyttet 
dit. Mange gikk inn i museet, og fikk seg en overraskelse, da 
mange av utstillingene er så naturtro med lyder, de trodde 
det var levende mennesker. Litt skummelt, men mange barn 
syntes det var morsomt å bli skremt.

Så ble det lunch og etter det kjørte bussen tilbake til Oslo.

Vår kontaktperson for VBU prosjektet kan er Sigurd Eide 
Pedersen i Lions Club Oslo/Hauketo. Tlf.. 909 21 744 eller 
på epost: oslo.hauketo@lions.no

Lions – meningsfylt fritid for kvinner og menn
Ønsker du å få mere ut av din fritid, er du velkommen til 
Lions Club Oslo/Hauketo! Kontakt Tom Thoresen. Tlf. 928 
13 111 eller på vår epost: oslo.hauketo@lions.no
Kjenner du noen i Lions så kontakt dem for å få «inside» 
informasjon.

JOBBER FOR LOKALMILJØET

Prosjekt BBBU
I høst har vi startet et prosjekt på Hauketo/Prinsdal kalt BBBU 
«Bedre bygge barn og ungdom enn å reparere voksne». 
Dette prosjektet gjennomfører vi i samarbeid med Hauketo 
skole, Prinsdal skole og Hauketo Idrettsforening (HIF).

Vi har vært så heldige at vi har fått frivillighetspenger fra 
Bydel Søndre Nordstrand og i tillegg har Lions Club Oslo/
Hauketo bevilget kr 40 000 til prosjektet.

Målet med prosjektet og tiltakene er å forsterke arbeidet 
med å inkludere flere barn og ungdommer i forskjellige fri-
tidsaktiviteter i nærområdet. I dette samarbeidet vil vi også 
søke å styrke skolenes arbeide med trivsel og dermed øke 
tilstedeværelsen for elever som sliter med høyt fravær.

Vi er godt i gang med prosjektet.

Vi søker å rekruttere til tradisjonell lagidrett i HIF og i til-
legg har HIF og Hauketo skole etablert et Boot Camp tilbud. 
Boot Camp er et lavterskeltilbud til både jenter og gutter og 
er primært rettet mot de som ønsker alternativ til lagidrett.

Treningen ledes av Tina Tinken Lines som er serti-
fisert barne- og ungdomstrener, personlig trener og 
Tufteparkinstruktør.

Treningen har elementer fra OCR (hinderløp), styrke- og 
kondisjonstrening og det tas i bruk diverse utstyr som strikk, 
traktordekk, tau, stylter, baller samt egen kroppsvekt.

Vi har samarbeid, inkludering og mestringsfølelse i hoved-
fokus, i tillegg til at vi skal ha det gøy mens vi trener. Her 
passer alle inn og det kreves ingen ferdigheter eller for-
kunnskaper» sier Tina Tinken Lines. Det er mange barn og 
unge, i området, som ikke kan svømme. I prosjektet gir vi 
gitt tilbud til ekstra svømmeundervisning for elever etter 4. 
trinn som ikke behersker svømming. Svømmingen er i gang 
for barn i 5. trinn, mens det fortsatt er en utfordring å få 
med ungdomsskoleelever som ikke kan svømme skikkelig. 
Tilbudet er gratis for elevene derfor håper vi elever og for-
eldre tar samtalen om svømming og melder seg på til ekstra 
svømmeopplæring.

Vår kontaktperson for prosjekt BBBU er Dagfinn Malnes. 
Tlf.: 975 80 307 eller på epost: oslo.hauketo@lions.no
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Visste du dette 
om juletreet? 
HVOR KOMMER SKIKKEN MED JULETRE FRA?
Skikken stammer fra Tyskland tidlig på 1500-tallet, hvor man 
pyntet forsamlingslokaler med trær, og håndverkslaugene laget 
opptog med trær. Frukt, kaker og pakker ble hengt på greinene. 
Senere fikk barna høste trærne. Skikken spredte seg til private 
hjem. Martin Luther skal visstnok ha vært den første som satte 
levende lys på et juletre. 

HVORDAN SPREDDE SKIKKEN SEG?
Tyske misjonærer, utvandrere og forretningsfolk brakte med seg 
tradisjonen til andre deler av Europa og Amerika, og på 1800-
tallet var juletreet velkjent i mange land. 

HVA MED NORGE?
Det første juletreet i Norge ble pyntet i Christiania (Oslo) i 1822. 
En fengselsdirektør har skrevet om at han var på besøk hos 
tyske frøken Wainshenck, og de hadde et merkelig tre inne i 
stuen. Det var særlig prester og lærere i byene som introduser-
te tradisjonen med juletre. Midt på 1800-tallet startet man med 
juletrefester i skolenes regi. Det bidro til at juletreet ble kjent i 
bygdene. Først godt utpå 1900-tallet var juletreet i allmenn bruk 
over hele landet. 

Du grønne glitrende tre, god dag!

Velkommen, du som vi ser så gjerne,

med julelys og med norske flagg

og høyt i toppen,den blanke stjerne! 

Ja den må skinne,

for den skal minne 

oss om vår Gud
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SYMBOLIKK
Juletreet er blitt betraktet som symbol på livets tre i paradisets 
hage, og som eviggrønt symboliserer treet det evige liv. Og stjer-
nen? Den symboliserer stjernen som hang over Betlehem for 
over 2000 år siden. Noen legger også symbolikk i korsfoten som 
treet står på. 

HVOR MANGE JULETRÆR SELGES,  
OG HVOR KOMMER DE FRA?
Rundt 1,4 millioner trær i året, hvorav 1 million fra Norge 
og resten i all hovedsak fra Danmark. I tillegg kommer rundt 
400.000 trær som folk hogger selv. Det selges også en del 
plasttrær. 

HVILEN TYPE ER MEST POPULÆR?
Fjelledelgranen. Ulike typer edelgrantre står for omtrent 60% av 
markedet. Dyrest er såkalt premium edelgran, et slikt tre kunne 
koste rundt 1000 kroner i Osloområdet i fjor. 

JULETRÆR SOM GAVE
Noen byer har tradisjon for å sende hverandre store juletrær, som 
settes opp på sentrale steder. Oslo har gitt et juletre til London 
som settes opp på Trafalgar Square hvert år fra 1947. Bergen har 
sendt juletre til Newcaste siden 1949. Dette som en takkegave 
etter 2. verdenskrig. 

TEKST: KNUT SANDAL  BILDER: PIXABAY

KILDER: NETTAVISEN, NRK.NO, JULETRE.NO, WIKIPEDIA

JULETREGÅTE

Hva har et juletre til 
felles med en som er 

dårlig til å sy? 

Begge mister nåler. 

JULETREVITS
To menn var i skogen for å  

lete etter det perfekte juletreet. 
Etter et par timer var de slitne og 
hadde fått frosne fingre og tær.  
Da utbryter den ene: – Nei, nå 

orker jeg ikke mer. Vi tar det neste 
treet vi ser, uansett om det  

er pyntet eller ikke! 
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Hold fast  
hva du har 

MIN FAVORITTSALME:

Eller én av mine favorittsalmer. Det er mange salmer/sanger jeg er glad i som 
stadig dukker opp i mitt hode. De fleste handler om bønn, kraft og styrke, trøst, 
omsorg og kjærlighet. Den som imidlertid alltid er der, er en salme jeg lærte i 
konfirmasjonstida. Vi måtte pugge første vers, og ble «hørt» under overhørin-
ga, uka før selve konfirmasjonen. Det er en stund siden nå, 1969, og salmen er 
tatt ut av den alminnelige salmeboka. Den stod engang som nr. 680 og heter 
«Hold fast hva du har». Åge Müller-Nilsen var presten jeg leste for, og han var 
streng men fantastisk flink med oss ungdommer. Ikke alle hadde «barnetrua» i 
ryggmargen.

Jeg er ingen flittig verken bibelleser eller kirkegjenger, og vil aldri bli tenkt på 
som det, men trua mi kan ingen ta fra meg. Den er tuftet på idealet med neste-
kjærligheten i fokus og bønn som forankring i hverdagen. Jeg har trua på forbønn 
og bønn som gir svar på likt og ulikt, som hjelp til å takle motgang og bølge-
dalene som kommer gjennom livet.

Som yrkesaktiv trebarnsmor med mange jern i ilden, alltid, dukker det naturlig-
vis opp mange spørsmål og bekymringer opp gjennom årene. Anne Fjeldstad sa 
en gang til meg: «Ikke bekymre deg så fælt, Elisabeth, legg alt i Guds hender, så 
ordner det seg». Takk, Anne, om ikke ALT, men i hvert fall mye har jeg overlatt, 
med foldede hender. Det har funka.

Derfor er salmen viktig for meg, for den forteller meg at i dåpen fikk jeg tilgang 
på alt dette, og jeg gir ikke slipp på det! Og jeg takker for det.

Herved sender jeg «stafettpinnen» videre til Ann Christin Markussen.

ELISABETH ROSENBERG

HOLD FAST  
HVA DU HAR 
«Hold fast hva du har» er en salme av  
Jonas Dahl. Den ble først publisert i Luthersk 
Kirketidende i 1898 nr. 16. Siden kom den 
med i Landstads reviderte salmebok, hvor  
den stod på nr. 680.

 

1 Hold fast hva du har!

Du fikk da som barn de til dåpen dig bar,

En rett til Guds rike, en høiættet arv,

med adgang til alt som kan tjene din tarv:

Guds nåde og styrke og frihet og fred

til solen går ned.

2. Hold fast hvad du har!

Du så mens som liten i hjemmet du var,

de åpne Guds himler, hvor engler med fred

og glede og renhet steg op og steg ned.

Og Jesus oplukket sin favn imot dig

og signet din vei.

3. Hold fast hvad du har!

Guds bud som en lykte din barnehånd bar,

Og Guds evangeliums sol kastet skinn

Så vakkert og varmt i ditt barnlige sinn,

Og mørket som lokket med lystenes lek,

For strålene vek.

4. Hold fast hva du har!

Bevar din samvittighet ærlig og klar,

Fold hendene daglig enfoldig til bønn

Din barnetro vedstå i lys og i lønn!

Så mange gav gull og berømmelse hen

Fikk den de igjen.

5. Hold fast hva du har!

Vær trofast mot hjemmet mot mor og mot far!

Og se til din Frelser i stort og i smått,

Så går det deg vel, og så får du det godt

I ungdom og alder, og evig hos Gud!

Hold fast og hold ut!

Elisabeth Rosenberg 
Bodd på Hauketo siden 1985, ulike 
steder. Vært aktiv forelder med 
ungene i Prinsdal skolekorps og i 
idrettslaget. Er medlem av Søndre 
Nordstrand husflidslag. Nybakt 
pensjonist og trives i hverdagen.
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Mandelstenger
Mandelstenger er en utrolig  
god julekake som skiller seg ut  
med sin herlige smak av mørdeig 
og mandler. Dette er sprø kjeks 
med en myk kjerne som smelter  
i munnen. 

FREMGANGSMÅTE
Smuldre mykt smør og melet sammen i en 
bakebolle. Tilsett sukker, hakkede mand-
ler og eggeplommene. Bland alt godt 
sammen til du har en jevn mørdeig. Form 
deigen til en rund ball og pakk deigen inn 
med plastfolie. Legg den i kjøleskapet og 
la den få kjøle seg ned i 30 min.

Ta deigen ut av kjøleskapet og over på 
en bakematte. Finn fram en linjal. Sett 
stekeovnen på 180 grader. Del deigen 
i 3 deler og rull disse ut til 30 cm lange 
pølser. Bruk en linjal for å få målene rik-

tige. Del så dem opp i 5 cm lange stenger. 
Legg stengene over på et stekebrett med 
bakepapir. 

Når du har laget alle stengene kan du 
pensle dem med eggehvite og så skal de 
pyntes med mandler og strøsukker. Hakk 
opp mandler og bland dette sammen med 
perlesyker i en liten skål. Dypp mandel-
stengene i mandel og sukkerblandingen. 
Legg dem tilbake på stekebrettet og stek 
dem midt i ovnen på 180 grader i 10 min. 

Når de er ferdige legger du dem på en rist 
slik at de for kjølt seg ned. Legg dem så i 
en julekakeboks og oppbevarer de i dem 
på et kaldt rom. 

Håper det smaker!

HILSEN VERONICA KOFOED FRA BAKEBLOGGEN 

VERONICAS BAKING WONDERLAND

MANDELSTENGER 
(ca. 50 stk.) 

• 200 g margarin 
• 300 g hvetemel 
• 70 g sukker 
• 40 stk. mandler 
• 2 eggeplomme
• 10 stk. hakkede mandler 

PYNT
• 2 eggehviter 
• 30 stk. mandler
• 4 ss perlesukker 

UTSTYR
• Bakematte
• Linjal

– en herlig julekake som passer perfekt sammen som en av 
de syv slagene til jul. 
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GEIRS GEOGRAFI

firmasjonen fant sted. Denne skulle bygge på Pontoppidans 
«Sandhed til Gudfrygtighed», senere kjent som Pontoppidans 
forklaring. Konfirmantforberedelsen måtte imidlertid bli util-
fredsstillende med en konfirmantflokk som i stor grad ikke 
kunne lese, og dette aktualiserte etableringen av en allmenn 
skole for barn. 

SKOLELOVEN FOR SKOLENE PÅ LANDET 1739
I 1739 kom så «Forordning om Skolerne paa Landet i Norge og 
hvad Klokkerne og Skoleholderne derfor maa nyde». I henhold 

Allerede før denne ble innført, var det satt i gang undersø-
kelser om det generelle opplysningsnivået hos allmuen, 
likeledes om hva slags opplæringstilbud en eventuelt 

hadde. Det viste seg at dette var svært begrenset og ikke minst 
tilfeldig. Undersøkelsen viste at ungdom i konfirmasjonsalderen 
hadde en nokså dårlig leseferdighet , og at det i befolkningen 
generelt var en nokså utbredt analfabetisme. 

Prestene ble pålagt å føre konfirmantene gjennom en minst tre 
måneders lang undervisning i kristendomskunnskap før kon-

Trekk fra den  
eldre skolehistorien  
i Hauketo-Prinsdal
Det første organiserte og allmenne skoletilbudet for barn 
og ungdom her i landet må ses i lys av den obligatoriske 
konfirmasjonen som ble innført i Danmark-Norge i 1736. 

Våningshuset på plassen Burud som huset omgangsskole de siste årene før den faste skolen på Hauketo ble åpnet i 1863. Foto: Leif-Harald Ruud 
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OM SKOLEPLIKTIG ALDER I SKOLELOVEN AV 1827:

§ 15. Skolepligtige ere Børn fra det fyldte 7de, eller, hvor Omstændighederne 
lægge Hindringer i Veien for at Børnene i denne Alder søge Skolen, fra det fyldte 
8de Aar, indtil de confirmeres, naar Sognepræsten finner det fornødent, at de søge 
Skolen saa længe. Skoleholdere, saavel i de faste Skoler, som i Omgangsskolerne, 
skulle holde en ordentlig af Sognepræsten auctoriseret Protocol over alle skole-
pligtige Børn, og deri anmærke Enhvers Alder, Fremgang og Forhold, samt de 
Forsømmelser og Uordener, der maatte finne Sted.

OM LÆRERNE I OMGANGSSKOLEN I SKOLELOVEN AV 1827:

§ 10. De som ville blive omgaaende Skoleholdere, oplæres af Hovedsognets 
Kirkesanger, under Tilsyn af Sognepræsten, der tillige, om han dertil er villig, deel-
tager i Underviisningen. Kirkesangeren nyder af Skoleclassen et, efter Forslag af 
Sognepræsten i Skolecommissionen bestemt, Honorarium for enhver Lærling, som 
af Provsten, efter aflagt Prøve, er befunden dygtig til omgaaende Skoleholder.

§ 11. Kirkesangere ved Hovedkirker skulle af Biskoppen beskikkes, efterat de af 
ham, eller hvem han dertil i sit Stæd udnævner, ere examinerede og, efter Overlæg 
med Provsten samt vedkommende Sognepræst antage. Skolelærere ved Værks- og 
Brugsskoler beskikkes af Provsten, efter Overlæg med Sognepræsten og Værks- 
eller Brugseieren. Andre Skolelærere ved faste Skoler, saavel som omgaaende 
Skoleholdere og Kirkesangere ved Annexerne, udnævnes af Provsten, efter over-
læg med Sognepræsten. Ved beskikkelse af Kirkesangere, som helst vælges blandt 
Præstegjeldets Skoleholdere, bliver tillige at tage Hensyn til deres Evne til, uden 
Anstød, at synge de meest almindelige Psalmemelodier.

Trekk fra den  
eldre skolehistorien  
i Hauketo-Prinsdal

til denne skulle skoletilbudet bestå av kristendom, lesning, skriv-
ning og regning; de to sistnevnte fagene var imidlertid frivillige.  
Og i en instruks til lærerne ble det sagt eksplisitt at alle barn 
skulle lære å lese. Loven gjaldt fra barna var 7 år til de var minst 
10-12 år gamle. 

Det viste seg snart at loven av 1739 ikke innfridde det viktigste 
målet: at barna lærte å lese. Det var mange grunner til det. Den 
kanskje viktigste var at den i sin helhet ble forutsatt lokalt finan-
siert, organisert og drevet, det vil si av det enkelte prestegjeld. 
For Hauketo-Prinsdals vedkommende var dette Aker prestegjeld 
som på den tiden bare hadde en kirke, den nåværende Gamle 
Aker kirke. Ansvaret for organisering og tilsyn med undervis-
ningen lå til presten og klokkeren her, men dette ble en umulig 
oppgave i et så vidt stort prestegjeld som Aker. Først rundt 
hundre år senere (1837) ble det kommunale selvstyre innført 
med kommunene som ansvarlige for skolestellet.

Andre forhold som førte til av skoleloven av 1739 sviktet, var 
mangelen på kvalifiserte lærere, en yrkesgruppe som knapt nok 
fantes på 1700-tallet, og tidlig på 1800-tallet. Viktig var også 
at elevene av ulike årsaker hadde et vedvarende høyt fravær, 
kalt «forsømmelser». Resultatet ble at antall analfabeter i Norge 
gjennom hele 1700-tallet og første del av 1800-tallet fortsatte å 
ligge relativt høyt. Det varlikevel ikke før etter 1814 at kravet om 
en radikalt bedret allmueskole økte for alvor.

LOVEN OM ALLMUESKOLER PÅ LANDET 1827
Det svært mangelfulle skoletilbudet med bakgrunn i loven av 
1739 førte til at en etter 1814 startet et arbeid med ny skolelov, 
og i 1827 kom loven om «Almue-Skolevæsenet paa Landet», 
av mange kalt den første «virkelige» skolelov. Loven av 1827 
bestemte at det ved hovedkirkene i alle prestegjeld og ellers 
ved verk og bruk med over 30 arbeidere skulle opprettes faste 
skoler. Når prestegjeldet ble brukt som grunnlag for å gi skoletil-
budet, var det fordi dette var den lokale, administrative enheten 
folk forholdt seg til på denne tiden. Kommunene, som ble eta-
blert først i 1837, ble for øvrig basert på landets daværende kir-
kelige inndeling, i første rekke på prestegjeldene.

Hovedregelen i loven av 1827 var at det også utenfor «nærom-
rådet» til hovedkirken skulle være faste skoler så sant elevgrunn-
laget var tilstrekkelig, og økonomien tillot det. Av økonomiske 
årsaker og ikke minst på grunn av de geografiske forholdene i 
landet vårt med lange avstander, kunne ikke ambisjonene om 
bare faste skoler oppfylles. Derfor åpnet loven for organisering 
av et tilbud i form av omgangsskoler utenfor områdene med 
faste skoler. Svært mange steder ble dette regelen snarere enn 
unntaket, så også i vårt distrikt. 

Omgangsskolen var et undervisningstilbud uten et fast skole-
lokale og ble i loven forutsatt gitt på gårdene som hadde mulig-
het til å stille plass til rådighet for dette. Omgangsskolen ble 

To utdrag fra loven om allmue-
skolen på landet fra 1827. Øverst 

paragrafen om skolepliktig alder 
og nederst to paragrafer om 

hvem som kunne bli lærere før 
det fantes noen spesifikk lærer-

utdanning her i landet.
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drevet av lærere som svært sjelden hadde noen formell utdan-
nelse, og lærerne dekket gjerne flere skolekretser i prestegjeldet. 

Den lovbestemte fagkretsen i loven av 1827 var: lesning (med 
«forstandsøvelser»), kristendom, sang (salmer), skrivning og reg-
ning. Skoleplikten for barna i denne loven gjaldt fra 7-8 årsalder 
til konfirmasjonen, og det skulle være minst tre måneder sko-
legang hvert år, men dette kunne reduseres til bare to måne-
der. Skolene i prestegjeldet skulle også i loven av 1827 ledes 
av et styre med presten som formann. Hvert prestegjeld skulle 
ha en skolekasse, men intet sies om hvordan kassen skulle tilfø-
res midler. Det måtte skolestyret finne ut av, og resultatet ble at 
skolekassen ble finansiert lokalt. Skolene ved verk og bruk ble 
betalt av brukseieren som dermed ble fritatt for skoleskatt. 

Lovens kanskje viktigste nyvinning var at det skulle oppret-
tes lærerseminarer, og i 1834 startet det første lærersemina-
ret her i landet, Asker seminar. Lærere fra slike seminarer bidro 
til å høyne undervisningen, og vi har mange eksempler på 
dette i vårt distrikt, både i omgangsskolene og i de senere faste 
skolene.

ORGANISERINGEN AV ALLMUESKOLEN  
I HAUKETO-PRINSDAL
I 1827 hadde Aker rundt 10 500 innbyggere fordelt over et 
meget stort område, men prestegjeldet hadde fortsatt bare en 
kirke. Først på 1800-tallet hadde Aker begrenset med verk og 
bruk der det kunne etableres faste skoler, og derfor hadde Aker 
prestegjeld, som Hauketo-Prinsdal tilhørte, til å begynne en 
nokså omfattende omgangsskoleordning. Den ble organisert i 
seks såkalte «skolehold» der Hauketo-Prinsdal inngikk i «Søndre 
Skolehold». Dette omfattet omtrent hele de nåværende byde-
lene Nordstrand og Søndre Nordstrand, samt Manglerud av 
Østensjø bydel. «Søndre Skolehold» ble i sin tur delt i ti roder, 
det vi i dag ville kalt skolekretser. Dette var områder bestående 
av et visst antall gårder med underliggende plasser som kunne 
gi et passende antall elever som grunnlag for en omgangsskole. 

I Hauketo-Prinsdal ble det startet en omgangsskole for en av de 
ti «rodene» eller skolekretsene i «Søndre Skolehold». Det ligger 

i sakens natur at skolestedene varierte over tid, I de siste årene 
før Hauketo fikk sin første faste skole i 1863, ble skolen holdt på 
plassen Burud under Øvre Prinsdal gård.

FØRSTE FASTE SKOLE PÅ HAUKETO  
ETTER SKOLELOVEN AV 1860
Den første faste skolen på Hauketo var et resultat av loven om 
allmueskoler i landkommunene av 1860. Her ble det et krav at 
all undervisning skulle skje på faste skoler. Det skulle være slike der 
det var mer enn 30 barn i skolekretsen. Fagkretsen var i loven av 
1860 noe utvidet sammenlignet med loven av 1827. Nå skulle det 
undervises i lesning, skrivning, regning, kristendomskunnskap, sang 
og «utvalgte stykker av leseboken»; med dette siste mente man his-
torie, geografi og naturkunnskap. Det var også åpning for gym-
nastikk – for guttene. 

Hauketo skole ble vedtatt bygget i 1861 og stod ferdig i 1863. 
Den ble plassert like sør for dagens jernbanestasjon på Hauketo, 
på en tomt mellom Ljabrudiagonalen og Nedre Prinsdalsvei, på 
en eiendom som senere er kalt Solvang. Som en kuriositet kan 
nevnes at denne skolebygningen i henhold til informasjon fra 
Lise Henriksen antagelig var det gamle våningshuset på gården 
Rullestad i Ski som ble bygget rundt 1740 og flyttet til Solvang 
for å brukes som skole der. Gamle Hauketo skole lå etter dette 
nokså sentralt i skolekretsen som strakte seg helt fra grensen til 
Oppegård i sør og helt til og med Nordstrand bad i nord. I øst 
gikk grensen mot Klemetsrud skole i Grønliåsen. 

FLYTTINGEN AV SKOLETILBUDET TIL LJAN
Hauketo skole ble nedlagt allerede etter rundt 30 år, og kret-
sens elever ble flyttet til Ljan der det i 1894 stod ferdig en ny 
og større skole i Herregårdsveien 4. Flyttingen var i første rekke 
begrunnet med at det etter Smålensbanens åpning i 1879, var 
blitt adskillig befolkningsvekst på Ljan, et område som før 1879 
bare hadde helt ubetydelig bosetning. Skolekretsens befolkning 
hadde på den måten forskjøvet seg nordover, noe som gjorde 
Ljan til en mer naturlig plassering av skolen. Flyttingen med førte 

Ljan skole 1894. Skolen lå i Herregårdsveien 4. Her fikk barna fra Hauketo-
Prinsdal sitt skoletilbud 1894-1923. Foto fra jubileumsboka «Ljan skole 75 år»

Hauketo gamle skole, bygget 1861-62 og åpnet 1863. 
Foto fra jubileumsboka «Ljan skole 75 år»
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av Tore Burud

KONGEVEIEN FOR 30 ÅR SIDEN: 

imidlertid en svært lang skolevei for mange av barna fra 
Hauketo-Prinsdal. Dette var et problem som først løste seg 
i 1953 da Prinsdal skole åpnet.

Befolkningsveksten på Ljan fortsatte også etter at den nye 
skolen var etablert, og allerede i 1905 begynte en å sysle 
med planer om en ny og større skole i kretsen. Tomt til 
formålet ble likevel ikke kjøpt før i 1920, i Gladvollveien 
35, og i 1923 kunne den nye Ljan skole tas i bruk. Denne 
skolen, som fortsatt er i bruk, er tegnet av arkitektene 
Morgenstierne og Eide som har tegnet en rekke skoler i 
Aker. Skolen har en vakker, nesten monumental murbyg-
ning med en fin beliggenhet. Mange av våre eldre lesere 
har sikker mange minner fra denne.

I en senere utgave av Kongeveien vil vi komme tilbake til 
utviklingen av distriktets skoler etter 1953.

TEKST: GEIR THORSNÆS

H
JØ

RN
ET

DET LOKALHISTORISKE

I 1988 ble det funnet en 
hestesko fra det tret-
tende eller fjortende 
århundre i Oldtidsvegen 
i Grønliasen. Den opp-
bevares i Universitetets 
Oldsaksamling.

Hauketo stasjon ble åpnet i februar 1925. Jernbanesporet 
mellom Hauketo og Kolbotn ble bygget om fra enkeltspor 
til dobbeltspor i 1936. Holmlia var et lite stoppested med en 
kort treplattform og en knøttliten trebu. 

Den nye skolen på Ljan skole, tatt i bruk i 1924. Utformingen av 
bygget er i vesentlig grad basert på hovedbygningen på Stubljan 
som brant i 1913.

Geir Thorsnæs 
– bor i Prinsdal og har vært fag-
ansvarlig i Store norske leksikon  
innenfor Norges geografi og 
Verdens geografi der han har 
skrevet 2660 leksikonartikler. 
Han har magistergrad i geografi 
med støttefagene etnologi  
(folkelivsgransking) og sosial-
øko nomi fra Universitet i Oslo.
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SMÅNYTT

Livet går ikke alltid på skinner – av og til sporer det av 
fra det hverdagslige. Dette året gikk våre vante dager 
av sporet med sykdom i hjemmet. Ikke bare oppda-
get vi at det fantes engler i hvite og grønne frakker på 
Ullevål sykehus – vi møtte dem også i Søndre Nord-
strand. De fleste kjører til og med rundt i røde el-biler.
 
Kledd i lyseblått steg de ut og møtte oss og våre problemer med 
både vennlighet og faglig dyktighet. Med bakgrunn i minst 10 
ulike land stelte de sår og hadde gode råd underveis. Av og til 
ble det til og med tid til en liten prat om så mangt før de hastet 
videre til nye trengende.

Nå er livet vårt tilbake på skinnene igjen og vi vil bare si takk. 
Takk til dere i hjemmesykepleien i Søndre Nordstrand for god 
hjelp og støtte i vanskelige tider og for de viktige englene dere er 
når noen trenger dere. 

LIV BERIT OG SVEIN-ERIK SKIBREK

Engler i el-bil

I en artikkel i forrige nummer om 
«Nygamle attraksjoner i Grønli-
åsen» ble det nevnt at det gamle 
branntårnet ble reist i 1870-årene 
av eierne på Ljansbruket. Dette har 
det kommet reaksjoner på, hvor det 
blir hevdet at det ble bygd 1910. 
Her er det flere kilder som er uenig. 
Kongeveien har i denne omgang 
ikke fått endelig avklart dette, men 
vil komme tilbake til det i neste 
nummer.

TERJE TØRRING

Når ble det gamle  
branntårnet på  
Grønliåsen bygd?

Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeids kirke der 
Kirkerommet, menighetssal og møterom kan leies. 

Kontakt daglig leder på telefon eller mail:  
post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE

21. september 2019 ble 100-årsjubileet for 
Hauketo og Prinsdal Velforening markert 
med en tilstelning i Velhuset med 40 gjes-
ter til stede. Velforeningens leder Liv Jorunn 
Eriksen ledet festen. Det var flere taler og 
kulturinnslag. Sangere fra Prinsdal Sangeri 
med dirigent Hans Olav Baden fremførte 
Prinsdalssanger med deltagelse fra forsam-
lingen. Sangerinnene mor Guro Gravem 
Johansen og datter Ingeborg Gravem Sollid 
ga en minikonsert med sang og spill.

Et høydepunkt var besøket av Oslos ord-
fører Marianne Borgen som hilste jubilan-
ten og hyllet viktigheten av det arbeidet 
Velforeningen har lagt ned for Hauketo og 
Prinsdal og befolkningen der. I sin fine tale 
hadde hun en historie om en mann hun 
hadde møtt og som var over 100 år. Han 
syntes det ikke så viktig å se på fortida, 
men være mer opptatt av fremtiden. Også 

en påminning til denne jubilanten også.

I løpet av foreningens 100-årige histo-
rie har det vært to kvinnelige ledere, Vera 
Østenheden og Liv Jorun Eriksen som 
sammen fremførte en «dialogtale». En viktig 
markering.

Ellers var det hilsener og taler av Lars Runar 
Forst fra Oslo Velforbund, tidligere styrele-
der Bjørn Sæterhagen, Lions Clubs presi-
dent Tom Thoresen og «urinnvåner» Trine 
Dønhaug. Gerd Karlstadstuen ble utnevnt 
til æresmedlem for sin innsats.

Bursdagssangen ble selvfølgelig sunget, og 
en flott og god jubileums-kake ble severt.
Irene Lofthus, tidligere styremedlem og 
redaktør av 100-årsjubileumsheftet, «Fra 
bygd til by – historien om folket i dalen», 
delte ut heftet til alle de tilstedværende.

Minnerik 100-årsmarkering  
av Velforeningen
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OPPSLAGSTAVLE FOR HAUKETO – PRINSDAL MENIGHET 

Velkommen til
Julegrantenning i Prinsdal

Søndag 1. desember
på Velhuset ved Prinsdal torg

Kl. 16.00: Kaféen åpner
Kl. 17.00: Julegrana tennes

Prinsdal skolekorps og Prinsdal skolekor.
Alle som har lyst kan bli med 

og gå rundt julegrana!

Adventsnatt 
for 5. og 6. klassinger 

med overnatting i kirka 
30. NOV - 1. DES 

Meld deg på (på nett) i dag! 

       Velkommen til 

Hyggetreff 
10. desember kl 11:30 – 13:30

i Hauketo-Prinsdal kirke 

OOpppplleegggg::  

KKll  1111  
BBaabbyyssaanngg  
CCaa..  kkll  1122  

LLuunnssjj  

Babysang 
Hauketo-Prinsdal kirke

Annenhver torsdag kl 11 

VVEELLKKOOMMMMEENN  
TTIILL  SSTTOORREE  

OOGG  SSMMÅÅ  

VVii  ssyynnggeerr  kkjjeennttee  oogg  
uukkjjeennttee  bbaarrnneessaannggeerr,,  

llæærreerr  rriimm  oogg  rreegglleerr,,  oogg  
dduu  ffåårr  kkvvaalliitteettssttiidd  

ssaammmmeenn  mmeedd  bbaabbyyeenn  
ddiinn  oogg  hhvveerraannddrree..  DDuu  

ttrreennggeerr  iikkkkee  vvæærree  fflliinnkk  
ttiill  åå  ssyynnggee  ffoorr  åå  vvæærree  

mmeedd!! 

Passer for 
barn fra ca 

3 mnd til 
1,5 år 

SSppøørrssmmååll?? Eivind: 
es724@kirken.no 
eller tlf 40045443 

www.facebook.com/HPBabysang

Vi spiser julegrøt med mandel i 
Sogneprest Kjerstin Jensen holder andakt

Allsang og loddtrekning

Ta gjerne med en premie til utlodningen 
Kom og bli med, og ta gjerne med en ven

Vi henter på seniorsenteret kl. 11. Ta kontakt på tlf. 97 73 86 00
 Arr: Diakonien
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VVii  ssyynnggeerr  jjuulleenn  iinnnn  
SSøønnddaagg  1155..  ddeesseemmbbeerr,,  kkll..  1188..0000  

HHaauukkeettoo--PPrriinnssddaall  kkiirrkkee  

 

Med:  

PPrriinnssddaall  sskkoolleekkoorr  
PPrriinnssddaall  sskkoolleekkoorrppss                                              
SSjjiibbbboolleett  TTeenn--ssiinngg    
  

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  fføørrjjuullsssstteemmnniinngg,,  aallllssaanngg,,  
aaddvveennttssllyyss,,  bbaarrnneellaatttteerr  oogg  jjuulleemmuussiikkkk!!  

JULENS  
PROGRAM:

Bidra som frivillig?
Hver søndag har vi kirkekaffe etter gudstjenesten, der det 
serveres kaffe, te, saft og kaker. Nå trenger vi flere som kan 
bidra en eller flere ganger i semesteret. Har du litt ledig tid 
en søndag eller to og vil være med å lage i stand kirke-
kaffen? Ta gjerne kontakt med sokneprest Kjerstin  
på tlf. 997 14 007 eller på epost kj395@kirken.no.

Ønsker du å få besøk?
Vil du ha besøk? Ønsker du noen å prate med? 

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 408 14 154  
eller mail: sd272@kirken.no

Informasjonsarbeid  
– menighet på nett 
På Facebook: www.facebook.com/HauketoPrinsdalMenighet
På Instagram: www.hauketoprinsdalkirke
På internett: kirken.no/hauketo-prinsdal
Påmelding for å få nyhetsbrev pr mail:  
post.hauketo-prinsdal.oslo@kirken.no

SØNDAG 1. DESEMBER  
KL. 11: Adventsgudstjeneste med dåp, 
presenta sjon av konfirmanter og deltakel-
se fra LysVåken. Ved Kjerstin Jensen, Eivind 
Hildre Spilling og Vladimir Puhalac.

KL. 17: Julegrantenning ved Prinsdal Velhus, 

KL. 18.30: Desemberklang, adventskonsert 
ved Prinsdals sangeri, i Hauketo-Prinsdal 
kirke. 

SØNDAG 8. DESEMBER KL. 11: 
Adventsgudstjeneste med nattverd

SØNDAG 15. DESEMBER KL. 18: 
«Vi synger julen inn». Prinsdal skolekor, 
Prinsdal skolekorps og Sjibbolet ten-sing 
deltar sammen med Kjerstin Jensen  
og Åge Reite.

SØNDAG 22. DESEMBER KL. 11: 
Julemeditasjon med nattverd. Ved Kjerstin 
Jensen og Vladimir Puhalac.

JULAFTEN 24. DESEMBER KL. 14.30: 
Julegudstjeneste for små og store  
ved Prinsdal skolekor, Kjerstin Jensen  
og Vladimir Puhalac.

JULAFTEN 24. DESEMBER KL. 16.00: 
Julegudstjeneste med julekor,  
Kjerstin Jensen og Vladimir Puhalac.

1.JULEDAG 25. DESEMBER KL. 13: 
Høytidsgudstjeneste med Prinsdal Kammeri, 
Kjerstin Jensen og Vladimir Puhalac.

2. JULEDAG 26. DESEMBER KL. 11:  
«Julesalmene minutt for minutt»  
i Holmlia kirke.
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Tegninger: Trevor Keen

Noah bygde en stor båt 
med plass til familien og mange dyr. Gud 
reddet dem fra oversvømmelsen. De to bild-
ene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under?

Hvorfor hater 
kengurumødre regnværs-

dager?
Svar: For da må barna 

leke innendørs.

– Nå kan det 
ikke bli verre! sa 

pessimisten.
– Å jo, da! sa 
optimisten.

Har du hørt om 
skipet som var på vei 
fra Hongkong til Oslo 

lastet med jojoer? 
Det sank 143 ganger 

på veien.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Den stakkars gull-
fisken havner i do og 
må finne veien gjen-
nom rørene og ut til 
sjøen. Kan du 
hjelpe ham?

Hjelp gullfisken 
ut i sjøen!
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FOR BARN

BARNAS 5-MINUTTER
I gudstjenesten kl. 11, som ikke er familie-
gudstjeneste, vil det være «Barnas  
5-minutter» et gudstjenesteinnslag for 
barn. Lekerommet med tegnesaker,  
barnebøker og leker er alltid åpent.

PASTAMESSE
En kort hverdagsmesse i barns høyde, 
Kanskje det kommer en papegøye 
forbi? Etterpå spiser vi middag sammen 
i menighetssalen. Passer for barnefami-
lier, ta gjerne med besteforeldre om ikke 
mamma eller pappa kan komme. Ønsker 
du mail med invitasjon til Pastamesse? 
Gi beskjed til Ingrid Louise Mehus: 
ingridlouisemehus@gmail.com

HP JUNIOR
HP Junior er et tilbud for skolebarna  
rett etter middag i forbindelse med 
Pastamesse. Gjennom lek, forming og 
samtale vil vi være sammen og lære om 
tro. Kontaktperson: Eivind Hildre Spilling, 
400 45 443 // es724@kirken.no

HP KLUZZ
Familiegruppe i Hauketo-Prinsdal kirke 
som samles en tirsdag i måneden  
kl. 17.15 – 18.30, enten i kirka eller ute  
i naturen. Barna får utfolde seg krea-
tivt og åndelig gjennom sang, dans og 
drama, og lek og læring i skog og mark. 
Foreldrene lager mat og skravler, og så 
samles alle rundt middagsbordet/bålet. 
Kvelden avsluttes med en kort skumrings-
stund. Ta gjerne kontakt med Karianne 
Stokke Gjerstad, telefon: 41476403 og 
mail: kariannesg@kfuk-kfum.no 

HP TWEENS
Vi har et "etter skoletidstilbud" for deg 
som går i 5., 6. og 7. klasse. Det er sam-
ling en gang i måneden. Nærmeste 
datoer er 08.01, 12.02, 11.03, 15.04, 
06.05. Det er åpent fra kl 14.00 og 
avsluttes kl 16.40.

Liker du å snekre, synge, ha konkurran-
ser og lære noe nytt? Er du interessert 
i å høre mer om tro og hva som står i 
Bibelen?  

Da er du velkommen på HP-tweens 
i Hauketo-Prinsdal kirke! Bli med på 
spennende aktiviteter og spis god mat 
sammen med andre TWEENS. 4 samlin-
ger inkl. mat og materiell kr. 200,- påmel-
ding til Susanne Dommersnes Sivertsen: 
mail: sd272@kirken.no
 

FOR UNGDOM

HÅPE UNGDOMSARBEID 
HåPe Ungdomsarbeid består av klubb-
tilbud og Ten Sing gruppen Sjibbolet.
Alt skjer i kirken hver torsdag fra kl. 18  
til 20.00
Klubb, kor, dans, drama, teknikk, band, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap for ungdom  
(8. klasse og oppover) 
Dirigent og kontaktperson Sjibbolet: 
Ingrid Børseth 480 63 334, hovedle-
der Eivind Hildre Spilling, 400 45 443 // 
es724@kirken.no

Klokken 20 får ungdommene servert 
kveldsmat før Hvilepuls 

HVILEPULS 

Er en ungdomsmesse med lovsang, 
andakt og bønnevandring som  
holdes hver torsdag kl. 20.30-21.00  
i kirke-rommet. 

FOR VOKSNE

PRINSDAL SANGERI
Hauketo-Prinsdals allsidige kirkekor med 
øvelse hver tirsdag kl. 20 – 22.00 Er du 
glad i å synge, kom bli med! 
Dirigent Hans Olav Baden
Styreleder: Tone Eikrem Nyvold, tone.
eikrem.nyvold@orkla.no

HYGGETREFF
I Hauketo-Prinsdal kirke en tirsdag i 
måneden kl. 11.30. 
Gjest som gjerne har et tema, god lunsj, 
lotteri og allsang.
Trenger du skyss, ta kontakt med Marit 
på mobil: 99738600
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf.: 23 62 98 55 eller mail: 
sd272@kirken.no

BESØKSTJENESTE
Vil du eller kjenner du noen som 
trenger en å snakke med. Vil du ha 
besøk? Vi snakke gjerne med deg. 
Diakonimedarbeider Susanne kan 
komme til deg eller formidle kontakt med 
andre gjennom besøkstjenesten. 
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf.: 23 62 98 55 eller mail: 
sd272@kirken.no

FASTE AKTIVITETER
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

TAKK FOR DITT BIDRAG TIL

SMAKEN AV JUL!
– JULEMARKEDET I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE 

Vi vil rette en stor takk til alle som bidro til at det ble 
et fint julemarked i kirka den 23. november! 
Takk til deg som strikket, heklet eller sydde, takk til deg 
som lagde mat for salg, takk til deg som stod i kaféen 
eller solgte varer, takk til deg som rigga og rydda, takk 
til deg som holdt bålpanna varm eller som solgte lodd.
Takk til deg som støttet med penger og takk til handels-
standen i dalen for fine premier!

Og takk til deg som kom og var med og lagde en fin 
dag i nærmiljøet vårt!

Velkommen tilbake til Smaken av jul neste år!
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DESEMBER

Søndag 1. desember kl. 11: 
Adventsgudstjeneste med dåp, presenta-
sjon av konfirmanter og deltakelse  
fra LysVåken. Ved Kjerstin Jensen,  
Eivind Hildre Spilling og Vladimir Puhalac.

Søndag 8. desember kl. 11: 
Adventsgudstjeneste med nattverd

Søndag 15. desember kl. 18: 
«Vi synger julen inn». Prinsdal skolekor, 
Prinsdal skolekorps og Sjibbolet ten-sing 
deltar sammen med Kjerstin Jensen  
og Åge Reite

Søndag 22. desember kl. 11: 
Julemeditasjon med nattverd.  
Ved Kjerstin Jensen og Vladimir Puhalac

Julaften 24. desember kl. 14.30: 
Julegudstjeneste for små og store  
ved Prinsdal skolekor, Kjerstin Jensen  
og Vladimir Puhalac

Julaften 24. desember kl. 16.00: 
Julegudstjeneste med julekor,  
Kjerstin Jensen og Vladimir Puhalac

1.juledag 25. desember kl. 13: 
Høytidsgudstjeneste med Prinsdal 
Kammeri, Kjerstin Jensen  
og Vladimir Puhalac

2. juledag 26. desember kl. 11: 
«Julesalmene minutt for minutt»  
i Holmlia kirke

Romjulssøndagen 29. desember kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Mortensrud kirke. 

JANUAR
1. nyttårsdag Fellesgudstjeneste i prostiet, 
i Lambertseter kirke

Søndag 5. januar kl. 11:  
Hellig-tre-kongers-vandring for små  
og store. Ved Eivind Hildre Spilling  
og Kjerstin Jensen. Kirkekaffe med gang 
rundt juletreet

Søndag 12. januar kl. 11:  
Gudstjeneste med dåp, nattverd  
og sanger fra den verdensvide kirke,  
ved Kjerstin Jensen

GUDSTJENESTER 
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE
I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.

LIVSHJULET

DØPTE
Samuel Agyemang  01.12.2019

GRAVFERD
Andreas Sætre  05.09.2019

Maria Hildur Stefansdottir Kaborg   
  10.09.2019

Rolv Kjell Fjørtoft  20.09.2019

Karin Liljan Brath Bakke  20.09.2019

Synnøve Irene Kilde  08.11.2019

Gunnar Bjørn Bilet  12.11.2019

Søndag 19. januar kl. 11:  
Gudstjeneste med deltakelse fra årets 
konfirmanter og ungdomsledere. Ved 
Bendik Vollebæk og Eivind Hildre Spilling

Søndag 26. januar kl. 19.30:  
Kveldsmesse ved Kjerstin Jensen

Tirsdag 28. januar kl. 17:  
Pastamesse for små og store

FEBRUAR
Søndag 2. februar kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd  
ved Kjerstin Jensen.

Søndag 9. februar kl. 11: 
Familiegudstjeneste med karneval ved 
Kjerstin Jensen og Eivind Hildre Spilling

Søndag 16. februar kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke 
(vinterferie)

Søndag 23. februar kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Tirsdag 25. februar kl. 17:  
Pastamesse for små og store

ØNSKER DU SKYSS 
TIL SØNDAGENS 
GUDSTJENESTE? 
Ring Marit Bjerlin på tlf. 977 38 600 
mellom kl. 10.00 og 10.30 på søndager. 
Eller meld inn behov til diakon Susanne 
Dommersnes Sivertsen mandag – onsdag 
på tlf. 408 14 154.

BARN PÅ GUDSTJENESTE
I alle gudstjenester kl. 11 som ikke er 
familiegudstjenester, er det «Barnas fem-
minutter» og åpent lekerom for alle barn.

KIRKEKAFFE
Det er kirkekaffe etter de aller fleste guds-
tjenester gjennom året. Hvis du har lyst 
å bidra med å bake kake eller servere på 
kaffen, ta gjerne kontakt! Det er alltid 
behov for flere frivillige medarbeidere!

LIVSHJULET
1 september – 1 desember 2019

1. des kl. 12 Steinar Lindvig

8. des kl. 12 Lasse Heimdal

15. des kl. 16 Morten Holmqvist 
(adventsgudstjeneste  
med fakkeltog)

JAN-FEB 2020:
5. jan, 12. jan, 19. jan, 26. jan, 

2. febr, 9. feb, 16. feb, 23. feb, 

For mer info og program: 

Se www.ostmarkskapellet.no¸

Alle gudstjenestene begynner kl 12,  
unntatt adventsgudstjenesten.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten.

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET
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Kun det beste, på dine vegne
PrivatMegleren består av lokale, engasjerte og kompetanserike 

meglere som i tillegg benytter seg av bransjens mest 
kraftfulle verktøy innen markedsføring.

Jeg bor og arbeider i området, har god lokalkunnskap  og kan tilpasse 
salgsprosessen for enhver kunde og enhver bolig.

Ta kontakt for en uforpliktende boligprat.

Eiendomsmegler/Jurist Trond Svarød • tlf. 920 44 727
trond.svarod@privatmegleren.no

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET
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Vi har fusjonert, men alt er som før.  Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet  fra 1939 - fortsetter å gjøre 
tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. 
Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring.

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

Wang Nordstrand:   Tlf 23 16 83 30
Wang Majorstuen:    Tlf 23 19 61 50
Olav Werner Grünerløkka:  Tlf 22 35 40 10
Olav Werner Stabekk:  Tlf 67 12 19 89
Wang Hasle: Tlf 23 16 83 25

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
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Montér Orring Byggsenter
Slimeveien 4, 1277 Oslo • Tlf: 22 62 98 00
Mandag–fredag: 07.00–19.00 Lørdag: 09.00–15.00

DITT LOKALE 
BYGGEVAREHUS

www.marabellapizza.nowww.marabellapizza.no

SPAR TID!SPAR TID! 
Spis her eller ta pizzaen med hjem  Spis her eller ta pizzaen med hjem  

og kos deg med familien!og kos deg med familien!
Ta med annonsen og få 10 % rabatt!Ta med annonsen og få 10 % rabatt!

Vi arrangerer også lukket selskap!

MARABELLA PIZZA 
– BEST IN TASTE!

Åpningstider: 
Mandag – torsdag kl 15-23
Fredag og lørdag kl 14-01
Søndag kl 14-23
Fredager og lørdager:
Musikk og dans!
Nedre Prinsdals vei 77
Mob. 958 28 918
marabellabistro@yahoo.no

R E S T A U R A N T- P U B

Telefon 22 61 55 20
Alle rettigheter
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Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

kjøkken-bad-mm.
Fagbrev: Tømrer, Mur og flis

1412 Sofiemyr   -   Tlf. 95 20 21 54   -   kristian@muribobygg.no

 

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

   Tlf. 66 80 07 52  -  41 32 62 92   -   post@muriboinstallasjon.no

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

kjøkken-bad-mm.
Fagbrev: Tømrer, Mur og flis

1412 Sofiemyr   -   Tlf. 95 20 21 54   -   kristian@muribobygg.no

 

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

   Tlf. 66 80 07 52  -  41 32 62 92   -   post@muriboinstallasjon.no

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen

Timebestilling: 22 62 22 60
Nedre Prinsdals vei 81, 1263 Oslo
(Prinsdals torv i velhuset ved Kiwi)
E-post: fotklinikken@vigtor.no 

Vigdis Rosenberg
AUTORISERT  

FOTTERAPEUT
med 30 års erfaring

Hel time  
kr 560,-
GAVEKORT
VOKSING

Vi ønsker hjertelig velkommen 
til våre flotte selskapslokaler  
og vår restaurant, midt på  
Kolbotn Torg.

V I T I L BY R :  

*  Stor lunsj for store og små

*  A la carte meny og tre retters 
«Tårnhusmeny» på kvelden

*  Happy Friday, første fredag 
hver måned

*  Catering

*  Selskapslokaler for 10 – 75 gjester

*  Kurs- og møtelokaler

*  Parkeringspark under Kolbotn Torg

Se for øvrig alle våre tilbud på www.gamletaarnhuset.no   

VÅ R E Å P N I NG S T I DE R :  
Tirsdag til fredag fra kl 11.30 til 23.00
Lørdag fra kl. 13.00 til 24.00
Søndag fra kl. 15.00 til kl. 22.00
  

tlf. 66 99 3000  
bord@gamletaarnhuset.no

Velkommen 
til oss!   

Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

Tlf. 997 77 218

Åpent:  
tirsdag, onsdag og fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 
Ny inskripsjon til fast lav pris   

Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no



HOLMLIA 
tannlegekontor

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no
www.holmliatannlegene.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20

Vi formgir Kongeveien. Behøver din  
organisasjon eller bedrift også design? 

Kontakt Morten på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

• LOGO/BR ANDING • TRYKKSAKSDESIGN 
 • ILLUSTR AS JON • WEBDESIGN
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 Det heiter ikkje eg no lenger
heretter heiter det vi.
 Eig du lykka, så er ho ikkje berre di.
 Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
 Alt du kan løfte av børa til bror din
må du ta på deg.
 Det er mange kring deg som frys, 
strål varme ifrå deg.
 Hender finn hender, herd støtter herd,
barm slår mot barm.
 Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at Du er varm!

Haldis Moren Vesaas

Det er tungt og mørkt mange steder i verden. Når vi 
lytter til nyhetene kan vi føle både avmakt og fortvilelse 
– også i vårt land er det mange som sliter. Men diktet til 
H.M. Vesaas peker mot det enkelte menneske – at det 
hjelper da litt, noen få forfrosne, at DU er varm.
 
TERJE TØRRING

 Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

Sokneprest Kjerstin Jensen
Tlf 23 62 98 53 // kj395@kirken.no

Daglig leder Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50/52 // cr875@kirken.no

Diakon Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf 23 62 98 55 // sd272@kirken.no

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23 62 98 57 // ah244@kirken.no

Kateket Eivind Hildre Spilling
Tlf. 23 62 98 54 // es724@kirken.no

Menighetsrådsleder Ingjerd Karin Tørring
tlf. 90 67 82 58 // ingjerd@torring.no

Redaktørens 
hjørne

> TROEN 
GJØR MEG 
TIL AKTIVIST 
FOR SKAPER-
VERKET

Anders Thylén (54) er fra Stockholm. Der utdannet han 
seg til biolog og der møtte han Rønnaug. De giftet seg, 
bosatte seg i Prinsdal i 1996, har fått to barn (19 og 22) 
og trives godt her. 

Anders kaller seg grønn biolog og arbeider med å kartlegge natu-
ren. På mange måter er også naturen hans hobby med særlig 
interesse for planter, sopp og fugler, og i den grad han har tid og 
mulighet – tennis og klatring. Anders er medlem i menighetsrådet 
og skriver om naturen i Kongeveien.

– Hva betyr troen for deg?
– Det med tro har vekslet opp gjennom årene, sier Anders, men til 
daglig betyr troen et nærvær av og en tilhørighet til noe som er større 
enn meg. – Jeg tenker at Gud er til stede over alt ved Den hellige 
Ånd og at jeg ikke går alene i verden. Det gir meg trygghet uten å si 
at livet bare er enkelt. – Tidligere hadde jeg større behov for å føle at 
jeg tror. I dag er troen ikke noe jeg må hige etter, den oppleves mer 
integrert. Bønn og meditasjon, alene og sammen med andre, har 
alltid vært viktig for meg. Troen har dessuten bidratt til å gjøre meg til 
aktivist for skaperverket, smiler Anders.

– Hvordan ble du en kristen?
Anders tenker litt. 
 – Jeg kommer ikke fra et veldig kristent hjem og jeg hadde ingen 
barnetro. Men da jeg som utvekslingsstudent kom til USA, bodde 
hos en kristen familie og møtte livet i deres menighet, åpnet det 
seg noe i meg, og jeg ble en kristen. Formen derover var nokså 
karismatisk – i dag trives jeg nok best i former som likner det jeg 
møter i kirken vår.

– En troserfaring du vil dele?
– Trosfellesskap på tvers av kirkesamfunnene gjør meg godt og 
minner meg om året jeg bodde i Taizé. Der kommer kristne fra 
hele verden sammen i sang, meditasjon og bønn. Å være der, 
sammen med tusener av andre, lyttende til Gud og hverandre, ga 
meg opplevelsen av en stor Gud og at vi alle er del av den ver-
densvide kirken. Da det store korset i Taizé ble lagt ned på gulvet 
og jeg kunne gå fram, be litt og berøre korset, ga det meg opple-
velsen av å kunne legge av meg det jeg bærer på – og at Gud tok 
imot det. Han kan jeg komme til i hverdagen her hjemme også, 
avslutter Anders Thylén.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

HVA  
TROEN  
BETYR 

"TUNG TIDS TALE"
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ØYVIND HÅBREKKE (50 år)

Bor i Prinsdal
Faglig leder i tankesmia Skaperkraft
Var statssekretær i Bondeviks regjeringer
Stortingsrepresentant 2009-2013  
(KrF  Sør-Trøndelag)
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Kongeveien

Jeg har av og til tenkt på hvordan det hadde vært å bo i 
Prinsdal uten Grønliåsen og marka. Det er nesten vanske-
lig å tenke seg. For meg betyr det mye av og til å kunne 

komme ut av huset og inn i skogen – og gå, eller aller helst 
løpe, på stiene her. Jeg har noen faste ruter jeg gjerne tar. Andre 
ganger, når jeg har tid og lyst, da elsker jeg å finne nye stier, der 
jeg aldri har satt mine ben. Følelsen av å ikke vite helt hvor jeg 
kommer, bare se hvor stien fører meg, det gir et ekstra kick.

På Facebook har vi en egen gruppe som heter «Søndre Nordstrand 
Løpegruppe». Her kan du legge ut hvis du tenker deg på en jogge-
tur og har lyst til å få med deg flere. Slik har jeg fått noen fine turer 
der jeg også har blitt bedre kjent med folk i nabolaget.

Andre ganger vil jeg helst løpe alene. Bare la tankene flyte og 
«lufte hodet» litt. Det gjør godt.

Går du langs hovedstiene treffer du stadig folk. (Kanskje kan vi 
sjenerte nordmenn bli litt flinkere til å se på den andre å si hei?) 
Særlig i helgene er det heldigvis mange som bruker marka.

Men det er ingen som blir her. Det er faktisk noen som over-
natter. I telt. Eller aller helst i hengekøye som har blitt så trendy. 
Men, etter å ha vært i marka en stund, så vil alle tilbake. Hjem. 
Uansett hvor glad vi er i å gå på tur.

Vi vil hjem. For dypest sett er vi flokkdyr. Eller kanskje ikke dyr, 
men flokkmennesker. Vi er avhengige av andre. Vi vil hjem til  

Avhengig
familien og felleskapet. Noen bor alene, men vi vil uansett tilba-
ke til tryggheten innenfor hjemmets lune vegger, blant naboer og 
venner i lokalmiljøet.

I vår individualistiske tid er det greit å minne hverandre om det. 
Vi klarer oss ikke alene. Mennesket blir til ved at to mennesker 
forenes. Når vi så blir født, er vi hjelpeløse. Om ingen tar seg av 
oss de første årene så overlever vi ikke. Selv i voksen alder tren-
ger vi andre, for hjelp med mange ting, og for å oppleve livet me-
ningsfullt. Mot slutten av livet blir vi ofte igjen mer avhengige av 
hjelp til å klare hverdagen.

Vi får så mange råd om å følge drømmene våre, om å realisere 
oss selv. Men vi er skapt slik at vi må leve sammen, til å hjelpe 
hverandre gjennom livet, til å være sammen. Du trenger noen.  
Jeg trenger deg. Vi er avhengige av hverandre.

Derfor går vi, eller løper, i Grønliåsen og langs Kongeveien.  
En stund. Så vil vi hjem.


