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Det er lett å bli tatt av travelhet. Oppgavene og mulighetene er uendelige, 
arbeidslivet krever mye av oss og barna skal følges tett opp. Når jeg spør 
folk rundt meg om hvordan det går, er svaret ofte et lett oppgitt «Joda, det 
er travelt!»

Det er en merkelig sak at Gud, da han skapte verden, ville ha en hviledag. 
Av alt som måtte fortelles om verdens tilblivelse, så var det tydeligvis viktig 
å gi plass til hvilen! Mange av oss har mye fritid, i hvert fall sammenlignet 
med tidligere tider, men vi har lite hvile. Vi fyller tiden med aktiviteter og 
gjøremål, og skaper et bilde av at alt dette er helt nødvendig.

Hvis vi ser til Jesus, så levde også han et liv som kunne være fylt av folk og 
aktiviteter. Det fortelles om at han var i bryllup, på besøk hos venner, at 
han hadde lange dager der han talte til store folkemengder, og hus kunne 
være stappfulle av folk som ville høre ham og bli helbredet. Travelt nok. 
Og ennå så viktig arbeidet hans var, trakk han seg stadig tilbake og hvilte. 
Han gikk opp i fjellet, gikk inn i hagen, ba til Gud og var alene.

Når Gud selv tar seg tid til å hvile, er det også et hint til oss. Om ikke å 
fylle hviletiden med ny aktivitet, men faktisk roe ned. Dempe inntrykkene. 
Være alene. Og be. Nå er det fastetid, og vi får en utfordring til å ta et skritt 
tilbake. Det er tid for ettertanke, tid for å velge bort noe av det vi fyller 
tiden med, og tid for å hvile. God fastetid! 

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI TAKKER GUD

• for alle gode krefter i lokalmiljøet
• for lysere og lengre dager
• for menighetsrådet i Hauketo-Prinsdal kirke
• for et stort konfirmantkull med mange fine ledere

VI BER TIL GUD
• om trygghet fra sykdom og ulykker
• om overnattingsplasser for alle som trenger tak over hodet
• om hjelp til alle som strever med tunge tanker
• om at klimaendringene bremses

Kunsten å hvile
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De fleste av oss har både hørt om svenske-
husene i Prinsdal og sett dem i området rundt 
Lerdal gård uten å tenke nærmere over hva 
bakgrunnen til disse husene kan være, og 
hvorfor slike hus ligger akkurat her. Mange har 
kanskje også stusset over at sisteleddet i vei-
navnet Sveavegen er skrevet -vegen og ikke 
-veien som i alle de øvrige veinavnene i Oslo. 
I det følgende vil vi gå nærmere inn på disse 
forholdene.

Svenskehus i Norge
Svenskehus er ikke noe særsyn for Prinsdal. Slike hus finnes flere 
andre steder i Oslo, likeledes i andre deler av landet. Mens byg-
gingen av svenskehus i Oslo ble et viktig bidrag i arbeidet med 
å løse den prekære boligmangelen like etter krigen, var svenske-
husene ellers i landet først og fremst en akutthjelp fra Sverige 
i krigens første år, til områder som hadde vært utsatt for krigs-
handlinger, for eksempel bombing. En sentral aktør i denne  
hjelpen var Sveriges Røde Kors.

Allerede våren 1940 ble det gitt svenskehus som hjelp til gjen-
reisingen i både mellomstore byer som Bodø, Narvik, Steinkjer, 
Namsos, Molde og Kristiansund og tettsteder som Elverum, 
Åndalsnes, Hemnesberget og Voss. Leveransene av svenskehus 

ble på denne bakgrunn svært velkomne, ikke minst fordi dette 
var hus som kunne oppføres raskt. Leveransen skjedde først  
og fremst i 1940-41, men noen av dem ble levert først i begyn-
nelsen av 1942. 

Svenskehusene levert i begynnelsen av krigen bestod særlig av 
flermannsboliger og hadde et relativt ensartet utseende. Ettersom 
de ofte ble satt opp relativt konsentrert i de ødelagte områdene,  
kom husene i flere av byene til å prege bygningsmiljøene i 
betydelig grad. Dette gjaldt for eksempel Bodø der den såkalte 
«Svenskebyen» fikk et nokså monotont preg.

Også senere under krigen mottok Norge svenskehus, men da 
snakker vi om Nord-Troms og Finnmark som et bidrag til gjen-

SVENSKEHUS- 
BEBYGGELSEN  
I PRINSDAL

Den såkalte «Svenskebyen» i Bodø som ble reist i 1941 sentralt i byen, ses 
til venstre på dette bildet fra 1948. Bebyggelsen her har et nokså mono-
tont preg. Foto: Widerøe flyfoto
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> oppbyggingen etter tvangsevakueringen og nedbrenningen i 
1944-45. Gjenreisningsarbeidet i dette området fortsatte for 
øvrig flere steder etter krigen.

Byggingen av svenskehus i Oslo skjedde først og fremst etter 
krigen og ga i perioden 1946-50 et betydelig bidrag til bolig-
byggingen i byen. Mangelfull tilgang på byggematerialer var 
sammen med en, til tider, sviktende tilgang på byggeklare  
tomter, vesentlige utfordringer for boligbyggingen like etter 
krigen. Prinsdal ble derfor tidlig trukket frem som ett av om- 
rådene som kunne være aktuelle for bygging av svenskehus, 
nærmere bestemt på Lerdal gård. Den var allerede i 1920 kjøpt 
av Aker kommune, men ved krigens slutt ennå ikke utparsellert.

I de første etterkrigsårene ble det også oppført svenskehus en 
rekke andre steder i Oslo/Aker, blant annet på Korsvoll, på 
Flaen i Groruddalen, i Tittutgrenda (Alnabru), på Ulsrud og på 
Hellerud/Trasop. Det er her grunn til å ta med at det i 1946/47 
også ble oppført ni svenskehus på Øvre Ljanskollen hvorav ett 
senere er revet.

Spesielle trekk ved svenskehusene
Svenskehusene som kom under krigen, representerte noe helt 
nytt. De kom i ferdige moduler og kunne settes opp på relativt 
kort tid. Husene tilfredsstilte ikke fullt ut tidens byggestandard, 
men de ble godtatt i en tid med ekstrem boligmangel. De var 
bygd i lett bindingsverk og var isolert med steinull eller glassvatt. 
De var i første rekke flermannsboliger, hadde et ensartet preg og 
ble ofte satt opp relativt konsentrert. 

Etter krigen ble standarden på husene forbedret. Husene ble 
tegnet av norske arkitekter. De ble produsert i Sverige av en  
sammenslutning av landets største trevarefabrikker etter et system 
for fabrikkfremstilte hus slik at oppføringen kunne gå raskt. 
Husene hadde to etasjer og ferdigisolerte veggelementer av reis-
verk og stående panel. Innredninger/utstyr til husene var norske 
så sant dette kunne skaffes, men det var nokså vanlig i den første 
etterkrigstiden at det ble brukt svenske innredninger/utstyr. 

Det ble forutsatt at fire mann kunne montere en standard 
tomannsbolig på rundt 75 m2 i hver leilighet på to til tre uker på 
ferdig grunnmur.
 
Nærmere om svenskehusene i Prinsdal
Lerdal gård var som nevnt kjøpt av Aker kommune allerede i 
1920, men gårdens areal var ennå ikke regulert eller utparsel-
lert ved krigens slutt selv om det tidlig var klart at innmarken 
skulle brukes til boligformål. Selv etter at reguleringen var klar, 
gikk det tregt med de forberedende arbeidene med byggingen; 
blant annet voldte grunnmurene besvær. Det kom ikke fortgang 
i arbeidet med oppføringen før etter at Oslo og Aker var slått 
sammen 1. januar 1948, men da gikk det til gjengjeld raskt. De 
første boligene på Lerdal stod således klare til innflytting allerede 
i juli 1948, og de siste var ferdige i mai 1949. 

Det ble bygget i alt 47 svenskehus på Lerdal; alle er tomanns-
boliger. Samlet antall leiligheter i disse husene her er således 94.  
Av husene er 20 horisontaltdelte og 27 vertikaltdelte. De hori-
sontaltdelte inneholder to treromsleiligheter, hver på 75 m2, 

Indre havn i Honningsvåg i 1952 med gjenreisningsbebyggelse,  
blant annet svenskehus. Flyfoto: Vilhelm Skappel

Svenskehus reist 1948 på Flaen i Groruddalen med Trondheimsveien bak. 
Bildet er fra 1962. Bak. Foto: Widerøes Flyveselskap/Oslo Byarkiv

Bilde 2. Svenskehus i landlige omgivelser i Vuggaveien på Kirkelandet  
i Kristiansund, også reist 1941. Foto: Stiftelsen Nordmøre Museum 1962

De tre horisontaltdelte svenskehusene i Nedre Prinsdalsvei som har 
adkomst fra Lerdalsfaret. Nærmeste hus har fått dobbeltgarasje, huset  
i midten tilbygg i 1. etasje og kjeller. Foto: Magni Rauboti 2020
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Horisontaltdelte svenskehus i Berglyveien. Bak til høyre den skogkledde 
Toppåsen. Foto: Magni Rauboti 2020

Svenskehus
I henhold til Det Norske Akademis ordbok (NAOB) 
er svenskehus defininert slik: «Svensk standardhus 
gitt til Norge i stort antall av den svenske stat som 
ledd i gjenreisningsarbeidet under og etter den annen 
verdenskrig».

Sveavegen
Sveavegen ble anlagt etter krigen i forbindelse med 
utbyggingen av Lerdal gårds grunn. Veien ble navn-
satt i 1952, og navnet avspeiler byggingen av svenske-
hus i denne og de tilliggende veiene. Navnet er preget 
av svensk skrivemåte til tross for at Oslo kommune har 
et generelt vedtak om at veinavnene i kommunen skal 
staves med -veien som sisteledd. Kommunen har  
imidlertid ikke ønsket å innføre den unorske bokstaven 
ä i sisteleddet; derfor ble det Sveavegen.

mens de vertikaltdelte består av to fireromsleiligheter, hver på  
88 m2 og fordelt på to etasjer.

Svenskehusene her har adresser til fire veier: Sveavegen, Berg-
lyveien, Sponstuveien og Nedre Prinsdalsvei. Tre av adressene  
til Nedre Prinsdalsvei har imidlertid adkomst fra Lerdalsfaret. 

Hele området med svenskehus i Prinsdal utgjør 57.800 m2 og 
har en samlet boligflate på 7.752 m2. Boligene er organisert i 
Lerdal borettslag og er tilknyttet OBOS. Arkitekter for husene var 
Sverre Narve Ludvigsen og Ola Mørk Sandvik, og entreprenør 
var ingeniør Bj. Nes. 

Som en kuriositet kan nevnes av innskuddene i svenskehusene 
i Prinsdal var 4.500 kr og 5.500 kr for henholdsvis treroms- og 
fireromsleilighetene. Husleien ved innflyttingen var henholdsvis 
135 og 160 kr pr. måned for de to leilighetstypene. 

TEKST OG FOTO: GEIR THORSNÆS

Flyfoto av Prinsdal med svenskehusene i Lerdals borettslag. Udatert.  Husene i Berglyveien mot skogen bak til venstre, husene i Sveavegen mot skogen 
lengst til høyre, husene i Nedre Prinsdals vei fra krysset med Sveavegen lengst til høyre til Coop Extra i helt til venstre, husene i Sponstuveien foran, midt  
i bildet. Foto: Lerdal borettslags Facebook-side

To horisontaltdelte svenskehus i Sveavegen, huset til høyre med senere 
påbygg i 1. etasje. Foto: Leif-Harald Ruud 2010

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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Kanskje kjenner du begrepene 
«Blåmandag» eller «Feitetirsdag»? 
Og du har helt sikkert vært borti 

noe som har med karneval å gjøre. 
Og da har du, kanskje uten å vite det, 
hatt med den kristne fastetiden å gjøre. 
Fastetiden strekker seg mellom fastelavn 
og påske, og utgjør 40 dager. For i 40 
år gikk Israelsfolket gjennom ørkenen, 
med Moses som leder. Og i 40 dager 
gikk Jesus i ødemarken og ble fristet av 
djevelen. 

Hvorfor skal man faste?
Fastetiden er en mulighet til stillhet og 
meditasjon. Det er en tid der vi kan ta 
et oppgjør med det som binder oss, og 
det som preger livet på en negativ måte. 
Noen avstår fra sjokolade eller alkohol 
i disse ukene. Mange har et tydeligere 
fokus på å hjelpe den som lider, gjen-
nom solidaritetsarbeid og aksjoner. Og for 
mange har fastetiden nær sammenheng 
med bønn.

Hvordan faster vi  
i Hauketo-Prinsdal kirke?
I disse ukene er kirken åpen hver man-
dagskveld kl. 19.30, til kveldsbønn. Her 
følger vi en enkel liturgi, tenner lys og ber 

både faste og frie bønner. En kan komme 
med sine egne bønnemner; folk en tenker 
spesielt på, uro for verdens framtid og 
ønsker for lokalmiljø og kirkeliv. 
Fastetiden handler ikke bare om å vende 
seg innover, men også om å vende seg 
utover, mot medmennesker og verden. 
Vi arrangerer «Grønn messe» og bytte-
marked i kirka for å sette fokus på klima-
engasjement. Vi deltar også på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon, som er en årviss 
tradisjon for de fleste kirker landet rundt.
Regnbuelysene blir tent hver søndag 
i kirken, og de kan ligne litt på en 
adventskrans. Vi teller oss fram mot 
påske, og ved lysene ber vi bønner for 
verden og oss selv.

• Blåmandag er mandag etter fastelavns-
søndag og karnevalsfeiring. Vi bruker 
gjerne blåmandag som et uttrykk for 
«dagen derpå».

• Feitetirsdag følger etter blåmandag, 
og for å bygge seg opp til faste ble det 
spist mye fet mat disse dagene før faste.

• Askeonsdag innleder fastetiden, og nå 
er det slutt på festen og overflod av 
mat. Askeonsdag har vært en av kirkens 
fremste botsdager, der angrende syn-
dere fikk drysset aske over hodet. Og 

også i dag kan en få tegnet et askekors i 
pannen på askeonsdag, som en påmin-
nelse om at vi alle er støv, men også 
med løftet om tilgivelse og nytt liv.

Om faste i Bibelen (Jes 58):
Er dette den fasten jeg har valgt,
en dag da mennesket plager seg selv,
bøyer hodet som et siv
og legger seg i sekk og aske?
Kaller du dette for faste
og en dag etter Herrens vilje?

Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.

Da skal lyset bryte fram for deg som mor-
genrøden, brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.

Da skal du kalle, og Herren skal svare,
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!»

Fastetiden
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Lær meg å kjenne  
dine veier

MIN FAVORITTSALME:

Som en utflyttet sørlending og kristiansander til Oslo, har jeg alltid likt 
denne salmen. Melodien er en norsk folketone fra Åseral, hvor vi har hytte 
og alle påskeferier blir tilbragt der. Min bestemor kom også fra området. 

Teksten sier så mye om å lære å kjenne Gud. Lær meg å kjenne dine veier, 
lær meg å kjenne dine tanker, og lær meg å kjenne din grenseløse kjærlighet. 
Den gir meg både trøst og håp i hverdagen, og spesielt i vanskelige stunder. 
Når livet er litt "bumpete", og Gud må kalle motet fram. Samtidig gir den håp, 
den sier noe om Guds omsorg for oss mennesker. 

Sang og musikk har alltid hatt en stor plass i mitt hjerte, og jeg startet tidlig 
å synge i Vågsbygd kirke. Der fikk jeg en tilhørighet og lærte å sette pris på 
den salmeskatten vi har. Dette er en av salmene jeg alltid har med meg i mitt 
hjerte. 

Når livet er litt "bumpete" og Gud må kalle motet fram. 

Med dette er utfordringen sendt videre til Jan Erik Lehre.

ANN CHRISTIN MARKUSSEN

Ann Christin  
Markussen 
Ann Christin Markussen er 53 år 
og har bodd halve livet her på 
Hauketo. Er mamma til 2 voksne 
gutter, og vært aktiv som mamma 
både på Prinsdal skole, Hauketo IF, 
og i korpset i mange år, men den 
tid er nå forbi. Nå brukes fritiden på 
andre ting. Både bor og jobber her 
ute, og trives godt i Dalen.

LÆR MEG Å KJENNE 
DINE VEIER 
Norsk salmebok nr 319

TEKST: JAKOB PAULLI 1902
MELODI: NORSK FOLKETONE (ÅSERAL)
 

1 Lær meg å kjenne dine veie

og gå dem trøstig skritt for skritt!

Jeg vet at hva jeg fikk i eie,

er borget gods, og alt er ditt.

Men vil din sterke hånd meg lede,

jeg aldri feil på målet ser,

og for hvert håp som dør her nede,

får jeg et håp i himlen mer.

2 Lær meg å kjenne dine tanker

og øves i å tenke dem!

Og når i angst mitt hjerte banker,

da må du kalle motet frem.

Når jeg har tenkt meg trett til døden,

si så hva du har tenkt, o Gud!

Da kan jeg se at morgenrøden

bak tvil og vånde veller ut.t

3 Men lær meg fremfor alt å kjenne

din grenseløse kjærlighet,

den som kan tusen stjerner tenne

når lykkens sol for meg går ned.

Den tørrer tåren som den skapte

og leger såret som den slo.

Dens vei går gjennom det vi tapte,

den gir oss mere enn den tok.

norsk  
salmebok 2013
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Med miljøutfordringene framfor 
seg er det lett å miste motet, 
og å føle håpløshet. En under-

søkelse fra Senter for klimaforskning, 
Cicero, viser at nesten 60 % av de som 
er under 30 år er ganske eller veldig 

bekymret for klimaendringer. Barn helt 
ned i tolvårsalderen forteller om angst og 
bekymringer knytta til miljøet og klima-
endringer. Og det er ikke rart at ungdom-
mene blir redde – det er de som skal leve 
med de miljøproblemer som industriali-

seringen og befolkningsøkningen i verden 
har skapt over de siste århundrene. For 
svenske Greta Thunberg ble det så ille 
at hun sluttet å spise, sluttet å snakke og 
sluttet på skolen. Mange andre unge rea-
gerer med søvnvansker, økt uro m.m. For 
Greta Thunberg ble handling veien ut av 
angsten, en handling som har skapt en 
bevegelse som favner ungdommer i hele 
verden, også i Norge, Oslo og Prinsdal.

Det er mange råd og synspunkter på hvor-
dan en kan håndtere klimaangst. De fleste 
viser til et par punkter:
• Voksne må lytte til og snakke med 

barna om dette. Det er viktig både 
med saklig informasjon tilpasset bar-
nets nivå, og å vise at det finnes håp 
og mulige løsninger.

• Fokusere på løsninger, mer enn proble-
mer, og å fokusere på det en kan gjøre 
noe med.

KLIMAANGST
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og verdens beste nyheter
FNs klimapanel peker på at klodens klima er i ferd med å endre seg, og at  
vi må handle raskt og kraftfullt for å unngå altfor store konsekvenser av dette.  
FNs naturpanel peker samtidig på at det skjer en systematisk ødeleggelse av natur- 
områdene og artsmangfoldet, og at denne utviklingen kan ha like alvorlige  
konsekvenser for verden som klimaendringene. Vi lever i en økologisk krisesituasjon. 

Kina har et 
stort avfalls-
problem, men 
tar nå grep 
for å redusere 
plast.  
Foto: 
Christopher, 
CCBY
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• Bidra med konkrete handlinger. Prøve 
å gjøre noe, men ikke nødvendigvis 
gjøre alt på en gang. Det er viktig at 
barn og unge kan føle at de selv gjør 
en innsats. Samtidig er det viktig for 
dem å se at de voksne rundt dem også 
gjør noe. Spise mindre kjøtt, redusere 
bruk av bil og fly, og plukke søppel er 
eksempel på ting en kan gjøre.

Heldigvis finnes det også positive signaler 
i utviklingen. En del av disse blir publi-
sert i «Verdens beste nyheter». Dette er 
en informasjonskampanje som formidler 
framskritt og positive resultater om miljø, 
bærekraft og rettferd i utviklingsland. Den 
drives av Changemaker (Kirkens nødhjelp 
sin ungdomsorganisasjon), ungdomsorga-
nisasjonen SPIRE, og SAIH (Studentenes 
og Akademikernes Internasjonale 
Hjelpefond). Nettsiden oppdateres stadig, 
og «Verdens beste nyheter» blir i tillegg 
gitt ut som en fysisk gratisavis. 

Her er noen ferske eksempler på oppløf-
tende nyheter fra nettsiden Verdens beste 
nyheter:
• Det gigantiske landet Kina slutter seg 

nå til gruppen av land som vil kutte 
bruken av plast som kun kan brukes én 
gang. Det forventes å ha en betydelig 
innvirkning på miljøet. En del plast-
produkter blir helt forbudt, som plast-
poser, sugerør m.m.

• Indonesia gjenoppretter enorme 
om råder med torvskog. Etter ødeleggen-
de skogbranner har Indonesia kastet seg 
inn i kampen for å beskytte og gjenopp-
rette sine torvskoger, som lagrer større 
mengder karbon enn de omkringliggen-
de regnskogene. 

• Marokko utvikler teknologien for sol-
energi. Marokko har ambisiøse planer 
for å øke andelen fornybar energi. Med 
hjelp av internasjonale investeringer 
har de laget verdens største solcelle-
anlegg i kanten av ørkenen, som for-
syner nesten én million mennesker 
med elektrisitet. Prosjektet har ført til 
videreutvikling av teknologien for sol-
energi og at prisen har sunket.

Det skjer altså positive ting for mennes-
keheten rundt om i verden. Hva skjer så 
på miljøfronten lokalt hos oss i Hauketo-
Prinsdal? Her er noen eksempler på orga-
niserte aktiviteter: 

Barnas Klimafestival på Holmlia! Må 
starte med dette som er dagsaktuelt. Skjer 
28. mars i Bydelsparken på Holmlia. Barn 
fra Holmlia har tatt initiativ til å arran-
gere klimafestival! De vil sette fokus på 
at vi alle kan være med å redde kloden. 
Det blir sirkusskole, konsert, leker og 
workshops. Og Barnas Klimaløp! Uken før 
skjer det klimaaktiviteter på biblioteket og 
mange andre steder i bydelen. Alt dette 
skjer fordi noen barn hadde en idé, fordi 
de fortalte om den og ba om hjelp. Oslo 
Sør-satsingen hjelper til å arrangere. 

Enda mer dagsaktuelt: Klesbyttemarked 
i Hauketo-Prinsdal menighet 15. mars! 
Klesbyttemarked har vært arrangert i 
kirken årlig de tre siste årene. Menigheten 
er også «Grønn menighet», som vi har 
skrevet om tidligere i Kongeveien, hvilket 
innebærer at man prøver å redusere mil-
jøpåvirkning på flere plan; forbruk, gjen-
bruk, avfallshåndtering, energi m.m. 

I Holmlia menighet er det også en grønn 
dag, da man bl.a. har gratis sykkelverksted 
med På Hjul. Enda mer sykkelverksted er 
det på Holmlia bibliotek. Med SykkelFix 
får ungdommer opplæring i sykkelmek-
king, og hjelper til med reparasjoner og 
sjekk av sykler. 

Bærekraftige liv er en bevegelse av nabo-
lag der man ønsker å inspirere hveran-
dre til lavere forbruk og naturvennlige 
handlinger. Nettverket ønsker å redusere 
det økologiske fotavtrykket, samtidig som 
man lager fellesskapsbyggende tiltak i 
nærmiljøet. Bærekraftig liv Mortensrud er 
et aktivt nettverk av Mortensrud-naboer 
som har strikkekvelder, sykvelder, sopp-
turer, vegetarkvelder m.m. På Holmlia 
finnes også et Bærekraftige liv nettverk, 
men som er litt mer hvilende. Begge grup-
pene finner man med et søk på Facebook.

Naturvernforbundet og Miljøagentene 

Oslo Sør er et felles lokallag av 
Naturvernforbundet og Miløagentene. 
Lokallaget dekker bydelene Østensjø, 
Nordstrand og Søndre Nordstrand. 
Miljøagentene er barnas miljøvern-
organisasjon, som jobber for å gi barn 
troen på seg selv, framtiden og at det 
nytter å gjøre noe.

Miljøprosjekt Ljanselva har vært aktivt 
siden 1989 med å ta vare på naturen 
langs Ljanselva. De har bl.a. fått til fiske-
trapp slik at sjøørret kan gå opp fra sjøen, 
de har fått til sikker minstevannføring 
og rensing av vann fra motorveien over 
Gjersrudbekken. De ordner elvevand-
ringer og samarbeider med skolene om 
undervisningsopplegg og skoleadopsjon 
om tilsyn av elva. Av andre som arbei-
der for å ta vare på naturen i nærområdet 
må nevnes Hauketo og Prinsdal vel, som 
arbeider med å avgi høringsuttalelser til 
planer, sikre grønnstruktur etc. 

Mor Ravnåsen byttestue i Hallagerbakken 
er et byttemarked med fokus på klær, 
utstyr og leker til barn og unge. Det er 
Bydel Søndre Nordstrand som har opp-
rettet tilbudet og frivillige hjelper med å 
holde byttestua åpen. 

Så det skjer positive ting, både i verden 
og lokalt. Utfordringene blir ikke mindre 
akutte for det, men det er lov å ha et håp 
for framtiden på grunn av at det gode 
arbeidet som blir gjort. Det er fortsatt 
mulig å snu skuta, og berge besetningen. 
Men det haster – voldsomt!

Voksne kan ikke tenke at «det er ungdom-
men som er vårt håp og som er framtida», 
og la de i stikken med både klimaangsten  
og med ansvaret for å gjøre noe. Det er 
de voksne som må gi ungdommen en 
grunn til å håpe. Gjennom handling.

TEKST: ANDERS THYLÉN
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Foto: Richard Allaway, Flickr, CCBY 2.0.
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Ingen tenker seg at en av sine kjære 
skal bli myrdet. Ingen ønsker at stedet vi 
bor på skal bli kjent som et drapssted.

Men tidlig i januar skjedde det altså her hos oss. Den  
21 år gamle Halil Kara fra Mortensrud ble skutt ned og 
drept på den åpne plassen foran Prinsdal Grill. Det var 

like før midnatt en fredag kveld. Noen unge gjester ved gatekjøk-
kenet møttes utenfor. Noen kom fra en annen kant. Så smalt det. 
Halil var skutt på kloss hold og døde like etterpå. 
 En ufattelig tragisk hendelse utløste sjokk, sorg, uro, medfø-
lelse og dagevis med mediefokus der Prinsdal var forbundet med 
en ting: drapet.
 Politiet arbeidet effektivt. Nå er fire unge menn arrestert mis-
tenkt for å ha deltatt i attentatet.
 Det er for tidlig å si hva en slik hendelse gjør med et nærmil-
jø, en bydel og de som sto Halil nærmest. Men i løpet av dagene 
da «Prinsdalsdrapet» var i mediene så vi mye, både om hva som 
bor av ressurser og kultur i nabolaget, og om hva vi mangler.
 Hva skjedde med de berørte og oss som bor her? Ganske mye. 

RUNDEBORDS-SAMTALE
Noen dager etter drapet inviterte Politiet og bydelsledelsen til 
«rundebords-samtale» på Hauketo skole. De fleste frivillig- 

Skuddet  
i Prinsdal

grupper og flere offentlige instanser fra nærmiljøet deltok i åpen 
samtale om det som var skjedd – og veien videre. Møtet star-
tet med ett minutts stillhet. Så kom fortellingene om et nærmiljø 
som reiste seg da tragedien rammet:
 Om bydelen som satte krisestab og forsterket sin utekon-
takt, om moskeen på Mortensrud som holdt åpent for samling 
og samtale hele natten, om Mangfoldshuset på Mortensrud som 
inviterte til fellesskap i fjellhallen, om Hauketo-Prinsdal kirke 
som åpnet lørdag ettermiddag for å fange opp uro og behov 
for samtale, om skolene som stilte med kriseteam, fagfolk og 
kloke voksne, om flere frivillig-miljøer som dagene etter drapet 
samlet folk og var ute og gikk, for å skape trygghet og kontakt i 
lokalmiljøet.

Mange møtte opp til rundebords-
samtalen på Hauekto skole.
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 Om politiet som i tillegg til etterforskningen, var rundt i områ-
det for å trygge og avklare situasjonen.
 Politet kom med både erfaringer og oppfordringer i samtalen 
på Hauketo.

ØKENDE KONFLIKTNIVÅ
Sjef for enhet Øst i Oslo-politiet, John Roger Lund, fortalte om 
en negativ utvikling i konflikter mellom enkelte grupper i byde-
len det siste året. Viljen til vold ser ut til å øke, og det skjer til en 
viss grad i yngre miljøer enn før. (Prinsdal ble ikke nevnt spesielt 
som arena for dette.). 
 Han pekte også på en tendens som flere bekreftet fra for-
eldre- og skolehold:
 Frykten får såkalt «snitching» – et uttrykk for sladring og åpen-
het om negativ atferd. 

 – Vi må hjelpe hverandre til å motvirke denne tausheten, for å 
hindre alvorlige hendelser. Vær modige, oppfordret Lund.
 Rundt bordet ble det også avdekket mangler i nærmiljøet og 
hva som skal til for å bedre forebygging i Hauketo og Prinsdal.

MØTEPLASSER
Flere pekte på at det er behov for flere gode plasser å møtes, 
både for unge og voksne:
 – Prinsdal Grill har ikke et kriminelt miljø, men det er hit 
ungdom trekker når andre tilbud stenger, ble det sagt. Unge 
søker også lys og varme, og et spisested med sen åpningstid blir 
samlingspunkt. Vi trenger flere trygge møteplasser.
 – Voksne trenger også møteplasser til samtale og trivsel. 
Der voksne snakker godt sammen, forebygges også kriser blant 
barn og unge. Vi har for få slike plasser. Vi må bygge fortro-
lighet og vennskap for å komme videre, sa representanten fra 
Velforeningen. 
 Flere rundt bordet på Hauketo var opptatt av betydningen av 
at også voksne er synlig tilstede i bomiljøene: Natteravner finnes 
ikke i Hauketo-Prinsdal for tiden, selv om folk fra bl.a. ungdoms-
klubben Låven går «felting» enkelte kvelder.

FRIVILLIGHET I FREDSTID
Politisjefen John Roger Lund gjorde dette til et hovedbudskap i 
møtet med nærmiljø-nettverket: At det er positivt og viktig med 
voksne ute i veier og gater. «Bruk frivilligheten i fredstid, også 
når det ikke er krise! Se hverandre, hils på hverandre og stå 
sammen! Noen ganger kjenner vi at «nok er nok». Men ikke vis 
hat. Vær gode medborgere. Hele samfunnet må mobilisere for 
forebygging!» sa politisjefen

KOKKENS EKSEMPEL
Et nærmiljø består alltid av enkeltmennesker. Kongeveien møtte 
kokken ved grillen dagen etter skuddet. Han heter Mohammed 
Yaqub og var på jobb da det skjedde. Han serverte ungdom mene 
like før skuddet. Han så den tragiske situasjonen etterpå. Han sto 
midt i sjokket. Men dagen etter var han på jobb igjen, selv om 
han ikke hadde sovet. Trist og preget, men han snakket ikke nega-
tivt om noen av de unge gjestene fra kvelden før. Tvert imot. 
 Kanskje skal vi lære litt av kokken Mohammed når det verste 
skjer midt i blant oss. 
 Vi blir rystet, urolige og opprørt. Men vi går videre, og fort-
setter å styrke de gode kreftene vi har i et godt nabolag. Kanskje 
kan tragedien få oss til å se muligheter og ressurser som vi kan 
bruke enda bedre. For at det ikke skal igjen.

TEKST OG FOTO PER FROGNER

 Kirken var en  
av flere åpne rom 

etter drapet.

Prinsdals drapet: 
Mediefokus  
i flere uker.

Vi blir rystet, urolige og opprørt. Men vi går videre, og  
fortsetter å styrke de gode kreftene vi har i et godt nabolag. 
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«SJIBBO-SJIBBO-SJIBBO» roper en av  
ungdomslederne. «LET-LET-LET» ropes det 
tilbake fra de 70+ ungdommene i salen.  
Det er torsdag kveld og ungdomsarbeidet 
HåPe – Sjibbolet fyller Hauketo-Prinsdal kirke.

Ten Sing koret Sjibbolet har i en drøy generasjon (en 
40-års periode) samlet ungdommer fra Hauketo-Prinsdal 
menighet til sang, lek og kristent felleskap. De siste årene 

har det i tillegg vært et parallelt klubb-tilbud i kirka, og et sam-
arbeid med Holmlia har gjort at konfirmanter og andre ungdom-
mer og unge medarbeidere fra begge menigheter har fylt kriker 
og kroker i Hauketo-Prinsdal kirke på det felles ungdomsarbeidet 
HåPe – Sjibbolet.

En «vanlig» torsdagskveld myldrer det i foajeen rundt kl. 18 hvor 
ungdommene sjekker inn, finner «navneklesklypa si» og trek-

HåPe-fullt  
ungdomsarbeid

ker inn i kirkerommet. Der både hysjes og hauses det om hver-
andre når det skal gis litt info om kvelden, mellom «sjibbo»-rop 
og felles leker. Dette følges av et lite exodus av ungdommer 
som trekker ned i kjelleren for kveldens klubbprogram, mens en 
gjeng blir igjen og begynner å varme opp til kveldens korøvelse 
i kirkerommet. Klokka 19 myldrer det igjen i gangene når det er 
felles pause. Etter pausen deler ungdommene seg opp i forskjel-
lige kreative grupper – per nå vokalgruppe, band, drama, film, 
teknikk, og kunst/visuell-gruppe – som på ulike måter forbereder 
seg på vårshowet de skal ha 4. juni. På showet får ungdom mene 
utfoldet seg gjennom utstillinger, sketsjer, sanger med både kor, 
band og vokalgruppe, filmer, danser, m.m. Tema for vårens 
show har de valgt selv og det er påvirkning og har arbeids tittelen 
«Game of life». Høres ikke det ut som noe som er verdt å bli 
med på? I så fall sett av den torsdagskvelden i kalenderen din.

Når klokka nærmer seg 20 dempes lyset, og mens flesteparten 
venter i foajeen eller trekker litt frisk luft så er det en gjeng som 
lager til et mursteinkors på gulvet, og tenner lys både på alter, 

TenSing-koret Sjibbolet 
har eksistert i over 40 år, 
med stadig nye genera-
sjoner av tenåringer.
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i lysgloben og på veggen. Det er tid for ungdomsgudstjenesten 
HvilePuls. Her får ungdommene be, synge, høre varierte andak-
ter, bli velsigna, og ha kristent fellesskap. De leder selv gudstje-
nesten, rigger, leser tekster, holder noen andakter og deltar på 
andre måter i forberedelsene og gjennomføringen av disse.

Etter å ha avsluttet Hvilepuls med å stå i ring og felles proklame-
re «Jeg er verdifull» deles det raust ut både håndtrykk og klem-
mer, og de som vil trekker opp i 2. etasje for å nyte en varm 
kveldsmat – med kallenavnet HåPe MasterChef – ofte de kuli-
narisk avanserte rettene pannekaker eller pølser. Her sitter både 

praten og latteren løst og kan man godte seg med både god mat 
og gode venner – både nye og gamle.

Ca en gang i måneden er det ikke så vanlige torsdagskvelder, 
med tematorsdager – hvor ulike temaer, gjerne knyttet til show-
tema i møtet med kristen tro blir utforsket – og supertorsdager – 
sosiale treff på tvers av gruppeinndelingene med kampkvelder, 
pepperkakebaking, og karaoke for å nevne noen eksempler.

I tillegg til torsdagskveldene pakker ungdommene i HåPe – 
Sjibbolet baggene sine og drar på flere turer i løpet av året: 
Høsthelg i oktober til Slora Gård (Sørmarkskapellet), KFUK-
KFUMs Pysjcup i Ekeberghallen i november, påskeleir til Bjorli 
og mange er også på konfirmantleiren på Tjellholmen i juli (som 
deltaker eller medarbeider). Noen ungdommer er så gira og så 
heldige at de får støtte av miljøet til å dra på Ten Sing seminar en 
uke på sommeren, eller LiV-kurs (lederkurs for 16+).

Om du selv ikke er tenåring, men gjerne vil se noe til disse ung-
dommene så deltar Ten Sing koret både på gudstjenester og 
konfirmasjoner både i Hauketo-Prinsdal og Holmlia, Vi synger 
julen inn i Hauketo-Prinsdal, UNITED-konserten i Holmlia, samt 
alle deltar på HåPes egen høstkonsert og altså vårshow 4. juni. 
HåPe’r vi sees!

TEKST OG FOTO: EIVIND H. SPILLING

Mye lek og morro på HåPe–Sjibbo. 
Foto: Jarle Hagen Studio. 

Deltagelse på  
"Vi synger julen inn".
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Bane NOR vil bygge ny plattform på stasjo-
nen, og flytte den 40 meter mot sør. Formålet 
med flyttingen er at togene skal stoppe på et 
rettere strekke, slik at det bl.a. kan være min-
dre avstand mellom tog og plattform. Samti-
dig skal det bli bedre kvalitet på plattformene, 
fasilitetene og adkomsten til plattformene.

NYTT LØP FOR PRINSDALSBEKKEN?
Grunnforholdene ved stasjonen er dårlige. Bane NOR og deres 
konsulent Asplan Viak foreslår å etablere en motfylling på vest-
siden av sporet for å stabilisere grunnen, slik at ikke sporene sklir 
ut. Motfyllingen skal legges omtrent der Prinsdalsbekken går i 
dag. Bekken må i tilfelle da få et nytt løp lenger vest. Det må også 
hogges 2/3 av skogen, som er av typen Gråor-Heggskog som har 
viktig naturverdi. Tegningen viser hvordan Bane NOR og Asplan 
Viak i et forprosjekt ser for seg at det nye bekkeløpet kan bli. 

Kilde: Stedsanalyse Hauketo jernbanestasjon, Plan- og bygningsetaten, 06.06.2019

HØRINGSUTTALELSER 
Bane NOR og Asplan Viak har mottatt mange høringsuttalelser 
i saken fra både offentlige etater, foreninger og privatpersoner. 
Det er dessverre ikke plass til å gjengi så mye av det her.  
Vi anbefaler å ta en titt på saksinnsyn-sidene til Plan- og byg-
ningsetaten. Vi nøyer oss i denne omgang med å gjengi noe 
fra et av de to høringsbrevene fra Hauketo og Prinsdal Vel, som 
også finnes på Velets nettsider: 

  «HPV er positiv til at det ønskes å gjøre forbedringer på 
Hauketo stasjon. Vi er overrasket over at det ikke legges 
opp til en mer radikal opprustning av stasjonen som peker 
mot fremtiden behov. Kan en tenke seg at hele stasjons-
området og bussterminal totalplanlegges på nytt, med 
skinner, plattformer, undergang, gangbroforbindelse fra 
Hauketoveien til buss og tog samt terminalbygg? Vi er redd 
for at de «flikkingene» som det legges opp til, vil hindre 
fremtidig utvikling av stasjons- og bussterminalområde. 
HVP er opptatt av at området skal se estetisk fint ut og skal 
ha en funksjonalitet som tilfredsstiller en moderne jern-
banestasjon/ bussterminal. (…)

Oppgradering og flytting  
av Hauketo stasjon
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Kilde: Omlegging av bekkeløp, plan- og lengdeprofil, Bane NOR og Asplan Viak

  Ny plattform ønskes velkommen da eksisterende plattform 
har dårlig standard og er lite funksjonell for dagens økende 
togreisende. Det er ønskelig med en plattform av bedre 
arkitektonisk kvalitet og som er langt bedre funksjonell og 
tilgjengelig. 

  Det må bli bedre tilgjengelighet mellom tog og buss og 
Ljabrutrikken om den kommer. Plattformen må ha univer-
selle utforming. 

  HPV støtter at plattformen forlenges for å kunne ta imot tog 
med flere vogner spesielt i rushtiden. 

  Skinnestøy høres tydelig over store deler av Hauketo både 
på dagtid og nattestid. Det er positivt om skinnestøyen 
reduseres/blir borte ved bygging av ny plattform og legging 
av ny skinnegang. HPV ber om at skinnestøy følges opp. 
(…)»

VIDERE SAKSGANG
Slike plansaker innebærer ganske store prosesser med mange ledd 
en skal igjennom. Så langt Kongeveien kan forstå (og vi kan ta 

Oppgradering og flytting  
av Hauketo stasjon

feil!) basert på informasjonen på Plan- og bygningsetatens sider, 
er planen nå at Bane NOR skal legge fram et oppdatert komplett 
planforslag i september. Så skal Plan- og bygningsetaten sende 
saken med anbefaling til byrådsavdeling i februar 2021. 

TEKST: KNUT SANDAL 

Kilde for informasjon og tegninger: Saksinnsyn på Plan- og byg-
ningsetatens nettsider, https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saks-
innsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201906976 og Hauketo og 
Prinsdal Vels høringsuttalelser til Bane NOR
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KARNEVALKARNEVAL
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Mange kjenner til karneval fra barndommen 
der vi kledde oss ut som en pirat, prinsesse, 
drage eller kanskje en fe? Men har du noen 
gang lurt på hvorfor vi kler oss ut og hva det 
egentlig vil si å feire karneval?

I Norge arrangeres Karneval fester for barn der det pyntes 
opp med farger, serveres god mat og has mange morsomme 
leker. Spesielt leken: Slå, slå, katta ut av sekken nå! Dette er 

en lek som går ut på at barna skal samle seg i ring, der en med 
bind for øynene skal prøve å slå på en figur hengt opp i taket. 
Etter tur skal de prøve å slå figuren, helt til den går i stykker 
og masse godteri faller ut, nok til alle. Det er vanlig 
å feire karneval i februar måned og det er ikke 
bare barn som ferier. Karneval feires over 
hele verden med spennende kostymer i 
alle varianter, der det bare er fantasien 
som setter grenser. Dette er en stor fest 
som feires i forkant av den store fast-
etiden før påskeaften, i tilknytning til 
den katolske kirke.

KARNEVAL I RIO OG VENEZIA
I dag feires verdens største karneval 
i Rio de Janeiro i Brasil som er kjent 
for flotte parader, kreative kostymer, 
musikk, sambadans og festing som fore-
går i fem dager. Store norske leksikon for-
teller at det er en hard konkurranse mellom 
de tolv beste sambaskolene, som satser store  
ressurser på kostymer og det som skal til for en  
vellykket parade. I hver parade er det mellom 3 000 og 5 000 
deltakere. Karnevalet i Rio har også stor økonomisk betydning, 
da det trekker til seg ca. 400 000 besøkende hvert år. Likevel  
er der ikke Brasil tradisjonen stammer fra.

Visste du at Venezia faktisk er karnevalets fødeby, og strekker  
seg tilbake til 1268? Europas vakreste karneval finner vi i 
Venezia, en av Italias mest romantiske byer. Deres karneval tar 
oss med flere hundre år tilbake i tid med sine mystiske masker 
og praktfulle kostymer inspirert fra middelalderen. Kilder fra 
VG og Store norske leksikon kan fortelle at noen av de mest 
kjente karnevalparader og maskeradeball, omtales for første 
gang i Venezia. Folk fra hele verden dro for å ta del i karnevalet 
og spredte karnevaltradisjonen med seg til Spania, Portugal og 
Frankrike. 

HISTORIEN BAK TRADISJONEN
Vi vet ikke nøyaktig når tradisjonen startet, men det er mye som 
tyder på at det kan ha eksistert så lengde som 2 000 år tilbake i 
tid. De første historiske bevisene som forteller om karnevalet ble 

Alle kjenner til Karnevalfesten, men hvor 
kommer tradisjonen egentlig fra?

beskrevet av den Katolske kirke på 500-tallet. Pave Gregor den 
store (590–604) skriver et brev om at han ønsker å avskaffe den 
voldsomme festen. På den tiden ble Karneval beskrevet som en 
stor fest med masse god mat, fyll og herjing i byen som kunne 
vare i flere dager. Det var en fest der du kunne være hvem som 
helst, der kjønn og klasse ikke hadde noe å si. Både kirkelige og 
verdslige autoriteter ble utfordret og latterliggjort. Etablerte hierar-
kier ble snudd opp ned, folk gjorde narr av det høytidelige og hel-
lige. Også landets konge kunne rammes står det i Store norske 
leksikon. 

Pave Gregor skjønte fort at han ikke fikk folket til å slutte med 
festen, så han innførte at karnevaltradisjonen skulle skje i forkant 

av den store fastetiden før påskeaften. Når fastetiden begynte 
skulle festen være avsluttet. På den tiden gikk fasten 

ut på å ikke spise kjøtt i 40 dager fra askeons-
dag til påskeaften. Karneval kommer trolig 

fra latin «carne vale», som betyr «kjøtt, 
farvel».

FASTETIDEN FØR PÅSKEAFTEN
I dag er det ikke like vanlig å faste, 
noen kristne velger å faste, mens 
andre ikke. I tidligere tider ble budet 
om å faste, det vil si avstå fra mat og 
drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 

1800-tallet fulgte mange fastetradi-
sjoner her i landet, skriver Den norske 

kirke. De som velger å faste i dag gjør 
det for å minnes om hva Jesus gjorde på 

korset. På korset tok Jesus på seg synden til 
alle mennesker, der han døde og for ned til døds-

riket. Den tredje dagen overvant Jesus djevelen og sto 
opp fra de døde. Han gjorde dette for at alle som tror på han 
ham skal settes fri fra all skyld, slik at vi kan være glade og få 
mulighet til å ha en personlig relasjon med Jesus. En mulighet 
som gis til alle som sier ja til Jesus kjærlighet. Det er dette som er 
det store budskapet og svaret på hvorfor vi kristne feirer påske.

KARNEVAL OG PÅSKE
Karneval ble altså adoptert som en kristen tradisjon og de største 
feiringene finner vi i de katolske landene. Likevel er det mange 
i dag som ikke forbinder dette med en religiøs fest. Dette er en 
dag du kan ha det gøy og kle deg ut som hva du vil.

TEKST: VERONICA KOFOED

FOTO: PIXABAY.COM

KILDER:
snl.no/karneval
www.vg.no/reise/i/BJjMAg/paa-karneval-i-venezia
reisetips.nettavisen.no/her-er-verdens-vakreste-karneval/
www.aktivioslo.no/guide/karneval/
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Billetter ved inngangen - voksne kr. 200-, barn under 16 går gratis
Salg av kaffe og kaker

Inntektene går uavkortet til vårt humanitære engasjement i lokalmiljøet. 

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Lions Club Oslo/Hauketo
Presenterer

EN VANDRING BLANT  
NASJONALROMANTIKKENS MUSIKK

med Oslo Brigademusikk og Oslo Håndverker sangforening

Søndag 19 april kl. 14.00 i Hauketo og Prinsdal kirke

Militærmusikken var det eneste profesjonelle musikkmiljø i Norge fra starten  
av 1817 til vi etter hvert fikk profesjonelle symfoniorkestre. Fra bevarte noter kan vi vite  

hva som ble fremført av militærmusikken landet rundt fra 1850 og utover.

Oslo Håndverker Sangforening er den eldste sangforening i Norge. Den ble stiftet i 1845  
av Johan Gottfried Conradi, regnet som grunnleggeren av korsang i Norge. Koret var  

opprinnelig tilknyttet håndverkerforeningene og mesterlaugene, men er i dag  
frittstående og har medlemmer fra alle yrkesgrupper.

Konserten er en unik opplevelse av nasjonalromantikkens musikk og sanger.

Dirigent og konferansier
Jan Eriksen og Espen Erdal



SIDESIDE

Finn 5 feilFinn 5 feil

VITSERVITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Tegning: Claudia Chiaravalotti

– Pappa har 
begynt på bakekurs. 
I går lærte de å bake 

boller.
– Ble bollene gode?

– Kjempefine! Vi spilte 
bordtennis med dem 

hele kvelden.

Hvordan 
finner myggen ut 
hvilken blodtype 
et menneske har?

Svar: De tar 
stikkprøver.

Finn veien til den tommeFinn veien til den tomme
graven!graven!Fargelegg!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

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

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

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

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer

mosS il k
ooss mmdduueerrSS iillkk

SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Følg Jesus gjennom Jerusalem fra 
palmesøndag til påskedag.

Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og 
ble hyllet som en konge.

Tegning: Chiara Bertelli

Start

Mål

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 

kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
2019

10. november

Supersetning1. Kor 13,13

Gud er  kjærlighet

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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DET LOKALHISTORISKE HJØRNET

av Tore Burud

SMÅBRUKET BURUD, LITT 
OM NÅ, OG LITT OM FØR
Ved et besøk hos Bjørn Selnes på Burud sommeren 2019, sitter 
vi koselig til mellom gamle bygninger og både rosebusker, 
keiser kroneblomster og gressløk pynter opp. Et par meter unna 
utebordet dukker det opp både høner og haner, samt en kanin. 
Hønene ville ha maiskorn rett fra Bjørns hånd mens kaninen 
hoppet videre på tunet. Rett nord for huset er det hester på beite 
i innhengning og egen «gapahuk» for både hestene og «heste-
damene». Burud er godt for både dyr og folk. 

Selv om det er flere dyr på Burud nå, så var det nok et annet 
utvalg for ca 100 år siden. Mine aner hadde tre kuer, en hest, to 
kalver , griser og hund og katt, høner, pluss et eget «dueslag» der 
duene bodde. De arrangerte minst et bryllup der, og i 1931, da 
yngste datter Astrid giftet seg, var forretten karvekålsuppe. Det 
var visstnok gjøkalv og egenlaget iskrem også.

Bjørn bor alene, så vidt jeg vet, mens min familie besto av mor 
og far og åtte barn. Alle barna bodde nok ikke der samtidig hele 
tiden, – fordi «eldstemann» – tante Helga, var født i 1891 – og 
«yngstemann» Karl i 1909. Men det må jo til tider ha vært trangt 
om plassen. Huset («stua») er den samme i dag som da den  
ble bygget – trolig rundt 1800. (men det var bosetning der tidli-
gere også.)

Dyrket mark er det ikke lenger på Burud, men plen og beite-
marker og en del skrot i forskjellige varianter. Bjørn er flink med 
hendene og ønsker sterkt å få det pent rundt seg. Men alt koster 
penger og alt tar tid… Han forteller at det fortsatt er masse-
vis av rester av tidligere søppel som ble kjørt dit blant annet fra 
Andersens søppelplass på Holmlia. Jeg har selv sparket bort i 
restene av ulike typer småflasker o.l. i en gammel haug syd-
vest for husene. 150 meter nordøst for tunet ligger den lille 
kollen i skogkanten, som «Burudgutta» brukte som standplass 
når de jaktet på trekkfuglen Rugde som fløy over der hver vår. 
Donejakt-snarefangst på trost drev de også med. Jakt var lovlig 
den gang. Boliggrenda Rugdeberget i nærheten er kalt opp etter 
det lille «jaktberget». Rett bak låven hadde gutta laget sin egen 
skibakke der rekorden var 25 meter. I flere år var det gartner-
virksomhet på Burud – og koloni-grønnsakshager. Småbruket er 
omtalt i tidligere utgaver av «Kongeveien».

Ta en tur og kikk deg rundt da vel! Bjørn er en snill kar!  
– Og skogen rundt er like uberørt og vakker som da faren min 
Knut løp rundt der i kortbukser. Håper stedet blir tatt vare på!

TORE BURUD  (Sønn av Knut, som var tredje yngst av de åtte barna)

KONGEVEIEN 
FOR 30 ÅR 
SIDEN:

Dette bildet er tatt i 2020. 

Bildet av stua er tatt i begynnelsen av nittentrettiårene.

Stabburet  på Øvre 
Prinsdal,  ved Tor 

Frang-Hauge.

5.klasse-barn fra 
Prinsdal skole på 

Englandstur.
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SMÅNYTT

I Kongeveien nr. 3 – 2019 skrev vi i 
artikkelen om branntårnet at det gamle 
branntårnet ble reist i 1870-årene. 
Redaksjonen fikk raskt inn melding om 
at dette var feil. Da ulike kilder ga spri-
kende opplysninger ville vi likevel ikke 
konkludere, men skrev i nr. 4 – 2019 
at vi skulle undersøke saken, og prøve 
å komme tilbake med fakta i dette 
nummer. 

Lise Henriksen opplyser at tårnet ble 
innviet i 1910. Dette er bl.a. basert på et 
intervju med Eva Rom i 1981. Eva bodde 
i Prinsdal i hele sitt liv, og var til stede 
som 12-åring ved innvielsen. Dette var 
på St. Hansaften i 1910. Lise har skrevet 
om branntårnets historie i flere sammen-
henger, bl.a. i boka Sør i Aker – Søndre 
Aker Historielag sin årbok fra 2008. Lise 
gjorde i forbindelse med den, og boka 
Sørmarka (redaktør Birger Løvland) fra 
2006, grundig ettersøk i alt tilgjengelig 
kildemateriale, og alt tyder dermed på at 
opplysningene der er riktige. 

Det har vært publisert opplysninger  
om at tårnet var reist allerede i 1870-
årene, basert på en artikkel i det lokal-
historiske heftet Bjørn Bonde nr. 2 
– 1980. Det er imidlertid lite som tyder 
på at disse opplysningene skulle være 
riktige.

Vi kan slå fast at branntårnet på 
Grønliåsen ble bygget av Ljansbruket  
i 1910. Ljansbruket, som eide og drev  
skogene i området, hadde sikkert  
behov for brannvakt også tidligere. 
 – Det er derfor trolig at de i perio-
der med stor skogbrannfare hadde en 
utkikkspost på Grønliåsen også på 
1800-tallet, forteller Lise. 

I samme artikkel i nr. 3 ble også 
branntårnet på Kjerringhøgda nevnt. 
Kjerringhøgda er i Enebakk  
kommune, ikke i Ski som det ble  
skrevet i artikkelen. 

TEKST: ANDERS THYLÉN

Vikar for 
sokne- 
presten
Sokneprest Kjerstin Jensen har 
denne vinteren gått inn i et verv for 
Presteforeningen, som tillitsvalgt 
for foreningens medlemmer i Oslo, 
Asker og Bærum. Dette innebærer 
at hun blir frikjøpt i 30% av sin  
stilling i Hauketo-Prinsdal for 2 år.  
Per Anders Nordengen går dermed 
inn som vikar hos oss, og vil for-
rette begravelser og noen gudstje-
nester en tid framover.

Branntårnet

DØRSTOKK-SPRINTEN

Eg seier ingenting
Du seier ingenting

Den sosiale dørstokkmila er i gang 

Kva med ein dørstokk-sprint,
ein god gamaldags 60 meter? 
 
 

SKULDRENE DINE

Om eg hadde litt meir mot
skulle eg
gå bort til deg
og seie:

du er fin
du kan senke skuldrene dine
slik at det vert lettare for dagane
å kysse deg i nakken

MAJ VOLDEN

Vel- 
kommen 
til dåp!
Når et barn blir båret til dåp,  
blir vi minnet om at ingen  
kan bære seg selv. 

Gjennom dåpen blir vi en del av et felles-
skap som strekker seg over hele verden – 
og gjennom alle tider. Det er en markering 
der barnet har sine viktigste støttespillere 
rundt seg, og der Gud lover å følge barnet 
alle dager. 

Både små og store kan døpes i Hauketo-
Prinsdal kirke, og det er mulighet for dåp 
de fleste søndager. 

For spørsmål, ta kontakt med sokneprest 
Kjerstin Jensen, kj395@kirken.no
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Hyggetreffet holder til oppe i menighetssalen, hvor vi får besøk som inspirerer og underholder oss. 
Loddtrekningen er med og sponser utgiftene til hyggetreffet. Ta gjerne med en premie til 
loddtrekningen, og be gjerne med deg en venn eller nabo Trenger du skyss, kan vi ordne det. Kontakt 
Marit på tlf. 977 38 600. Lurer du på noe, kan du ta kontakt med diakonmedarbeider Susanne på tlf 
40814154 eller mail sd272@kirken.no 

 
 

HYGGETREFF 
 i Hauketo-Prinsdal kirke 

 
 
 
 
 

 
 
 

Program vår 2020 
Tirsdag 10. mars, Kl. 11:30-13:30    
 «Påske og tradisjoner verden over» ved Svein-Erik Skibrek. Loddtrekning og allsang. 

14. april, Kl. 11:30-13:30 
Fysioterapeut Bosa fra bydelen kommer og snakker om trening i hverdagen. Loddsalg og 
allsang. 
 
12. mai, kl 11:30-13:30 
Bursdagsfeiring! Vi feirer alle som har fylt eller fyller runde år dette semesteret med kake, 
god mat og underholdning. Påmelding for bursdagsbarn innen 10.5 på tlf 40814154 eller 
mail sd272@kirken.no NB! Ikke loddtrekning denne gangen.  

9. juni kl 11:30-13:30 
Grillfest på kirkebakken. Bente Midtsveen spiller trekkspill. Allsang og loddtrekning. 

Hjertelig velkommen til Hyggetreff! 

OPPSLAGSTAVLE FOR HAUKETO–PRINSDAL MENIGHET 

Onsdag 18. mars kl 17-18.30 
i Hauketo-Prinsdal kirke

PROGRAM
Vi starter med å spise tomatsuppe, og så blir det en påske-
vandring, hvor du får se, kjenne og høre om hva som skjedde 
i påsken. Etterpå er det påskeverksted hvor du kan lage fin 
påskepynt. Ta med en voksen som kan hjelpe til litt.
 

PÅMELDING
På grunn av maten er det viktig å melde seg på. Det gjøres 
til diakonmedarbeider Susanne på e-post sd272@kirken.no 
eller tlf 40814154 innen 16.3. Si fra om allergier.

PRIS
Det koster 30,- for mat og 50,- for verksted (per barn) og 
det kan betales på Vipps eller kontant når man kommer. Alle 
barn er velkommen, men vi sender en spesiell invitasjon til 7- 
og 8- åringer.

PÅSKEVERKSTED &  
PÅSKEVANDRING 

Mandager kl. 19.30 i ukene mellom 
vinterferien og påskeferien.
Vi samles i kirkerommet og følger en 
enkel liturgi med både faste og frie 
bønner, lystenning, sang og stillhet.

Velkommen!

Kveldsbønn  
i fastetiden

Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeids-
kirke der Kirkerommet, menighetssal og 
møterom kan leies.  
Kontakt daglig leder på telefon eller 
post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE
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pulsfestivalen.no

Musikk,  
kultur og  
dialog i 
Holmlia kirke 

27. FEBRUAR – 2. APRIL

Torun Eriksen,  
Helena Leinebø og  
Wenche Losnegård
med Traces Gospel Choir

01/03 kl. 11.00:
 HoBaKLUZZ 15 år 03/03 kl. 17-19:

 Bursdagsfest m/allsangkonsert  
05/03 kl. 19.00:

 Temakveld m/Jorunn Kapstad 07/03 kl. 18.30:
 imPULS m/Benedicte 

T. Kivle og Ifrah Yusuf Ciyow 07/03 kl. 21.30:
 Nachspiel på Kings pub  

13/03 kl. 18.30:
 imPULS m/Olav Solvang 15/03 kl. 11.00:

 Håpsgudstjeneste  
17/03 kl. 19.30:

 Korfest 21/03 kl. 13.00:
 Verdens poesidag  

22/03 kl. 11.00:
 Gudstjeneste for alle sanser 29/03 kl. 11.00:

 Solidaritets gudstjeneste 
31/03 kl. 17.00:

 Fasteaksjonen 02/04 kl. 19.00:
 Temakveld m/Dag Hareide

27/02 kl. 19.30:
 Baden&Baden

08/03 kl. 11 .00
 Kari Veiteberg 

12/03 kl. 19.00:
 «Maria i koranen  

   og bibelen»
29/03 kl. 20.00:

 Rutters Requiem

13/03 kl. 20.00:
 

Sigvart Dagsland

07/03 kl. 20.00:

29/02 kl. 19.00:
 Ten Sing Norway 

PULS2020 er støttet av  
Oslo sør-satsingen. 

Les mer og kjøp billetter på



VVaaffffeell--  
ttiirrssddaagg
ii  HHaauukkeettoo--PPrriinnssddaall  kkiirrkkee  

kkll  1122--1133

Den siste tirsdagen i måneden gjør vi kirka om til en enkel kafé hvor 
du får kjøpt vafler og kaffe til en billig penge.  
Dette er et tilbud til alle som er hjemme på dagtid, og som vil slå av 
en prat Velkommen innom disse datoene våren 2020: 

28. januar 
25. februar 
24. mars 
28. april 
26. mai 
30. juni

Hauketo-Prinsdal kirke ligger i Lerdalsfaret 7. 
Lurer du på noe, kan du kontakte diakonmed- 
arbeider Susanne på tlf 40814154 eller  
mail sd272@kirken. 

Søndag 15. mars kl 12-15 

Sjekk ut facebookevents/klesbyttemarked 

Vesker, belter og sko kan byttes 

Vi tar inn klær i alle størrelser, fra baby til voksen 

Hauketo-Prinsdal kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLESBYTTEMARKED 

Bytt maks 10 rene, hele plagg/ting mot noe du trenger mer 
mer 

Bærekraftig livsstil 

Kafé med salg av lapper, kaffe og saft  

Hele spill, bøker og små leker byttes 
også inn 

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

Bøsseaksjonen 
til inntekt for 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Her i Dalen! 31.3 kl.17-19 
 
          Konfirmantene deltar! 
Ta godt imot bøssebærerne våre! 

 
Rent vann er en menneskerettighet!  

Bidra til at flere får rent vann! 
 
 

Har du lyst å bidra til en god sak og bli bøssebærer?  
Ta gjerne kontakt med oss, sd272@kirken.no 
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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, bar-
nebøker 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 barne familier, 
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 skolebar-
na 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 kreativt 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 skumringsstund. 
Ta gjerne kontakt med Karianne Stokke 
Gjerstad, telefon: 41476403 og mail: kari-
annesg@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 med oppstart 11. 
september. 
Deretter 9. oktober, 13. november og 11. 
desember. 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 samlinger inkl. mat og materiell kr. 
200,- påmelding 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 lov-
sang, 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. 20.00 – 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 snakker 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
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8. mars  Einar Østerhagen

15. mars  Odd Kjetil Sæbø

22. mars  Silje Kvammen Bjørndal

29. mars  Karl-Johan Kjøde

5. april  (Palmesøndag) Asle Rossavik

13. april  (2. påskedag) Fredrik Saxegaard

19. april  Torgeir Sørensen

26. april  Eigil Morvik

3. mai  Kjell Holmqvist

10. mai  Per Anders Nordengen

21. mai  (Kr. Himmelfartsdag) Kjerstin Jensen

24. mai  Anne Marie Lofthus Hindahl

1. juni  (2. pinsedag) Johannes Kvangarsnes

7. juni  Morten Holmqvist

14. juni  Elias Nikolai Øyehaug Opsvik

21. juni  Silje Mathea Kleftås Nygård

Mer info og program: ostmarkskapellet.no

Alle gudstjenestene begynner kl 12

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

MARS
Søndag 1.mars kl. 11.00 
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål 
ved Dag Auli og Ansgar Beste

Søndag 8. mars kl. 19.30 
Kveldsmesse med musikk fra Taizé, ved 
Kjerstin Jensen og Ansgar Beste. Prinsdal 
Sangeri deltar

Søndag 15. mars kl. 11.00 
Grønn messe for små og store.  
Klesbytte marked på kirkekaffen.  
Ved Kjerstin Jensen, Susanne D. Sivertsen 
og Ansgar Beste

Søndag 22.mars kl. 11.00 
Gudstjeneste på Maria Budskapsdag,  
ved Per Anders Nordengen

Søndag 29. mars kl. 11.00 
Solidaritetsgudstjeneste med fokus på 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, ved 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg

Tirsdag 31. mars kl. 17.00 
Pastamesse for små og store

APRIL
Palmesøndag 5. april kl.11.00 
Felles gudstjeneste i Holmlia kirke

Skjærtorsdag 9. april kl. 11.00 
Gudstjeneste med nattverd ved Silje Kivle 
Andreassen og Åslaug Hegstad Lervåg

Langfredag 10. april kl. 11.00 
Felles pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke 
ved Kjerstin Jensen og Hans Olav Baden

1.påskedag 12. april kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste ved Kjerstin Jensen 
og Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 19. april kl. 11.00 
Gudstjeneste for hjemvendte påske-
turister, ved Per Anders Nordengen  
og Åslaug Hegstad Lervåg. Prinsdal 
Sangeri deltar

Søndag 26. april kl. 19.30 
Kveldsmesse

Tirsdag 28. april kl. 17.00 
Pastamesse for små og store

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

LIVSHJULET

DØPTE
Samuel Obinna Agyemang  1.12.2019

Oskar Løken Haugen  12.01.2020

Tilda Wigdel Dahl  23.02.2020

VIELSER
Marit Figenschou  
og Egil Andreas Rolland  25.01.2020

GRAVFERD
Trygve Hovland  12.12.2019

Erlinda Macadaeg Skoglund  27.12.2019

Britt Persson   10.01.2020

Harald Thorvald Thorstensen 14.01.2020

John Mohn Matsen  15.01.2020

Morten Gulsrud  22.01.2020

Arvid Hansen   13.02.2020

Svein Arne Haugerud  21.02.2020

MAI
Søndag 3. mai kl. 11.00  
Friluftsgudstjeneste på Grønliåsen med 
Mortensrud menighet, ved Kjerstin 
Jensen, Trond Løberg med flere

Søndag 10. mai kl. 11.00  
Gudstjeneste for små og store ved Kjerstin 
Jensen, Eivind Hildre Spilling og Åslaug 
Hegstad Lervåg. Tårnagentene deltar

Søndag 17. mai  
Ingen gudstjeneste – vi feirer 
grunnlovsdagen!

Søndag 24. mai kl. 11.00  
Gudstjeneste med nattverd ved Per 
Anders Nordengen og Åslaug Hegstad 
Lervåg

Tirsdag 26. mai kl. 17.00  
Pastamesse for små og store

Søndag 31. mai kl. 11.00 
Pinsegudstjeneste ved Kjerstin Jensen  
og Åslaug Hegstad Lervåg

JUNI
2.pinsedag kl. 11.00  
Felleskirkelig pinsefest på St.Hanshaugen

Søndag 7. juni kl. 11.00  
Gudstjeneste med nattverd ved  
Per Anders Nordengen og Åslaug Hegstad 
Lervåg

Søndag 14. juni kl. 11.00 
Gudstjeneste med nattverd ved Kjerstin 
Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 
Grillkirkekaffe og sommeravslutning

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.

LIVSHJULET
1 desember 2019 – 25 februar 2020
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8. mars  Einar Østerhagen

15. mars  Odd Kjetil Sæbø

22. mars  Silje Kvammen Bjørndal

29. mars  Karl-Johan Kjøde

5. april  (Palmesøndag) Asle Rossavik

13. april  (2. påskedag) Fredrik Saxegaard

19. april  Torgeir Sørensen

26. april  Eigil Morvik

3. mai  Kjell Holmqvist

10. mai  Per Anders Nordengen

21. mai  (Kr. Himmelfartsdag) Kjerstin Jensen

24. mai  Anne Marie Lofthus Hindahl

1. juni  (2. pinsedag) Johannes Kvangarsnes

7. juni  Morten Holmqvist

14. juni  Elias Nikolai Øyehaug Opsvik

21. juni  Silje Mathea Kleftås Nygård

Mer info og program: ostmarkskapellet.no

Alle gudstjenestene begynner kl 12

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

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
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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

Fotball   Handball   Allidrett og ballidrett   O-gruppa   Innebandy

Hauketo IF har ulike  
treningstilbud for yngre  

klasser innen håndball, fotball, 
all-idrett og ballidrett. Vi har 
også orienterings-gruppe og 

innebandy.

Sjekk www.hauketoif.no  
for informasjon om tilbudet.
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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
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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

Tannlegene

HENNING MOEN  
LØVAAS 

og
UNAI MANGAL

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

Maurtuveien 4
ved Klemetsrud kirke
Telefon: 21 51 64 84
www.klemetdyr.no

Din lokale dyreklinikk med 
personlig oppfølging.
Vi tar imot hunder, katter, 
kaniner og gnagere.
I tillegg til veterinær all-
menpraksis tilbyr vi også 
kiropraktikk, laser og 
atferdskonsultasjoner.
I butikken har vi salg av 
kvalitetsfôr og pleiemidler.

Åpningstider:
Mandag – fredag 9-16
Torsdag langåpen til 18
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Komplekset rundt Auschwitz-Birkenau representerer 
den verste formen for hat. tortur og fornedrelse vi  
kjenner i vårt samfunn.
 Man gjør regning med at ca. 1.2 millioner jøder 
ble drept i det vi kaller Holocaust – tilintetgjørelsen. 
De fleste som opplevde konsentrasjonsleirkomplekset 
under 2. verdenskrig er i ferd med å dø – og det finnes 
få tidsvitner igjen.
 Ansvaret med å bringe historien videre hviler derfor 
på den som vet og kan noe om dette, og som vil se 
dette i øynene som det var i et forsøk på å forstå så 
Holocaust ikke skal skje igjen.
 – Ideene om hat, vold og terror begynner i vårt  
nærområde. Vi kan starte der med å snakke sammen, 
vise hverandre respekt – og inkludere hverandre i det 
fellesskapet nærområdet byr på og representerer.
 Da er vi godt i gang. De aller fleste mennesker  
forstår vennlighet og respekt. Dette handler ikke om 
farge på huden, hvor du og jeg kommer fra, hvilket hus 
vi bor i eller hva vi tjener. Det handler om menneske-
verd. Det inkluderer alle.

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

> LJOSET 
DU TRENG, 
FINNS!

Tor Einar Lie (71), født og oppvokst i Kristiansand, flyttet 
til Oslo i 1968 for å studere. Det ble pedagogikk, kristen-
dom og økonomi og senere som deltidsstudent Kirke-
lig administrasjon og ledelse. Første jobb var kateket i 
Svelvik menighet og så noen år i politisk arbeid. Deretter 
jobbet han i Kommunenes Sentralforbund og var deret-
ter personalsjef på Diakonhjemmets sykehus. Fra 2004 
og frem til 2017 kirkeverge for Døvekirkene i Norge.§

Tor Einar flyttet i 1985 til Nordstrand der han er aktiv i menig-
heten. Som pensjonist har han en halv stilling i Areopagos som er 
en kristen dialogorganisasjon. I mer enn 15 år har han vært med i 
Prinsdal sangeri. Her trives han godt. Dermed har han også nær  
tilknytning til Hauketo/Prinsdal.

– Hva betyr troen for deg i det daglige?
– Det er vanskelig å si noe om hva tro er, sier Tor Einar. Derfor 
om definerer jeg det og sier og mener at tro handler om tillit til Gud 
og at Gud har tillit til meg. Ordet tillit sier det samme forlengs og 
baklengs. Vi er alle skapt med et iboende gudsbilde som vokser 
i oss og skal fremkalles. Å snakke om stor eller liten tro er feil for 
meg, men jeg opplever at det gudsbildet jeg har, blir tydeligere og 
større i deltagelse i gudstjenester og nattverd og et kristent felleskap. 
Dermed blir tillit til Gud klangbunnen i livet mitt og jeg tenker ofte: 
«Ljoset du treng, finns». 

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg vokste opp i en kristent hjem, forteller Tor Einar og synes 
det er flott å tenke og tro at jeg ble en kristen i dåpen. Som 
ungdommer hjemme ble vi tatt med i kirke og jeg vanket i 
Ynglingeforeningen/Ungdomsforbundet og der ble tilliten til Gud 
skapt. Som voksen har jeg engasjert meg der vi ha bodd i det 
lokale menighetsarbeidet. En slitesterk tillit til Gud har dermed 
vokst frem.

– En troserfaring du vil dele?
– Jeg har av og til opplevelsen av en stor og rik Gud. Det skjer ofte 
når vi synger salmer og sanger i gudstjenestene. Når jeg deltar 
i salmesang i gudstjenestefelleskapet er det som om Gud, gjen-
nom det, kommer til meg der og da. «Tenk så flott det er med 
gode salmer» sier Tor Einar og peker på en Svein Ellingsens salmer 
og siterer fra en av dem: «Vi rekker våre hender frem som tomme 
skåler, Kom til oss Gud og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv». 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

HVA  
TROEN  
BETYR 

AUSCHWITZ-BIRKENAU
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BENTE OVERHOLT (60 ÅR)
– har bodd i Prinsdal sammen  
med sin familie siden 1987. 
– jobber som psykiatrisk sykepleier  
i spesialisthelsetjenesten.

 Langs 

Kongeveien

En kveld ganske nylig var jeg på et foredrag inne i 
byen. Det var åpent for alle, og fordret ikke noe annet 
enn at en antakelig syntes tema hørtes spennende ut. 

Det kom mange mennesker! Noe også arrangøren bemerket,  
og fulgte opp med åpent spørsmål ut i salen:  
 – Noen som vil si litt om hvorfor dette tema vekket så stor  
interesse?
 Det kom flere hender i været, og svarene var ganske så like. 
Essensen var at tema hadde noe befriende og aksepterende over 
seg. Flere var mer enn godt kjent med utsagn som om at veien  
til det gode liv, går ved å kvitte seg med laster. Samt være på konti-
nuerlig vakt mot følelser og reaksjoner som gir ubehag. 
 En slik tilnærming til eget liv kan kjennes som et slit, og i verste 
fall resultere i at en aldri kjenner seg bra nok.
 Bratte, slitsomme, ekle dager. De dagene på U vi helst ikke vil 
vite av. 

Å VÆRE GOD  
PÅ Å HA  
DET DÅRLIG

 Men de er der! De kommer igjen! Og de er våre egne!
 Skyve bort , legge lokk på, skylde på andre, anklage seg selv – 
lite å hente på en slik tilnærming.
 Derimot vil motsatsen være en holdning preget av åpen  
undring, aksept og varme!

Jeg tror jeg fikk med meg de viktigste punktene fra foredraget  
den kvelden, og som jeg har prøvd å gjengi over.
Det var verd en bytur.
Og tittelen på foredraget var selvfølgelig;
Å være god på å ha det dårlig!


