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Når sluttet vi å lytte til hverandre? I dag er det ikke uvanlig at 
folk overtar samtaler lenge før de er fullført. «Det har jeg også 
opplevd  og «der har jeg også vært , avbrytes det lenge før folk 
er ferdig med fortellingen de startet på.

Når ble gleden ved å lytte borte? 
Hvorfor er det så mange som har behov for hele tiden å fortelle om seg og sitt  
og sine egne opplevelser istedenfor å høre på andre? Det virker som om nysgjerrig-
heten og interessen for andre mennesker har forsvunnet og at vi ikke lenger er opp-
tatt av annet enn å fortelle om oss selv og vår egne opplevelser. Dette problemet 
har faktisk blitt så stort at dette fenomenet innenfor kommunikasjonsfaget har fått  
en egen betegnelse; «to hijack the conversation» – dvs. å overta samtalen.

Overta samtalen. I dag har alle opplevd så mye og reist så mange steder at de aller 
fleste som oftest har noe å fortelle fra eget liv når et tema bringes på bane. Men hvor-
for må vi alltid fortelle om oss selv og egne opplevelser? Hvor er interessen og opp-
følgings-spørsmålene når andre forteller noe? Samtidig undrer det meg også hvorfor 
noen forteller altfor detaljert, med mange sidespor. De kan bruke så lang tid for å 
komme til poenget at selve essensen i fortellingen blir borte i alle detaljene. 

Høflig lytter? Som et eksempel: En gang vi kom hjem fra en opplevelsesrik reise, 
nevnte jeg i sosialt lag at vi nettopp hadde kommet derfra. «Der har jeg også vært » 
avbrøt en av de tilstedeværende, før jeg hadde rukket å si tre setninger, og dermed 
overtok hun hele samtalen, istedenfor å være såpass høflig at hun lyttet til våre 
ferske opplevelser fra turen. 

Kunsten å lytte. Hemmmeligheten ved å være interessant, er å være interessert.  
I vår tid savner jeg mennesker som er interessert og nysgjerrige på andre. Å lytte 
er en av de viktigste egenskapene vi kan ha og øve oss på. Gode lyttere er ofte de 
beste medmenneskene. Aktiv lytting er knyttet til det helt eksistensielle mellom oss 
mennesker, både hos den som snakker og for den som hører på. Å lytte er mer enn 
å la den andre prate mens man venter på selv å få si noe. Det handler om å være 
interessert og nysgjerrig på andre og deres liv. Det handler om det berikende å leve 
seg inn i det den andre forteller. Vi er jo utrustet fra Skaperens side med to ører og 
en munn for at hver gang vi ser oss selv i speilet skal vi bli minnet om at vi er skapt 
til å lytte dobbelt så mye som vi prater. 

Lyttingens selfie. Jeg kaller dette fenomenet for «lyttingens eller ørenes selfie», fordi 
jeg opplever de stadige avbrytelsene og ego-fortellingene på samme måte som alle 
selfiene vi tar med mobiltelefonene våre. Før tok vi bilder av bygninger, severdig-
heter og mennesker. Nå skal vi være med selv, og det vi sender og legger ut har oss 
selv i sentrum. Det er tankevekkende å se alle selfie-stengene på kjente turiststeder 
fordi det tydeligvis er viktigere å vise andre at en har vært der framfor å ta bilde av 
selve severdigheten. På samme måten som at vi legger ut selfier på sosiale medier 
for å vise fram oss selv, er jeg redd for at avbrytelsene og de selvopptatte historiene 
i sosiale sammenhenger ødelegger relasjoner, sosiale samvær og ekte samtaler. 

”Vær rask til å lytte og sen til å tale”. Jakob 1, 19 
 
PER ANDERS NORDENGEN, FUNGERENDE SOKNEPREST
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INTERVJU 

PRINSDØLER  
I KAMBODSJA

>

I juni var det utsendelsesgudstjeneste på kirkebakken utenfor kirken vår. 
Nydelig vær, naturen rundt og ekstra musikere skapte en høytidelig og 
hyggelig ramme. Gudstjenesten markerte at ekteparet Fride Næsheim  

og Magnus Brandsæter og deres to barn Sara Naomi og Ezra drar  
til Kambodsja på oppdrag for Misjonsalliansen. 

Tuk tuken full av møbler 
på hjemlevering. De får 
virkelig alt på mopeder 
og tuk tuker! Kongeveien    3



>  Kongeveien snakker med Fride og Magnus på 
videokonferanse har det blitt september og familien 
er på plass i en rolig forstad til hovedstaden Phnom 
Penh. Avstand fra sentrum er litt som Prinsdal i 
forhold til Oslo sentrum. Det er regntid og flom i 

gatene, og 30 grader pluss med høy luftfuktighet. Ganske 
annerledes enn i boligen i Øvre Prinsdals vei, som nå er leid ut. 
Mye er nytt og spennende. 

– Aller først: Hvorfor en utsendelsesgudsjeneste? 
 – Vi ville gjerne ha en spesiell kontakt med en menighet 
mens vi er i Kambodsja: En som vi hører til, som kan be for oss 
og som vi kan oppdatere om hva som skjer. Og da var Hauketo-
Prinsdal naturlig. Vi har bodd her nå i to år, og mine foreldre 
noen år lenger, sier Fride. 

Hjerte for Asia
– Hvorfor vil dere dra til Asia, på oppdrag for Misjonsalliansen? 
 – Vi har tenkt på det lenge. En reise til India for 7-8 år siden 
var vårt første møte med ekstrem fattigdom, og vi fikk et hjerte 
for Asia. Da vi giftet oss i 2015 bad vi om penger til prosjekter i 
Asia istedenfor gaver. Vi besøkte Kambodsja i 2017, og fikk vir-
kelig sansen for landet. Nå trengte Misjonsalliansen noen som 
kunne bidra innenfor kommunikasjon og næringsutvikling her. 
Det er en annerledes form for bistand, og passet godt til vår 
kompetanse, sier Fride. 
 – Vi har også begge vokst opp med Misjonsalliansen og fad-
derbarn, det er en organisasjon vi kjenner godt og brenner for, 
legger Magnus til. 

Kommunikasjon, næringsutvikling og frivillige
– Hva skal dere gjøre i Kambodsja, mer konkret? 
 – Jeg skal skrive, ta bilder og lage innhold som informerer om 
Misjonsalliansens prosjekter i landet. Dessuten skal jeg følge opp 
voluntører, typisk unge folk etter videregående som jobber som 
frivillige i et halvt år, sier Fride, som har jobbet i flere år som 
journalist og kommunikatør ved hovedkontoret i Oslo.
 – Og jeg skal gi råd til små og mellomstore bedrifter, slik  
at de kan vokse og skape flere arbeidsplasser, sier Magnus.  
Han er gründer og har startet flere bedrifter innenfor TV- og 
eventbransjen. Nå skal han hjelpe ledere av bedrifter på 10-100 
ansatte, de fleste på landsbygda, bl.a. innenfor fornybar kraft 
og jordbruk. Og han har en drøm om å få til leirer med KRIK 
(Kristen idrettskontakt) i Kambodsja! 

Et ungt og fattig land
Landet er fortsatt preget av ettervirkningene av terroren til Pol 
Pot og Røde Khmer på 1970-tallet, da anslagsvis to millioner 
mennesker ble drept. Befolkningen er veldig ung, utdannelses- 
nivået er lavt og landet fattig. Det har vært fred de siste 30 
år, men det har ikke utviklet seg et demokrati slik vi kjenner 
det i Norge. Med lokale organisasjoner som partnere jobber 
Misjonsalliansen med prosjekter blant annet innenfor utdanning, 
unges holdninger og engasjement, bærekraftig jordbruk, jobb-
skaping og organisering av lokalsamfunn. 
 
– Det er mye å ta tak i, hvor lenge skal dere bli? 
 – Vi har en kontrakt på to år, men i utgangspunktet er det et 
ønske fra alle parter at det skal bli fire år til sammen, sier Magnus. 

Etter syv dager på karantenehotell var 
det feiring med ballonger og gele! 

Kongeveien    4



Dagliglivet i Phnom Penh
– Da er det vel viktig at hele familien trives. Hva slags tilbud er 
det for barna deres?
 – Datteren vår på tre år går på såkalt «preschool», en førskole 
som nok prøver å være mer skole enn barnehage. Der skjer alt 
på engelsk, som er litt utfordrende i begynnelsen. Og nå under 
pandemien er preschool attpåtil digital! Så da kaster ungene 
bamser og står på hodet, mens en lærerinne fortvilet prøver å få 
orden på undervisningen gjennom skjermen. Det går seg vel til 
etter hvert! Minstemann skal være med en dagmamma mens vi 
er på jobb, legger Fride til. 

– Hva er inntrykkene fra Phnom Penh ellers, så langt? 
 – Mye er fortsatt preget av pandemien, selv om det mykes 
forsiktig opp. De første 14 dagene var vi på karantenehotell.  
Det var jo en interessant opplevelse med to små barn! Port-
forbudet om natten ble nylig opphevet, mens samlingsplasser for 

folk – slik som skoler, lekeplasser og parker – fortsatt er stengt.  
Men vi har funnet oss godt til rette der vi bor. 

Se og Hør-spørsmålet
Kongeveien har ikke tenkt å gå Se og Hør i næringen, men  
drister seg til slutt til et spørsmål om Fride og Magnus som par:
 – Dere har begge vokst opp i kristne familier. Var det også  
i en kristen setting dere traff hverandre? 
 – Ja, det stemmer jo det! Våre familier pleide begge å dra på 
bibelcamping på Justøya om somrene. Da holdt gjerne familiene 
fra Oslo-området litt ekstra sammen, og slik ble vi etter hvert godt 
kjent, avslutter Fride og Magnus med et godt smil til hverandre. 

Kongeveien takker for praten, ønsker lykke til i Kambodsja og 
håper på god kontakt og oppdateringer underveis! 

TEKST: KNUT SANDAL FOTO: PRIVAT 

KILDER: MISJONSALLIANSEN.NO OG WIKIPEDIA

På tur med tuk tuk!

Vi ville gjerne ha en spesiell kontakt med en menighet 
mens vi er i Kambodsja: En som vi hører til, som kan 
be for oss og som vi kan oppdatere om hva som skjer. 
Og da var Hauketo-Prinsdal naturlig.

Fakta om  
Kambodsja

• Befolkning: 15-16 millioner 
• Språk: Khmer 
• Statsform: Monarki i Asia 
• Hovedreligion: Buddhisme 
• Valuta: Kambodsjansk riel 
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N oe av det flotteste med å bo her i Norge er naturen  
vår, og hvordan de ulike årstidene preger denne og oss. 
Mange nordmenn er glad i å gå på ski eller se ut over 

snødekte landskap på vinteren. De fleste av oss (kanskje med 
unntak av oss pollenallergikere) får ny energi når hvitveisen  
titter frem og gåsungene blir til grønne blader på våren. Og jeg  
kjenner få som ikke vet å nyte de relativt få varme sommer- 
dagene vi har. Når det kommer til høsten opplever jeg at vi er 
mer delt. Mange setter pris på fargespillet som utspiller seg i  
tretopper og på bakken når bladene blir både gule, oransje, røde 
og brune. Så var det bare det at høstmånedene er de mørkeste, 
og gjerne våteste gjennom året – noe ikke alle er like stor fan av.

For kirkas barne- og ungdomsarbeid er høsten en hektisk tid med 
semesteroppstarter, konfirmasjoner, høsthelg for ungdommer, og 
høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok for å nevne noen av det 
som skjer. På babysang synger vi «Når det stormer», en barnesang 
om hvordan Gud er der for oss også når det går voldsomt for seg, 
som passer ekstra godt når vinden uler utenfor kirka.

Mange av de Jesus snakket til var bønder, og bibelen er derfor 
full av metaforer om høsting, om å bære frukt, og om både korn 
og ugress som vokser. Dette er årstiden for å høste det man har 
sådd, både fysisk på åkeren og som et bilde på hvordan vi kan 
oppføre oss for å ha det bra sammen.

I mørke og våte høstkvelder kan man gå og ergre seg over en 
fuktig tur hjem fra jobben, eller man kan nyte lyden av regn på 
paraplyen sin, ta inn skaperverkets mange farger og det fantas-

tiske ved at verden går i dvale for så å «gjenoppstå» på våren 
(ser noen påskeparallellen, eller?). Kanskje kan vi øve oss på å la 
høsten være en tid for stillhet, varm toddy og noen dype tanker? 
Og trenger du noen å snakke med kan du alltids ta kontakt med 
oss i staben i Hauketo-Prinsdal kirke.

God høst til dere alle!

EIVIND TJOMSLAND SPILLING

Vi er midt inne i årstiden høst. Hva er det som gjør at noen elsker 
den, mens andre vil at den skal være over så fort som mulig?  
Og har høst og kirka noe med hverandre å gjøre?

HØSTTANKER

Høsten  
– en tid  
for storm 
og stillhet
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Vi rekker våre 
hender frem 

MIN FAVORITTSALME:

Det er flere grunner til at jeg liker å gå i 
kirken og delta på gudstjeneste. Noe av 
det beste er opplevelsen av fellesskap og 
sammenheng som liturgien og ikke minst 
salmene gir. Å synge med i salmene gir 
meg ofte en følelse av å være del av noe 
større. Fellesskapet der og da, men også 
fellesskapet med kristne over hele verden. 
Musikken og tekstene gir oss et språk for 
troen og livsretningen som binder oss 
sammen.
 Svein Ellingsen var billedkunstner og  
salmedikter. Han arbeidet både som kunst-
kritiker, journalist og formingslærer. Språk, 
fysiske bilder og formidling har tydeligvis  
gått hånd i hånd i hans liv. Kanskje er det 
nettopp derfor han evnet å bruke så enkle 
og presise språkbilder i flere av salmene 
sine. Uttrykk som setter ord på mine egne 
tanker og følelser, og hjelper meg til å 
forstå hva liv og tro handler om. 
 «Vi løfter våre hender frem» har levd i 
meg fra første gang jeg sang den, og det er 
etter hvert mange år siden. Kanskje fordi 
den så tydelig uttrykker hva tro kan være: 
Å søke «liv fra kilder utenfor oss selv». Tro 
og kristenliv handler ikke om å prestere, 
men om å motta en gave og la den vokse. 
Det er ikke enkelt å sette ord på hva troen 
er og betyr for den enkelte av oss. Vi er 

forskjellige, og det vil også måten å tro på 
være. Det er det heldigvis rom for!
 Svein Ellingsens lyriske og samtidig  
konkrete språk gir mening for meg. Denne 
teksten peker på kilden og viser oss veien 
derfra. Et ønske om ikke bare å leve for seg 
selv, men også å dele og tjene. Være noe 
for andre, ta medansvar og forvalte gavene 
livet gir oss. Livet svinger mellom sorg og 
glede, og dagene veksler mellom mot og 
mismot for de fleste av oss. Følelsen av 
overskudd i det ene øyeblikket kan av-
løses av kraftløshet i det neste. Vi evner 
ikke så mye i oss selv, men kan likevel 
tenke at Gud kan skape noe i oss:  
«I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare 
kvist skal skyte knopp» Det er godt å hvile 
i. Så kan jeg også alltid holde fast i håpet: 
«Din nådes skaperverk skal skje i tomme 
hender».
 Trond Kverno har laget en enkel og 
sangbar melodi til teksten. Det gjør den 
god å nynne på og bidrar til å holde denne 
salmen levende i meg.
 Svein Ellingsen har skrevet tekst til 58 av 
salmene i dagens salmebok. Gjør gjerne et 
dypdykk! Her er det mange ord for livet, 
tanken og troen!

GRY FROGNER

VI REKKER VÅRE 
HENDER FREM 
Norsk salmebok nr 678

TEKST: SVEIN ELLINGSEN 1975
MELODI: TROND KVERNO 1975
 

1 Vi rekker våre hender frem

som tomme skåler.

Kom til oss, Gud, og gi oss liv

fra kilder utenfor oss selv.

2 Alt godt, til vårt og andres vel,

er dine gaver.

I svakhet fremmer du ditt verk,

vår bare kvist skal skyte knopp!

3 Vi løfter våre hender opp

i bønn for verden.

La dem som lider, finne vern

mot kalde hjerters is og sne!

4 La våre henders nakne tre

få blomst og blader.

La våre liv få bære frukt

til legedom for andres sår!

5 Vi venter, efter smertens vår,

din nådes sommer.

Og sorg og glede blir til vekst

med frukt vi ikke selv kan se.

6 Din nådes skaperverk skal skje

i tomme hender.

O Gud, all godhets giver: Kom,

ta bolig i vår fattigdom!

norsk  
salmebok 2013

Gry Frogner 
• Har bodd i Prinsdal i 25 år
• Mor til to voksne barn
• Jobber til daglig som lærer
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et var Småkirkeforeningen som var eier av den gamle 
kirken i Hauketo-Prinsdal. Denne hadde stått på 
Lambertseter fra 1955, og etterat den nye kirken på 

Lambertseter stod ferdig i 1966, ble den gamle kirken flyt-
tet til Lerdalsfaret. Senere samme år ble kirken tatt i bruk som 
Hauketo-Prinsdal kirke. Fra 1973 er Småkirkeforeningen organi-
sert som en stiftelse under Kirkens bymisjon, og de byggene som 
er reist av foreningen i Oslo, er etter hvert i stor grad blitt ordi-
nære sognekirker, så også Hauketo-Prinsdal kirke.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kirkesituasjonen i 
Nordstrand prestegjeld i tiden før Hauketo-Prinsdal fikk sin egen 
kirke, likeledes på virksomheten i kirken fra 1966 til den brant i 
1992. I denne sammenheng vil vi gi noen glimt både fra arbeidet 
med reisningen av kirkebygget og utgraving og bygging av  
kjellerlokaler og fra den mangesidige virksomheten som senere 
fant sted i kirken i de 26 årene den stod i dalen.

Kirkedekningen i det tidligere  
Nordstrand prestegjeld 
Hauketo-Prinsdal var helt fra Akers deling i fire prestegjeld 
(Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand) i 1906 en 

«utkant» i kirkelig sammenheng. Nordstrand prestegjeld hadde 
på dette tidspunktet bare to kirker, Østre Aker kapell fra 1866 
(senere kalt Sæter kapell og fra 1906 Nordstrand kirke) på 
Sæter og dessuten Ormøens kapell fra 1892 (senere Ormøya 
kirke). Mens Østre Aker kapell ble reist av Aker kommune, var 
Ormøens kapell reist på privat, lokalt initiativ. Selv etter dette 
hadde imidlertid befolkningen øst og særlig sør i Nordstrand  
prestegjeld fortsatt lang vei til kirken. 

I årene frem til siste krig ble det på denne bakgrunn reist tre nye 
kirker i Nordstrand prestegjeld: Bekkelaget i 1923, Ljan i 1932 og 
Klemetsrud i 1933. Av disse ble Bekkelaget (med Ormøens kapell) 
skilt ut og opprettet som eget prestegjeld i 1937. Nordstrand preste- 
gjeld hadde etter dette tre kirker: Nordstrand, Ljan og Klemetsrud. 

Aker kommune anså ved krigens slutt at det ikke forelå noe akutt 
behov for nye kirker i prestegjeldets østre eller søndre deler til 
tross for den lange veien befolkningen her hadde til kirken. Dette 
ble begrunnet med at disse områdene, som omfattet blant annet 
Lambertseter og Abildsø/Skullerud i øst og Hauketo, Prinsdal og 
Holmlia i sør, bare var sparsomt bebodd. Om kirkesituasjonen i 
Hauketo-Prinsdal het det således meget kortfattet i beretningen  

Den gamle kirken  
i Hauketo-Prinsdal  

– Gjenbrukskirke med en begivenhetsrik og dramatisk historie

Kirken innviet av biskop Johannes 
Smemo, 18. desember 1966.

Kongeveien    8



om Aker kommunes virksomhet i de første hundre årene av 
kommunens virksomhet (1837-1937): «Det (er) imidlertid opptatt 
et arbeid – som senere har fortsatt – for en ny kirke i Prinsdal, 
hvor det holdes regelmessige gudstjenester i Prinsdal Vel». Dette 
slo kommunen seg til ro med.

Det var først den omfattende boligbyggingen etter krigen som 
skulle utløse bygging av nye kirker i de østre og søndre delene 
av det gamle Nordstrand prestegjeld. I dette området er det 
frem til i dag reist fire kirker: Lambertseter (1955; ny kirke 1966), 
Hauketo-Prinsdal (1966; ny kirke 1995), Holmlia (1993) og 
Mortensrud (2002).

Forhistorien til den gamle kirken  
i Hauketo-Prinsdal
Historien om den gamle kirken på Hauketo-Prinsdal går til-
bake til planleggingen av en kirke i Oslos første drabantby på 
Lambertseter. Her var det i reguleringsplanen tegnet inn en vel-
egnet kirketomt, men det var ikke noen utsikter til finansieringen 
av et kirkebygg. Derfor startet Småkirkeforeningen i Oslo i 1953 
et arbeid med sikte på å reise en kirke på Lambertseter der inn-
flyttingen hadde startet allerede i 1951. 

Det ble nedsatt en byggekomité i 1953, og planleggingen av  
kirkebygget foregikk frem til sommeren 1954 da byggearbeidene  
kunne starte. Det ble satset på et enkelt, flyttbart bygg etter  
ferdighusmetoden, det vil si at alle bygningselementene,  
lemmene, ble gjort ferdig på fabrikk og montert seksjonsvis  
på ferdig grunnmur. Derfor ble kirken kalt lemmekirke, en fin  
betegnelse for en kirke som ville nå mange menighetslemmer.  
Kirken var tegnet av arkitekt Kristen Bernhoff Evensen. 
Grunnarbeidene var ferdige til jul samme år, og allerede i  
påsken 1955 ble kirken innviet av biskop Johannes Smemo. 

Gjenbrukskirken flyttet til Hauketo-Prinsdal
Kirken ble flyttet til Hauketo-Prinsdal i 1966 etterat Lambert-
seters nye kirke stod ferdig. Det tok bare sju måneder fra den 
nye Lambertseter kirke var tatt i bruk til den gamle kirken var 
demontert, flyttet, gjenreist og gjort klar til bruk på kirketomten 
i Lerdalsfaret. Den ble innviet som Hauketo-Prinsdal kirke 18. 
desember 1966. Den hadde 250 sitteplasser. Det var en sidefløy 
med menighetssal og kontor. Bak alteret var det et smalt rom 
som ble kalt «bussen» og ble brukt av smågrupper særlig blant 
de unge. Her var også arkiv.

Den gamle kirken  
i Hauketo-Prinsdal  

– Gjenbrukskirke med en begivenhetsrik og dramatisk historie

>

Kirken brant  
3. oktober 1992.

Bilde fra siste konfirmasjonen som Per Anders Nordengen 
holdt høsten 1992 i gammelkirka, før brannen.

Slik så det ut åtte 
dager senere.
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Det var både en kirkelig og kulturell begivenhet da kirken ble tatt 
i bruk. Nå kunne vi lokalt ha gudstjenester hver søndag. Det ble 
holdt søndagskole før gudstjenestene, og vi kunne også ha andre 
møter og samlinger som konfirmantundervisning. Nå kunne skole-
korpset og skolekoret ha sine julekonserter her, og skoleelevene 
kunne inviteres til julegudstjenester. Det var også av stor betyd-
ning at dåp, konfirmasjon og bryllup nå kunne foregå i lokal-
miljøet. De som ønsket det, kunne møte presten på det lokale 
prestekontoret.

Andre viktige tiltak som det nå var rom for i lokalmiljøet, var 
familiesamlinger i kirken en søndag ettermiddag i måneden med 
stor oppslutning, likeledes gutteklubb hver uke. Endelig drev 
menigheten egen barnehage i kirken, noe som var viktig i en tid 
da barnehagedekningen ikke var som i dag. Vi uttrykker en stor 
takk til dem sørget for at vi fikk kirke i bygda.

Dugnadsinnsats for utvidelse  
med kjellerlokaler 
Kirken hadde vært uten kjeller på Lambertseter. Da den ble satt 
opp på tomten i Lerdalsfaret, planla man at det på et senere tids-
punkt kunne graves ut kjeller. Derfor var det bestemt at grunn-
muren skulle være så dyp at dette var mulig, det vil si til frostfri 
dybde. I 1982 satte man i gang arbeidet med utgravning av kjel-
ler under sidefløyen av kirken. Bjørn Mikkelsen var leder for hele 
prosjektet og fikk ansvarsrett etter søknad.. Ganske raskt startet et 
stort dugnadsarbeid av frivillige med tilknytning til menigheten og 
til speideraktiviteten. Det var mange som deltok i dette hyggelige 
og inspirerende samarbeidet som foregikk to dager i uken i 3,5 år. 

Det var en stor overraskelse da det viste seg at grunnmuren ikke 
var gravd så dyp som planlagt på kirketomten. Da kom Bjørn 
Mikkelsen, den dyktige, oppfinnsomme og inspirerende lederen 
for byggearbeidene, med den geniale løsning at man kunne lage 
en ny, indre grunnmur som gikk dypere og delvis overlappet  
den gamle. Toppen på den nye ekstra muren fremsto etter pane-
lingen som en slags sittebenk ytterveggene i kjellerrommet.  
I 1986 fikk vi etter søknad brukstillatelse også for kjellerlokalene. 
De kom mange aktiviteter til gode, søndagsskole og barneklubb 
og ikke minst ungdomsarbeidet i menigheten og de lokale  
speideraktivitetene. Vi uttrykker stor takk til alle dem som bidro 
til de flotte kjellerlokalene. Dugnadsaktiviteten førte sikkert til  
at lokalmiljøet i enda større grad følte eierskap til kirken.

Brann og sorg
Menighetens kirkebygg var enkelt, men kirken var vår egen, og vi 
identifiserte oss med den og følte en sterk sorg over tapet etterat 
det brant ned i 1992. Forfatterne av boka «Oslos kirker i gammel 
og ny tid» (Oslo 2007) gir uttrykk for det mange av oss følte da 
kirken brant: «Kirken var et kjent og kjært tilholdssted for befolk-
ningen i området, og sorgen var stor da den brant ned 3. oktober 
1992.» Først noen år etter brannen ble det avslørt at en person 
med satanist-tilhørighet hadde brutt seg inn i kirken og tent på.

Under brannen ble kirken totalskadd. Av inventaret og utstyret 
som ble reddet, var først og fremst en del kirkesølv, en Kristus-
figur og den vakre altertavlen i mosaikk utført av PerVigeland, 
«Jeg er den gode hyrde», selv om den bar preg av brannen.  
Etter å ha tilbrakt mange år i en nokså anonym tilværelse i  
bønnerommet i 2. etasje i den nye kirken, ble altertavlen i år 
mer restaurert med forgylling og montert over inngangspartiet 
inne i kirkerommet. Den har dermed fått en mer synlig plasse-
ring hvor flere ser den. Kristusfiguren fra gamle-kirken er mon-
tert i krusifikset i den nye. Kirkesølvet som ble reddet, er i bruk. 
Kirkeklokken fra den gamle ble brukt det nye klokketårnet før 
vi fikk automatisk ringeanlegg. Slik ble noe av den gamle kirken 
med i den nye Hauketo-Prinsdal kirke.

Hauketo-Prinsdals nye kirke
Menighetsrådets ledelse hadde sørget for at den gamle kirken, 
som en av de få kirker i byen, var fullverdiforsikret. Det gav et 
økonomisk grunnlag for den nye Hauketo-Prinsdal kirke som ble 
innviet 5. november 1995. Den er tegnet av den erfarne kirke-
arkitekten Arne Sæther. Samme tegninger er lagt til grunn også 
i Romsås kirke; eneste forskjell mellom de to kirkene finner en 
i eksteriøret. Over inngangspartiet på Hauketo-Prinsdal kirke er 
det således blåmalt panel mens det på Romsås kirke er benyttet 
tegl som på kirkens øvrige fasader. 

TEKST: GEIR THORSNÆS OG JAN-BJØRN OSNES  FOTO: ARKIV

> Av inventaret og utstyret som 
ble reddet, var først og fremst 
en del kirkesølv, en Kristus-
figur og den vakre altertavlen i 
mosaikk utført av Per Vigeland.

En av de eldste  
tegningene av kirka.

Det var ingen stor kirke, men den 
hadde en vakker altertavle i mosaikk.
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To av våre klokkere, Hans Petter Heggelund  
og Terje Tørring, var denne sommeren på en 
klokkerutflukt. Turen gikk til Finnmark, en  
spennende tur i et flott landskap.  

Finnmark ble valgt bl.a. fordi Hans Petter har sine aner der. Men 
det var spesielt to steder som var valgt ut for et besøk. To kirker 
som klokkerne måtte besøke: 

St. Georgs greskortodokse kapell i Neiden
Finnmarks eldste kirkehus og Norges minste kirke. Det er også 
det eldste og eneste greskortodokse gudshus i landet. Kapellet 
er fra 1565, selv om datering av tømmeret som er der i dag er 
rundt 200 år. Kapellet er bare 10 kvadratmeter stort. Det har 
stor religiøs og historisk betydning for skoltesamene. Et finsk-
ugrisk folkeslag som tradisjonelt tilhører den ortodokse kirke. 
Det er sjelden gudstjenester der. I slutten av august hvert år 
samles en stor samling av skoltesamer og andre som har  
tilhørighet til kapellet til gudstjeneste og sosialt samvær.  
De fleste på utsiden, da det ikke er plass til så mange inne  
på de 10 kvadratmeterne.

Kong Oscar IIs kapell, ved Grense  
Jakobselv i Sør-Varanger kommune 
Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne 
ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgan-
gen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble 
vigslet den 26. september 1869. Den ble altså reist av sikker-

hetspolitiske grunner. Det hadde helt siden den første norske 
bosettingen i Grense Jakobselv i 1851 vært et ønske blant den 
norske befolkningen å få et eget kapell. Navnet sitt fikk kapellet 
først da kong Oscar II besøkte kapellet 4. juli 1873.

For klokker Hans Petter og klokker Terje var disse to besøkene 
særlig interessante. Og vil være til stor inspirasjon og motivasjon 
på de søndagene vi får fungere i vår flotte kirke.

TEKST: TERJE TØRRING  FOTO: INGJERD TØRRING
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Fellesskap, 
vekst og hvile.

Hauketo - Prinsdal menighet

Mer himmel 
på jord
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Noen utviklingstrekk 
for menighet og lokalmiljø:	

-Antall	medlemmer	i	Den	norske	kirke	
synker	ift.	til	folketallet	i	vårt	nærmiljø.
Ca	34	%	(omlag	2500	personer)	av	
innbyggerne	i	Hauketo-Prinsdal	er	
medlemmer	av	Den	norske	kirke.	

-Det	er	samlet	sett	synkende	antall	
kirkelige	handlinger	(dåp,	konfirmasjon	
o.s.v.).

-Vi	erfarer	folkelig	tillit	og	positiv	
holdning	til	kirken	og	menighetens	
aktiviteter.

-Det	er	god	kontinuitet	i	menighetens	
kontakt	med	nærmiljøet.

-Mangfoldsmiljøet	utfordrer	og	beriker	
nærmiljøet.

-Menigheten	har	ressurser	for	et	bredt	
spekter	av	aktiviteter	knyttet	til	kirken.

-Den	25	år	gamle	kirken	har	aktiviteter	
på	de	fleste	ukedager.	(Begrenset	etter	
korona-pandemiens	utbrudd	i	2020).

Hovedmålsetting for vårt lokale menighetsarbeid er: 

Kirken skal 
være møtested for 

fellesskap, vekst og hvile 
blant mennesker i 

Hauketo og Prinsdal.
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Mål for menighetens arbeid 
fram mot 2023.

Menighetsrådet vil:
•	Åpne	for	at	det	folkelige	livet	i	nær-
miljøet	finner	et	naturlig	rom	i	kirken	
og	dens	aktiviteter.

•	Arbeide	for	at	kirkens	budskap	og	
engasjement	oppleves	som	relevant	
nærvær	i	lokalmiljøet.	

•	Avdekke	diakonale	behov	i	vårt	
nærmiljø,	og	søke	samarbeid	for	å	
møte	disse.	

•	Etablere	en	gjenkjennelig	profil	for	
vår	kirke	og	menighet.

Strategiske satsingsområder.
Vi peker på tre områder for 
prioritert innsats: 
1)	nærmiljø	og	diakoni	
2)	økt	aktivitet	i	kirken		
3)	livssynsdialog.

Ved	handlingsplaner	for	alle	områder	
er	det	behov	for	kunnskapsgrunnlag.	
Dette	er	både	et	forberedende	og	
kontinuerlig	arbeid.

1) Nærmiljø og diakoni 
Hauketo-Prinsdal	menighet	ønsker	å	bli	
gjenkjent	som	relevant,	synlig	og	åpen	
i	kontakten	med	nærmiljøet.	Vi	vil	være	
«kirke	midt	i	byen».
Det	er	et	mål	at	kirken	skal	være	et	
knutepunkt	med	lav	terskel,	for	sosiale	
og	åndelige/eksistensielle	behov.	

Vi vil 
•	være	brobygger	mellom	ulike	grupper,	
særlig	i	møte	med	minoritetsmiljøene.	

•	tilby	inkluderende	fellesskap.

•	avdekke	behov	for	økt	diakonal	
innsats	i	området.	

•	søke	gode	samarbeidspartnere	for	å	
fylle	disse,	f.eks	gjennom	et	eller	flere	
felles	sosiale	prosjekter.
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2) Økt aktivitet i kirken
Her	hvor	mer	enn	en	tredel	av	innbyg-
gerne	er	medlemmer	av	Kirken,	ser	
vi	potensial	og	muligheter	for	større	
oppslutning	om	kirkelige	handlinger	og	
aktiviteter	i	menigheten.	Det	er	også	et	
mål	å	øke	menighetens	medlemstall,	
og	å	styrke	trosopplæringsarbeidet.

Vi vil:
•	gjøre	forsøk	med	nye	gudstjeneste-
former	-	og	tidspunkter	for	disse.

•	arbeide	med	alternative	innfallsvinkler	
til	faste	kirkelige	handlinger	(dåp	og	
vigsel).	

•	etablere	broer	mellom	barne-	
og	ungdomsarbeidet	og	gudstjeneste-
fellesskapet.

•	utvikle	profil	og	kjennetegn	ved	
vår	menighet,	som	utfyller	nabo-
menighetene.		

3) Livssynssdialog
Hauketo-Prinsdal	menighet	ligger	i	et	
nærmiljø	med	mangfold	og	inter-
nasjonal	flerkultur.	Det	er	berikende	
og	utfordrende.		
Den	norske	kirkes	strategi	peker	på	økt	
dialog	i	mangfoldsmiljøer.
Vi	ser	behov	for	å	både	markere	et	
tydelig	kristent,	inkluderende	nærvær,	
og	å	være	i	livssynsåpen	dialog	med	
andre	trosretninger.

I	vårt	område	kan	livssynsdialog	skje	
på	ulike	måter,	som	hver	for	seg	er	
meningsfulle.

Vi vil:
•	Åpne	for	kulturutveksling:	En	kultur-
dialog	der	vi	lærer	hverandre	bedre	å	
kjenne	i	nærmiljøet,	og	ser	hverandres	
levemåter	og	ressurser.

•	Bidra	til	trosutveksling.	Vi	vil	innlede	
religionsdialog	for	bedre	innsikt	i	hver-
andres	trosliv,	etikk	og	livserfaring.		
(Etter	veiledning	fra	f.eks	Kirkelig	dia-
logsenter).

•	Felles	sosialt	engasjement	for	nær-
miljø	og	samfunn:	Vi	vil	utforske	
mulighetene	for	samarbeid	om	sosiale	
og	diakonale	behov.	

Konkrete	handlingsplaner	for	hvert	
område	legges	underveis	i	perioden.
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Ta med 
deg  

brosjyren  
neste 

gang du er 
i kirken! 

Kongeveien    12



–D et er en god måte å invitere folk på,  
å spørre om hva de har behov for i 
møte med kirken.

Slik svarer en av beboerne i Hauketo-Prinsdal i en film 
som snart blir publisert på kirkens nettsider. Temaet i 
den lille filmproduksjonen er menighetens nye strategi- 
plan for de neste årene. Her er hovedmålsettingen at 
«Kirkens skal være et møtested for fellesskap, vekst og 
hvile blant mennesker i Hauketo og Prinsdal.»

Møtested. Ved presentasjonen av planen har prest Per 
Anders Nordengen lagt mye vekt på ønsket om at kir-
kens skal være nettopp dette: Et møtested. Hit skal folk 
kunne komme med sine liv slik de er, i glede og sorg, i 
medgang og sårbarhet. Med behov for fellesskap med 
andre, og med behov for hvile i hektiske og krevende 
dager.

Vekst Et av stikkordene i den nye planen er «vekst». 
Vekst er ikke bare tall og størrelser. I satsingsområder i 
tida som kommer vil menigheten legge særlig vekt på 
nærmiljø og diakoni, økt aktivitet i kirken og livssyn-
dialog. Alle disse områdene åpner for personlig vekst i 
livserfaring, tro, og nye muligheter. Her kan også nær-
miljø og menighet finne nye arenaer for samarbeid og 
vokse som lokalsamfunn. 

I et Hauekto-Prinsdal som er i stadig endring ønsker 
menigheten med sin nye plan å «åpne for at det folke-
lige livet i nærmiljøet finner et naturlig rom i kirken og 
dens aktiviteter»

Planen for Hauketo-Prinsdal menighet finnes nå som  
en fargerik liten brosjyre som vi viser utdrag fra her. 
Finn brosjyren i kirkens lokaler, eller på menighetens 
nettsider: kirken.no/hauketo-prinsdal. Filmen kan du se 
på facebooksiden til Hauketo-Prinsdal menighet.

TEKST: PER FROGNER 

2) Økt aktivitet i kirken
Her	hvor	mer	enn	en	tredel	av	innbyg-
gerne	er	medlemmer	av	Kirken,	ser	
vi	potensial	og	muligheter	for	større	
oppslutning	om	kirkelige	handlinger	og	
aktiviteter	i	menigheten.	Det	er	også	et	
mål	å	øke	menighetens	medlemstall,	
og	å	styrke	trosopplæringsarbeidet.

Vi vil:
•	gjøre	forsøk	med	nye	gudstjeneste-
former	-	og	tidspunkter	for	disse.

•	arbeide	med	alternative	innfallsvinkler	
til	faste	kirkelige	handlinger	(dåp	og	
vigsel).	

•	etablere	broer	mellom	barne-	
og	ungdomsarbeidet	og	gudstjeneste-
fellesskapet.

•	utvikle	profil	og	kjennetegn	ved	
vår	menighet,	som	utfyller	nabo-
menighetene.		

3) Livssynssdialog
Hauketo-Prinsdal	menighet	ligger	i	et	
nærmiljø	med	mangfold	og	inter-
nasjonal	flerkultur.	Det	er	berikende	
og	utfordrende.		
Den	norske	kirkes	strategi	peker	på	økt	
dialog	i	mangfoldsmiljøer.
Vi	ser	behov	for	å	både	markere	et	
tydelig	kristent,	inkluderende	nærvær,	
og	å	være	i	livssynsåpen	dialog	med	
andre	trosretninger.

I	vårt	område	kan	livssynsdialog	skje	
på	ulike	måter,	som	hver	for	seg	er	
meningsfulle.

Vi vil:
•	Åpne	for	kulturutveksling:	En	kultur-
dialog	der	vi	lærer	hverandre	bedre	å	
kjenne	i	nærmiljøet,	og	ser	hverandres	
levemåter	og	ressurser.

•	Bidra	til	trosutveksling.	Vi	vil	innlede	
religionsdialog	for	bedre	innsikt	i	hver-
andres	trosliv,	etikk	og	livserfaring.		
(Etter	veiledning	fra	f.eks	Kirkelig	dia-
logsenter).

•	Felles	sosialt	engasjement	for	nær-
miljø	og	samfunn:	Vi	vil	utforske	
mulighetene	for	samarbeid	om	sosiale	
og	diakonale	behov.	

Konkrete	handlingsplaner	for	hvert	
område	legges	underveis	i	perioden.
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Menighetsdag!
Søndag 29. august var det duket 
for årets menighetsdag, hvor vi 
denne gangen gjentok suksessen 
fra 2019 og besøkte Stensrud  
badeplass. Dette er et perle like 
ved riksveien mot Enebakk,  
skjermet fra trafikkstøy.

Der er det store grøntområdet og gode badeforhold med både 
strand, flåte og stupebrett. Fra staben var diakon Susanne og 
daglig leder Charlotte ansvarlig for arrangementet og været var 
på vår side. Sol fra skyfri himmel, varmt (nesten litt for varmt 
mente noen) og fint.

Planen for dagen var at alle tok med egen lunsj, og så hadde 
vi med felles drikke og kake til kaffen. Staben hadde tatt med 
mange ulike leker og spill som egner seg for alle aldre og vi 
måtte ikke be to ganger for å få folk til å bli med på leken. De 
to yngste gutta tok seg et bad og kunne melde om at det var 
nesten varmt!

Menighetsdagen er en flott måte å bli kjent på tvers av  
generasjoner, også denne gangen var det god spredning i alder 
på de som ble med. Tusen takk til alle som kom og var med  
på å gjøre turen flott.

TEKST OG FOTO/COLLAGE: CHARLOTTE RANDEL
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Det står faktisk det på et skilt, «Urskogen», når en kommer gående turveien langs 
Ljanselva fra Leirskallen. Det er jo ikke det, urskog altså, men det er gammel skog, vilt, 
mystisk, uregjerlig og det tyter av biologisk mangfold. Ljanselva oppstrøms Hauketo 
har variert natur, med gjengroende enger og kulturmarker ved Munkerudsaga og 
Engersbråtan, og ville naturskoger inntil elva, spesielt fra Engersbråtan opp til Leirskallen.

L janselva utgjør en blågrønn 
korridor fra Østmarka ved 
Skraperudtjern til fjorden. I forrige 

Kongeveien skrev jeg om fuglelivet langs 
elva nedstrøms Ljabru. Denne gang hand-
ler det om naturen og skogene oppstrøms.

Nord for Ljabru er det vekslende åpne 
marker og skogholt. Her er det tursti, 
åpne plasser, og området er mye brukt av 
barnehager, turgåere m.fl. Historisk var 
dette kulturmarker ved husmannsplassene 
Munkerudsaga og Engersbråtan. Det var 
oppdyrkede åkere vekslende med slått- og 
beitemarker. Engene her har til dels vært 
blomsterrike. For rundt 20 år siden, når 
mine barn var små og vi ønsket å videre-
føre de svenske midsommertradisjonene, 
var det hit vi gikk for å plukke den obli-
gatoriske midsommerbuketten med bl.a. 
midsommarblomster (skogstorkenebb), 
kløver og knollerteknapp. I dag er engene 

overgrodde av høyvokste gress, «ugress», 
fremmede problemarter og løvkratt.. Med 
fremmede problemarter mener jeg arter 
som ikke naturlig hører hjemme i norsk 
natur og som er i ukontrollert spredning 
og som ofte utkonkurrer norske arter der 
de får etablert seg. Eksempel er kanada-
gullris og hagelupiner. Det gule kanada-
gullriset som dominerer store felter her ser 
kanskje pent ut når det blomstrer, men i 
de tette bestandene får ingen andre arter 
plass. Om man skal kunne plukke blom-
ster her i framtiden må engene skjøt-
tes, med bekjempelse av fremmedarter 
og enten årlig slått eller beite med f.eks. 
geiter eller sauer. 

Videre fra Munkerudsaga kommer en forbi 
Ole Bjørns plass. Ole Bjørn Magnussen 
var kunstner og «bydelsoriginal» og bodde 
her i sitt hus/brakke som nok ikke var i 
tråd med vare seg reguleringsplaner eller 

DEL 2

– «Urskogen»
Ljanselva

Fjorårets høsttur langs Ljanselva i regi av Miljøprosjekt Ljanselva. Brukryssing i «urskogen». Foto: TJ.

byggeforskrifter, men hadde sin egen stil 
og sjel. Etter at han døde i 2015 ble huset 
revet og området ble gjort om til lekeplass. 
Det står et skilt på plassen hvor en kan 
lese om Ole Bjørn.

«Urskogen» då? Jo, vest for Engersbråtan 
går turstien inn i en kløft med tettere skog. 
Her er det partier med flomskog langs 
elva, altså skog som oversvømmes av elva 
og hvor løvskog med or og vier domine-
rer. I lia på vestsiden er det gammel gran-
skog, mens østsiden har yngre skog med 
mer løvtrær. Ekte urskog er det selvfølge-
lig ikke. Til det er skogen for påvirket av 
ulike tiltak, tømmeruttak, vedhogst, ferd-
sel m.m. gjennom lange tider. Skikkelig 
gamle trær finnes ikke i området. Ut fra 
årringer på stubber ser de største gran-
trærne ut til å være litt i overkant av 
hundre år, godt forbi hogstmoden alder i 
en produksjonsskog altså. I slik produk-
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tiv skog som her, altså relativt næringsrik 
og hurtigvoksende skog, skjer utviklin-
gen ganske raskt. og bestanden har nådd 
en alder hvor mange av trærne begynner 
å bryte sammen. De siste 20-30 årene er 
det dannet mye død ved, og stokker ligger 
hulter til bulter. Uryddig synes kanskje 
noen. «Skogen råtner på rot» vil kanskje 
andre si. Men skogen i seg har ikke behov 
for menneskelig estetikk og ryddighets-
sans, ei heller skogbruksskjøtsel. Skogen 
klarer seg fint på egen hånd. At trær dør 
og faller er en naturlig del av dynamikken 
i en skog som får skjøtte seg selv. I glen-
ner etter trær som har falt vil det etablere 
seg nye trær, og skogen vil etter hvert eta-
blere en balanse med trær i alle aldre og 
åpnere / tettere partier. 

All død ved i området gjør at denne 
skogen er et eldorado for biologisk mang-
fold, med et mylder av sopp og insekter. 
De siste ti årene er det så langt i denne 
skogen funnet åtte ulike arter av ved-
levende sopp som står på den norske rød-
listen, altså arter som i ulik grad er truet 
av utryddelse på grunn av menneskelig 
aktivitet. De fleste av de som er funnet 
her lever på undersiden av grove og litt 
nedbrutte granstokker. En slik konsentra-
sjon av rødlistede vedsopper er sjelden å 
finne, og i Nordmarka og Østmarka må 
en oftest gå langt for å finne tilsvarende. 

For skogsarter, og spesielt arter som lever 
på døde trær og stokker, er det som oftest 
moderne skogbruk som er hovedtrusselen. 
I skogen langs Ljanselva har de fått et fri-
sted. Det er ikke akkurat kantarell, og i det 
hele tatt ikke matsopp vi snakker om her, 
så det er arter som gjerne er ukjent for de 
fleste. Men smak på navn som rosenkjuke 
med sin vakre rosa underside, og sjokola-
dekjuke med sine grårøde O'Boy-lignende 
filt på undersiden av et par granstammer.  
Rynkeskinn gir kanskje ikke like gode 
assosiasjoner, mens flammekjuke vitner 
om dramatiske rødgule farger på gamle 
stokker eller stubber av gran. Et fascine-
rende mangfold er det i hvert fall, og det 
er avhengig av at skogen får stå urørt og at 
døde stokker får ligge i fred.

I disse skogene kan en møte rev, grevling 
og rådyr. Enkelte år kommer en og annen 
elg vandrende fra Østmarka inn langs elva 
ved Skulleruddumpa, men den synes nok 
at det er litt for mye bebyggelse og veier 
i området. Av fugl kan en møte barskogs-
arter som toppmeis og granmeis, mens 
den lille dvergspetten trives i løvskogen 
langs elva. Innimellom skjer det at «bar-
skogsspetten» tretåspett finner veien hit 
fra de dypere skogene i Østmarka. Det 
er en relativt liten spett, som til forskjell 
fra de andre spettene har en gul flekk på 
hodet (kun hannen), men ikke noe rødt.

Miljøprosjekt Ljanselva «bevokter»  
området, men rydder også langs turstien 
så det skal være mulig å komme fram, og 
har bygget en bru og lagt til klopper noen 
steder for at ferdselen skal gi mindre  
slitasje på naturen. Innimellom arrangerer 
de også guidede turer langs elva.

Ljanselvdalen er heldigvis beskyttet i  
reguleringsplan som «spesialområde 
Naturvern». Vern etter Plan- og bygnings- 
loven som i dette tilfelle, er likevel et  
svakere vern enn vern etter Naturmang-
foldloven. «Urskogen» og løvskogen langs 
elva er per i dag en oase for både sopp, 
planter og dyreliv. Men artene er også 
avhengige av at leveområdene er store 
nok. Spesielt for dyrelivet vil utbygginger i 
nærområdene kunne begrense muligheten 
for å flytte seg mellom egnede leveområ-
der og for å utveksle individer og gener 
mellom ulike bestander. I tillegg til å  
ivareta «kjerneområder» for dyreliv og 
artsmangfold, slik som Ljanselvdalen, er 
det derfor viktig å ivareta annen restnatur  
i tilknytning til slike områder, både «hver-
dagsskoger», andre grønne lunger og ikke 
minst korridorer som binder sammen 
ulike naturområder. 

TEKST: ANDERS THYLÉN

BILDER: ANDERS THYLÉN OG TRINE JOHNSEN

Kanadagullriset vokser høyt og tett ved Munkerudsaga. Foto: TJ. 

«Plukkepinne» over elva og en skog med stor 
variasjon gir livsrom for mange arter. Foto: AT.

Den vakre og  
rødlistede rosen-
kjuken vokser på  
et par grove og  
barkløse stokker  
langs Ljanselva.
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NYTT LIV PÅ 
PRINSDALSENGA 
MED NYE HAUKETO PRINSDAL 

SPEIDERGRUPPE

Fra sommerens speiderleir ved 
det renoverte Skytterhuset. 

Speiding er basert  
på arbeidsmetoder og  
aktiviteter som bidrar til  
å utvikle hele mennesket. 
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et tok ikke lang tid før både store og små samstemt og 
kraftfullt ropte ALLTID BEREDT, når leder sa vær beredt.  
Og det er det speiding handler om, å være beredt. Vi lærer 

om det å ferdes i skog og mark, det å sove ute, og ikke minst 
førstehjelp. Beredt til å hjelpe andre og beredt til klare seg selv. 
Speidermetoden handler om å lære ved å utforske, noe barn i dag 
ikke får mulighet til i like stor grad som før. Vi gir barna sag, øks, og 
kniv, og lærer dem å håndtere disse verktøyene med respekt. Alle 
alderstrinn har også fått muligheten til å lage sin egen fuglekasse, og 
sammen har vi skapt mange hjem for fuglene i Grønliåsen.

Som sagt trosset barna restriksjoner og regn for å komme på 
møter, og de lærte på å fyre primus, om kart og kompass, lage 
bål i skogen, om innsekter og dyr, surringer, om omtanke og rett-
ferdighet, stjernetitting, førstehjelpsmøte og leirforberedelse. 
Jevnt oppmøte gjennom hele året gjorde at alle møter ble fine og 
meningsfulle. Som nyoppstartet speidergruppe var det viktig å gjøre 
barna kjent med utstyret vi bruker, og vi var heldig som fikk støtte 
til å kjøpe inn det viktigste av utstyr. Samtidig har vi også fått støtte 
til å pusse opp hytta, og vinduer er skiftet og kjøkkenet er fornyet. 
Noen har leid hytta gjennom året, og det er bare å ta kontakt for de 
som vil leie hytta, det hjelper oss å betale leie og strøm.

Speidermetoden
Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å 
utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selv-
stendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en 
bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet 
med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt langsiktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig 
som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en 
sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvor-
dan de gjør. 

Derfor er speideren for alle. Vi har både evne og lyst til å inkludere  
de som kanskje ikke finner sin plass i andre arenaer. Det er høyt 
under taket, og vi jobber med å aktivere barnas iboende nyskjerrig-
het og ressurser.

Høydepunktet
Årets høydepunkt var nok speiderleiren som ble avholdt i slutten 
av juni, med strålende vær og god voksentetthet. I fem dager var 
vi et lite samfunn som sto opp, laget mat, bygget, sang, lo og gikk 

på oppdagelsesferd sammen. Det var ca 15 barn på leiren, og alle 
fikk kjent på mestring og hjemlengsel i løpet av leiren. De gikk på 
tur uten vokseninnblanding og sov ute under åpen himmel. Noen 
fanget mus med hendene, noen så Mikkel rev snoke etter mat, og 
noen fikk se en hoggorm spise en hel mus. Med andre ord, natur-
opplevelser i fleng. Vårt utebord var samlingspunkt for mange gode 
måltider som barna var med å lage, og de tok selv all oppvask. På 
kvelden var det leirbål og barna bidra med sang, sketsjer og vitser, 
og det var en fornøyelse å se mange gjøre sin første opptreden for 
andre. Det var en sliten gjeng som ble hentet av foreldre siste dag, 
men alle var takknemlige og vi ble knyttet sammen som speider-
tropp. En stor takk til Kiwi og Coop Ekstra på Prinsdal og Rema på 
Skiveien for raus støtte til matvarer, det hjalp oss å kunne tilby en 
veldig rimelig leir til barna. Slike kjøpmenn gjør det fint å drive med 
frivillighet.

Veien videre
Vi er fremdeles en ny speidertropp, og det er mye å gjøre. Vi har 
kjøpt inn ny snurredass og vi har en del småjobb igjen på hytta, så 
vi kommer gjerne i kontakt med en tømrer som kan bidra litt. Vi 
regner med at det kommer en del nye speidere, og vi skal gjøre en 
god jobb med å innlemme dem i troppen. Vi satser på flere plan-
lagte og spontane turer. Det blir hyttetur og hytte-til-hyttetur utover 
høsten. Takk til den lokale Lions-foreningen som har sponset hytte-
turen. Vi kommer også til å invitere til kortere familieturer i nær-
området, der vi sammen kan lære litt og kose oss sammen. 

Det blir også leirer til neste år, og vi planlegger å dra på lands-
leir neste juli. Da håper vi at det blir ove r 5000 barn og unge som 
igjen kan utfolde fritt og speide sammen.

Vi er en fin gjeng med voksne som har dratt i gang speideren i 
dalen, men vi trenger også flere voksenressurser. Jo flere vi er, jo 
hyggeligere blir det, og alle kan bidra med det de ønsker. Sammen 
kan vi skape en levende tropp som igjen fyller enga med latter og 
glede. Lik gjerne vår Facebookside Prinsdal Speidergruppe, som er 
vår hovedkanal ut.

Takk for all støtten vi har fått fra lokalmiljøet, vi ønsker å skape et 
levende lokalmiljø sammen med andre foreninger og lag, og håper 
at speiderhytta på Prinsdalsenga igjen kan bli et samlingsted for 
både gammel og ung.

TEKST: ØYVIND SANDVE  FOTO: VEGARD GJERSTAD

Nesten et år et gått siden oppstart med ny speidergruppe i Prinsdalen. 
Det ble en trang fødsel med Covid-19 restriksjoner og en regntung høst. 
Men barna i dalen (med foreldre på slep) trosset været og ble med på 
møter. For de aller fleste var det første møte med speideren, og det var 
nok litt uvant med hilsning, flaggutrulling og speiderløfte. 
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august har vi feiret semesterstart med 
en flott gudstjeneste 22. august, 
menighetsdag på Stensrud 29. august, 
HP Kluzz har vært på familieleir og 

babysang startet opp og kunne endelig 
samles rundt lunsjbordet.  
 Vi har to nye medarbeidere, en 
fungerende sogneprest og en organist i 
permisjon.  

Per Anders Nordengen er  
fungerende sokneprest.  

Han var prest i Hauketo-
Prinsdal kirke den gang 
gamlekirken brant og 
ny kirke ble bygget. 
    Hans ansvar i vikar-
perioden er søndagsgudstje-

nester sammen med organist 
Tone, gravferdsturnus sammen 

med Holmliaprestene, han har plass 
i menighetsrådet og er leder av gudstje-
neste-utvalget. Som sokneprest har han 
ansvar for strategisk ledelse og aktivt 
jobbe med menighetens strategiske plan. 
I høst jobber han med flere spennende 
temagudstjenester og håper at det skal 
bidra til flere gode møteplasser for menig-

heten vår, når som han er fungerende 
sokneprest. 

Charlotte Randel er 
daglig leder i 100% stil-
ling og har vært ansatt i 
Hauketo-Prinsdal siden 

mai 2012. Som daglig 
leder er man administrativ 

leder for menigheten og er saksbe-
handler for menighetsrådet. Charlotte er 

arbeidsgiver for KFIO og MR-ansatte, har 
personalledelse for staben, løpende øko-
nomi-, drift og utleie-ansvar. I HP har vi 
ingen menighetskonsulent eller menig-
hetssekretær, så daglig lederstillingen er 
innholdsrik og variert. 

Eivind Tjomsland Spilling er kateket i 
100% stilling og har vært 

i HP siden oktober 
2018. 
     Han har hoved- 
ansvar for trosopp-
læringsarbeidet fra 
0-18, og koordinering 

av arbeidet med øvrig 
stab. I Hauketo-Prinsdal 

har vi Ten Sing arbeid 
med over 40 år lang tradisjon og 

det kontinuerlige ungdomsarbeidet har vi 
knyttet opp til konfirmantarbeidet som vi 
har i samarbeid med Holmlia sokn. 
 Eivind har fått en liten «koronababy» 
og skal ut i foreldrepermisjon fra nyttår, så 
et 6 måneders vikariat er nå lyst ut med 
søknadsfrist 3. oktober. 

Susanne Dommernes Sivertsen er dia-
konimedarbeider i 50% 

menighetsfinansiert 
stilling og startet i 
Hauketo-Prinsdal i 
august 2015. Hun har 
ansvar for diakon-
alt arbeid rettet mot 

voksne og eldre, leder 
menighetens diakoniut-

valg. Vi har en del faste som 
går til samtale og noen som har regelmes-

 Hvem er vi som 
jobber i kirka? 
Gjennom hele pandemien har staben vist stor evne til omstilling, tenkt nytt og på nytt.  

Det har vært mange arrangementer som ble avlyst og lange perioder uten gudstjenestetilbud, 

hvor «Åpen kirke var alt som var tillatt. Men nå er pålegg om hjemmekontor opphevet og  

restriksjoner lempet på og vi kan i høst ha arrangementer for alle aldersgrupper. 

sige besøk. Susanne har et hovedansvar 
for julemarkedet vårt, «Smaken av jul», 
arbeidet vårt som «grønn menighet» og 
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp. 

Tone Knutson 
Holmgren er  
organistvikar i 50% 
stilling perioden 
mai 2021 til mars 
2022. Tone har 

ansvar for menig- 
hetens musikalske 

arbeid knyttet til  
søndagsgudstjenestene, 

ungdomsgudstjenesten HvilePuls og  
kirkelige seremonier. 
 Menighetens voksenkor Prinsdal 
Sangeri deltar som forsangergrupper på 
flere gudstjenester hvert semester, og med 
dette har Tone ansvar for å lede forbere-
delser og øve inn sanger, salmer og  
liturgisk musikk. 
 1. søndag i advent skal vi ta i bruk 
ny liturgisk musikk, i forbindelse med at 
gudstjenesteordningen er endret.

Marie Blindheim og Øystein Wirak er to 
ungdomsarbeidere som er ansatt og star-
tet nå i august. 
 Marie Blindheim (21) 
kommer fra Ulsteinvik og 
har i tenårene vært aktiv i 
Ten Sing Ulsteinvik, hvor 
hun også ble dirigent.  
Hun studerer statsviten-
skap og har nylig flyttet til 
Oslo. 
    Etter videregående gikk hun 
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DET LOKALHISTORISKE HJØRNET
av Tore Burud

Innkjøringen til 
Prinsdal idretts-
anlegg i 2003.

Uthusene på 
Prinsdalsbråten 
i 1940.

Ten Sing Norway linjen på Rønningen 
Folkehøgskole. 

 Øystein Wirak (23) kommer fra 
Grimstad og har i ten-årene  

vært aktiv i Ten Sing 
Grimstad, hvor hans styrke 
er drama, revy og show. 
Han bor nå i Oslo og stu-
derer på MF, hvor han 

tar lektorprogrammet i 
KRLE/religion og etikk, og 

Samfunnsfag. 
 

De skal sammen jobbe med det kontinu-
erlige Ten Sing-arbeidet HåPe Sjibbolet. 
Stillingene er menighetsfinansiert i  
samarbeid mellom Hauketo-Prinsdal  
og Holmlia. 

Etter høstferien starter vi opp med  
«Åpen kirke» fra kl 11-13, hver onsdag 
med en kort bønnestund kl 11. Mellom  
kl 11.30-13 byr vi på kaffe / te og inviterer 
til matpakkelunsj hvor stab er tilstede. 

Dette ønsker vi at skal bli en møteplass 
for deg som er hjemme på dagtid, deg 
som trenger et avbrekk fra hjemmekontor 
og deg som ønsker noen å spise lunsjen 
sin sammen med. Velkommen inn! 

TEKST: CHARLOTTE RANDEL

Guttehopprenn i 
Prinsdalsbakken 15. 

februar 1959.

Storflom i 
Berglyveien 
1960.

KONGEVEIEN 
FOR 30 ÅR  
SIDEN: 

Trenger du noen å snakke 
med, så er vi her for deg. 

Kom gjerne innom!
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Det skulle ta noen dager før det samme 
alvoret slo inn over Tyskland og Berlin. 
Men da med like stor kraft, om ikke enda 
større, enn det Erna Solberg formidlet til 
sine landsmenn. Landsmenn vi ganske 
raskt skjønte at det kunne bli lenge til vi 
så igjen. De begynte å kalle nordmenn 
hjem til Norge. Men vi hadde ikke noe 
hjem i Norge. Vi bodde i Tyskland. Så 
kom meldingen om at flyplassen stengte. 
Flyene ble satt på bakken. Så ble grensen 
til Danmark stengt. Heller ikke bil kunne 
man kjøre til Norge. Så stengte de gren-
sene mellom Bundeslandene. Vi kunne 
ikke lenger dra ut av Berlin. Vi elsket 
Berlin og hadde stort sett lite ønske om å 
være så mange andre steder. Men når de 
sier at du ikke KAN dra ut av Berlin, ble 
det annerledes. Lekeplassene ble stengt. 
Sperrebånd og plakater med info om at 
man ikke kunne leke der. I likhet med alle 
andre barnefamilier i byen var det stort 
sett der vi pleide å tilbringe ettermidda-
gene. Berlin har også kanskje verdens 
fineste lekeplasser. Man kunne fortsatt 
oppholde seg i de grønne parkene, men 
man kunne ikke sette seg ned. Da kom 
«Der Polizei» og sa at vi måtte gå videre. 
Munnbind ble tidlig påbudt, og det var 
bøter for å glemme. Det var en lang liste 
med påbud og forbud som skulle straffes 
med bøter. Høye bøter. Og så. Etter kan-
skje noen uker kom SINGVERBOT. Nå 
var det ikke lov å synge. I vår leilighet i 
5.etasje i bydelen Schöneberg, hadde jeg 
hjemmekontor, to barn hadde hjemme-
skole, et barn med hjemmebarnehage og 
en frilanssanger med sangforbud. 

Det ble stille i Berlin. Byen med så 
mange konserthus og scener hadde nå 
lagt ned instrumentene, tatt på munnbind 
og spiste take away i leilighetene sine. Det 
var ingen konserter. Det var ingen kor-
sang. Det var ingen gudstjenester med 
salmesang. Gudstjenesten fra sjømanns-
kirken ble redigert på et kjøkkenbord. 

Men smittetallene steg ikke skyhøyt 
i Berlin denne første våren, så i juni 
kom mannen min hjem med beskjed; 
Konzerthausorchester skal spille igjen! 
Open Air konsert på Gendarmenmarkt – 
på trappa utenfor konserthuset. 50 gratis-
billetter. Og vi hadde fått 2! Det føltes 
som en blanding mellom å vinne i lotto 
og å oppleve murens fall. 

Vi syklet gjennom byen en varm juni-
dag og kom til det avsperrede området 
foran Konzerthaus – bygget som i likhet 
med mange andre bygg i Berlin hadde 
blitt bombet under krigen, men gjenopp-
stått tilnærmet lik. Med en gratisbillett i 
hånden fikk vi passere sperrebåndet og 
finne vår plass i en liten sirkel, sprayet 
med hvit spraymaling på bakken, med to 
meter til neste sirkel. 50 sirkler var tegnet 
opp. Og inni hver sirkel satt en eller to 
personer. På bakken. En stemme hørtes i 
en mikrofon. «Kjære dere. Det har vært 
stille i tre måneder. Vi har vært redd for 
hva som skulle skje med musikken. Ville 
folk glemme oss og ikke lenger komme? 
Men over hele Europa har folk strøm-
met til når orkester har spilt utendørs! 
Musikken overlever dette.» En applaus 
brøt ut fra mye mer enn 50 par hender 
mellom de ærverdige husveggene og jeg 
snudde meg rundt og så hundrevis av 
mennesker utenfor sperrebåndene. (Stikk 
i strid med alle smittevernregler!) Og den 
første tåren gjorde seg klar i øyekroken.

Sjefsdirigenten Christoph Eschenbach 
entret scenen, løftet dirigentstokken 
og de velkjente tonene fra 1. sats av 
Beethovens 5. symfoni strømmet mot oss. 
Skjebnesymfonien. Da rant mange tårer 
ned i munnbindet. Og ikke bare i mitt. 
Tårer for alle musikere som ikke har fått 
spille, tårer for alle menneskene som  
lengtet etter musikken, tårer for stengte  
grenser og folk man ikke har fått være 
sammen med, for stengte skoler og akti-

EN TID UTEN SANG
Torsdag 12. mars 2020 satt jeg på Sjømannskirken i Kreuzberg i Berlin og skulle  
planlegge alt det fine vi skulle gjøre i kirken denne påsken. Foreløpig var korona  
noe de holdt på med i Østerrike og Italia, et godt stykke unna den fredelige lille  
bakgården vi befant oss i. Vi fulgte derfor litt skrekkslagne med på presse- 
konferansen fra Norge. Skulle de virkelig stenge? KAN man gjøre det?

viteter, for sperrebånd på lekeplasser, for 
redde mennesker, folk på balkonger, folk 
som hadde mistet levebrødet, men også 
litt for håp. Vi skulle jo komme gjennom 
dette også. Konzerthausorchester spilte 
håp inn i sirklene, og til de mange hundre 
som stod utenfor sperrebåndene.  

Nesten et år etter opplevelsen i den 
hvite sirkelen på Gendarmenmarkt satt 
jeg ved orgelet i Hauketo-Prinsdal kirke, 
på det eneste arrangementet vi hadde lov 
til å ha – åpen kirke. Men vi kunne ikke 
synge. Fortsatt var det sangforbud. På et 
år hadde vi ikke sunget sammen. En slik 
søndag spilte jeg en kjent salme, og en 
person i nærheten av meg klarte ikke la 
være, men nynnet sterkere og sterkere 
bak munnbindet sitt. Og igjen kjente jeg 
en tåre i øyekroken. En tåre for savnet og 
for gleden det er å synge sammen. 

Jeg har ikke opplevd krig. Mange med 
meg har aldri opplevd å bli frarøvet frihe-
ten. Vi trengte ikke korona. Det har vært 
vanskelig for mange. Men kanskje noen av 
oss hadde litt godt av å miste friheten for en 
periode? Vi kunne ikke engang betale oss 
ut av det. Alt kan ikke kjøpes for penger. 
Alle opplevelser kan ikke gjøres digitale. 
Kanskje måtte vi nynne bak et munnbind 
for å forstå hvor godt det er å få synge? 

Våren 2020 bodde jeg i Berlin og syntes  
det var langt hjem og umulig å komme 
dit. På den første digitale gudstjenesten  
som ble redigert ved et kjøkkenbord 
i bydelen Schöneberg i Berlin, sang 
vi Svein Ellingsen og Svein Møller sin: 
«Stjernene lyser fremdeles i mørket». 
Denne ble vår «korona-salme»:

Stjernene lyser fremdeles i mørket,
solen gjør natten til morgen og dag,
stjerner og sol senker lysende drømmer
over vår sårede, blødende jord.

Ennå er håpet en levende flamme,
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bör ses över ... och kortas
eller få to sider? 

Sigmund studerte teologi, først ved 
Menighetsfakultetet i Oslo, og deretter 
i Uppsala, Sverige. Deretter gikk turen 
nordover, til Meløy på Helgelandskysten 
der han gjorde tjeneste som kapel-
lan. Fra 2001 var han ansatt som ung-
domsprest i Jar menighet i Bærum, og 
seks år etter, i 2007 ble han utnevnt 
til prest i Grefsen menighet i Oslo, 
først som kapellan, og syv år etter som 
sokneprest.

Sigmund Akselsen er gift og er far til tre 
døtre, som alle er voksne og utflyttet 
hjemmefra. Han bor på Løren i Oslo. På 
fritiden er han glad i å løpe, og har løpt 
mye i Østmarka. Familien har hytte på 
Sørlandet, og Sigmund som er ganske 
«handy», holder gjerne på med snekring 
og annet praktisk arbeid, der. Han liker 

Sigmund Akselsen (54) er ny prost i Søndre Aker 

prosti. I en fin gudstjeneste i Bøler kirke søndag  

12. september ble han innsatt av biskop Kari 

Velteberg, for fremstilling og forbønn.

SIGMUND 
– ny prost i  
Søndre Aker prosti

Den nye prosten, Sigmund Akselsen, til venstre, 
sammen med Biskop Kari Veiteberg og fungerende 
prost til nå, Sverre Bang.

også å ta en tur på motorsykkelen sin.

Han forteller at han har trivdes godt i 
Grefsen menighet, men at han nå kunne 
tenke seg nye utfordringer. Da stillingen  
som prost i Søndre Aker ble lyst ut, 
syntes han at det så ut som en veldig 
spennende jobb. Nå ser han fram til å 
komme i gang her hos oss. 

Velkommen som vår nye prost, Sigmund 
Akselsen og prost for Bekkelaget og 
Ormøy sokn, Bøler sokn, Hauketo-
Prinsdal sokn, Holmlia sokn, Klemetsrud 
og Mortensrud sokn, Lambertseter sokn, 
Manglerud sokn, Nordstrand og Ljan 
sokn og Oppsal sokn.

TEKST OG FOTO: TERJE TØRRING

lyset er tent i den mørkeste natt,
ennå kan sårene leges og heles,
vi kan forsones med jorden, vår mor.

Drømmen og håpet skal bo i vårt hjerte!
Se nå er skapelsens åttende dag!
Vi skal erkjenne i gledesfylt undring:
Alt som er skapt er vår søster og bror.

Vi skal få tro på en fremtid på jorden;
avmakt må vike og dag følge natt,
se våre søsken i skapningens mangfold
venter på handling fra hjerter som tror.

Skapningens sukk skal forvandles til lovsang,
sangen skal fylle vår jordiske dag;
alt vil vi bære i bønn til vår skaper,
vi som er barn av hans rike på jord.

TEKST OG FOTO:  

TONE KNUTSON HOLMGREN 
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• Salg av matprodukter og håndarbeid 
• Juleverksted for barn 

• Pølser og varm drikke på bålpanne 
• Kafé   

• Allsang 
• Hovedlotteri 
• Allsang 

 
VELKOMMEN! 

 
 

 
 
 

 
     Følg med på nettsiden og facebook for oppdateringer! 

                             Smaken av jul 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSmmaakkeenn  aavv  jjuull  
Julemarked i Hauketo-Prinsdal kirke         

 lørdag 20. november kl. 11-15 
 
 

 

OPPSLAGSTAVLE

OOpppplleegggg::  

KKll  1111  
BBaabbyyssaanngg  
CCaa..  kkll  1122  

LLuunnssjj  

FFYYSSIISSKK  
eelllleerr  

DDIIGGIITTAALLTT  
((ssee  ffaacceebbooookk))  

Babysang 
Hauketo-Prinsdal kirke 

Annenhver torsdag kl 11 
 

Datoer høst 21: 
2.+16.+30.9 

14.+28.10 

11.+25.11 

9.12 

VVEELLKKOOMMMMEENN  
TTIILL  SSTTOORREE  

OOGG  SSMMÅÅ  

VVii  ssyynnggeerr  kkjjeennttee  oogg  
uukkjjeennttee  bbaarrnneessaannggeerr,,  

llæærreerr  rriimm  oogg  rreegglleerr,,  oogg  
dduu  ffåårr  kkvvaalliitteettssttiidd  

ssaammmmeenn  mmeedd  bbaabbyyeenn  
ddiinn  oogg  hhvveerraannddrree..  DDuu  

ttrreennggeerr  iikkkkee  vvæærree  fflliinnkk  
ttiill  åå  ssyynnggee  ffoorr  åå  vvæærree  

mmeedd!! 

Passer for 
barn fra ca 

2 mnd til 
1,5 år 

SSppøørrssmmååll??  
Kateket 
Eivind: 

40045443  

www.facebook.com/HPBabysang 

 

  

HHiimmmmeell  oovveerr  lliivveett  
- Temakvelder om tro, liv og erfaring 

IInnnnssppiillll  vveedd  PPeerr  AAnnddeerrss  NNoorrddeennggeenn::  

«Hvor er Gud i hverdagen?» 
 
 

En kveld for å lytte og samtale videre om noe  
av det vi har hørt og erfart 

 
OOnnssddaagg  33..  nnoovveemmbbeerr  22002211  kkll..  2200..0000  ii 

MMeenniigghheettssssaalleenn  ii  HHaauukkeettoo--PPrriinnssddaall  kkiirrkkee  
 

Det blir servering med te, kaffe og noe attåt 
  

VVeell  mmøøtttt!!  
  

MMeeddvviirrkkeennddee::  
PPeerr  AAnnddeerrss  NNoorrddeennggeenn,,      

JJaann--BBjjøørrnn  OOssnneess,,  SSvveeiinn--EErriikk  SSkkiibbrreekk    

HYGGETREFF
i Hauketo-Prinsdal kirke

PROGRAM 
HØST 2021

Tirsdag 12. oktober, kl 11:30-13:30 
Fungerende sogneprest Per Anders 
Nordengen kåserer. Loddsalg og allsang.

Tirsdag 9. november, kl 11:30-13:30 
Bursdagsfeiring! Vi feirer alle som har fylt 
eller fyller runde år (75-95 år) med kake, god 
mat og underholdning. Sanger Olle Holmgren 
underholder. Påmelding for jubilanter til 
diakon Susanne innen 7.11 på tlf 40814154 
eller mail sd272@kirken.no 

Tirsdag 14. desember, kl 11:30-13:30 
Grøtfest! Vi spiser grøt med mandel i. 
Organistvikar Tone Knutson Holmgren spiller 
og har musikk-quiz. Allsang og loddsalg.

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

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

Vi følger retningslinjene for 
korona med matservering  
og avstand. 

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

Har du spørsmål, ta kontakt 
med diakon Susanne på  
tlf 408 14 154 eller  
mail sd272@kirken.no 

• Salg av matprodukter  
og håndarbeid

• Juleverksted for barn
• Pølser og varm drikke  

på bålpanne

• Kafé 
• Allsang
• Hovedlotteri
• Allsang

VELKOMMEN!

Hjertelig velkommen  
til Hyggetreff!

Følg med på nettsiden og  
facebook for oppdateringer!
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FOR BARN  
OG FAMILIER
Babysang
Annenhver torsdag (i oddetallsuker)  
kl 11–13 inviteres foreldre med  
baby (0-1 år) til kirken for sang, bevegelse, 
fellesskap og lunsj. Følg med på fb.com/
HPBabysang. Vil du vite mer eller stå på 
liste for å få SMS-påminnelse: kontakt 
kateket Eivind H. Spilling 400 45 443 // 
es724@kirken.no

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, barne-
bøker og leker er alltid åpent.

HP Kluzz
HP Kluzz familiearbeidet med samling 
annenhver uke fra 14. september  
kl 17–18.30 enten i kirka eller ute i natu-
ren. 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.

Har du lyst til å være med sjekk ut  
https://bit.ly/HPkluzzFB (Facebook)  
eller ta kontakt med Karianne Stokke 
Gjerstad: telefon 414 76 403  
og mail: kariannesg@kfuk-kfum.no 

HP Tweens
Vi har et "etter skoletidstilbud" for deg 
som går i 5., 6. og 7. klasse, som startet  
1. september og går annenhver torsdag  
i høstsemesteret. 

Liker du å snekre, synge, ha konkurranser 
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.

Påmelding til Susanne Dommersnes 
Sivertsen: mail: sd272@kirken.no

FOR UNGDOM

HåPe – SJIBBOLET  
(UNGDOMSARBEID) 
HåPe – Sjibbolet er et ungdomsarbeid 
som består av klubbtilbud og Ten Sing 
kor, i tillegg til grupper for dans, drama, 
teknikk, band, visuell kunst, og film. 
Sammen drar vi på turer, holder konser-
ter, lager revy og har godt fellesskap for 
ungdom (8. klasse og oppover).

Vanligvis skjer dette i kirken hver tors-
dag fra kl 18–20, men under pandemien 
har også mye skjedd på de digitle platt-
formene Discord og Teams og i mindre 
grupper/kohorter.

Interessert i å høre mer eller bli med?  
Ta kontakt med Eivind Hildre Spilling, 
400 45 443 // es724@kirken.no

HVILEPULS 

Er en ungdomsmesse med lovsang, 
andakt og bønnevandring som vanligvis 
holdes hver torsdag kl 20–20.30  
i kirkerommet, men under pandemien 
har inngått som en del av det digitale 
HåPe-tilbudet. 

Når det blir trygt vil ungdommene igjen få 
servert kveldsmat etter Hvilepuls (klokken 
20.30) i menighetssalen. 

FOR VOKSNE

PRINSDAL SANGERI
Hauketo-Prinsdals allsidige kirkekor med 
øvelse hver tirsdag kl 20–22. Er du glad  
i å synge, kom bli med! 

Dirigent Hans Olav Baden  
Styreleder: Stephanie Røine,  
mail stephanie.roine@gmail.com 

HYGGETREFF
I Hauketo-Prinsdal kirke den andre tirs-
dagen 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: 997 38 600

Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf. 236 29 855 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. 408 14 154  
eller mail sd272@kirken.no

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

FASTE AKTIVITETER
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SIDE
Finn fem feilFinn fem feilFargelegg!Fargelegg!

Jesus fortalte en lignelse om en sau som hadde gått seg bort. 
Gjeteren lette helt til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)

Da gjeteren fant sauen, ble 
han så glad at han holdt fest! 

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på 
bildet under? (Tegning: Trevor Keen)

– Jeg tror jeg snart 
skal få en bror! 

– Hvorfor tror du det? 
– For hver gang mamma har 
vært på sykehuset, har jeg 

fått en søster.
– Ja, og så?

– Jo, nå er pappa på syke-
huset...

VitserVitser

Gi barnebladet 
BARNAS til 

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

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

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

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021 – Skal jeg dele 

pizzaen i fire eller 
åtte stykker? spurte 

servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg 
tror ikke jeg orker 

åtte.
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SMÅNYTT

ENDELIG  
KAN VI  
SYNGE  
SAMMEN  
IGJEN!
Pandemien har satt en demper på aktiviteten i Prinsdal 
Sangeri det siste året. På grunn av de strenge smitteverns- 
restriksjonene har det ikke vært mulig å gjennomføre øvelser 
siden november 2020. I mellomtiden har vi holdt liv i koret med  
digitale samlinger med quiz og et digitalt kurs for sangteknikk. 
Kanskje du også har sett noen av våre musikkvideoer på nett, 
hvor hvert medlem spilte inn sin stemme hjemme? 

Etter sommerferien 2021 har det nå endelig vært mulig å gjen-
oppta vanlige øvelser. Selv om vi fortsatt må holde god avstand 
når vi synger, er gleden stor over å kunne synge sammen igjen. 
For oss i Sangeriet er det sosiale samværet mellom de rundt  
70 medlemmene nesten like viktig som musikken. Her samles  
sangere mellom 30 år og opp til senioralderen, som trives med et 
allsidig repertoar og lave skuldre under øvelsene. Dirigenten Hans 
Olav Baden utfordrer oss med viser, jazz, blues, gospel, salmer og 

klassiske verker. Tre til fire ganger i året viser vi frem for nær- 
miljøet, hva vi har jobbet med. I år kan du se oss på «Desember-
klang» konserten 28.11.21. Iblant er vi også med som "under-
cover-kor" i gudstjenestene i Hauketo-Prinsdal kirke, hvor vi bidra 
som forsangere og noen ganger også med egne sanger. I våren 
2022 håper vi å kunne opptre sammen med Sigvart Dagsland i 
Holmlia kirke og i mai planlegger vi en kortur til Tromsø.

Vil du også kjenne gleden av å synge sammen med andre?  
Du trenger ikke ha noe erfaring som sanger fra før av og det  
må ikke bo en solist i deg, for å bli med i Sangeriet. Vi har  
ingen opptaksprøver og det er bare å bli med på neste øvelse  
på tirsdager kl 20 i Hauketo-Prinsdal kirke. Du finner også mer 
informasjon om oss på www.prinsdalsangeri.no. 
 

TEKST: STEPHANIE RØINE

KONFIRMANTER 2021 Hauketo-Prinsdal  
Søndag 19. sept. kl 11
Anntonette Austria
Carina Solhusløkk
Genesis Villaflores Dizon
Justin William Blanco
Karl Bjune-Naing
Maria-Isadora Holm
Marie Jahren Olafsen
Ruben Edvard Long
Simen Uttberg Fjørtoft
Ylva Sudland-Rønning

Hauketo-Prinsdal  
Søndag 19. sept. kl 13
Henrik Lundberg Nohr
Livia Marie Lindstad
Lucas Sabel Helseth
Mathilde Halvorsrud Munoz
Mina Louise Gjenvert Jønmyr
Mira Eleonore Thorstensen
Nils Næssvold
Odin Hammervold Bjørøen
Oliver Andris Gjærde Finnerud
Solvor Hakami Sandal
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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 formgir Kongeveien. Behøver din  
organisasjon eller bedrift også design? 

Kontakt Morten på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

• LOGO/BRANDING • TRYKKSAKSDESIGN 
 • ILLUSTRASJON • WEBDESIGN
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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

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

Åpningstider:  
Mandag –fredag 9 –16 
Torsdag langåpent til 18

Murtuveien 4 
v/ Klemetsrud 
kirke
Telefon:  
21 51 64 84
www. 
klemetdyr.no

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
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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 22.00
  

tlf. 66 99 3000  
bord@gamletaarnhuset.no

Velkommen 
til oss!   

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

Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

Tlf. 997 77 218

Åpent:  
tirsdag, onsdag og fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

En verdig avskjed
+47 461 90 056

post@annelinebegravelsesbyraa.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
B E G R A V E L S E S B Y R Å

Hauketo IF har ulike treningstilbud for yngre klasser  
innen håndball, fotball, all-idrett og ballidrett.  

Vi har også orienteringsgruppe og innebandy.

Sjekk www.hauketoif.no for informasjon om tilbudet.

Fotball   Handball   Allidrett og ballidrett   O-gruppa   Innebandy
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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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LIVSHJULET
Mai til september 2021 

DØPT
Jostein Rydningen Eiksund  8/8

Jonas Medina Weydahl 8/8

Miriam Herst Valen-Senstad 22/8

Klara Owusu Stenersen 12/9

Maria-Isadora Holm 13/9

Oliver Andris Gjærde  
Finnerud  13/9

Ingrid Bårnes-Loe 19/9

GRAVFERD
John Bernt Sandberg  18/5

Sigrun Agnethe Haug  25/5

Inger Marie Henriksen  25/5

Morten Paulsen  4/6

Grete Karen Høistad  7/6

Turid Tollefsen  8/6

Unni Bjørg Schie  1/7

Sigurd Clausen  19/7

Grethe Dillon   12/8

Jens Smedshammer Egge  14/9

Lise Fotland Aaseng  17/9

OKTOBER
Søndag 3.10, kl 11 
Fellesgudstjeneste i Holmlia

Søndag 10.10, kl 11 
Fellesgudstjeneste i Hauketo-Prinsdal – 
Hyllest til Skaperverket. Dåp. Per Anders 
Nordengen, Tone Knutson Holmgren

Søndag 17.10, kl 11 
Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok. 
Silje Kivle Andreassen, Eivind Tjomsland 
Spilling, Tone Knutson Holmgren

Søndag 24.10, kl 11 
Gudstjeneste med nattverd på 
Diakonisøndag. Per Anders Nordengen, 
Susanne Dommernes, Tone Knutson 
Holmgren. TV-aksjon 

Søndag 31.10, kl 11 
«Blues og bønnedags» gudstjeneste. Per 
Anders Nordengen, Maria Liholt, Fredrik 
Møller og lokale instrumentalister

GUDSTJENESTER
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

NOVEMBER
Søndag 7.11, kl 11 
Allehelgensgudstjeneste. Per Anders 
Nordengen, Tone Knutson Holmgren, 
Prinsdal Sangeri

Søndag 14.11, kl 11 
Gudstjeneste med nattverd. Silje Kivle 
Andreassen, Torleif Månsson.

Søndag 21.11 NB: Kl 19.30 
Peer Gynt gudstjeneste med Svein 
Tindberg. Per Anders Nordengen, Tone 
Knutson Holmgren, Prinsdal Sangeri.

Søndag 28.11, kl 11 
Familiegudstjeneste med presentasjon av 
konfirmanter og «LysVåken». Per Anders 
Nordengen, Eivind Tjomsland Spilling, 
Tone Knutson Holmgren.

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

ØNSKER DU SKYSS  
TIL GUDSTJENESTEN? 
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.

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!

Gudstjenestelista forutsetter at myndighetene tillater arrangement, og det  
kan komme endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg. 
Følg med på www.kirken.no/hauketo-prinsdal

3. oktober   Jens Bjelland

10. oktober  Anne-Marie Hinda

17. oktober   Bradley Long

24. oktober  Trond Skard Dokka

31. oktober  Daniel Brændeland

7. november Gunnar Kagge 

14. november  nattverd Birgitte Kessel 

21. november  Karl-Olav Sandnes

28. november  Helga Byfuglien

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

5. desember Lars Kristian Gjone 

12. 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.

FOR BARNA:
I alle gudstjenester kl 11 som  
ikke er familiegudstjenester, er det  
«Barnas fem-minutter» og åpent lekerom for alle barn.
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 Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

Fungerende sokneprest  
Per Anders Nordengen
tlf. 95 20 78 92 // pn758@kirken.no

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

Diakonimedarbeider 
Susanne D. Sivertsen
Tlf 40 81 41 54 // sd272@kirken.no 

Organistvikar  
Tone K. Holmgren
Tlf 98 64 92 21 // th897@kirken.no

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

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

Møtested var tema i den første gudstjenesten etter 
ferien. Det er viktig å møte noen og vi trenger 
møtesteder.

Kirken i Hauketo-Prinsdal ligger i lokalmiljøet. 
Kirkebygget skal være en ressurs, et møtested hvor vi 
møter hverandre gjennom alle aktiviteter for barn og 
ungdom og voksne og eldre. Det er et sted å møte 
Gud. Vi kan møte Gud andre steder også. I naturen og 
i andre mennesker. Men kirkebygget er et signalbygg: 
tårnet, klokkene, døpefonten, alteret og kunsten.

Vi ønsker at menneskene skal møte Gud i kirken, som 
skaper frelser og livgiver. Folk skal ha godfølelse der. 
Mange har skyldfølelse og dårlig samvittighet. Jesus 
møter menneskene og da får de rettet ryggen, får livs-
mot og tro på seg selv. Kirkerommet er et vakkert bilde 
av Gud som favner alle. Det er plass til alle, et møte-
sted for håp, tilhørighet, livsmot og ankerfeste.

Redaktørens 
hjørne

Thor Sandmel (74) er født i Banak i Porsanger, men 
har en uvanlig oppvekst: Tre år gammel kom han til 

Rikshospitalet og var der 4-5 år. 

Etter et par år hjemme, nå på Setermoen (hans far var offiser i hæren), 
kom han til en cerebral parese institusjon i Fredrikstad. Der fullførte 
Thor folkeskolen. Realskolen ble tatt i Moss på internatskole, han var så 
hjemme i tre år og tok gymnasiet i Narvik. Så bar det til Oslo hvor han 
ble cand. real i 1973. Siden Thor også hadde fått interesse for filosofi,  
kuliminerte studiene med en doktorgrad i matematikkfilosofi i 2001. 
Fram til 2014 jobbet Thor på Universitetet i Oslo som hjelpelærer.

– I 1986 giftet jeg meg med min elskede Hilde, forteller Thor Sandmel, 
og vi flyttet til Prinsdal i 1989. Hilde døde i januar 2018. Jeg trives veldig 
godt i Prinsdal og går ofte i Hauketo-Prinsdal kirke. Første sommeren 
jeg bodde her, kjørte jeg til kirken i rullestolen, men kom ikke inn. Noen 
oppdaget meg, kom ut og spurte om jeg ville inn. De fant en lem som de 
la på trappa. Jeg har følt meg velkommen i menigheten fra første stund.

– Hva betyr troen for deg?
– Jeg er jo synlig og hørlig funksjonshemmet. Når folk får vite at jeg er 
kristen, får jeg typisk en av to reaksjoner. Noen sier: «Ja, jeg kan godt 
forstå det. Troen må jo være en god støtte for deg i din situasjon». 
Andre sier: «Jeg kan ikke begripe at du kan være kristen, du må jo ha 
bedt om helbredelse mange ganger og ikke blitt bønnhørt». 
 – Ingen av delene er i nærheten av sannheten, smiler Thor. Jeg er et 
av de sterkeste mennesker jeg vet om. Så om noen skulle kunne klare 
seg uten Gud, måtte det være meg. 
 – Jeg tror på Gud simpelthen fordi jeg har funnet at Gud faktisk  
er sann, ikke fordi jeg trenger troen som krykke. Troen min er ikke 
avhengig av om Gud oppfyller mine ønsker. Da jeg som barn ba om  
å bli helbredet, så ble jeg jo faktisk bønnhørt. For jeg ga etter hvert  
blaffen i hele funksjonshemningen og gjorde det jeg hadde lyst til. 

– Hvordan ble du en kristen?
– Som barn vokste jeg opp i et kristent hjem og arvet naturlig en barne-
tro, Men i ungdomstiden kom jeg litt bort fra den og så meg en stund 
som ateist eller iallfall agnostiker. Jeg trodde nok alltid at det var noen 
større enn meg, men tok avstand fra dette med Gud og Jesus. Først i 
godt voksen alder kom jeg gradvis tilbake. Filosofen Kant var faktisk 
med på å rydde bort de intellektuelle problemene jeg hadde. Min nye 
tro er jo ikke helt den samme som barnetroen, men er en mer moden 
tro, med rom også for tvil. 

– En troserfaring du vil dele?
– Min Gud er stor og hellig, men også liten og ikke redd for å bli skitten 
på hendene. Jeg ber nesten hele tiden, men ikke alltid med ord. Jeg har 
jo en kropp som finner på mye rart så jeg ber om hjelp til å holde styr på 
armer og bein, mage og rygg. Det hjelper! Det er en fantastisk Gud vi har!

FORTALT AV THOR SANDMEL  FOTO: PRIVAT/SVEIN-ERIK SKIBREK

MØTESTED

> MIN  
GUD TÅLER  
SKITNE  
HENDER

HVA  
TROEN  
BETYR 
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 Langs 

KongeveienEn drikke- 
flaske  
for  
livet

En tur langs Kongeveien gir rekreasjon og  
gode opplevelser, gjerne i møte med kjente og 
ukjente. Særlig under sommerens hete var det 
spesielt viktig å ha med drikke. Hele kroppen må 
ha tilstrekkelig vann. Alle kroppens organer og 
celler trenger væske. Blodet trenger væske for 
at sirkulasjonen skal fungere og holde oss i live. 
Alt dette har nok særlig de unge forstått siden de 
har med drikkeflasker overalt og til enhver tid.  

Det er godt å drikke når man er tørst. Tørsten er livsviktig. Men  
følelsen av tørst kan avta i noen situasjoner og særlig hos oss 
eldre. Det kan være farlig og føre til at vi blir uttørret, dehydrert. 
Derfor er det faktisk viktig å drikke før man blir tørst, å få i seg 
væske mange ganger daglig, gjerne som fast rutine. 

For noen år siden fikk jeg i gave en helt spesiell drikkeflaske som 
er vist på det innfelte bildet. Jeg var sammen med mine søsken og 
noen nevøer i det indre av Kina der norsk misjon var frem til 1949. 
Grunnen til at vi reise dit, var at min farfar, Enok Osnes, og min 
farmor, Gyda Osnes, var blant de tidlige norske misjonærer der og 
at min far, Kaare Osnes, ble født der. Vi ville gjerne besøke områ-
det og se etter spor av misjonsarbeidet. Det var en helt spesiell og 
god opplevelse. Vi besøkte flere kristne kirker og seminarer.  
Der var det ofte gudstjenester og andre samlinger med mange 
mennesker. Kineserne er gjestfrie og høflige og gir gjerne gaver. 

Under besøket i en av kirkene fikk vi hver vår drikkeflaske.  
I denne delen av Kina kan det bli ekstremt varmt. Den drikke-
flasken vi fikk, var annerledes enn de andre jeg har sett. Som vist 

på bildet var det et stort og godt synlig rødt 
kors på den. Nedenfor korset var det skrevet 
noe med kinesiske tegn. Vi bad vår kinesiske 
engelsk-talende guide om å oversette. Hun 
tilhørte ikke noen kristen menighet. Hun sa 
at det stod noe om at den som drikker av 
dette vannet, denne kilden, vil aldri tørste. 
Da skjønte vi og har senere fått det bekref-
tet, at det var sitat fra Jesu ord til kvinnen 
ved brønnen: «Men den som drikke av 
det vannet jeg vil, skal aldri mer tørste. 
For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde 
med vann som veller fram og gir evig liv.» (Joh4, 13-14). 

Dermed fikk denne spesielle drikkeflasken en dobbelt betydning. 
Når vi drikker det fysiske vann, vil vi etter en stund tørste og nytt 
påfyll blir nødvendig. Men i overført betydning vil det vannet 
Jesus gir, hans budskap om nåde og frelse, stille tørsten for alltid. 
Drikkeflasken gir oss fysisk vann så vi kan fungere og gjennom- 
føre en tur i varmen, gjerne på Kongeveien. Men denne drikke-
flasken forteller oss i tillegg at vi også må drikke av den åndelige  
kilden. En tur langs Kongeveien kan være et bilde på vår reise 
gjennom livet i videre forstand. Derfor, la oss slukke tørsten på 
begge måter! 

God tur og trygt liv med rikelig drikke!

JAN-BJØRN OSNES (82 ÅR) 

Bodd i Prinsdal siden 1969


