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I høst feirer vi jubileum – Hauketo-Prinsdal kirke er 25 år. Vi blinker oss ut 
akkurat dette året for å lage ekstra jubel og fest. Og er det noe 2020 trenger, 
så er det vel en aldri så liten fest! På ett vis er kirkene gode på å lage fest, 
med orgelbrus, trompetfanfarer, kapper og prosesjoner. Men for mange blir 
kirkene like gjerne forbundet med tungsinn, nøysomhet og moralisme. Nå er 
nok ikke et kirkejubileum den mest løsslupne festen du kan tenke deg, men 
det skal likevel gi noen gode møteplasser og opplevelser! Enten du vil bryne 
tankene på et foredrag, nyte musikken på konsert eller sprekke ballonger på 
HPkluzz sin bursdagsfeiring. Jubileet er en god anledning til å samle folk, 
mimre over historien og slå litt mer på stortromma enn ellers. Jubileet får oss 
til å lete fram gleden og takknemligheten.

Når vi ber, er vi gjerne opptatt av alle som lider nød, enten det er ute i den 
store verden eller i vår nærhet. Det er naturlig og viktig å løfte fram uro og 
bekymring. Men vi kan også huske å ta med bønner om glede, om latter, 
om fest. Og i månedene framover må vi fortsatt lære oss å feste på smitte-
vennlig vis, enten det handler om konfirmasjonsfeiring, jubileumsfeiring eller 
julefeiring. Det blir litt annerledes, men det er ingen grunn til å spare på lat-
teren, musikken, konfettien og maten.

«Gode Gud, gi oss glede og latter og gode opplevelser. Gi oss en god fest! 
La det bli musikk som løfter taket, gi oss en pause fra livets mange bekym-
ringer. La oss leve i øyeblikket, her og nå. Vi takker deg for kirken, et sted 
for fellesskap og en påminnelse om ditt nærvær i Prinsdal. Vær med oss i 
jubelen på dette jubileet!» 

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI TAKKER GUD
• for Hauketo-Prinsdal kirke og alle menneskene som fyller den 
• for feiringen av konfirmasjonene
• for alle som bidrar med godt smittevern i korona-tiden
• for gode feriereiser i vårt vakre land

VI BER TIL GUD
• for hver enkelt av konfirmantene våre
• for bekjempelse av pandemien
• for den vanskelige situasjonen i Libanon
• for kampen mot rasisme og diskriminering

Jubel og fest!
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Åse Julsvik er den entusiastiske lederen av 
den lokale turgruppen Aktiv i 100. Hun har 
bodd hele livet i Prinsdal, og har tidligere  
arbeidet i barnehager og skoler og vært 
gym- og svømmelærer. Nå spiller hun også 
golf på Grønmo. Fellesnevneren er å være i 
aktivitet og å bruke den lokale naturen. 

Åse er en ekte Prinsdøl. Hun vokste opp i dalen på 50- og 
60-tallet, den gangen det var å regne som skikkelig på landet. 
De gikk på skolen seks dager i uken. I bomberommet i kjelleren 
på den eneste bygningen var det både spising, gym og håndar-
beid. Etter hvert tok hun utdanning i kontorfag, giftet seg, bygde 
hus i hagen til foreldrene i Lerdalsveien og fikk to barn. 

– Hvordan startet interessen for naturen? 
– Den har egentlig alltid vært der. Da jeg var yngre, gikk vi turer 

ÅSE I DET 
GRØNNE! 

INTERVJU 

>
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> året rundt i Grønliåsen og innover i Østmarka mot steder som 
Sandbakken og Vangen. Som voksen tok jeg videreutdanning 
som barne- og ungdomsarbeider, og jobbet i lokale barnehager 
og skoler. Der var jeg assistent, vikar og jobbet i svømmehallen 
og på SFO. Jeg likte godt å være i aktivitet, og jobbet også med 
aktivitets- og Ruskendager. 

– Jeg forstår at naturen har blitt enda viktigere for deg de  
siste årene?
– Jeg fikk tinnitus og tålte støy veldig dårlig. Jeg brukte tre år på 
å trene opp hjernen til å ignorere støy. En ny turgruppe, Aktiv 
i 100 i regi av Turistforeningen, hadde gåturer fra Kolben. Det 
var flott å være med der. Vi manglet en slik turgruppe sentralt i 
vår bydel, så jeg sa meg villig til å starte den. Nå har vi holdt det 
gående – bokstavelig talt – i syv år. 

– Fortell mer om turgruppen!
– Vi møtes hver torsdag kl. 11.00 på Lerdal, og går for det meste 
lokale turer. Alt fra hundremeter-skoger på Holmlia til Ljanselva 
og Grønliåsen. En gang i måneden drar vi litt lenger. Hvem som 
helst kan bli med. Vi er rundt 15-25 personer hver gang, til dels 
avhengig av været. 

– Er det bare trim? 
– Nei da, det er veldig sosialt. Vi går og prater hele tiden, og for-
teller om kulturhistoren i området. Ofte oppdager deltakerne 
nye stier og steder. Folk fra Holmlia kjenner jo godt til Hverven-
bukta, men har nå også oppdaget mulighetene i Grønliåsen. 

– Du går også en del tur alene?
– Ja, jeg elsker å bare være til stede i naturen, finne stillheten. 
Går og surrer utenfor merkede stier, på tvers av lyngheier, opp 
små skrenter. Ser etter formasjoner i trær, steiner, mose og skyer. 
Det er meditasjon for meg og gir energi og god helse. Jeg pluk-
ker også mye bær, sopp og spiselige planter. Trenger ikke kjøpe 
salat i butikken om våren og sommeren! 

– Du er opptatt av såkalt sporløs ferdsel. Forklar!
– Det handler om å etterlate naturen så urørt som mulig. Ta med 
søppel hjem, ikke tråkk opp nye stier, bruk en eksisterende bål-
plass, ta tørt gammelt tre, ikke nye trær, og ikke kutt i brysthøyde. 

– Du har også begynt å spille golf?
– Ja, jeg spiller litt golf på Grønmo. Det er greit å drive med også 
en annen aktivitet enn friluftsliv. Tidligere har jeg løpt o-løp og 
korte turløp.

– Til slutt, siden dette er et menighetsblad, kan du si litt om ditt 
forhold til kirken? 
– Jeg er medlem i statskirken, men er ingen aktiv kirkegjenger. 
Jeg liker å komme innom på arrangementer, slik som Smaken  
av jul. Var med på hyggetreff i kirken tidligere, men det kræsjer  
dessverre med en annen turgruppe jeg leder. Hyggetreff er 
veldig sosialt og koselig. Der traff jeg flere folk jeg har hatt kon-
takt med tidligere i nærmiljøet, avslutter Åse, travelt opptatt med 
å planlegge neste turgruppe og golfrunde! 

TEKST: KNUT SANDAL. FOTO: KNUT SANDAL OG FACEBOOK

Det handler om å etter-
late naturen så urørt 
som mulig. Ta med 
søppel hjem, ikke tråkk 
opp nye stier, bruk en 
eksisterende bålplass, 
ta tørt gammelt tre,  
ikke nye trær, og ikke 
kutt i brysthøyde.
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Jubileumsprogram  
H Ø S T E N  2 0 2 0

 September:  Kongeveiens jubileumsnummer

 Tirsdag 22. sept  Bursdagsfest for små og store 
 kl 17: HPkluzz og pastamessa feirer kirkas bursdag 
  med ballonger, sang, lek, kake og salutt!

 Onsdag 21. okt  Hauketo-Prinsdal kirke de neste 25 år 
 kl 19:  Foredrag og samtale med Sturla Stålsett:  
  «Framtidens kirke i et livssynsåpent samfunn».

 Søndag 8. nov  Jubileumsgudstjeneste 
 kl 11: Stab, menighetsråd, prost, Sjibbolet og Prinsdal 
  Sangeri deltar. Søndagsskole og festkirkekaffe.

 Onsdag 16. des  «Meditations on Christmas» 
 kl 19: Konsert med Espen Eriksen (piano) og 
  Gunnar Halle (trompet).

Jubileumsgave:  «Hauketo-Prinsdals kirkepark»: 
  Utvikling av «stoppesteder» på kirkens uteområde,  
  som er tilgjengelige for alle og kan vekke  
  nysgjerrighet og gi rom for tro.

Hauketo-Prinsdal menighet
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HAUKETO-PRINSDAL 
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FOTO: VERONICA KOFOED
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Jeg kommer aldri til å glemme synet av flammene da jeg nærmet 
meg kirken. Brannvesenet hadde allerede ankommet og var i 
gang med slukningsarbeidet. Da de skjønte at det var presten 
som kom var de opptatt av å få vite hva som burde reddes ut av 
verdier inne fra kirken før det var før sent. 

Morgenlyset avslørte at kirkebygningen var totalt utbrent. Selv 
om mye av skallet sto igjen, var hele kirkerommet lagt total-
skadd. Det eneste som ikke hadde brent helt opp var altertavlen 
(som i dag står i bønnerommet i 2.etasje) og Kristus-figuren (som 
ble innrammet i et kors og nå står rett bak alteret). 

Nyheten om kirkebrannen spredte seg raskt i nærmiljøet, og 
i løpet av morgentimene strømmet massevis av mennesker til 
kirken for å selv å se hva som hadde skjedd. Det var rørende å 
se tårer hos mange av de som kom. Det var tydelig at kirken  
spiller en viktig rolle i lokalmiljøet også for de som ikke går  

jevnlig der. Noe av det sterkeste for meg var alle konfirmantene 
og deres familier som kom til kirken og som viste sterke følelser. 
Bare 6 dager tidligere hadde de hatt en minnerik konfirmasjons-
gudstjeneste i kirken. ”Det er jo vår kirke som har brent”, sa 
mange av dem med tårer i øyekrokene. 

Samme dag som kirken brant skulle det vært vielse i kirken. Hele 
staben snudde seg rundt, og vi fikk låne kirken på Ljan for at 
brudeparet skulle få gjennomført bryllupet. Og dagen etter stilte 
lokalmiljøet opp og rigget til gudstjeneste i gymsalen på Prinsdal 
skole hvor både byrådsleder, politikere og en stor lokalforsamling 
var tilstede sammen med alle barna som hadde sett fram til å få 
4-årsbok. Også dåpen som var planlagt i kirken den søndagen 
ble foretatt i et midlertidig dåpsfat i gymsalen. 

Kirkebrannen skjedde i en tid da flere kirker i Norge ble brent 
ned av satanister. Bare noen uker tidligere brant Holmenkollen 

Kirken brenner!
”Kirken brenner”, ropte stemmen i telefonen da det ringte midt 
på natten 3. oktober i 1992. Det tok ikke mange minutter før jeg 
satt påkledd i bilen for å kjøre den korte veien til kirken. 

Kongeveien    8



kapell til grunnen etter å ha blitt påsatt av satanisten som kalte 
seg selv Greven. Det viste i etterkant at også vår kirke ble påtent 
av en satanist, og det var sterkt å høre ham fortelle under rett-
saken, at mens kirken brant lå han i skråningen rett nedenfor 
kirken og bivånet det hele. 

Kirkebrannen var en tragedie for menighet og nærmiljø.  
Men det ble også en tid hvor vi merket at kriser kan få fram  
det beste i oss. For sjelden har vi merket så mye samhold, 
empati og vilje til å stå på som i perioden etter kirkebrannen. 
Folk som ikke vanligvis går mye i kirken stilte villig opp på dug-
nader i denne spesielle tiden. I tre år hadde vi ukentlige guds- 
tjenester på Hauketo skole, og mange gjorde hver søndag en stor 
innsats for å omgjøre gymsalen til kirkerom. Menighetskontoret 
var i en brakke på kirketomten, og alle aktivitetene gikk sin gang 
i andre lokaler som på Velet, i Tennisklubben osv. Vi erfarte en 
at en levende menighet ikke er avhengig av en fysisk bygning for 

Det var rørende å se 
tårer hos mange av de 
som kom. Det var tydelig 
at kirken spiller en viktig 
rolle i lokalmiljøet.

å være aktiv og tilstede i menneskers liv. 

Gleden var stor da vi etter den siste gudstjenesten i gymsalen 
bar kirkesølv og kors i prosesjon fra ungdomskolen til den nye 
kirken før innvielsen søndagen etter hvor bl.a. prinsesse Martha 
Louise var tilstede.

I ettertid er det liten tvil om at brannen ikke bare var en tragedie,  
men at den nye kirkebygningen fort viste seg å være en kirke 
ikke bare med rom for gudstjenesteliv, men også for hverdags- 
aktiteter for barn, unge og eldre i Hauketo og Prinsdal. 

TEKST: PER ANDERS NORDENGEN, 

PREST I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE FRA 1990-97
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Natt til lørdag 3.oktober 1992 brant Hauketo 
& Prinsdal kirke. Det ga oss to store utfor-
dringer: hvordan klare å bygge ny kirke? Og 
– hvordan skal våre aktiviteter finne husrom i 
mellomtiden?

Vi organiserte oss: Komitéer ble satt i sving, – en behovskomité 
som formulerte idéer og behov i forhold til ny kirke, en aksjons-
komité og en økonomikomité med fokus på innsamlinger til ny 
kirke og en informasjonskomité som hadde ansvar for kontak-
ten med nærmiljøet og samarbeide med de andre komitéene om 
aksjonsplaner. Allerede høsten 1994 ble 5 komitéer nedsatt for å 
planlegge innredningen av de forskjellige rommene i kirken. 

Økonomien var et avgjørende moment. Kirken var fullverdiforsi-
kret og det fulgte en lang og lærerik periode for menighetsledelsen 
i gode forhandlinger med forsikringsselskapet vårt, Ansvar Varde. 

Vi fikk et svært godt forsikringsoppgjør men beregnet ut fra gjen-
reisning av den kirken som brant. Vi hadde erfart at den kirken 
vi hadde var for liten for aktivitetene. En større kirke ville koste 
mye mer enn forsikringen ga oss. Bygging av ny kirke var avhen-
gig både av kommunale bevilgninger og iherdig innsamlings-
innsats lokalt. Innsamlinger, gaver, dugnader, støttekonserter 
blant annet med Hanne Krogh, Erik Bye og en egen konsert med 
lokale sang-, musikk- og showkrefter samt mye annen aktivitet 
ga store bidrag til kirkeprosjektet. En egen aksjon for å finansiere 
kjelleretasje i kirken lykkes med det. 

For nå var vi nærmere nytt kirkebygg. Flere år tidligere hadde 
arkitekt Arne Sæther tegnet ny kirke på Romsås. Planen var nå å 
tilpasse dette prosjektet til tomt og behov i Hauketo & Prinsdal. 
Dette prosjektet hadde ikke kjeller, men sto høyt på ønskelisten 
hos oss, som gode lokaler for ungdomsarbeidet. Tegningene av 
den nye kirken ble presentert i Kongeveien i sommernummeret i 
1993, mindre enn ett år etter brannen.

Den andre store utfordringen var å finne rom for de ulike aktivi-

Prosjekt ny kirke
Grunnsteinnedleggelse 14. mai 1995. 
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tetene som hadde holdt til i kirken. Her møtte vi strålende  
respons og innsats fra lokalmiljøet. Gudstjenestene ble 
holdt i gymsalen på Hauketo ungdomsskole, menighets-
barnehagen fikk tilhold i klubbhuset for Tennisklubben, 
Prinsdal sangeri øvde i musikkrommet på Hauketo skole. 
Menighetskontorene fikk plass i brakker på kirketomta. 
Ungdomsklubben holdt til i menighetens hus i Berglyveien 
13 mens ungdomskoret Sjibbolet og barnegospel hadde  
øvelser på Prinsdal Velhus. 

I 1994 kom de nødvendige bevilgninger fra Oslo kommune  
slik at byggeprosessen kunne planlegges ferdig og selve 
byggingen kunne starte. I januar 1995 var det et stort hull i 
bakken på kirketomta. Her skulle kjelleren til den nye kirken 
bygges. Og så gikk det slag i slag, etasje for etasje ut over vår 
og sommer 1995. Søndag 14.mai 1995 var det grunnsteins-
nedleggelse for kirken der blant annet Oslos biskop deltok. 
Og søndag 5.november 1995 ble den nye kirken innviet!

TEKST: DAG MYHRE-NIELSEN  

Om Jubileums- 
programmet  
høsten 2020:
TIRSDAG 22. SEPT KL. 17:  
Bursdagsfest for små og store
Når kirken har bursdag, må vi ha en 
ordentlig fest! Familiegruppa HPkluzz og 
pastamessa samles til feiring, på ekte bar-
nebursdags-vis. Det blir pølser, saft og kake, 
bursdagsleker og ballonger. Pastamessas 
egen papegøye blir også med på festen, og 
skal selvfølgelig synge bursdagssang!

ONSDAG 21. OKT KL. 19: 
Hauketo-Prinsdal kirke de neste 25 år
Foredrag og samtale med Sturla Stålsett: 
«Framtidens kirke i et livssynsåpent sam-
funn». Sturla er professor på MF viten- 
skapelig høyskole og er en tydelig stemme 
i norsk offentlighet. Han har tidligere vært 
generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og  
initiativtaker til «Åpen folkekirke». Denne 
kvelden blir han med inn i vår kirkehver-
dag i Hauketo-Prinsdal, og ser på hvilken 
rolle kirken kan ha i dagens og framtidens 
lokalsamfunn.

SØNDAG 8.NOV KL. 11: 
Jubileumsgudstjeneste
Innvielsen for kirken var 5. november 1995, og nesten nøy-
aktig 25 år etter samles vi til jubileumsgudstjeneste. Prinsdal 
Sangeri og Sjibbolet ten-sing deltar. Det gjør også prost Eigil 
Morvik samt staben og menighetsrådet. Det blir festkirkekaffe 
med mulighet for mimring og hilsener. 

ONSDAG 16. DES KL. 19:  

Konsert med Espen Eriksen (piano) og Gunnar Halle (trom-
pet). Som tittelen antyder, er dette improvisatoriske og 
meditative versjoner av advents- og julesanger, og Dagbladets 
anmelder beskriver det slik: «Halles uttrykksfulle tone og 
Eriksens følsomme akkordløp skaper lyriske og skjøre, nesten 
gjennomsiktige stemninger i et samspill som uten fiksfakserier 
fremhever kraften i de kjente melodiene.” Menighetens frivil-
lige medarbeidere får konsertbillett i julegave, og alle andre 
kan kjøpe billett for kr. 150. 

Alteret i den nye kirken står klart. 

Biskop Andreas Aarflot holdt tale.  
Sogneprest Per Anders Norengen til venstre.

Byggeprossessen gikk fort.
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Hva skjedde egentlig da Hauketo-Prinsdal 
kirke måtte stenge? Hvordan er man kirke 
når man ikke kan samle folk? Hvordan være 
synlig, aktuell og tilstede for menigheten? 
Staben måtte kaste seg ut i det og forsøke å 
besvare disse spørsmålene.

Gudshus som folkets hus
Folkets hus. I 25 år har Hauketo-Prinsdal kirke vært gudshuset 
som ønsker å være folkets hus. Har den vært det?

Det har vært ønsket siden grunnstenen ble lagt ned: Kirken som 
et hus der nærmiljøet kan møtes i hverdag og fest, i sorg og 
glede og til kultur, utvikling og fellesskap.

Tempel og torg 
Den lille katedralen oppe i bakken har hatt mange slags møter 
mellom hverdag og tro. Her møter mennesker hverandre og det 
hellige. Den er både tempel og torg, slik overskriften var ved 
åpningen i 1995.

I tilbakeblikk ser vi at det er nettopp det folkelige som har vært 

noe av det førende for kirken uten inngangstrapp. Her kan du gå 
eller rulle rett inn fra bakkeplan og forhåpentlig gjenkjenne din 
egen hverdag på innsiden.

Under en av de første gudstjenestene inviterte presten Per 
Anders Nordengen motorsykkelklubben i kjelleren til å delta 
i messa med sine høylydte hestekrefter. Barnegrupper var alt i 
gang og korsanger lød i alle kroker. Da Ingeborg Midttømme 
etterfulgte Per Anders som prest i 1997, var hennes motto: 
«Kirken ut til folket – folket inn i kirka!» Vår nåværende sokn-
prest Kjerstin Jensen sier det kort og godt slik: «Kirken er folk!»
Så er vel kirken vår både gudshus og folkets hus da.

Vår korte kirkehistorie viser mye aktivitet. De største bildene i 
tilbakeblikket handler om barn og unge, mye musikk og kultur, 
folkelig fest og feiring, trofaste eldre, mange frivillige og gudstje-
nester med stor variasjon.

Ganske tidlig ble de lyse lokalene ramme for menighetsbarneha-
ge, møter, basarer og markeder. I en årrekke har en kvinnegrup-
pe samlet inn titusener av kroner til menigheten ved julemarked 
med egne produkter og gaver fra næringslivet i strøket.

Barn og unge 
Flere tiltak for barn og unge har brukt husets muligheter. 

Kirken gjennom 25 år
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Barnekor, trommegrupper, babysang, «pastamesser» og jule-
verksteder er aktiviteter som unge, som har vokst opp i dalen, vil 
huske lenge. 

Ungdomsmiljøene har bokstavelig talt slått som en puls gjen-
nom huset alle de 25 årene, med ten-sing-koret Sjibbolet som 
hjertekammer. Her har ungdom samlet seg til musikk, miljø og 
fellesskap – ofte tett sammenvevet med konfirmantkullene år for 
år. En periode var ungdomssatsingen i Hauketo-Prinsdal kirke 
så omfattende at den ble lagt merke til langt utover nærmiljøet. 
«Look to Hauketo» ble det sagt andre steder i byer. Her var det 
festivaler, gamblingkvelder med innsats mot rasisme, konserter 
og revyer, påskeleire, ungdomsklubb i kjelleren og «hvilepuls» 
med stillhet i kirkerommet.

I årevis har det vært satset på at ungt engasjement også kan bli 
godt lederskap. Et stort antall unge har fått sin første ledertrening 
i overgangen fra konfirmanttid til frivillig arbeid.

Konsertsal
Kirken som musikk- og konsertsal er også kjent. Voksenkoret 
Prinsdal Sangeri og Sjibbolet er de to søylene. Og bak kommer 
barnekorene. Korene har fylt kirkerommet med musikk og sosialt 
liv ukentlig i årevis. Det har ført til ambisiøse konserter og gode 
kulturopplevelesr for dalens folk. Mange gjesteartister har også 

Kirken gjennom 25 år
gledet seg over akustikken i det intime konsertlokalet med stein 
i veggene, tre i taket, flygel og et godt orgel. Hauketo-Prinsdal 
kirke som musikksted er godt etablert.

Hva med livssynsmangfoldet i strøket? De fleste kjenner til 
kirken. Ved store høytider har ledere fra den lokale moskeen på 
Hauketo vært innom med gode nabohilsener.

Den store menighetssalen i andre etasje har også vært viktig 
som folkelig samlingssted. Her leier borettslag og andre seg inn 
til sine møter, her er det minnesamvær, konfirmasjonsfeiring og 
frivilligfester. Folket bruker huset.

Hører til her 
Da gamlekirken brant sto folk på kirkebakken og gråt. Etter 25 år 
med ny kirke ser vi at den også har har blitt en folkets katedral i 
nærmiljøet. En senior med livslang botid i dalen sa det slik etter 
en gudstjeneste med kirkekaffe i vår: 
 – Dette var hyggelig. Jeg burde vært her oftere. Jeg hører jo 
egentlig til her.

Vi tror han snakker på vegne av mange. Som kjenner at de hører 
til i kirken der borte i bakken. 

TEKST: PER FROGNER  FOTO: DIV/ARKIV

Vår korte kirkehistorie handler om barn  
og unge, mye musikk og kultur, folkelig fest og 
feiring, trofaste eldre, mange frivillige og guds-
tjenester med stor variasjon.
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ette året har vi fått bryne oss på hvordan vi kan 
være kirke når selve kirkebygget holdes stengt. 
Smittefaren førte til avlyste arrangement og stengt 
kirkedør. Også før koronaviruset brøt ut, har nok 
mange av oss stoppet ved fine kirkebygg i håp om 

at døra skal være åpen for å ta en titt – men opplevd at døra er 
stengt. Kan vi da gjøre uteområdet rundt kirken vår mer 
innbydende og tilgjengelig?

I anledning 25-års-jubileet for kirken, har menighetsrådet jobbet 
med bruken av uteområdet, og vil nå starte arbeidet med pro-
sjektet «Kirkeparken». Prosjektet består av 4 ulike 
installasjoner: Huset, alléen, labyrinten og vannspei-
let. Vi ser for oss en prosess der vi starter med én 
av disse, og at vi i løpet av en periode vil få på plass 
alle fire. 

Ut av kirkebygget
Atle Næsheim sitter i menighetsrådet, er kunstner og 
står bak skissene til utviklingen av kirkeparken. Slik 
beskriver han ideen med stien gjennom Kirkeparken:

«For meg handler Kirkeparken om å aktivisere et 
fint område rundt kirken. Jeg har ønsket å utvi-
kle et sted for undring, vandring og tanker. På en 

måte så bringer vi noe av kirka ut av kirkebygget slik at områ-
det rundt blir et sted for disse tingene som troen vår rommer. 
Jeg tenker at det ligger en form for reisetema i parken, det 
kan handle om våre små reiser, men også om steder, årstider, 
endringer og våre livsreiser. Denne parken kan innby til at vi 
stopper opp, at vi ser naturen rundt oss og at installasjonene 
både forsterker landskapet og at de utvider hva stedet rommer. 
Ønsket er å skape et sted som kan brukes av oss som bor i 
Hauketo og Prinsdal, og at Kirkeparken skal føles meningsfull 
uavhengig av folks egen bakgrunn og tro, og at den slikt sett 
blir et sted for felles bruk og et sted for alle».

Jubileumsgave 
Når vi denne høsten feirer kirkejubileum, vil 
vi oppfordre enkeltpersoner og samarbeids-
partnere til å gi en jubileumsgave. Og pen-
gene som kommer inn, skal gå til arbeidet 
med Kirkeparken. Har du lyst å bidra, kan 
gaver gis på Vippsnr. 10805 eller kontonr. 
1503.39.29460, merk med «Jubileumsgave». 
Vi gleder oss til å se Kirkeparken utvikles og 
brukes på nye måter. Takk for 25-årsgaven!

KJERSTIN JENSEN & ATLE NÆSHEIM 

SPENNENDE PLANER  
for «Kirkeparken»

JUBILEUMSGAVE
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<  Trærne i alleen danner et tydelig rom og en tydelig retning. 
Den skaper også en bevegelse rundt kirken slik at man beveger 
seg mot labyrinten. Ideen er å bruke murstein som settes ned i 
bakken og på disse er det laget en slags elv skåret inn i steinene 
og glasert. Vannet er et viktig symbol i kirken og er en betingel-
se for alt liv. Vannet kan symbolisere både liv, vekst, renselse, 
det nye livet men det kan også bære på krefter som kan øde-
legge og rive ned.

Labyrinten er et gammelt symbol og det har opp igjennom både 
vært brukt både utenfor og innenfor kirken. Denne labyrinten 
er en reise mot et mål, men som underveis sender oss i mange 
retninger og hvor vi i perioder fornemmer at vi nærmer oss mot 
målet mens vi i det neste øyeblikket går motsatt vei og hvor 
målet ikke lenger er synlig. Labyrinten kan brukes som et bilde 
på livet men i kristen sammenheng er det ofte brukt som et bilde 
på en trosreise. Man bærer på et ønske om å nærme seg Gud, 
det gode, kjærligheten, men underveis på denne reisen opplever 
man at veiene tar oss i helt andre retninger og at målet kun nåes 
gjennom å fortsette i tillit om at man skal nå frem.

Båten, eller vannspeilet, er tenkt som to benker inne i et lite 
skogholt ved siden av kirken. Dette er et sted for ro og for å 
sette seg ned. Foran benkene står en base i murstein og oppå 
denne står en enkel båtform. Denne vil samle regnvann og slikt 
sett bli et slags vannspeil som speiler himmelen og drar den ned 
i skogen. Båten er på en måte tatt ut av kirken, der den henger i 
taket og her står den stille og venter i skogen. Stille og ubevege-
lig reiser den i tiden.

BALLSKOLE
tter skoleslutt denne våren, var det stor aktivitet i de to 
første ukene på idrettsanleggene i Prinsdal. Hauketo 
Idrettsforening hadde invitert til Ballskole i to uker. Det 

var barn fra 1. til 7. klasse som på denne måten ble invitert til 
og gitt et tilbud som skulle fylle tiden fram til ferien med 
familien tok til.

Hele opplegget var gratis, og det var påmeldt omtrent  
150 deltakere til hver uke. Det var ikke barn fra bare Prinsdal 
skole som var invitert, men fra hele Søndre Nordstrand bydel. 
Det var deltakere også fra andre deler av Oslo.

Skolen starte kl. 09.00 og det var aktiviteter fram til kl. 15.00 
på ettermiddagen. En lang dag, men med en god lunsjpau-
se lagt inn i programmet. Lunsjen ble laget av frivillig som 
gjerne stilte opp.

Barna ble delt opp i grupper, som igjen ble aktivisert av  
17 trenere. Dette var ungdommer fra høyere klassetrinn. Hver 
gruppe fikk utdelt T-skjorter med  
forskjellige farger. Ideen med ball-skolen var at 
barna skulle få prøve seg og bli kjent med for-
skjellige ballgrener som håndball, fotball, 
basket, innebandy og andre aktiviteter. 
Disse aktivitetene lot seg godt gjennom-
føre på den flotte kunstgressbanen, 
Prinsdal idrettshall og basket-banen  
på Prinsdal skole.

Amalie Nilsen var den som orienterte 
og fortalte Kongeveien om Ballskolen. 
Hun var hovedansvarlig og hoved- 
leder for hele opplegget. Hun hadde 
planlagt det hele i samarbeid med 
idrettsforeningen, HIF, og kontakt 
med Oslo idrettskrets. Dette opp-
legget lot seg gjennomføre med 
støtte og hjelp fra Oslo Idrettskrets 
og Lions, mat fra Extra Prinsdal og 
Rema Hauketo samt fra G-Max som 
stilte med T-skjorter med trykk og 
drikkeflasker.

Et flott opplegg i fint sommervær  
og en mengde fornøyde barn.

TEKST OG BILDE: TERJE TØRRING
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Lei milde ljos 
MIN FAVORITTSALME:

Jeg har alltid vært åndelig søkende og opptatt av å finne mening med 
livet og døden og har lært mye av buddhistisk inspirert filosofi. Erfaringen 
av det hellige har betydd mere for meg enn dogmer. Jeg kan oppleve det i 
ulike situasjoner som har en stillhet i seg, som for eksempel i meditasjon, i 
naturen, i møte med kunst, i møte med andre, eller i en kirke. Jeg føler kon-
takt med noe åndelig større, en utvidet bevissthet. Dette er kanskje også en 
viktig grunn til at jeg ble billedkunstner. 

Salmen jeg har valgt føler jeg kommer fra en sjel som kunne vært fra nesten 
hvilken som helst religion. Vi valgte den til min fars begravelse. Han døde 
tidlig, av lungekreft. Kvelden før hadde han og jeg en lang samtale om å dø, 
om å gi slipp, at vi som var glad i ham også ville la ham få gå, vi skulle ikke 
holde ham tilbake. Han døde fredelig om morgenen, i sengen ved siden av 
min mor. Salmen ble for oss en bønn om å gi ham hjelp i overgangen fra 
den jordiske kroppen og over til det stedet sjelen hans kom i fra og skulle 
vende tilbake til.

Salmen uttrykker for meg også en lengsel etter å overgi seg, legge sitt liv i 
Guds/det guddommeliges hender, legge fra seg det utvendige, det falske, 
sine egoistiske ambisjoner og forsøk på å være noe man egentlig ikke er. 
Ønske om å bli den man dypest sett er, men være ydmyk nok til å be om 
hjelp og la seg lede av en kjærlighetskraft som er større og visere enn en 
selv. De fleste av oss har opplevd tunge tider med tap av mening, depresjon 
og sorg og kan trenge et lys som leder oss hjem, der vi skjønner vi er verdt 
å bli elsket. 

Jeg utfordrer Siri Skaaret til å velge en salme som betyr noe for henne. 

KARIN M. VALUM

Karin M. Valum
Jeg flyttet til Hauketo fra Rodeløkka/
Grünerløkka i 1994, med mann og våre 
barn på 3 og 11 år. Vi trivdes godt her, 
nær naturen og byen og min mor som 
bodde på Kolbotn. I 2004 flyttet vi inn i 
nybygd bolig med atelier. Jeg er født i 
Harstad, men har bodd flere steder da 
min far jobbet i militæret i mange år. 
Familien var sjelden i kirken. Min mors 
foreldre var baptister og på slutten av 
hennes liv snakket hun mye om det og 
den gode ungdomstiden i menigheten.

LEI MILDE LJOS 
Norsk salmebok nr 858 
TEKST: JOHN HENRY NEWMAN I 1833  
OVERSATT: PETER HOGNESTAD 1914  
MEL: CHARLES H. PURDY 1860
 

1 Lei milde ljos igjennom skoddeeim,

lei du meg fram!

Eg går i mørke natt langt frå min heim,

lei du meg fram!

Før du min fot; eg treng ei sjå min veg 

så langt og vidt – eitt steg er nok åt meg.

2 Du veit det vel, eg ba ei alltid så;

lei du meg fram!

Eg ville velja sjøl min veg, men no

lei du meg fram!

Eg ville leva fritt, var stolt og strid

og stor i mod – å, gløym den dårskaps tid!

3 Di makt har signa meg, då veit eg visst:

Du leier enn 

i myr og fjell og heid, og så til sist

ein morgon renn,

då til meg smiler engleåsyn blid,

som eg har elska før, men mist ei tid.

norsk  
salmebok 2013
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Konfirmasjon

Den gang konfirmasjonen virkelig var  
en overgang 
I 1537 ble konfirmasjon som kirkelig handling i Danmark-Norge 
vedtatt ved lov for å gi kunnskap om kristen tro og forbere-
de konfirmanten til den første nattverd. Oppslutningen har nok 
vært så som så, for i 1736 ble konfirmasjon påbudt ved lov: Alle 
skulle i løpet av ungdomstiden konfirmeres gjennom en offent-
lig eksamen i den kristne tro og innvies med håndspåleggelse og 
forbønn. 
 Om du ikke møtte innen du var 19 år, medførte det straff, for 
eksempel gapestokk. Og strøyk du, måtte du gå om igjen. Uten 
konfirmasjon kunne du ikke tas ut til militærtjeneste, gifte deg 
eller vitne i retten og det kunne være vanskelig å få jobb.
Konfirmasjonen var den gang virkelige inngangen til det voksne 
livet. Som en har sagt – «etter konfirmasjonen i de dage, gikk vi 
ikke lenger i kortbukse». 

759 forklaringer å måtte svare for
I loven om konfirmasjon av 1736 sies at konfirmanten måtte 

Flotte ungdommer i hvite kapper omkranset av festkledde familier, slekt og 
venner – det er konfirmasjon i kirken. En gang var konfirmasjonen påbudt 
ved lov og for mange en truende opplevelse for overgangen fra barn til 
voksen. I dag er konfirmasjonen frivillig og en viktig tid for mange – noe 

som gjør at rundt 34 500 ungdommer hvert år konfirmeres i kirken. Men hva 
ligger bak denne flotte kirkelige tradisjonen som fremdeles lever så sterkt?

kunne lese og skrive. Men den gang var det ingen offentlig  
skole for alle. Dermed ble allmueskolen i Norge vedtatt ved lov  
i 1739 med rett til skolegang for alle. Med skolen kom skjerpet  
kunnskapskrav inn i konfirmasjonen. Læreboken var Erik 
Pontoppidans: «Sandhet til Gudfryktighet» med 759 forklaringer 
som konfirmanten skulle svare for og høringen var offentlig – for 
eksempel:

• 280. Hvilken er den første Aarsag?
  Svar: Guds retfærdige Vrede og Nidkiærhed, som truer med 

å straffe alle modtvillige Overtrædere.
• 352. Hvad har Gud skabt?
  Svar: Himmel og Jord, og alt det, der er udi, nemlig Soel, 

Maane, Stierner, Planeter, Elementer, Dyr, Fugle, Fiske, 
Orme og en utallig Mængde af andre ting, som tiener til 
Guds ære og vort Gavn; skiønt vi ey kiende dem alle.  
1. Mos. 1.

En konfirmant i 1895 fra Krødsherad forteller: «Handlingen  
i kirken begynte klokken elleve om formiddagen og varte til 
bortimot tre om ettermiddagen. Vi sto hele tiden i midtgangen  

– en kirkelig handling  
med minner for livet

En bukett av årets 
konfirmanter.

>
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i kirkeskipet og flere gikk pladask i gulvet så blodet rant. 
Klokkeren hadde sin fulle hyre med vannglass og med å få de 
som var dårlige til å sitte eller ut i frisk luft.» 

Gaver i forandring
I de dager konfirmasjonen virkelig var en overgang fra barn til 
voksen, var også gavene der etter. Klær og utstyr for det voksne 
liv – til og med gebiss var vanlig. Svigerfar fortalte at da han var 
konfirmant i 1932 fikk han sine første lærsko til erstatning for 
treskoene.

I nyere tid har gavedrysset til konfirmanten gått fra utstyr  
til hverdagen, gjennom ting og tang, smykker og  
lignende, til den mest vanlige av alle – penger  
til konfirmantens eget bruk. 

Forandringer som fryder
Men konfirmasjon er en levende  
tradisjon og mye er forandret underveis.

• I 1912 forsvant påbudet om tvungen 
konfirmasjon – den ble frivillig

• I 1920 ble kravet om å love å tro på 
vår treenige Gud ikke lenger enerå-
dende. Det ble også mulig å stille seg 
fram til forbønn. Så sent som i 1959, da 
jeg selv ble konfirmert i Østre Aker kirke, 
kunne vi velge konfirmasjonsform – bekjen-
nelse av tro eller forbønn.

• I 1981 fikk Den norske kirke ny konfirmasjonsord-
ning der selve konfirmasjonen består i en forbønns- og 
velsignelseshandling. 

• Som årene har gått, har konfirmasjonen gått fra konfirma-
sjonsdagens gru og glede i tidligere tider, til dagens konfir-
masjonstid med en salig blanding av opplevelser, tjenester, 
leir, grupper og tradisjonell undervisning. Konfirmantene 
kles i hvite kapper som påminnelse om dåpskjolen, men 
også for å ikke gjøre konfirmasjonen til et klesshow. Selve 
konfirmasjonsdagen, først i kirken og med fest etterpå, har 

blitt dagen da konfirmanten virkelig kommer i fokus – både i 
kirken og familien. 

 Men hva er konfirmasjonens betydning mer enn opplevelser  
i kirken og ungdomsflokken, gaver og familiefest?

Konfirmasjon – en handling i tiden der Gud 
bekrefter dåpen og konfirmanten
Ordet konfirmasjon kommer av latin confirmate som betyr 
stadfestelse, bekreftelse eller å styrke. Ifølge luthersk tradisjon 
er konfirmasjonen en kirkelig handling som bekrefter at kon-

firmanten en gang ble døpt til Kristus. Ved å delta i konfir-
masjonstiden gis mulighet for den unge å erfare, 

samtale og oppleve livet i kirken sammen med 
andre ungdommer og få styrket sin tro på Gud. 

Hovedelementet i konfirmasjonshandlingen, 
er at Gud som svar på at konfirmanten stil-
ler seg fram til forbønn, bekrefter dåpens 
løfter og den enkelte konfirmants tro og liv. 

Konfirmasjonstiden  
er åpen for alle

Dåpen er en forutsetning for å delta i den 
avsluttende forbønnsgudstjenesten. Slik 

understrekes dåpens grunnleggende betyd-
ning for tro og tilhørighet til Kristus og menighe-

ten. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og 
udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker 

kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge til et selvstendig 
valg i forhold til tro og dåp. 

I 1967 ble det første kullet konfirmert i den gamle Hauketo og 
Prinsdal kirke. I 1995 ble det første kullet konfirmert i den nye 
Hauketo-Prinsdal kirke. I 2019 ble 34513 ungdommer konfir-
mert i Den norske kirke. Årets kull her ute er 26 konfirmanter fra 
Hauketo-Prinsdal og 26 fra Holmlia.

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK

 

Katekisasjon – overhøring av konfirmanter. Maleri av Adolph Tiedemand 1847.

Erik Pontoppidans lærebok for konfirmanter.

>

Forbønn for  
konfirmant i Hauketo-

Prinsdal kirke.
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1. KONF.LEIR – sommerleiren 
på Tjellholmen (Hvaler) har 
overskriften «Skriv din histo-
rie med mitt liv». Der diskute-
rer vi hvordan Gud utfordrer 
oss til å spre kjærlighet, rett-
ferdighet og nåde.

2. FASTEAKSJONEN – Kirkens 
Nødhjelps opplegg hvor vi 
blir utfordret til å løfte blikket 
fra egne navler og ut på ver-
dens urettferdighet, og la det 
bli til konkret handling.

3. HVILEPULS – Ungdomsguds-
tjenester hvor vi blir kjent 
med ulike bibelfortellinger, 
ulike trospraksiser og vi kan 
be, synge og bare være med 
hverandre.

4. TORSDAGENE PÅ HÅPE – 
SJIBBOLET – gjennom ukent-
lige treffpunkt i menighetens 
ungdomsarbeid får konfir-
mantene utfolde seg krea-
tivt, bygge relasjoner, leke og 
lære sammen.

5. DIAKONAL LINJE – I tillegg til 
at diakonien (kirkens tjenes-
te) er et viktig fokus i mye av 
det andre som skjer, kan man 
velge diakonal linje som pro-
sjektbasert går i dybden på 
både kirkens omsorgstjenes-
te, religionsdialog og grønne 
arbeid.

> 5 tema/opplegg 
i dagens konfir-
mantundervisning

1. Du får et år med bekreftelse 
(konfirmasjon) fra Gud, kirka 
og familie på at du er ønsket, 
elsket og verdifull.

2. Du setter av et år dedikert til 
nysgjerrigheten og de store 
spørsmålene som mange 
har, men få tar seg tid til.

3. Du får et år spekket med 
spennende og utfordrende 
opplevelser sammen med en 
masse bra ungdommer.

> 3 gode grunner til 
å la seg konfirmere

SMÅNYTT

En glad gjeng feiret nylig at det var 60 år 
siden de begynte i klasse 1A på Prinsdal 
skole. Imponerende nok var de to hoved-
lærerne deres på skolen med på fei-
ringen, Else Eggen Sørensen og Trygve 
Lindsjørn. Trygve kjørte grundig opprop 
av klassen før de fikk en omvisning på 
skolen. Egil i arrangementskomiteen 

kunne fortelle at hovedbygget stod nytt 
da de begynte i 1960. De hadde klas-
serom – og kanskje overraskende nok 
gymsal – i det grå bygget lengst mot 
nord. Etter runden på skolen fortsatte den 
hyggelige feiringen på tennisklubben. 

TEKST OG FOTO: KNUT SANDAL 

60-årsmarkering  
på Prinsdal skole

Velkommen 
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 
fellesskap som strekker seg over hele 
verden – og gjennom alle tider. Det er 
en markering der barnet har sine vik-
tigste 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. 

Spørsmål?  
Ta kontakt  
med sokneprest  
Kjerstin Jensen,  
kj395@kirken.no

Bidra som frivillig?
Hver søndag har vi kirkekaffe etter guds-
tjenesten, 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 besøk?
Vil du ha besøk? Ønsker du noen å prate  
med? Kontakt diakonmedarbeider Susanne  
på tlf 408 14 154 eller mail: sd272@kirken.no

Menighet på nett 
Facebook: www.facebook.com/
HauketoPrinsdalMenighet
Instagram: www.hauketoprinsdalkirke
Internett: kirken.no/hauketo-prinsdal
Påmelding for å få nyhetsbrev pr mail:  
post.hauketo-prinsdal.oslo@kirken.no
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  våres ble, etter ønske fra et par inntil- 
liggende borettslag, en hundremeter-
skog hogd på Holmlia for å lage 

parsellhager. Andre naboer ble derimot 
ikke spurt før hogsten skjedde, og det ble 
sterke reaksjoner som bl.a. nådde Dags- 
avisen Debatt. Det er jo også hogd noen 
steder i kantene av Grønliåsen de siste 
årene, bl.a. for skitrasé. Jeg skal ikke gå 
mer inn på de sakene nå, men det er i 
hvert fall tydelig av reaksjonene at hogst  
i nærnatur er noe som berører mange.

Da barna mine var små og vokste opp 
på Rugdeberget var det lille skogholtet 

mellom Rugdeberget og Nebbejordet vel 
så viktig for lek som både lekeplassene i 
nabolaget og kantsonene mot Grønliåsen. 
I skogen rett utenfor huset var det lek i et 
trygt og nært miljø, med rom for fantasile-
ker, enkle hytter av grankvister og pinner, 
klatring m.m. Tohundre meter unna, i 
skogkanten ved Burud, hadde barna små-
plasser som «Månetoppen», «Skilpadda» 
og «Slangen». Holtene er der fortsatt, og 
brukes vel av andre barn nå 15 år senere.

Jeg går en tur i en annen hundremeter-
skog, mellom Toppåsen og Lerdalstoppen. 
Her møter jeg ofte barnehagegrupper 
og skolegrupper som bruker skogen til 
uteskole, lek og leirplass. I dag tar jeg en 
prat med Selma (8), Vilde (8) og Liam (7). 
Barna leker ofte her i nærskogen. Christine 
og Linn, som er mødre til hvert sitt av 
barna, forteller at det tok av i våres, under 
Koronavåren. Når barna ikke kunne være 
på besøk hjemme hos hverandre, ble 
skogen en viktigere lekeplass. Her kunne 
de etter hvert leke i timevis. Jeg spør barna 
hva de pleier å leke når de er i skogen. 
Svar får jeg først etter at de har løpt et par 
runder med har’n og setter seg for en pust i 

bakken. De tenker seg litt om...  
 – Har’n og bygge hytte, sier Liam. 
 – Leke familie, fyller Selma på, – og 
klatre og hoppe fra store steiner. Og se 
etter dyr. Vilde forteller om to store stei-
ner de pleier å krangle om. 
 – De er så gode å ligge på og bruke 
som seng. Og så en trestamme som også 
er god å ligge på. 
 – Hva er det som er morsomt med å 
leke i skogen?, spør jeg. 
 – At det er så stort og man kan gjøre 
så mye, finne ting, og bygge hytter, svarer 
barna.

Jeg snakker litt mer med de voksne.  
 – For oss betyr det kjempemye å ha 
skogen så nært, forteller Linn. – Det gjør 
at det er lav terskel for barna å komme ut, 
og det blir en annen lek enn inne eller på 
en lekeplass. De får bruke fantasien og 
kan utfolde seg. Tror også det gjør barna 
bevisste og at de lærer å kjenne naturen.
 – Det med å ha skogen tett innpå 
var viktig når vi valgte å flytte hit, sier 
Christine. – Det gir en kvalitet i livet, og 
vi føler oss heldige som kan bo sånn. 
Nærskogen er viktig når barna er små, 

I vårt område er vi velsignet med å ha Grønliåsen og marka tett innpå. Vi er også 
velsignet med at det fortsatt er mange små og større skogholt og rester av natur 
innimellom bebyggelsen. For mange er nok denne nærnaturen vel så viktig som 
marka. Skogholtet vi går gjennom på vei til butikken, til barnehagen eller stasjonen, 
de trærne som er «våre», som vi ser daglig, er vår nærmeste naturopplevelse.

Har’n er gøy i skogen.

Barnehagen er aktive brukere 
av nærskogen inntil Burud.

Hundremeterskoger i Prinsdal

Selma, Vilde og Liam forteller om sin lek i skogen.
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den gjør det enkelt å komme ut. 
 – Vi ville protestert kraftig om skogen 
her skulle bygges ut eller hogges, sier 
begge to. 

Hundremeterskogene og de grønne lunge-
ne er viktige for folk og nærnaturopplevel-
ser, men ikke bare det. De er også viktige 
for dyreliv, planter og klima. Fra huset 
vårt, inntil skogen på Toppåsen, har vi 
den seneste uken opplevd både rev, rådyr 
og ekorn. Rådyrene ser jo ut til å vandre 
nonchalant mellom hagene i villastrøke-
ne. Likevel, uten de litt større skogholte-
ne, hvor de kan gjemme seg og hvile, ville 
de nok ikke klart seg i området unntatt i 
randsonene mot marka. Gamle trær, død 
ved og variasjon i treslag og skogstruk-
tur er viktig for artsmangfoldet i naturen. I 
Prinsdal har vi rester av gammel furuskog 
på kollene, med furuer på opp mot 200 
år. Variasjon i vegetasjon finnes også, med 
gråor-heggeskog langs Prinsdalsbekken og 
innslag av varmekjære treslag som hassel 
og alm i skråningene på østsiden av dalen. 
Død ved for hakkespetter, sopp og insek-
ter finnes en del steder. Så det er potensial 
for et rikt artsmangfold her.

Kjøttmeis og skjære er de vanligste fuglene 
vi møter i nærnaturen, men det er et bety-
delig større mangfold av arter som drar 
nytte av de grønne lungene og korridorene  
i byggesonen. Nå på høsten er det litt 
mer stille, men en vårmorgen i Prinsdal 
synger måltrosten fra åsryggen mellom 
Lerdalstoppen og Lerdal. Hakkespetten 
hakker et nytt bohull i en osp inntil 
Lerdals toppen, mens den lille gjerde-
smetten (Norges nest minste fugl) synger 
sin kraftfulle sang fra løvskogen nede 
langs Prinsdalsbekken, hvor også maigul-
len står i blomst i bekkekanten. I skogtei-
gen mellom Rugdeberget og Nebbejordet 
forbereder den elegante rødstjerten seg 
for hekking og kanskje synger til og med 
en vendehals (sjelden art i hakkespett-
familien som kan vri hodet bakfram). På 
andre siden avNebbejordet (skogen bak 
Elverhøy barnehage) synger bøksangeren  
sin svirrende sang (som en mynt som 
faller på en marmorplate) mens den sjeld-
ne og giftige tysbasten blomstrer med rød-
lilla blomster på bar kvist. I løvskogen ved 
Hauketo stasjon smetter en vintererle 
langs bekken og litt utpå forsommeren  
synger hagesanger og kanskje til og med  

gulsanger her. Ved Burud, i skogen mellom 
Rugdeberget og Hauketo skole, driller bok-
finken, og lenger bort langs Kongeveien, 
i skogstripa mellom idrettsplassen og 
Sponstuveien/grenda, fløyter munken 
mens hassel og alm blomstrer på bar kvist. 

Nyere forskning viser også at det å ta vare 
på intakt natur og fungerende økosystemer 
er blant de viktigste (og billigste) klimatilta-
kene. Intakte økosystemer bremser klima-
endringer ved å ta opp og binde karbon, og 
de lindrer effektene av klimaendringer bl.a. 
ved å bremse flom, hindre erosjon, ivareta 
arter m.m. Dette gjelder også grønnstruktu-
ren i byggesonen, altså nærnaturen vår.

Det er mange skogholt spredt i Prinsdal, 
mange flere enn de jeg har klart å nevne 
her. Mange av oss som bor her bruker og 
har et forhold til vår nærskog enten den er 
i dalen eller på den ene eller andre åsen. 
Det er en del av livskvaliteten med å bo i 
et slikt område. Og det gjør at vi kan leve 
side om side med andre skapninger som 
dyr og planter.

TEKST OG FOTO: ANDERS THYLÉN

Frodig løvskog neden-
for Nebbejordet, her 
går blåmerka sti fra 
Hauketo til Burud. 

Storvokst eldre furuskog i åssiden 
mellom dalen og Lerdalstoppen.

Naturen er viktig for 
kropp og sjel, enten  
vi kommer oss ut i  
villmarka, i den nære 
marka eller i nærmeste 
100-meter-skog.
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Kongeveien 

DET LOKALHISTORISKE HJØRNET av Tore Burud

PRINSDAL SKYTEBANE
Prinsdal Skytebane ble nedlagt 31. desember 2007. 

For en del år siden hadde vi et innlegg i Kongeveien om 
Nordstrand Skytterlag og banen på Øvre Prinsdal. Siden flere 
har spurt om hvordan det var der i de nærmere 60 år skyte- 
banen ekisterte, viser vi tre bilder som skulle vært med i 
ovennevnte tidligere innlegg, som et lite minne. 

Spørsmål har også kommet om hva som vil skje med restene 
etter skytebanen. Så vidt vi vet skal både «bunkrene», selv-
anviseren oppe i skogkanten, og pistolbaneskinnene sikres og 
bevares som et slags kulturminne. Naturen rundt Tømmerstua 
skal beklippes og pyntes opp. 

Tore Burud

Amerikansk flåtebesøk ved «skytterstua» i 1957.

Pistolbanen på skinnene i bruk i 1960.

En av de siste treningsdagene på banen i 2006.

SMÅPLUKK  
FRA TORES  
«FAKTABOX :

• E-18 over Svartskog åpnet i 1970.
• E-6 gjennom Sørmarka åpnet i 1980.
• Den fredede kjempefurua på Furuhøy 

blåste ned 2 april 1995. Singstads butikk 
stengte 24 aug. 1998. 

• I 1960 var medlems/års-kontingenten  
i Hauketo IF kr. 15,-. 

• Prinsdal Tennisbane ble åpnet i 1989. 
• Første innflytting på Lerdalsgrenda 

Borettslag var 13 febr. 1986. 
• I januar 1990 brant våningshuset på 

Øvre Prinsdal gård. 
• Øvre og Nedre Prinsdalsbråten ble 

bygget i 1978-79. 
• Det første eksemplar av bladet 

«Kongeveien» utkom den 13/2-86. 
• Buddhistsenteret «Karma Tashi Ling», 

ved Bjørndal, ble etablert i 1975.

KONGEVEIEN FOR 30 ÅR SIDEN: 
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SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

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

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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

ooss mmdduueerrSS nnåå nn

duer
mosS nå n

SØNDAGSSKOLEN NORGE

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

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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OPPSLAGSTAVLE
FOR HAUKETO–PRINSDAL MENIGHET 

 

også i år
å 

mange av de samme postene som vi pleier å ha.

Følg med på nettsiden 

SSmmaakkeenn  aavv  jjuull  

lørdag 2

HYGGETREFF
i Hauketo-Prinsdal kirke

PROGRAM 
HØST 2020

Tirsdag 8. september, kl 11.30-13:30 
Knut Erik Skarpaas forteller fra Sjømanns-
kirkens arbeid. Loddtrekning og allsang. *

Tirsdag 13. oktober, kl 11:30-13:30 
«Hverdagsrehabilitering» kommer og fortel-
ler om trim og øvelser vi kan gjøre. Loddsalg 
og allsang.

Tirsdag 10. november, kl 11:30-13:30 
Bursdagsfeiring! Vi feirer alle som har fylt 
eller fyller runde år (mellom 75-95 år) dette 
semesteret med kake, god mat og sang ved 
Birgitte Bjørnstad. Påmelding for bursdags-
barn innen 8.11 til Susanne, tlf 40814154 eller 
mail sd272@kirken.no. Ikke loddtrekning.

8. desember, kl 11:30-13:30 
Grøtfest, med Sokneprest Kjerstin Jensen. 
Allsang og loddsalg.

Hjertelig velkommen til Hyggetreff!

Hyggetreffet holder til 
oppe i menighetssalen, 
hvor vi får besøk som 
inspirerer og underholder 
oss. Det serveres lunsj,  
vi synger og prater, har 
loddtrekning og hygger 
oss sammen. 

Loddtrekningen er med  
og sponser utgiftene til 
hyggetreffet.  
* Ta gjerne med en premie 
til loddtrekningen, og be 
gjerne med deg en venn 
eller nabo :-) 

Vi følger retningslinjene 
for korona med mat- 
servering og avstand.  

Trenger du skyss, kan vi 
ordne det. Kontakt Marit 
på tlf. 977 38 600. 

Har du spørsmål, ta kon-
takt med diakon Susanne 
på tlf 40814154 eller mail 
sd272@kirken.no 

Liker du å henge med nye og gamle venner og gjøre varierte aktiviteter?

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!

Pris for 5 samlinger (inkludert mat): 200 kr. 
(Ta gjerne kontakt med oss hvis økonomien er en hindring for å være med. )

Påmelding innen 21.9 på epost (med navn på tweens, informasjon om spesi-
elle behov/allergier og mobilnummeret til foresatte/foreldre) til Susanne på 
sd272@kirken.no

HÅPER VI SEES!

HVA SKAL 
VI GJØRE?

Ha leker og kurranser, lage dørskilt og prøve oss 
på gatekunst, se film og leke grip mikrofonen

NÅR?
23. september, 7. oktober, 21. oktober,  
4. november 18. november – kl 15:30-17:30

 

NÅR? 23. september   7. oktober   21. oktober   4. november   18. november 

      kl 15:30-17:30 

Liker du å henge med nye og gamle venner og gjøre varierte aktiviteter? 
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! 

  

  

  

 

 

 

 

Pris for 5 samlinger (inkludert mat): 200 kr.  

(Ta gjerne kontakt med oss hvis økonomien er en hindring for å være med. ) 

Påmelding innen 21.9 på epost (med navn på tweens, informasjon om spesielle behov/allergier  
og mobilnummeret til foresatte/foreldre) til Susanne på sd272@kirken.no 
HÅPER VI SEES!   

  

HHaa  lleekkeerr  oogg  kkuurrrraannsseerr,,  llaaggee  ddøørrsskkiilltt  oogg  pprrøøvvee  oossss  ppåå  
ggaatteekkuunnsstt,,  ssee  ffiillmm  oogg  lleekkee  ggrriipp  mmiikkrrooffoonneenn  

HVA SKAL VI 
GJØRE? 
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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 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 fem ganger i høst med oppstart 23. 
september. 
Deretter 7. oktober, 21. oktober. 4. 
november og 18. november. Vi starter kl 
15:30 og er ferdig kl 17:30.
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. 5 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 klubbtil-
bud 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, kon-
serter, 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
 

HVILEPULS 
Er en ungdomsmesse med lov-
sang, andakt og bønnevandring som 
holdes hver torsdag kl. 20.30-21.00 i 
kirkerommet. 

Klokken 21 får ungdommene servert 
kveldsmat i menighetssalen.

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 snakker gjerne med deg. Diakoni-
medarbeider Susanne kan komme til deg 
eller formidle kontakt med andre gjen-
nom besøkstjenesten. Kontaktperson: 
Susanne Dommersnes Sivertsen, tlf.  
23 62 98 55 eller mail: sd272@kirken.no

FASTE AKTIVITETER
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

Alle aktiviteter og arrangementer blir vurdert 
i forhold til hvordan smittevern ivaretas. 
Hvis smittesituasjonen endrer seg, kan  
arrangementer bli avlyst på kort varsel. 
Følg med på nettsiden og Facebook!

Hjemmeside:  
kirken.no/hauketo-prinsdal 

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

NOVEMBER
Søndag 1. nov kl. 11:  
Allehelgens-gudstjeneste ved Kjerstin 
Jensen, Susanne Dommersnes Sivertsen 
og Åslaug Hegstad Lervåg.

Tirsdag 3. nov kl. 17: Pastamesse

Søndag 8. nov kl. 11: 
Jubileumsgudstjeneste – Hauketo-Prinsdal 
kirke 25 år. Stab, menighetsråd, Prinsdal 
Sangeri og prost Eigil Morvik deltar.

Søndag 15. nov kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd ved Bendik 
Vollebæk og Åslaug Hegstad Lervåg.

Søndag 22. nov kl. 19.30:  
Kveldsmesse ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 29. nov kl. 11: 
Adventsgudstjeneste med presentasjon av 
konfirmantene, ved Kjerstin Jensen, Eivind 
Hildre Spilling og Åslaug Hegstad Lervåg.

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
LIVSHJULET
6. mai – 1. sept 2020

DØPTE
Alexander Dønmez Oshaug 31/5-2020 

GRAVFERD
Terje Tingbjør 2/6-2020

Reidar Emil Tonning 1/7-2020

Ivar Bøe 16/7-2020

Jon Arild Sørlie 3/8-2020

SEPTEMBER
Søndag 6. sept kl. 11:  
Folketonemesse med Per Anders 
Nordengen, Åslaug Hegstad Lervåg  
og forsangere fra Prinsdal Sangeri.

Søndag 13. sept kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd ved Svein Erik 
Skibrek og Åslaug Hegstad Lervåg.

Lørdag 19. sept kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 20. sept kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester

Tirsdag 22. sept kl. 17: Pastamesse

Søndag 27. sept kl. 11:  
Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke ved 
Johne Stødle (høstferie)

OKTOBER
Søndag 4. okt kl. 11:  
Fellesgudstjeneste i Hauketo-Prinsdal 
kirke ved Per Anders Nordengen  
og Åslaug Hegstad Lervåg (høstferie)

Tirsdag 6. okt kl. 17: Pastamesse

Søndag 11. okt kl. 11:  
Høsttakkefest for små og store ved 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 18. okt kl. 11:  
Gudstjeneste med fokus på diakoni,  
ved Bendik Vollebæk, Susanne  
Dommer-snes Sivertsen og Åslaug 
Hegstad Lervåg. Prinsdal Sangeri er 
forsangere.

Søndag 25. okt kl. 11:  
Blues- og bønnedagsgudstjeneste  
med Per Anders Nordengen  
og Åslaug Hegstad Lervåg

Med forbehold om endringer 
dersom smittesituasjonen 
forandrer seg. Følg med på 
www.kirken.no/ 
hauketo-prinsdal

20. september  Karl-Johan Kjøde

27. september  Torleiv Austad

4. oktober  Tore Laugerud

11. oktober  Turid Barth Eide

18. oktober  Torgeir Sørensen

25. oktober Finn Folke Thorp

1. november Liv Hegle

8. november  Fredrik Midttømme

15. november Silje Kvamme Bjørndal

22. november Odd Ketil Sæbø

29. november Asle Rossavik

6. desember Gunnar Kagge

13. desember Morten Holmqvist  
  Adventgudstjeneste  
  kl 16.00, fakkeltog  
  fra Grønmo kl 15.00

Mer info og program: ostmarkskapellet.no

Alle gudstjenestene begynner kl 12

Kaféteria åpen 11-14, stengt  
under gudstjenesten

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

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 in-
nebandy.

Sjekk www.hauketoif.no  
for informasjon om tilbudet.

LIVSHJULET

20. september  Karl-Johan Kjøde

27. september  Torleiv Austad

4. oktober  Tore Laugerud

11. oktober  Turid Barth Eide

18. oktober  Torgeir Sørensen

25. oktober Finn Folke Thorp

1. november Liv Hegle

8. november  Fredrik Midttømme

15. november Silje Kvamme Bjørndal

22. november Odd Ketil Sæbø

29. november Asle Rossavik

6. desember Gunnar Kagge

13. desember Morten Holmqvist  
  Adventgudstjeneste  
  kl 16.00, fakkeltog  
  fra Grønmo kl 15.00

Mer info og program: ostmarkskapellet.no

Alle gudstjenestene begynner kl 12

Kaféteria åpen 11-14, stengt  
under gudstjenesten

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET
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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
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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

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

LEIE AV PRINSDAL 
VELHUS til møter, kurs,  
kulturaktiviteter og selskap.
Det er ledige onsdager og torsdager til møter, kurs 
og kulturaktiviteter våren 2019. Det er noen ledige 
weekender fram til sommeren. 

Velhuset er stengt i påskeferien og pinseferien. Det 
er ikke utleie i juli pga vask og vedlikehold. 

Velforeningens medlemmer, lokale foreninger og 
beboere i Hauketo/Prinsdal-område prioriteres for 
utleie. Forespørsel om leie sendes på SMS til 965 
01 010 til bookingen som har oversikt over utleie. 
Vi kan ikke ta forespørsler og bestillinger på face-
book eller private E-poster og telefoner. Husk å 
oppgi navn, adresse og dato for ønsket leie og du 
kontaktes. Anonyme henvendelser besvares ikke. 
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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
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 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

w 

Henting av 50 flyktninger fra Moria nå,  
er ingen ting å skryte av. Ambisjonene  
må være betydelig større. Vi må løfte like- 
verd og menneskeverd, og ikke være et 
land som tar et symbolsk antall avhengig 
av at andre land har en bedre moralsk 
standard. Måtte det både sult, dødsfall 
blant barn, korona og storbrann til for  
at regjeringen bryr seg?

I vårt Fadervår heter det «Skje din vilje». 
Det er det motsatte av passivitet,  
utsettelser og symboltall og å snu  
ryggen til nøden.

TERJE TØRRING

Redaktørens 
hjørne

> JEG ER  
VELDIG 
GLAD  
I JESUS

Leonora Shala (52 år) er født i Pristina i Kosovo og 
har bodd i Norge i 35 år. Hun er gift med Enver, har 
tre gutter og 5 barnebarn og er utdannet barne- 
pedagog, ansatt i AKS. 

Leonora forteller at hun som 17 åring sammen med kjæresten,  
Enver, i 1985 var på reise i Skandinavia. Vi likte det vi så i Norge 
og slo oss ned her. Vi giftet oss i Kosovo og kom tilbake  
i 1988, fikk jobb i asylmottak og bodde en kort tid i Vikersund 
før vi slo oss ned i Ål i Hallingdal. Til Prinsdal kom vi i 2002 og 
trives godt. Leonora er ofte på strikketreff på Bogerud, er aktiv i 
kirken, trives på gudstjenester og er medhjelper på Hyggetreffet 
og Temakveldene.

– Hva betyr troen for deg i det daglige?
– Troen på Jesus betyr veldig mye i livet mitt, smiler Leonora. 
Jeg er glad i Jesus og har troen med meg i hverdagen. Gjennom 
den får jeg håp og energi, kjærlighet og glede. Hver morgen med 
kaffe og frokost, tar jeg tid med Bibelen og ber for familie, slekt 
og venner og det som rører seg i tiden, både i Norge og resten av 
verden. Dessuten har troen gitt meg fellesskap i en bibelgruppe 
her i menigheten med kvinner fra flere land. Vi spiser sammen, 
prater mye, leser og ber og møtes rett som det er ellers. Gruppen 
betyr mye for meg. 

– Hvordan ble du en kristen?
– Da vi bodde i Ål, forteller Leonora, lærte guttene mine mye 
kristendom på skolen og jeg ble nysgjerrig. I mange år hadde jeg 
angst, men for 8 år siden, en dag da jeg var alene hjemme, kom 
Jesus til meg i et syn og sa: «Jeg skal være hos deg og ta angsten 
fra deg». Jeg fikk en sånn fred at da guttene kom hjem fra skolen, 
spurte de: «Mamma, hva har hendt med deg? Du ser så glad ut!» 
Da jeg fortalte, sa de: «Mamma, du er blitt kristen. Du må ringe 
til presten for å bli døpt». Så ringte jeg til Kjerstin prest. Hun ble 
nok litt overrasket, men tok godt imot meg. Vi hadde fine samta-
ler og jeg ble døpt på en gudstjeneste i kirken vår.

– En troserfaring du vil dele?
– Det er så fint å være på gudstjenestene. Det gir tid til å be 
sammen med andre, vi får høre om Jesus og får være med å feire 
nattverd. Jeg tenner ofte lys når det er tid for det. Jeg sovner vel 
en og annen gang, men gudstjenesten gir meg sånn fred og ro i 
kroppen, sier Leonora og ler hjertelig.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

HVA  
TROEN  
BETYR 

IKKE SKRYT!

Kongeveien    31



 Langs 

Kongeveien

JAN-BJØRN OSNES (81 ÅR) 
Bodd i Prinsdal siden 1969
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Det finnes mange og lange kongeveier. Vi har  
vår del av Kongeveien i nærmiljøet. Der kan man 
ferdes på mange ulike måter og med forskjellige 
formål. Man kan gå, trille, sykle, bruke rullestol  
eller ride og man kan jogge. Alle er inkludert!  
Kongeveien er et sted hvor vi kan møtes  
og ha fellesskap!

Den er gammel og har blitt brukt av mange før oss, av konger, 
storfolk og folk av alle slag. I gamle tider ble nok Kongeveien brukt 
mer til å nå fram til et mål enn til rekreasjon og mosjon som vi 
ofte bruker den til. Både veien og målet er viktig. Det kan ha en i 
videre betydning. Vi skal nå et mål i livet og ha opplevelser under 
veis. Derfor er Kongeveien et bilde på livet. Vi står i en større sam-
menheng og ferdes ikke alene. Når vi ferdes på Kongeveien, kan 
vi oppleve livet her og nå og nå målet vi har satt oss. Kongeveien 
er vår oppmuntring i livet!

Parallelt med Kongeveien går en annen kongevei, Oldtidsveien 
på Grønliåsen. Den er enda eldre. Også her får vi mange opple-
velser og assosiasjoner: glede over den fine naturen og enda flere 
perspektiver over livet og døden med alle gravrøysene. Så viser 
Oldtidsveien oss at vi må passe på stegene («watch your steps») for 
ikke å falle. Jeg var litt uoppmerksom og gjorde nettopp det på en 
joggetur. Det var en lærerik erfaring å ta med seg ikke bare turstier 

De gamle  
veier  
og stier  
med retning 
og mål

men også på livs-veien i videre forstand. Oldtidsveiens retninger 
avgjør for hva vi opplever og hvor vi kommer: Går vi nordfra og 
sydover, er det markeringer som viser at dette er både sommer-
sti og skiløype som fører fram til det flotte gjenreiste branntår-
net. Men når vi snur og går sydfra og nordover, ser vi noe nytt: 
Oldtidsveien er merket som pilegrimsvei på sydsiden av trestam-
mene. Det ser man bare når man går nordover. Da er vi ikke bare 
turgjengere, men vi er også pilegrimer på en vei som leder oss i 
retning av vår egen kirke og så videre til katedralene, først ruinene 
til St. Hallvardkatedralen og så helt til Nidaros. Dette får oss til å 
tenke på at retningen på vår livsvei avgjørende for det målet vi 
skal nå. 

Kongeveien og Oldtidsveien er gamle veier og stier. Bibelen har et 
ord nettopp om gamle stier og veier og forteller oss hva de gir oss: 
Profeten Jeremia som ble født 655 før Kr., sier: «Så sier Herren: 
Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien 
til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv.» Det 
er en oppfordring med flerfoldig betydning. Den sikter til gode 
verdier og forløsning som Gud har gitt våre forgjengere og oss. På 
disse veiene er Gud vår ledsager. Det kan vi tenke på når vi ferdes 
på Kongeveien og Oldtidsveien.


