
Kongeveien    1

Hauketo & Prinsdal

NR 3 – 2014 // 30. årgang

> Møt bydels- 
politikkens  
Knoll og Tott 

> TeMa: I gode  
og andre dager 

> Her er årets  
konfirmanter!

Åpen
aKTIvITeTsdag 

FolkeFest på



Kongeveien    2

Vi har vært gjennom en sommer med økt terrorberedskap i 
Norge, og vi har fulgt den dystre utviklingen på Gaza, i Irak  
og Syria. Islamister truer, og religion framstår ofte som noe  
splittende og konfliktfylt.

Tenk om dette var situasjonen i våre nabolag – at kristne, musli-
mer og jøder så på hverandre med truende blikk! Det samfun-
net vi lever i, krever at vi både har et skjerpet og vennlig blikk. 
Konfliktene kan så lett få grobunn hos oss også, ulike religioner 
og kulturer lever side om side, og vi kan lett kjenne at det som 
er fremmed for oss, det irriterer, forstyrrer og truer.

La oss ha et skjerpet blikk så vi ikke lar onde krefter få vokse 
seg sterke her hvor vi bor, og la oss samtidig ha et vennlig og 
åpent blikk når vi møter hverandre. Vi vet ikke alltid hva vi 
skal snakke om, hvilken mat vi kan servere eller hvordan vi 
skal hilse på hverandre. Men helt alminnelig vennlighet kan vi 
varte opp med likevel. Og som kristne går vi i fotsporene til vår 
Mester, som aldri skygget banen for den som var fremmed og 
annerledes.

«Velsign, Kristus, mitt ansikt. 
Og la mitt ansikt velsigne det jeg møter. 
Velsign, Kristus, mine øyne. 
Og la mine øyne velsigne det jeg ser.»   
    (Keltisk bønn)

 
Kjerstin Jensen 
Sokneprest

å by på  
vennlighet
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•	 Aktivitetsdagen som samlet Dalens innbyggere 

vI BeR TIL gUd
•	 For alle skolebarna våre i det nye semesteret
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InTeRvJU 

>

Underveis i livet
Vi lar Einar som den eldste få begynne og han forteller at han, 
helt fra han var 10 år, konkurrerte med sin far om å lese avisen. 
Mot slutten av krigen syntes han at Arbeiderpartiet ville ta for mye 
skatt av pengene folk tjente. Dermed ble Høyres politikk hans 
ideologi. Etter Wang handelsskole utdannet han seg til revisor, 
fikk jobb i Den norske Creditbank og ble der i 43 år og endte opp 
som soussjef. Han har også vært formann i Klemetsrud menig-
hetsråd og styremedlem i Hjemmet for døve og Riisby behand-
lingssenter på Dokka.
 Thorbjørn begynte som visergutt og lærling i Underwood kon-
tormaskiner etter folkeskolen og som billettør på Ekebergbanen 
i 1946. I 1953 gikk han over til Oslo sporveier og ble der til han 
gikk av i 1993 som driftssjef. Underveis var han også autorisert 
trafikklærer for tunge kjøretøyer. Men under OL i Lillehammer 
ble han hentet inn igjen for å ta ansvar for å avvikle busstrafikken 
mellom tog og arenaene. Som 16-åring var han innom AUF, ble 
tillitsvalgt på jobben, var det i 40 år og var gjennom fagforbundet 
kollektivt medlem. Arbeiderpartiet med slagordet «likhet for alle» 
ble han politiske ståsted. 

Inn i politikken
I 1973 kom de første forsøkene i Oslo på å delegere myndighet 
fra Rådhuset og ut i lokalmiljøene. Det ble opprettet Bydelsutvalg 
i Søndre Nordstrand basert på valget i 1971, og både Einar og 
Thorbjørn ble utfordret til å bli med i lokalpolitikken. 
 Da meldte Einar seg inn i Høyre, mens Thorbjørn meldte seg 
inn i Arbeiderpartiet. De kjente hverandre fra før, Thorbjørn hadde >

BYDELSPOLITIKKENS 

KnOLL & TOTT  

Noen mennesker setter tydelige spor  
etter seg – ikke bare ved enkelthendelser, 
men gjennom et langt liv. Einar Bjerke, født 
1929, og Thorbjørn Hansen, født 1930, er 
to av dem. Einar har bodd på Klemetsrud 
siden 1953, Thorbjørn på Brenna i hele sitt 
liv. Begge har vært aktive i bydelspolitikken 
siden 1973 – vekslet mellom roller som leder 
og nestleder, kjempet Bydelens saker inn for 
Byrådet og sitter fremdeles i noen av Bydel 
Søndre Nordstrands utvalg.

de er blitt kalt Bydelens Knoll og Tott – stadig både enige 
og uenige til Bydelens beste. Kongeveien møter dem 
hjemme hos Einar en varm sommerdag i juli.

Med dype røtter i søndre nordstrand
De er ulike i utseende og væremåte, har ulike politisk syn, men 
har mange likhetspunkter også. Begge er født og oppvokst under 
enkle kår og har lang fartstid i Søndre Nordstrand. Thorbjørn 
Hansen forteller at hans tippoldefar kjøpte Brenna gård i 1850 
årene og at han er født, vokste opp og har bodd der i hele sitt liv. 
Einar Bjerke ble født i Bærum, vokste opp ved Carl Berners plass 
og flyttet inn i huset på Lyberget i 1953. Thorbjørn traff sin Karin 
på bussen, mens Einar møtte sin Bjørg i et bryllup. De giftet seg i 
Klemetsrud kirke, mens Karin og Thorbjørn ble viet i Nordstrand 
fordi presten syntes det var for langt å sykle til Klemetsrud. Karin 
og Thorbjørn 3 barn og fire fosterbarn, Einar og Bjørg 5 barn. 
 Da jeg spør hvordan de har fått til livslange ekteskap, svarer 
Thorbjørn med trykk: Karins tålmodighet har vært særs viktig, 
mens Einar tilføyer at en må være raus med komplimenter.

einar Bjerke til venstre - Thorbjørn Hansen til høyre.
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aktive bydelspolitikere – det er det bare å ta av seg hatten for.
 – Om de har hatt tid til noe annet enn politikk? Einar har 
drevet mye med slektsforskning og har et småbruk i Solør, mens 
Thorbjørn også har gjort det, men har også bygget flere hus, byg-
get opp biler og drevet jorda på et lite småbruk i Solør.

Hvem er Knoll og hvem er Tott?
- Hvordan oppstod kallenavnet Knoll og Tott? – Einar tror det er 
han som er opphavet til navnet, men de er usikre på hvem som er 
Knoll og hvem som er Tott. Ordføreren er i hvert fall Kaptein Vom. 
 – Hvordan ser dere på hverandre som politiske motstandere? 
 – Det er vanskelig å se Einar som politisk motstander, sier 
Thorbjørn. Vi har forsøkt å løse ting sammen uten at jeg kan si at 
jeg er begeistret for Høyres politikk. 
 – For meg er Thorbjørn politikeren som søker den beste prak-
tiske løsningen i hver sak, sier Einar. Vi kan nok bulke skikkelig, 
men vår lille hemmelighet er at vi i viktige saker for Bydelen har 
forsøkt å finne solide flertallsløsninger mellom partiene våre. «Da 
kunne de andre stå der», sier Knoll og Tott nesten samtidig, «og vi 
fikk tyngde i møtet med Bydelsdirektøren og Byrådet.»

noe å være stolte over
De to herrer teller ikke seire på egne vegne, men er tydelig for-
nøyde med en del ting:

•	 Grønmo	har	blitt	lagt	ned	og	REO	kommet	på	plass.	Den	
gang satt Thorbjørn Hanssen som leder i Vellet og det ble 
en stri sak siden Bystyret ikke holdt løftet om å avvikle 
Grønmo alt i 1986. 

•	 E6	er	på	plass	og	trafikken	fra	Oppegård	er	ledet	inn	på	
den og ikke bare gjennom Prinsdal og E18, men det er 
fremdeles problemer i Nedre Prinsdalsvei.

•	 De	reddet	Grønliåsen	fra	bebyggelse	da	det	kom	forslag	
om å bebygge hele åsen.

•	 Kantarellen	bo-	og	rehabiliteringssenter	–	der	Thorbjørn	
var leder og Einar nestleder i byggekomiteen. De sørget 
for å være enige før møtene og det ble et staselig bygg 
innenfor de mulighetene tomta gir. Samtidig gir de mye 
ære til ordfører Ditlef Simonsen som gav dem både ansvar 
og myndighet.

•	 Gjenoppbyggingen	av	Hauketo-Prinsdal	kirke,	det	livs-
synsnøytrale kapellet på Kantarellen og tomten og støtten 
til byggingen av Mortensrud kirke.

•	 Pådrivere	for	at	bydelens	Seniorsenter	i	Prinsdal	skal	bestå.
•	 Bjørg	og	Karin	som	har	vært	tålmodige	hustruer	med	hver	

sine aktive, engasjerte ektemenn og som har ventet mang 
en kveld. Det er dem til ære og mye å takke for.

Fremtid og håp
Ingen av dem har tanker om ikke å fortsette i Bydelspolitikken, så 
når jeg spør om hva de tenker om utvikling og fremtid i Bydelen 
vår, så er meningene klare:
 «Mye i bydelen har blitt det vi både drømte om og har arbeidet 
for», sier de to nokså samstemte,» og det er viktig å arbeide 
videre for integrering mellom de forskjellige kulturene i Bydelen». 
Einar håper at økonomien bedres – den er på mange måter blitt 
minimalisert. Thorbjørn håper at de som kommer etter dem har 
vett til å ta vare på det som er verdt å ta vare på i naturen. Men at 
mye har blitt bra takket være Knoll og Tott – det er sikkert!

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

kjørt bussen der Einar var passasjer, men her møttes de som både 
politiske motstandere og samarbeidspartnere.

Bydelspolitikk i 70-årene
Da jeg spør hvordan de opplevde den første tiden, svarer de 
enstemmig: «Det var kaos uten styring.» Selv om de i planene 
hadde «makt til å bestemme hvor benken i parken skulle stå», så 
hadde de ingen fullmakter. Byplankontoret i Søndre Nordstrand, 
med Grøstad som leder – han drev korridorpolitikk med wiener-
brød og en kopp kaffe – hadde stor og viktig innflytelse.
 Sammen med dem fikk de til Holmlias oppdeling med 
gangveisystemet. Penger til å drive bydelspolitikk fikk de ved at 
Byplankontoret solgte stein og grus fra utbyggingen av Holmlia.
 7 millioner kom det den gang ut av den virksomheten. Thor-
bjørn hadde ansvar for utbyggingen innen helse og barnehager.
 I 1983 ble det opprettet 5 prøvebydeler på den parlamentaris-
ke modellen som byen ledes gjennom i dag – Søndre Nordstrand 
var en av dem.

sammen underveis
 – Hva synes dere om delegeringen dette førte med seg? Thor-
bjørn Hansen svarer kjapt at «da byparlamentarismen ble innført i 
1986, synes jeg at Byrådet fikk for stor makt!» Begge er enige om 
at Bydelsdirektøren, som har både Byrådet og Bydelsutvalget som 
herrer, har en veldig vanskelig posisjon.
 Thorbjørn satt som leder i Bydelsutvalget før han kom inn i 
Bystyret i 1987. Einar Bjerke var i Bystyret 1983 – 1991, men ble 
i 1992 leder i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand med Thorbjørn 
som nestleder. Ved valget 1995 ble Thorbjørn leder igjen. I dag 
sitter de sammen i Bydelens eldreråd der Thorbjørn er leder og 
Einar medlem, mens Einar er leder i Navnerådet. 41 år til nå som 

>
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I HaUKeTO – pRInsdaL

MILJØ-
AMBASSADØRER 

Markus Brage Hongset fra Hauketo og 
Samara Al Moussawi fra Holmlia er 2 
miljøambassadører fra prosjektet «Vårt 
nærmiljø» som har hatt sommerjobb i 
Hauketo Prinsdal området.

Ungdommene må søke skriftlig på jobben og må delta i 
jobbintervju. De får kurs og opplæring og blir delt inn 
i team som jobber sammen i en uke. Etter endt jobbe-

uke får ungdommene en attest som de kan legge ved sin CV.  

Teamet Markus og Samara jobbet den siste uken før skolestart der 
fokus har vært søppel på Hauketo- og Prinsdal-området. Markus 
og Samara gikk med sin tralle og plukkepinner flere steder i vårt 
område og fylte opp noen søppelsekker. De fant også noen store 

hensatte gjenstander og skrot som de ikke fikk med seg. De tok 
bilder med sin mobiltelefon og sendte melding på Rusken-appen. 
Kanskje Rusken i Oslo finner «syndebukken», kanskje må skrotet 
hentes av Kommunen.

Både Markus og Samara sier det gir fin trening og er nyttig 
erfaring med jobbsøknad og jobbintervju når de senere skal ut 
i arbeidslivet. I et oppstartsmøte inviteres også sentrale voksne i 
lokalmiljø og politiker i bydelen. 
– Det er fint å være med i debatten sammen med politikere i by-
delen. Fint å si til politikere at ungdom også bryr seg, sier Markus. 

Hvert team må lage en rapport fra sin arbeidsuke, stå på stand 
noen timer en dag, dele ut rapporten og annet relevant materielle 
samt snakke med folk om prosjektet og fortelle hvor viktig det er 
at hver og en er ansvarlig for eget søppel. Ungdommen appellerer 
til de voksne og får folk til å skrive under på at de ikke skal kaste 
søppel, men plukke opp det de finner. – Vi hjelper til med å lære 
de voksne om søppel, sier Markus.

Markus forteller om sin jobbuke: 
– Sommerjobben har vært lærerik. Jeg har fått et helt annet syn på 
søppel og søppel som ressurser på avveie. Nå legger jeg mye mer 
merke til søppel langs gangveier. Hvordan kan folk bare kaste fra 
seg søppel rett ned på bakken? Søpla skal ikke flyte langs barns 
skolevei. Skoleveien skal være fri for søppel. Vi må alle bidra 
til å gjøre Hauketo og Prinsdal triveligere og hyggeligere. Det 
er ikke bare ungdom som forsøpler, som noen voksne hevder. 
Også voksne bare kaster fra seg. Mange voksne er også flinke til å 
plukke opp søppel, særlig eldre. De voksne må være rollemodel-
ler. Vi har møtt mange positive voksne i jobbeuka vår og får mye 
positiv tilbakemelding for den innsatsen vi gjør.

INTERVJU: LIV JORUNN ERIKSEN

FOTO: LIV JORUNN ERIKSEN
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I gode og 
andre dager
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Ekteskapet har lange og dype tradisjoner i 
alle samfunn – også vårt eget. Selv om mye 
er under forandring i våre dager, er det 
mange som velger å stå fram foran venner 
og familie med sitt ja til hverandre – enten 
det er i kirker, andre livssynssamfunn eller 
hos byfogd eller sorenskriver. 

Cecilie Wærholm og Øyvind Graff giftet seg i Hauketo-
Prinsdal kirke fredag 22. august og Kongeveien har tatt 
en prat med dem om livet, kjærligheten og ekteskapet.

Cecilie og Øyvind
Vi møttes i kirken etter at de hadde hatt sin forberedende prat 
med presten og det er et naturlig spørsmål: Hvem er dere?
 Øyvind forteller at han ble født i 1982 mens familien bodde på 
Furuset. I ungdomsskoletiden flyttet familien til Hosle i Bærum. 
Han tok videregående på Eikeli, har vært militærpoliti i Nord-
Norge og var nyutdannet siviløkonom fra BI i 2008.
 Cecilie ble født i 1983 og har vokst opp i Prinsdal, gått i 
menighetsbarnehagen, på Prinsdal og Hauketo skoler og tok vide-
regående på Manglerud. Så begynte også hun på BI og var ferdig i 
2008. Øyvind arbeider for Microsoft og Cecilie for et PR-byrå.

vi møttes på studentkroa
– Med et godt blikk til h verandre forteller de at de begge lett lar 
seg engasjere. I tiden da BI etablerte seg i Nydalen ble de aktivt 
med i oppbyggingen av Studentkroa. Her fikk de øye på hveran-
dre, kjærlighetens gnist ble tent og de har vært sammen i nesten 
9 år. De bodde på Bjølsen i nærheten av hverandre, men etter et 
par år fant de ut at de var modne for å flytte sammen og har siden 
vært samboere.

den store styrkeprøven
– Vi satset på framtiden da vi flyttet sammen, sier Cecilie. Hver for 
oss hadde vi våre rutiner, nå har mye gått seg til. De er enige om 
at selv om de har mye felles, er de også ulike: Øyvind er realist 
på en positiv måte, mens Cecilie har det best når alle har det bra. 
Øyvind fortsetter: Nå har vi lang erfaring i å leve sammen og me-
ner vi er gode på det. Vi har gjort ferdig utdanning, begge har vi 
opplevd strevet med overgangen fra studier til fast jobb. Dessuten, 
sier Cecilie, har vi gjennomgått den store styrkeprøven for et par: 
I ett år har vi pusset opp leiligheten der vi bor! Begge smiler godt 
og er tydelig fornøyde.

Hvorfor gifte seg?
– Tiden er moden for det – Øyvind er raskt frampå. – Vi kjenner 
hverandre, vi er ferdige med utdanningen og vi ønsker å leve 
sammen. Cecilie fortsetter – Det oppleves fint å legge et livslangt 
løp – et evig valg, liksom. Og vi har bare fått positive reaksjoner fra 
venner og familie på at vi gifter oss. – Om det blir noen forskjell fra 
å være samboer? – De er enige om at mye i hverdagen vil være det 
samme, men at ekteskapet for dem styrker opplevelsen av å være 
en familie som tilhører hverandre. Vi gifter oss av kjærlighet og den 
er verdt en tydelig feiring av at vi hører sammen.

Om å gifte seg i kirken
– Hauketo-Prinsdal kirke er min kirke, forteller Cecilie. Jeg gikk i 

barnehage der og var med i barneklubben Prinsdalslilja. For meg 
er det som om å komme hjem. Og da jeg leste intervjuet med 
presten Kjerstin i Kongeveien for et år tilbake, kjente jeg at dette 
er min prest. Øyvind tilføyer – kirken er et koselig sted og gir 
gode rammer for et bryllup. – Vi hadde en god prat med presten 
– hun ville bli kjent med oss. Vi øvde på det praktiske og har gjort 
våre valg i seremonien – litt glad sang og musikk. – Det kribler 
litt, sier Cecilie, men kjennes riktig, avslutter Øyvind.

et stort og viktig Ja
– I seremonien sier dere ja til å elske og ære hverandre i gode og 
onde dager, hva tenker dere om det? Det blir stille – før Øyvind 
faller inn: Livet går jo ikke på skinner, så kjærligheten må favne alle 
slags dager. Så snakker vi litt sammen om hvordan de har opplevd 
ekteskap og kjærlighetens utholdenhet i egne familier. – Kanskje 
kjærligheten er alltid å velge trofastheten, spør jeg. – Det høres litt 
for enkelt ut, sier de samstemt. – Kjærligheten handler både om å 
ønske og å ofre seg for at den andre skal ha det bra, sier Cecilie. 
Den er å være glad i noen på en annen måte, gjøre noe for den 
andre, finne på noe sammen, skape trivsel for hverandre, mener 
Øyvind – mer handling enn ord. Men vi sier ja til en livslang 
kjærlighet sammen, avslutter de og ser lykkelige på hverandre.

ekteskapets utfordringer
– Øyvind og Cecilie er klare på hva som er ekteskapets store 
utfordring i dag. Det handler om å få ting til å henge sammen og 
å gjøre gode prioriteringer. Både jobben og privatlivet har sine 
utfordringer og i vår tid snakkes det mer om å lykkes i jobben enn 
om å gjøre valg for å være hjemme med barna. 
 – Samfunnet legger liksom opp til at begge må jobbe, sier Øy-
vind, dermed havner vi lett i materialismen. – Følgene blir gjerne 
at vi ikke så ofte tenker over andre muligheter og livets store 
prioriteringer for hjem og familie kan fort komme i andre rekke. 

gode drømmer for fremtiden
– Vi drømmer om å være en lykkelig familie som har det godt 
sammen, sier Cecilie. Om de har noen plan for å få det til? – Vi 
tar livet som det kommer, fortsetter Øyvind. Vi har mange felles 
interesser og venner. Vi er omtrent like rotete, så hverdagen går 
greit. – Vi er godt samsnakket, tilføyer Cecilie og er gode på å 
gjøre ting vi liker sammen: God mat, dra på tur og vi elsker opp-
levelser med dyr. Derfor går bryllupsreisen på safaritur til Kenya. 
Vi reiser dagen etter bryllupet.

den store dagen
– Med litt støtte herfra og derfra betaler de bryllupsfesten selv, 
og da den store dagen opprinner, er alt planlagt og kirken fylles 
av familie, slekt og venner i pratsom forventning. Litt over tiden 
stemmer orgelet i med Bryllupsmarsj av Mendelssohn og Cecilie, 
kledd i flott, hvit kjole skrider langsomt inn geleidet av sin far opp 
mot Øyvind som ser beundrende på sin brud. Det synges gode 
sanger, leses viktige tekster for livet og presten taler varmt til de to 
om at kjærligheten handler kanskje ikke så mye om ordene, men 
mer om de små og store handlingene som også betyr: Jeg elsker 
deg. Foran alteret og alle oss som er til stede lyder klare JA til 
hverandre og den livslange kjærligheten. Etter bønn og velsig-
nelse vandrer de to til tonene av Wagners brudekor, hånd i hånd 
ut, godt rustet for videre liv. Vi er mange som ønsker Cecilie og 
Øyvind et godt og velsignet liv i gode og andre dager.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK >
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•	 Bestem en dato og ta kontakt med Kirketorget eller lokal-
kirken.

•	 Nødvendige papirer å fylle ut finnes på nettet.
•	 Om dere bor eller har tilhørighet til Hauketo og Prinsdal, 

følger kirke, prest og organist gratis med, også om dere 
velger en annen kirke i Søndre Aker Prosti.

•	 Ønskes en kirke utenfor prostiet, må dere skaffe prest selv.
•	 Presten inviterer til samtale når tiden nærmer seg. Ønsker 

dere en prat før, så ta kontakt.
 
Lykke til!

Hvorfor gifte seg?

 – Jeg tenker at det å gifte seg er en flott og viktig avgjørelse, 
sier Kjerstin. De fleste som gifter seg i dag har vært samboere i 
kortere eller lengre tid. De gifter seg fordi de søker en trygg ram-
me og solid basis for fremtiden, kanskje særlig når de har barn 
sammen. Noen par har så store barn at det er barnas spørsmål 
om hvorfor de ikke gifter seg, som er avgjørende. Men jeg tenker 
også at festen, og det å stå fram for familie og venner med et ja til 
hverandre, er noe flott å gå videre med. Dessuten – alle trenger 
Guds velsignelse og bønn for sitt samliv, og det får de i kirken.

Mange venter en stund?
 – Mange vil prøve ut samlivet først, fortsetter soknepresten, 
men særlig yngre par utsetter et mulig bryllup fordi de vet og 
har hørt at et bryllup ofte blir kostbart. Men kanskje kunne man 
senke lista litt og likevel lage en flott fest med familie, slekt og 

venner. Noen velger en enkel ekteskapsinngåelse og feirer 
festen siden.

Hva betyr ekteskapet som ramme for 
samlivet i dag?
 – Kjerstin tenker litt – alt skifter så fort i vår tid. I en slik 
tid tror jeg det er viktig å ha tradisjoner som følger de 
lange linjene over år. Ekteskapet står i en slik tradisjon. 
I eldre tid var det nok mye tvang ved ekteskapsinngå-
elser. I dag velger vi hverandre og da er det flott og 
bekreftende å stå fram med et løfte om å elske og 
ære i gode og onde dager.

vier du fraskilte?
 – Livet tar så mange svinger og livet 

blir ikke alltid slik vi håpet på – selv med 
de beste intensjoner. Jeg vier fraskilte, men 
samtidig er det viktig å få sagt at det som 
skal skje i et bryllup er sant – intensjonen 
er at ekteskapet skal være livslangt.

Med noe ekstra
Det går an å gifte seg både hos 
byfogden, i en ambassade eller i 
kirken, men hva er det beste ved 
å gifte seg i kirken? – spør jeg. 
Kjerstin smiler litt – jeg tror det 

er det man får ekstra: At man blir bedt for og får Guds velsig-
nelse. For mange handler valg av sted om rammene rundt selve 
bryllupet. Derfor søker mange i tillegg til de gamle, tradisjonelle 
kirkene. Kirkerommene er ofte vakre – også det i Hauketo-Prins-
dal kirke. I kirken har vi gode ressurser med tid og anledning til å 
planlegge sammen med paret som skal gifte seg.

Hva snakker du om med de som skal gifte seg?
 – Flere ting, forteller Kjerstin. For det første er det viktig å bli 
kjent med paret og hverandre, seremonien blir best da. Så snak-
ker vi om hvorfor har du valgt den du skal gifte deg med. Litt om 
kjærlighet og om hvorfor nå, hvorfor kirken og om livet de står i 
og har rundt seg. Og selvsagt handler også samtalen om det prak-
tiske, om valg av sanger, tekster og liturgi og om hvem som ellers 
skal være med i seremonien. Vi øver også.

Hva ønsker du å formidle i en vigsel?
 – Det blir stille en stund. – Det er et stort gap mellom gam-
mel og ny tid og et kulturelt gap jeg gjerne vil bygge bro over, 
begynner Kjerstin. Så jeg spør meg selv: Hva betyr det å gifte seg 
i dag? For meg er svaret å løfte dagen opp fra det alminnelige og 
samtidig knytte det som skjer i kirken til hverdagen. Da er kjærlig-
het mer enn bare ord – det er også handlinger. Derfor prøver jeg å 
flette inn at kjærlighet har med Gud å gjøre.

TEKST OG FOTO:  SVEIN-ERIK SKIBREK

Om bryllup
og ekteskap
Det er vel ikke mange blant oss som møter så  
mange ektepar og samboende på nært hold som  
presten. Vi tar en prat med soknepresten vår, Kjerstin 
Jensen, om bryllup og ekteskap.

>

> når dere ønsker å gifte  
 dere i kirken
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denne høsten la prinsdalsjenta bak seg ett år i Gardens 
musikk-, signal- og drillkompani. Et år med blant annet 
oppvisning foran 20.000 tilskuere, vestlandsturné, og 

et to uker langt oppdrag i franske Normandie, i forbindelse med 
70-årsmarkeringen av D-dagen under andre verdenskrig. Og ett år 
med timesvis av knallhard terping.
 – Det er mange uforglemmelige opplevelser og mye reising i 
inn- og utland, men det er ikke bare kos med denne tjenesten. 
Dagen bestod i å stå opp kl.6, så vasking, etterfulgt av timesvis 
med terping på marsjformer, marsktekniske ting, våpenhåndgrep 
og detaljer knyttet til tjenesten, sier 20-åringen.

Representerer norge og Forsvaret
Hun merket fort hvorfor det var så stor fokus på trening fra starten av. 
 – Garden er en stor representasjonskilde for både Norge og 
Forsvaret. Vi brukte omtrent et halvt år på å øve inn alt, noen 
ganger med øvingsdager fra kl.6 til kl.20, sier Anne.
 Muligheten ble til etter en årrekke med saksofon i Prinsdal 
skolekorps, og musikklinje på videregående. 

korpserfaringen  
gav anne 
drømmeår  
i Garden

– Dette er en mulighet jeg ikke an-
grer på at jeg tok. Det er utrolig hvor 
mye kult vi har opplevd i løpet av 
bare ett år, sier Anne.

Ivar Bergundhaugen, første-
mann fra prinsdal skolekorps i 
garden (1995): 
– Det er ingenting som topper det å være gardist 
og en del av av det som skjer ute på arenaen. 
Fremdeles i dag, som nestkommanderende ved 
Luftforsvarets befalsskole og med 18 års tjeneste 
i Forsvaret, hender det jeg tenker tilbake på hva 
jeg nok anser som noe av det mest innholdsrike 

og minneverdige jeg har vært med på.

Terje Thorvaldsen (1997): 
– Garden ble et fint punktum på en 13-års lang 
korpskarriere, som startet i Prinsdal. En fin måte 
å avtjene verneplikten på. Det kreves mye tre-
ning og mye tålmodighet, men når en ser resulta-

tet av en drill, konsert eller en marsjparade, så er 
det verdt det. Jeg spiller fortsatt trommer daglig, 
gjennom band og utgivelse av egenprodusert 
musikk. Det høye nivået som forventes i Garden 
og fokuseringen på det perfekte til minste detalj, 
er noe jeg har tatt med meg videre og bruker 

som mål for alt jeg gjør innen musikk.

Lise arnesen (2010/2011): 
– En fantastisk tid hvor jeg lærte mye om meg 
selv og hvor grensene mine er. Vi levde tett 
innpå 80 andre mennesker i en lengre periode, 
og lærte mye av det. Vi trente 4-5 ganger i uken 
(løping, styrke, etc), hadde totimers musikkø-
velse mandag – fredag, trening stod i alt fra 4-6 
timer dagen i rekruttperioden, men siden du 

deler disse opplevelsene med så mange, så er 
det ikke så hardt som det høres ut. Og det var 
fantastisk å få sitte på i et Herkules-fly for første 
gang, da på vei til Tyskland. 

Camilla nordahl (2012): 
– På Norgesturneene fikk jeg kjenne på følelsen 
av å være en del av noe stort og noe som blir satt 
stor pris på. I tillegg til de spennende reiseopp-
levelsene, lærte jeg virkelig å stå opp tidlig om 
morgenen, disiplin, orden og hvilket resultat 
man kan oppnå hvis man jobber hardt for noe 
sammen. Å ha ett år med jevnaldrene som deler 
samme interesse for musikk, var en opplevelse 
i seg selv, og det tok ikke mange månedene før 
troppen føltes som en familie. 

DISSE HAR OGSÅ VÆRT I GARDEN:

 – Jeg hadde spilt saksofon i mange år og tenkte det var dumt 
å gi meg for å starte på høyere utdanning uten å prøve noe annet 
enn skolekorps. Jeg ble tipset om at musikktroppen var en stor 
opplevelse, men visste altfor lite da jeg søkte meg inn hit. Jeg fikk 
et lite sjokk da tjenesten startet, sier 20-åringen, som ble tidenes 
femte musikant fra Prinsdal skolekorps i Garden.

Tar flere utfordringer uten problemer
Denne høsten har Stine Aanvik (19) fått muligheten, noe som 
sikrer fjerde året på rad med Prinsdal skolekorps-musikanter i 
Garden. Det vil gi nyttige erfaringer for livet, mener Anne.
 – Man lever veldig tett innpå hverandre, og lærer mye om å ta 
hensyn til hverandre, samarbeide og spille hverandre gode. Jeg 
har også blitt sterkere både psykisk og fysisk, og tar nå flere utfor-
dringer uten problemer. Mange utfordringer som jeg ikke ville tatt 
før, sier Anne.

TEKST: ANNE-LISBETH ØSTENHEDEN OG KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

FOTO: PRIVAT
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Åpen  
aktivitetsdaG

Lørdag 6. september var hele Dalen samlet til åpen aktivitetsdag i 
flott høstvær i Prinsdal idrettspark og ved stallen. Det gjenstartede   
  Fritidsrådet og Hauketo IF hadde greid å samle det meste av 

Dalens foreningsliv, som stilte med stands, fremvisninger på scenen og 
andre arrange-menter: Idrettslaget med fotball, håndball, landhockey, 
innebandy, ball i hatt og orienteringsløp, Mudo med oppvisning, Sange-
riet, Skolekor – og korps, pensjonistforeningen, Lions, Kiwanis, Orienten 
galleri, Oslo danse-studio, Velforeningen, Kvinne- og familielaget som sto 
for kafeen, Stallen, Menigheten og mange flere. Dalens eget rockeband 
spilte og det var loddtrekning med masse flotte premier og matserve-
ring fra flere boder. (Kongeveiens journalist måtte ha to runder med en 
deilig hjemmelagd kylling karri med ris.) Folk kunne gå rundt og få et 
godt inntrykk av hva som skjer lokalt og hva de selv kan bli med på. Det 
var selvsagt også muligheter for å prøve aktiviteter selv, få ansiktsmaling, 
klemme den store papegøyen som gikk rundt eller bare sosialisere og se 
på livet. En flott dag – vi håper og tror dette blir en tradisjon! 

TEKST: KNUT G. SANDAL   FOTO: MANGE
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k
ong

eveiens lokalhistoriske «hjørne«
Kongeveien i 30 år
Vi fortsetter å bla i gamle utgaver av 
Kongeveien – ca 30 år etter 1. årgang.

 
velhuset påbygget
Utover vår og sommer i åpningsåret kunne vi bla lese om 
at Velhuset var bygget på. Den store salen med kjellerloka-
ler som nå er en kjent og selvsagt del av huset var flun-
kende nytt som påbygg i 1985. Kongeveien forteller også 
at Deichmanske Bibliotek hadde en liten filial i kjelleren, i 
tillegg til blomsterbutikk og frisersalong. Daværende leder 
Arne Nielsen forteller til bladet at Velforeningen har ca 400 
medlemmer dette året.

stor lokal aktivitet
Gjennom de første numrene av Kongeveien står distriktet 

fram med et meget aktivt fritidstilbud. Mer enn 20 lag, akti-
viteter og foreninger listes opp med kontaktadresser!
 
Tennisbaner på vei
I en av de første utgavene i 1985 leser vi også om at ideen 
om tennisbaner i Prinsdal tar form. Aase Jahren fra gym-
gruppa i Hauketo Husmorlag blir intervjuet om planene, 
før verken tomt eller økonomi er på plass.. Nå har banene 
som kjent ligget der som et fullt og flott anlegg i mange år.
 
Mellom kirkelige tema-innslag og menighetsstoff kommer 
også gjengangere som alltid har vært aktuelle i bladet: 
«Grønliåsens bevaring», lokalhistorie om veier og steder i 
strøket, og nye utviklingsplaner for området

TEKST: PER FROGNER

et glimt fra Hauketo IF's ski-
skole på Lerdalsjordet i mars 

1954. Bildet er tatt der jordets 
sydvestre hjørne var – ved Ber-
glyveien 4. To som har betydd 
meget for HIF, -nevnte «Ergo», 
med topplue, og Arne Chris-
tensen står med fanen, og foran 
sitter de spreke «skitantene». 
Kjenner du igjen noen av dem?

dette er en «billett» til et terrengløp med 
påfølgende dans og premieutdeling i 

Prinsdal Vel i mai 1938.

Hauketo I.F. blir 90 år om tre år. – Jeg skal vise dere tre 
små glimt, tilfeldig plukket ut fra de 87 år som er gått.   
TEKST: TORE BURUD

dette glimtet er viet noe helt 
spesielt, og er Reidar G. 

Andresens adkomstbevis til Oslo 
Østbanestasjon i november 1944 
– på norsk og tysk! Andresen, el-
ler «Ergo», som han ble kalt, var 
idrettsforeningens kasserer i flere 
tiår og en av foreningens stiftere.
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Pilegrim – hvilegrim

ikke så vanskelig å snakke personlig og undrende om livshistorie, 
gleder og smerter, tro og tvil. Nye vennskap oppstår og tanker  
byttes og prøves.

gå alene 
Noen dager ble det naturlig å gå noen timer alene. Når gjør jeg 
ellers det? Nesten aldri. Tankene finner også sin egen rytme da 
og legger ut på vandring. I lange strekk av gangen er oppmerk-
somheten på familiemedlemmer, minner, framtid, arbeid, tro og 
tvil. Og noen ganger glir tankene inn i bønn – eller bare en god 
stillhet der kroppens rytme og beinas skritt løfter meg fram uten 
at noe skal rekkes. Jeg går så langt jeg vil. Jeg tenker så langt 
jeg vil. Da kjennes det nesten slik at uansett hva som finnes i 
en fjern katedral langt der framme, så er det nesten en hellig 
handling å bare være underveis også. Kroppen går – sinnet hviler 
– pilegrim blir «hvilegrim».
 Pilegrimsvandring handler også om gnagsår, vannblemmer, 
utmattelse, dårlig vær, og feiltreff på på vandringsruta. Men slik 
er jo livet også. Sjeldent bare sol og glede. 
 Pilegrimspasset med mange stempler viste tilslutt at vi hadde 
gått langt. Det kjentes naturlig: En frisk kropp er laget for å gå,  
og kan gå nesten så langt som helst med hvile og mat underveis.  
Sliten? Ikke veldig. Mer dette: Kroppens vandring kan være  
sjelens hvile: Pilegrim er hvilegrim. 

TEKST OG FOTO: PER FROGNER

"Jeg går. Setter det ene beinet foran det 
andre og trasker i vei. Finner et tempo som 
passer til form og temperatur og går. Foran 
meg ligger en merket sti på ca 20 kilometer 
hver dag i en uke. Og det er stort sett det 
jeg skal gjøre den uka. Gå fra et sted til et 
annet. Vandre. Tenke. Samtale med de jeg 
går sammen med. Jeg er pilegrim."

Vi starter hver morgen med en kort samling i kirken på stedet der 
vi har overnattet. En kort tekst for dagen, en vandringssang – et 
lys – litt stillhet – og så ut på veien.
 Vandringsfolk trenger mat. Lunsjen tas like gjerne på en plan-
kestabel bak en låve som på kafe, og når beina ber om hvile er 
det godt å bare legge seg i enga noen minutter. Dette var hverda-
gen min en ukes tid på forsommeren. Jeg var på pilgegrimsvand-
ring. Min etappe gikk sør i Frankrike, i den såkalte caminioen, 
«den lille veien» i retning Santiago de Compostella – et av 
Europas viktigste pilegrimsmål. Tråkket opp av tusener av søkende 
mennesker i hundrevis av år.
 
Hva er målet? 
Jeg gikk ikke helt fram dit. Det tar flere måneder å gå helt til 
Santiago. Slik sett nådde verken jeg eller mine medvandrere målet 
denne gangen. Men hva er målet for en pilegrim? Historisk var 
det nok botshandlingen – å gå med mye strev og møye helt fram 
til et helligsted og knele der i bønn om tilgivelse, helse – eller et 
under.
 For vår tids pilegrimer er det å være underveis mot målet like 
viktig, og slik opplevde jeg det disse vårdagene i det franske land-
skapet. Å gå veien mot et hellig mål gjør noe med tanken og krop-
pen og fellesskapet til oss som er underveis. Pilegrim betyr visstnok 
«fremmed». Og vi var vandrere i fremmed flott landskap. Men vi 
var også vandrere i hverandres liv. De som har slått seg sammen 
som pilegrimer åpner seg for hverandre. Etter noen timer er det 



Kongeveien    14

på konfirmasjonsleir
Årets konfirmanter trodde ikke sine 
egne øyne da en konfirmasjonsleder 
plutselig gikk ned på kne og fridde, 
før han inviterte hele leiren på vielse 
og bryllupsfest.
 – Det var utrolig kult og veldig overraskende. Vi satt og spiste 
lunsj, da Simen (konf.leder, red.anm) plutselig begynte å synge og 
satt seg ned på kne foran en annen leder. Vi hadde fått beskjed om 
å ta med penklær på leiren, men jeg hadde aldri sett for meg at det 
skulle brukes til dette, sier konfirmant Daniel Frøne (15) og tenker 
tilbake på den spesielle dagen på konfirmasjonsleiren på Tjellhol-
men i sommer.

Bryllups-
overraskelse 

 Det gikk riktignok ikke lang tid før konfirmantene skjønte at de 
var med i en dramatisering av et bryllup. Men at dagen skulle ende 
så gjennomført, så de ikke komme. 
 – Jeg fikk helt sjokk, før jeg skjønte at det ikke var sant. Etter 
frieriet, gikk vi til kapellet der vi hørte på forberedelsessamtale med 
prest, etterfulgt av skikkelig vielse, før vi dro videre til festmiddag. 
Vi fikk til og med brudekake, sier Sara Othilie Rusånes Østenheden 
(14).
 Konfirmantene var senere på dagen med da «brudeparet» tok et 
byks i tid, og konfirmerte sin egen sønn, før de tok et nytt byks, og 
var med på begravelse.
 – Det var en utrolig dag. Hele året har egentlig vært veldig kult 
og lærerikt, sier Sara Othilie.
 Denne høsten ble 24 ungdommer konfirmert i Hauketo og 
Prinsdal kirke, som markerte avslutningen på konfirmasjonstiden 



Årets konfirmanter
HAuKETO-PRINSDAL  
KONFIRMASJONSGuDSTJENESTER

søndag 21. sept kl 11 
Andreas Ek
Eskil Fotland Aaseng
Filip Lalande
Fredrik Aamodt Nilsen
Marie Oksanen Myrbraaten
Sander André Lier
Sara Østenheden >
Erling Voldsrud

søndag 21. sept kl 13
Alexander Baltzersen
Andrine Fiskum
Benjamin Parr
Daniel Eide Frøne >
Didrik Rabben Wessmann
Eirik Høyheim
Hannah Arnesen
Hanne Caroline Rolstad
Henriette Felix
Jacob Rosendal Haugstad
Joakim Selsbak
Mats Neegaard
Sebastian Nygaard Johansen
Sigrid Steinnes Norby 
Sigurd Overholt Magnussen
Tobias Kjølås Jørgensen 

som startet i januar. Noen av høydepunktene som trekkes 
frem er påskeleir til Bjorli Høyfjellshotell, egen revyopp-
setning, lørdagsfestival i kirken, flere helgeturer, de mange 
dedikerte lederne, kreative opplegg med bibelundervis-
ning og samtale om et liv med gudstro, sommerleir til 
Tjellholmen, og ukentlige torsdagsaktiviteter i kirken.
 – Det har vært et ganske intenst år, der vi har vært mye 
sammen. Jeg har lært mye om andre, og jeg har lært mye 
om meg selv. Jeg har blitt tryggere på at det er bra å stå for 
noe, og at det lov å ha egne meninger. Mine meninger og 
tanker er verdifulle, avslutter Sara Othilie. 

TEKST: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

FOTO: UNGDOMMENE

Konfirmantbildet er tatt av nordstrandsfotografene
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Tårnseilerne tilhører slekten seilere, og er ikke i slekt med svalene, 
men de ligner. Det latinske navnet antyder: «uten bein». Det er ikke 
helt korrekt for beina er meget korte, nærmest noen klør. De kan 

ikke sitte på bakken eller på en ledning slik svaler gjør. Hvis de lander må 
de slippe seg ut og ned for å få luft under vingene. Fuglekassene bør derfor 
henge minst 5 meter over bakken. 

Seileren er kanskje den fuglegruppen som er mest tilpasset et liv i luften. 
De både spiser. drikker og sover mens de flyr. Til og med parringen foregår 
i lufta. Det er bare noen av falkene som kan fly fortere. Seilerne kan endre 
formen på vingen utfra hva slags situasjon de er i. Hvis de trenger å hvile 
eller glidefly lange strekninger, brer de ut vingene maksimalt for å få bedre 
løft. Hvis de derimot trenger å fly raskt og gjøre skarpe svinger for å jage 
insekter, stryker de vingene bakover som et jagerfly.

Ved å studere tårnseileren kan forskerne få kunnskap til å bygge framtidas 
fly med vinger som forandrer form, såkalte morfende vinger. Dette har blitt 
brukt på jagerfly. Vi mennesker prøver å etterligne det naturen har fått til i 
en kropp som bare veier 40 gram. Men de tekniske vanskene med å lage 
vridbare vinger og den ekstra vekten har gjort at nyere fly foreløpig ikke har 
denne finessen.

Tårnseileren har en høy lyd, nesten et gledeshyl, som de framfører i stor 
fart, der de suser uforsvarlig langs hustakene. Det virker som de konkurre-
rer om å fly fortest og hyle høyest. For meg er dette lyden av sommer. Hvert 
år ser jeg fram til mai, for da er de tilbake med sin luftakrobatiske glede. 

TEKST: HELGE E. VIKEN  BILDE: ©FOTOVIKEN.NO

en svale 
gir ingen  
sommer
Men for en sommer, og med så mange svaler. 
Svaler er facinerende fugler, spesielt den som 
het tårnsvale, nå heter den tårnseiler. 

>FaKTa

Tårnseiler: Apus apus

Lengde: ca 18 cm

Vingespenn: ca 40 cm

Vekt: ca 40 gr

Farge: brunsvart, bortsett fra strupen, 

der den har en lys flekk. 

Utbredelse: stort sett hele Europa,

bortsett fra Island

Kan være i luften opptil tre år 

Alder: kan bli 21 år. 

Overvinter syd for ekvator. 

Maks fart: 220 km/t
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Hendt siden sist

Sommerferien er i gang og 21 gutter pluss 
voksne ledere står spente på flyplas-
sen i Port Elisabeth i Sør-Afrika etter en 
24 timers reise fra Oslo er unnagjort. To 
timer til i bil fra Port Elisabeth venter før 
fotballgjengen er på plass på farmen Glen 
Boyd utenfor Grahamstown. Der skal 
gutta bo i et inngjerdet område, sikret med 
strøm. Utenfor gjerdene ligger reservatet 
fullt av dyr som de fleste i Norge bare kan 
drømme om å få se.
 De neste dagene skal G14-laget fra 
Hauketo spille en turnering mot de lokale 
lagene i slummen. Da laget ankom stadion 
ble de møtt med humpete gressletter med 
kubæsj og mål uten nett. Etterhvert kom 
lokalklubbens trenere med fiskenett som de 
festet til målet. Likevel ble det vanskelig for 
dommeren å se om ballen gikk inn eller ut, 
men det viktigste var opplevelsen gutta fikk 
ved å møte lokale gutter som bor enkelt og 
spiller verken med sko eller leggskinn.

Ferden bar videre 
til safarireservatet 
Pumba, der gutta fikk 
se hvite løver, sjiraf-
fer, villsvin, flodhest, 
sebraer, ja stort sett alt 
du kan finne av dyr i 
Sør-Afrika. Da de hvite 
løvene passerte holdt 
både flere spillere, 
trenere og foreldre 
pusten, for beskjeden 
reisefølget fikk var 
klar: Du må aldri finne 
på å reise deg i bilen, 
hvis ikke kan det gå 
gæli. Spesielt når en 
av "The Big Five" var til stede: løver, leo-
parder, neshorn, bøfler og elefant. Alt fikk 
gutta se i løpet av turen.
 Hauketo G14 hadde en veldig fin fot-
balltur til Sør-Afrika, og vi er både stolte, 

takknemlige og veldig fornøyde etter en 
åttedagers tur til andre siden av verden.

TEKST: WILLIAM NAHAS

FOTO: HEIDI GRINDE RINDING

Snorklipping, taler og ei enorm kake 
formet som moskeen var innslag i den 
storslåtte innvielsen av Tauheed Islamic 
Centre på Hauketo 1.juni. Imamer fra 
hele Europa og reisende fra Canada 
kom for å feire den første moskeen for 
shia-muslimer i Norge. Kirken stilte med 
menighetsrådsleder og sokneprest fra 
Hauketo-Prinsdal, sokneprest fra Holmlia, 
prost Eigil Morvik og kristne venner av 
imamene. 
 En gruppe barn klippet snora før alle 
gikk inn i moskeen. I den store salen var 
det resitasjon av Koranen og flotte taler og 
hilsener. To ting tenker jeg kjennetegner 
Tauheed Islamic Centre: Et tydelig ønske 
om toleranse og dialog, og en usedvanlig 

gjestfrihet. Siden moskeen er et frem-
med landskap for mange – så lurer en på 
hvordan man skal te seg. Men fra man går 
inn, blir man tatt vare på som gjest, og 
lederne i moskeen understreker at hvem 
som helst kan få en omvisning. Imamene 
er tydelige på at moskeen skal være aktiv i 
bekjempelsen av ekstremisme. I den store 
demonstrasjonen mot ISIL som var i Oslo, 
var imamene på Hauketo i første rekke. 
Det er viktig for lokalmiljøet! 

Vi gratulerer Tauheed Islamic Centre 
med moskeen, og ønsker et fortsatt godt 
samarbeid!    

KJERSTIN JENSEN

innvielse av moskeen

Hauketo Fotball G14 i sør-afrika

Onsdag 25. juni dro hyggetreffet på utflukt 
til Sjømannskirken på Bygdøy. Med strålen-
de sol, og temperatur godt over 20 grader, lå 
alt til rette for fine timer i vakre omgivelser. 
Innledningsvis fikk vi informasjon om Sjø-
mannskirkens historie og dens nåværende 
bruk. Det gjorde inntrykk da vi fikk høre at 
kirken og den flotte tomten skal selges. 
 Vi fikk servert gode, ferdigsmurte rund-
stykker som gikk ned på høykant og tid til 
en god prat i sola. Vafler hører hjemme i en 
hver sjømannskirke, og Sjømannskirken på 
Bygdøy er intet unntak. Vi avsluttet dagen 
med allsang før minibussen brakte oss alle 
trygt tilbake.
 Takk for turen – vi gleder oss allerede til 
neste års sommerutflukt!

TEKST: ØRJAN KALMAR FRØVIK

Utflukt med 
hyggetreffet 
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OPPSLAGSTAVLA
vel- 
kommen  
til pasta-
messe!
I høst kommer nye pastames-
ser for liten og stor. Det er 
PASTAMESSE: 23.september, 
28.oktober og 25.november

velkommen!
 

Ønsker du skyss  
til søndagenes guds-
tjenester i kirken?
 
Vi henter deg! Legg igjen en 
talebeskjed på  tlf. 99 41 95 55, 
eller ring søndag mellom kl. 
10.00 – 10.30.

Med vennlig hilsen  
Diakonien i  
Hauketo-Prinsdal kirke

InnsKRIvIng av  
Konfirmanter – 2015 
Er du klar for en «once-of-a-lifetime experience»? Bli med  
på konfirmasjonsopplegget i Hauketo-Prinsdal kirke! Alle  
9-klassinger er invitert, selv om du er kristen eller ikke!   

«Jeg kommer ikke fra en kristen familie, men alle vennene 
mine snakket så varmt om Sjibbolet og konfirmasjonstiden. 
Jeg er så nysgjerrig av meg at jeg bare måtte sjekke det ut, selv 
om jeg trodde kirke og konfirmasjon var dødskjedelig. Jeg har 
ikke angret ett sekund, dette året har vært bra for meg» sier 
Emma Othilie konfirmant 2013.

Sjekk ut konfirmanttiden på: «Infomøte og smakebit på 
konfirmasjonstiden 2015» torsdag 20.november 2014, kl.18-21 
i Hauketo-Prinsdal kirke.

Se oss på YouTube! Søk på: ”Bli konfirmert i Hauketo-Prinsdal 
kirke”. Vi tror heller ikke du vil angre ett sekund slik Emma sier! 

BÅLdag I gRØnLIÅsen
Tradisjonen tro – første lørdag i Oktober er det båldag i  
Grønliåsen. Vel møtt lørdag 4. oktober kl 12

HYggeTReFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
Hyggetreff følgende tirsdager høsten 2014:  
Tirsdag 14. oktober, 11. november og 16. desember

Alltid god underholdning, mat og tid – ta gjerne med en venn!
Klokkeslettet er 11.30-13.30 i menighetssalen. Velkommen!

MILK – Lederkurs for 
ungdom
n  Er et MINI lederkurs spesielt tilrettelagt for fjorårskonfirmanter

n  Styrker troens liv

n  Danner et grunnlag for å videreutvikle en lederidentitet

n  Gir deg muligheter som minileder i ungdomsarbeidet eller  
 andre arbeidsfelt i menigheten

n  Stimulerer og utfordrer hele mennesket med ånd, sjel og kropp

n  Kurslederne gir veiledning, opplæring og omsorg

n  KFUK-KFUMs kursbevis er bra for CV-en din!

Kurset består av fem inspirende kveldssamlinger 7 okt., 4 nov., 
2 des., 6 jan., 3 feb., og en hyggelig helg i Østmarkskapellet 6-8 
feb. 2015.  

Ta en brosjyre i Hauketo-Prinsdal kirke og meld deg på 
innen 1.okt!

Holdes i Hauketo-prinsdal kirke lørdag 29. 
november kl. 10 – 15.
Hold av dagen – nærmere kunngjøringer følger!

Ønsker du å bidra med noe som kan selges eller loddes ut, så 
tar vi gjerne i mot. Ta kontakt med Kari Tellefsen tlf 95796956

ÅRETS JuLE-
MESSE OG  
JuLEVERKSTED
FOR LITen Og sTOR 
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HaUKeTO-pRInsdaL KIRKe Inviterer til

BaBYsang
Hver tirsdag kl. 11:00–12:00

”La oss gynge lite grann”

for hjemmeværende 
mødre, fedre og besteforeldre 

med små barn fra 0-1,5 år.
Semesteravgift kr 250.-. Drop in kr 40.-

ÅPEN KAFE med lunsj  
til hyggelige priser etterpå.

Velkommen!

Åpen kafè 
Hver tirsdag kl. 12:00 – 14:30 i Hau-
keto- Prinsdal kirke. 

Her kan man kjøpe en god suppe med 
tilbehør, samt kake eller vaffel til kaffen 
for en rimelig penge. Det er mulighet for 
en god samtale ved bordet hvis du ønsker 
det. Alle er velkommen!

Forsangere i kirken
Er du glad i å synge? Bli med som forsan-
ger i kirkens gudstjenester. Ta kontakt med 
Åslaug Hegstad, kantor i kirken

Tlf: 95772926/E-post: aslaug.hegstad@
oslo.kirken.no

KOngeveIen  
sØKeR annOnse- 
MedaRBeIdeR
Kongeveien er et viktig bidrag til lokal- 
miljøet i Dalen. Nå trenger vi en som 
kan selge annonser og følge opp de 
annonsørene vi har.

NOE FOR DEG?
Kontakt Svein-Erik Skibrek
Tlf 90936639

nÆRTUR – aKTIv I 100 - HaUKeTO

Bli Med Ut på tUR!
HVER TORSDAG KL. 11.00. 

OPPMØTE VED LERDAL BHG (Prinsdal)

Turansvarlig Åse tlf 90741785

  dnT Oslo og Omegn                   www.dntoslo.no                 FRIsKLIvssenTRaLen
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Det kan bli den vakreste konserten på svært lenge i Hauketo-Prins-
dal kirke allehelgensdag 2. november. To av Norges mest lovende 
jazzmusikere inviterer sammen med koret Prinsdal Sangeri til kon-
sert med «Salmer og jazz i stillhetens og håpets rom» kl. 19.00

Det er duoen Gunnar Halle (trompet) og Espen Eriksen (klaver) som legger det  

instrumentale grunnlaget i konserten. De har markert seg blant de mest uttrykks- 

fulle blant tidens norske jazzmusikere, og er aktuelle med plata «Psalm». Deres  

improvisasjoner over salmetoner er omtalt som ny, frisk og verdifull kirkemusikk.  

Koret Prinsdal Sangeri er på hjemmebane denne kvelden og vil bidra med salme- 

toner og tekster som understreker allehelgensdagens håp og trøstende klang.

Det er med årene blitt en stille tradisjon med en stemningsfull musikalsk blåtime i  

Hauketo-Prinsdal kirke på allehelgenskvelden. – Mange minnes tapet av sine kjære 

denne kvelden og søker trøst og håp i musikk, lystenning og stillhet. Vi tror årets  

konsert vil være et godt sted å avslutte denne spesielle dagen i kirkeåret, sier  

musikalsk ansvarlig Hans Olav Baden.

salmejazz-konsertene blir også en opptakt til nRK 2s salmehelg 28.-30. 
november, der hele salmeboka skal synges gjennom minutt for minutt. 
vi kan starte nynningen i egen kirke allerede 2. november.

Allehelgen:

salmejazz til håp og trøst
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nYe MedLeMMeR 
Hauketo og Prinsdal Vel har fått 14 nye 
medlemmer i år og vi ser fram til et sam-
arbeid for et godt bomiljø. Vi vil gjerne ha 
flere medlemmer. Jo flere medlemmer i 
Velforeningen, jo mer kan vi gjøre for lo-
kalmiljøet. Les om hva Velforeningen gjør 
på vår facebook Hauketo og Prinsdal Vel.  

RUsKen i Hauketo og prinsdal 
Også i år ble deler av Hauketo og Prinsdal 
området ryddet for «ressurser på avveie» av 
2 ungdommer fra bydelens sommerjobb-
prosjekt «Vårt Nærmiljø». Prosjektet er et 
samarbeid mellom Oslo Kommune, Rus-
ken i Oslo og Stiftelsen Holmlia Nærmiljø 

av Hauketo stasjonsområde. Hver blokk 
blir på 5-6 etasjer. Adkomst og kjøring 
til og fra blokkene går henholdsvis ut i 
Nedre Prinsdal vei som har stor trafikk og 
til Hauketoveien som også er skolevei. 
Hauketoveien har mye morgentrafikk, 
er smal, spesielt vinterstid, og mangler 
fortau fra nr 12 og oppover. Saken ligger 
på vår hjemmeside. Har du synspunkter 
på byggeplanen kontakt Velforeningen på 
facebook eller på E-post: hauketo.prinsdal.
vel@gmail.com.    

HAUKETO OG PRINSDAL VEL INFO

!
Skal laypu-

tes.....

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL 

Møte- og selskaps-
lokaler til leie  
for inntil 90 personer. 

Vi har utstyr for projektor, PC, 
mikrofoner og EL-piano. 

Bestilling 965 01 010 til Alia  
kl 17 – 21 hverdager.  

Adr: Nedre Prinsdals vei 81

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL 

med økonomisk støtte fra kommunen og 
Oslo Sør-satsingen. Velforeningen inngikk 
et samarbeid med Ruskengeneral Jan 
Hauger i 2010 og med «Vårt nærmiljø» 
året etter om gjennomføring av en årlig 
ryddeaksjon.    

UTBYggIng  
ved aKeRBLOKKene 
Byggeplanene om 2 store blokker på 
ubebygget tomt sør for Akerblokkene er nå 
lagt ut til offentlig ettersyn med hørings-
frist 6. oktober. Velforeningen skrev en 
høringsuttalelse til planforslaget i våres. 
Utbyggingen sees i sammenheng med 
den planlagte knutepunktutbyggingen 
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sepTeMBeR
Søndag 21. september kl. 11 og 13: Kon-
firmasjoner ved Kjerstin Jensen, Bradley 
Long og Åslaug Hegstad.

Tirsdag 23. september kl. 17: Pastamesse

Søndag 28. september kl. 11: Gudstje-
neste med dåp og nattverd ved Svein-Erik 
Skibrek.

OKTOBeR
Søndag 5. oktober kl. 11: Fellesguds-
tjeneste i Holmlia kirke ved Bendik 
Vollebæk.

Søndag 12. oktober kl. 19.30: Kvelds-
messe ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad. Preken ved Sunniva Gylver.

Søndag 19. oktober kl. 11: Solidaritets-
gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
Kjerstin Jensen og prost Eigil Morvik. 
Søndagsskole.

Søndag 26. oktober kl. 11: Bots- og bøn-
nedagsgudstjeneste ved Hans Jacob Fin-
stad og Åslaug Hegstad. Søndagsskole.

Tirsdag 28. oktober kl. 17: Pastamesse

nOveMBeR
Søndag 2. november kl. 11: Allehel-
gengudstjeneste ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad. Prinsdal Sangeri deltar. 
Søndagsskole.

Søndag 9. november kl. 11: Jazz-guds-
tjeneste med Kjerstin Jensen og gateprest 
Carl-Petter Opsahl. Søndagsskole.

Søndag 16. november kl. 11: Fami-
liegudstjeneste med misjonstivoli ved 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad. Tema: 
«De siste skal bli de første»

Søndag 23. november kl. 11: Keltisk 
messe ved Erle Fagermoen, Ørjan Frøvik 
og Åslaug Hegstad. Prinsdal Sangeri 
deltar. Søndagsskole. 

Tirsdag 25. november kl. 17: Pastamesse

Søndag 30. november kl. 19.30: Kvelds-
messe ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad. 

GuDSTJENESTER  
I HaUKeTO-pRInsdaL KIRKe

LIVSHJuLET

LOKaLeR TIL LeIe
Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeids-
kirke med menighetssal, kontor og 
kirketorg i samme bygg. Kirkerommet, 
menighetssal og lekestue kan leies. 

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

mail: post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

dØpTe
22.06.2014 Ask Leander 

 Elvelund Akerjordet  

29.06.2014 Casper Pedersen 

10.08.2014 Erle Nordengen  

 Fidjeland 

10.08.2014 Lars William Tolfsby  

 Sakshaug 

17.08.2014 Emmelin Leganger  

 Krogstad

24.08.2014 Olav Christian 

 Gabrielsen 

24.08.2014 Leonora Shala

14.09.2014 Emil Oscar 

 Tunang Nybakk 

vIgde
15.08.2014 Charlott Lokland  

 Pettersen og Lars  

 Eirik Eide 

22.08.2014 Cecilie Wærholm  

 og Øyvind Graff 

30.08.2014 Monica Sjølie 

 og Rune Mjånes

BegRaveLseR
14.05.2014 Tom Aarnæs

21.05.2014 Petter Just Rustad

28.05.2014 Villy Torkild 

 Kristiansen

24.06.2014 Korga Kragel

10.07.2014 Thore Lindgren

10.07.2014 Øystein Andersson

10.07.2014 Arve Rognsaa

18.07.2014 Gudrun Brovold

24.07.2014 Arne Eirik 

 Monn-Iversen

21.08.2014 Margit Sannes

05.09.2014 Elna Kjellborg 

 Tellefsen

GuDSTJENESTER  
I ØsTMaRKs KapeLLeT
Sportsgudstjenester i Østmarkska-
pellet søndager kl 12. Kafeen er åpen 
på søndagene for servering kl 11-14 

Søndag 28. septemberkl 12  
Ragna Dahlen

Søndag 5. oktober kl 12  
Dag Høyem

Søndag 12. oktober kl 12  
Bendik Vollebæk

Søndag 19. oktober kl 12  
Asle Rossavik

Søndag 26. oktober kl 12  
Liv Hegle

Søndag 2. november kl 12  
Silje Kivle Andreassen       

Søndag 9. november kl 12  
Espen Feilberg Jakobsen

Søndag 16. november kl 12  
Trond Skard Dokka

Søndag 23. november kl 12  
Bjørn Mathiesen

Søndag 30. november kl 12  
Torleiv Austad

LIvgIvende  
KJÆRLIgHeT  
– HVOR FINNES DEN?
Temakveld:  
På leting etter  
KJÆRLIGHET  
i hverdagen

Onsdag 12. nOveMBeR KL 19.30  
I HaUKeTO-pRInsdaL KIRKe

Hva er kjærlighet og hvor finner vi kjærlig-
heten som bærer og skaper liv?

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

Svein-Erik Skibrek og diakon Ørjan Frøvik 
innleder, Åslaug Hegstad og Torild Sandøe 
Møller spiller og synger og kaffebordet er 
dekket.
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FOR BaRn
spReLL Levende sØndags-
sKOLe

Søndagsskolen deltar i begynnelsen av
Gudstjenesten og er for barn fra ca 4 år. 

BaBYsang

Sang med små barn fra 0 – 1 ½ år for 
hjemmeværende mødre, fedre og
besteforeldre. Hver tirsdag 11 – 12.

Kontaktperson: Ørjan Frøvik
Tlf.: 23629858 
e-post: Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

pasTaMesse

Er en kort hverdagsmesse i barnehøyde 
for barn og deres foreldre, besteforeldre 
eller foresatte. Etterpå spiser barn og 
voksne spagetti med kjøttsaus sammen. 
Kanskje kommer det en papegøye forbi.

Kontaktperson: Ingrid Louise Mehus, 
mobil 452 76 191, mail: inlm@online.no

FOR UngdOM
sJIBBOLeT 

er menighetens Ten Sing gruppe med  
øvelser hver torsdag fra kl. 18.00-20.30. 
Lek, kor, dans, drama, teknikk, band, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap 

Kontaktperson Segen Araia Tewelde
Tlf.: 97148356 

HvILepULs 

er en ungdomsmesse med lovsang, an-
dakt og bønnevandring som holdes hver 
torsdag kl. 20.30 – 21.00 i kirkerommet. 

Kontaktperson Bradley Long  
Tlf.: 94265415 
E-post Bradley.Long@oslo.kirken.no

TeMpeL

– en ungdomsklubb i Hauketo-Prinsdal 
kirke, hver torsdag fra 18.00-20.30. 
Vi holder til i kjelleren som er stor nok 
for både deg og oss!

Kontakt: Nikolai Skaslien Olsen,  
nikolai-olsen@hotmail.com, 95284407

FOR vOKsne
pRInsdaL sangeRI

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

Dirigent Hans Olav Baden.
Kontaktperson: Sandra Liljedal  
Tlf.: 93262823  E-post: liljeda@online.no

HYggeTReFFeT

i Hauketo-Prinsdal kirke hver tredje 
tirsdag i måneden kl. 11.30. Trenger du 
skyss, kan vi ordne det. Kontakt Marit på 
tlf. 997 38 600

Kontaktperson: Ørjan Frøvik
Tlf.: 23629858 
e-post: Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

Åpen BØnnesTUnd I KIRKen

Onsdager kl. 09. Velkommen til en enkel, 
ukentlig bønnestund i kirkerommet. 
Vi samles om bønnekrukka, ber, leser 
en bibeltekst og synger sammen. Ingen 
påmelding, forpliktelser eller krav. Kom 
innom om du vil! 

saMTaLepaRTneR

Noen å snakke med? 
Diakonen er tilgjengelig som samtale-
partner. Ta kontakt på telefon eller mail. 
Kontaktinfo: Ørjan Frøvik, tlf. 23 62 98 58  
E-post: orjan.frovik@oslo.kirken.no

FASTE AKTIVITETER

du vil vel være en støtte- 
spiller i din lokale menighet?
Hauketo-Prinsdal menighet står i livets tjeneste. Både ansatte og 
frivillige legger ned mye arbeid for å møte menneskers behov og 
formidle Guds ord i sorg og til glede, i hverdag og fest. 

Ikke på langt nær alt dekkes av det offentlige og menigheten er 
avhengig av både ofringer, gaver og givertjeneste for å bære utgif-
ten. I diagrammet nedenfor kan du se behovene og på neste side 
kan du se hvordan du kan bli med i givertjenesten for å støtte din 
lokale menighet.

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!
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Idag minsker myndighetenes bidrag til menighetens øko-
nomi, slik at stadig mer av utgiftene ved å drive menighet 
må bæres av oss selv. Det har derfor aldri vært viktigere 

enn nå at de som ønsker en levende menighet kommer på 
banen. Derfor spør vi deg: Vil du være med i Givertjenesten 
i Hauketo-Prinsdal menighet?
 Om du sier ja, så kontakt menighetsforvalter om et beløp 
som gjør deg til en glad giver. Da er du med på å støtte 
følgende:

•	 Musikkarbeidet i menigheten som Prinsdal Sangeri, Sjib-
bolet og lønnsmidler til et mulig barnegospelkor.

•	 Ungdomsarbeidet med støtte til ungdomsklubb, konfir-
mantarbeid og Hvilepuls.

•		Gudstjenestearbeidet med midler til variert musikk i 
både gudstjenestene på søn- og helligdager, i kveldsmes-
ser og pastamesser og i andre arrangementer i menighe-
ten. 

•	 Fasiliteter i form av nytt musikk– og høyttaleranlegg, fast 
projektor i kirken, teleslyngeanlegg i menighetssalen – alt 
til det best bedre for alt som foregår her.

Husk – levere svarslippen til menighetsforvalter 
Charlotte Randel – telefon 23628852 eller e-post: 
charlotte.randel@oslo.kirken.no, så får du veiledningen du 
trenger.

Alle som mottar penger regelmessig som fast lønn eller pensjon, vet hva det betyr 
for den daglige husholdning. Det er da vi kan planlegge både daglig brød og det 
lille ekstra vi trenger for å nå målene vi drømmer om. Sånn er det i Hauketo-Prins-
dal menighet også. 

du vil vel være en støttespiller 
i din lokale menighet?

 Jeg vil støtte Hauketo-Prinsdal menighet med kr ___________

  Pr. måned     Pr. kvartal     Pr halvår     Årlig    
 

  Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er 

Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare 
informasjon om at du har gitt, og gjør opp-
merksom på at du i fremtiden kan komme til å 
motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere navn 
og adresse til andre, med unntak av eventuelle 
krav fra offentlige myndigheter, f.eks. skatteeta-
ten vedrørende eventuelt skattefradrag.

 Jeg ønsker å benytte

svaRKUpOng

KID (fylles ut av menigheten)

Mottaker:    Mottakers konto:    Beløpsgrense pr trekk _________
Hauketo-Prinsdal menighet 16142777324 

Beløpet trekkes fra kontonummer:     Navn  _______________________________________________
 
        Adresse _______________________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden      Postnr/sted _______________________________________________

  Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.  

Sted_________________________________________    Dato ___________   Underskrift _______________________________________________

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til
Hauketo-Prinsdal menighet, Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo
Tlf.: 23629852>
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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
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Prinsdal Lille Klippotek
Nedre Prinsdalsvei 81 – tlf. 997 77 218

Åpent: tirsdag, onsdag og fredag kl 11-17
Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

VETERINÆR 
JOHN NORDAL

Toppåsveien 10A

Timeavtale. Tar også hjembesøk

915 49 267

Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

vil du annonsere her? 
Kontakt Marit Bjerlin

977 38 600

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til
Hauketo-Prinsdal menighet, Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo
Tlf.: 23629852

22 61 55 20
Alle rettigheter 

TAKE-AWAY FRA KR 175;-
LEVERING kr 70,-

MARABELLA PIZZA 
– BEST IN TASTE!

Åpningstider: 
Mand. - torsd. kl 15-23
Fred. og lørd. kl 14-01
Søndag kl 14-23

Nedre Prinsdals vei 77
Mob. 958 28 918

R E S T A u R A N T
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HOLMLIA  
TANNLEGE- 

KONTOR

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK KIIL

HENNING  

MOEN LØVAAS

Tlf.: 22614208

adm@holmliatannlegene.no

Orring Byggsenter
Slimevn. 4, Bjørndal
Tlf.: 22 62 98 00
8 - 19   9 - 15

det 
meste i 
bygge-
varer

Vi formgir  
Kongeveien.  
Behøver din organi-
sasjon eller bedrift 
også god design? 
 
Kontakt Morten  
på 91 73 73 56www.ravnbo.com

 – Vi skaper glede… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20
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Jeg holder på å pusse opp hjemme og mye står på hodet. 
Av og til er kona med, men mesteparten av tiden holder 
jeg på alene. Forleden ringte et barnebarn: «Kan jeg 
hjelpe deg med noe, bestefar?» Plutselig var vi to og jeg 
kjente – hvor godt det var og så mye vi fikk gjort!
 Dette nummer av Kongeveien handler på mange 
måter om å være sammen om oppgavene:
	 •	Knoll	og	Tott,	politiske	motstandere	og	medspillere	
til beste for Søndre Nordstrand
	 •	Cecilie	og	Øyvind	sammen	om	å	få	til	et	godt	 
ekteskap
	 •	Åpen	aktivitetsdag	–	en	dag	for	hele	Dalen	blitt	til	
i samarbeidet mellom Hauketo IF og Fritidsrådets 20 
medlemmer – hva ble ikke dagen av suksess?
	 •	Musikere	i	Prinsdal	skolekorps	som	vokste	til	større	
oppgaver og konfirmanter som hadde det gøy på leir – 
fordi flere stilte opp for dem.

Mange av Dalens fritidstilbud sliter med deltakelse – kan 
det være et prosjekt for høsten å engasjere seg i et og an-
net? Kanskje kan vi til og med finne samarbeid på kryss 
og tvers som våre bidrag til godt liv for både oss selv og 
andre? God høst! 

Svein-Erik Skibrek

staben 
i Hauketo-prinsdal menighet

sokneprest Kjerstin Jensen
Tlf 23 62 98 53 // Kjerstin.Jensen@oslo.kirken.no

Menighetsforvalter Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50 // Charlotte.Randel@oslo.kirken.no

Kateket Bradley Long
Tlf 23 62 98 54 // Bradley.Long@oslo.kirken.no

diakon Ørjan Frøvik
Tlf 23 62 98 58 // Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

Organist Åslaug Hegstad
Tlf 23629857 // Aslaug.Hegstad@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Helge Fjeldstad
Tlf 22 61 80 52 // he-fjeld@online.no

Redak-
tørens 
hjørne

> HVA TROEN  
BETYR FOR MEG
Hun har bodd her ute i hele sitt liv og 
Hauketo-Prinsdal menighet har vært 
viktig for henne. Nå er hun på slutten av 
sin tid som ungdomsleder i menigheten 
og vi tar en prat om troen og livet.

Segen Araia Tewelde er 22 år, er født i Norge av eritreiske foreldre, 
har vært med i menigheten fra hun var 4 år, vært med i søndags-
skole og barnegospel, i Ten sing gruppen Sjibbolet og studerer nå 
Ungdom, Kultur og Tro på Menighetsfakultetet. Hun forteller at hun 
ser for seg at hun skal jobbe med noe sånt i årene som kommer.

– Hva betyr troen i hverdagen for deg?

– Det har jeg tenkt mye på i studiene, sier Segen og smiler etter-
tenksomt. Det er så forskjellig. Noen ganger er troen helt ute av 
hodet, andre ganger merker jeg at den lever bevisst i meg som noe 
jeg må ha. Da merker jeg at jeg er avhengig av troen på Han som 
er større enn meg. Troen minner meg også på at livet er mer enn 
her og nå og at Gud vil meg vel.

– Hvordan ble du en kristen?

– Jeg har vært kristen i hele mitt liv og husker ikke noen spesiell 
omvendelse, men er vokst opp med tro og menighet. Jeg er døpt i 
den ortodokse kirke, har levd med impulser fra mamma og pappa, 
fra både pinsemenighet og menigheten her, og korene har vært 
en stor del av mitt liv. Segen blir ivrig – Men fra konfirmanttiden 
husker jeg at jeg tok et valg for Jesus. I dag vet jeg at jeg er og vil 
være en kristen.

– En troserfaring du vil dele?

– Det er litt vanskelig å snakke om sånt, men å få være med i Ten 
sing Norway var stort, likeledes å bli brukt i planlegging og gjen-
nomføring av store samlinger i KFUK-KFUM. Men en dag gikk 
søsteren min og jeg ut for å spise og hadde planlagt hva vi skulle 
ha. Plutselig ringte telefonen med beskjed om å komme hjem med 
en gang. Lydige og skuffet dro vi hjem. Men da vi kom hjem hadde 
mamma laget maten vi drømte om. Da sa vi til hverandre – dette 
er ikke bare flaks. Det var Gud, avslutter Segen og smiler godt. Jeg 
ønsker henne lykke til videre.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Når flere er sammen...



om å 
samle 

på gode 
minner…

 langs 

kongeveien

det har kommet et drag av høst i lufta, men vi har fortsatt 
sommeren i kroppen. Vi er kanskje ikke klare til å gi slipp 
på den helt ennå, men kveldene blir mørkere. Vi tar på 

oss jakka, og etterhvert aksepterer vi at tiden er kommet for å 
tilpasse seg en ny årstid. 

Men før det, før høsten virkelig tar fatt i oss, la oss ta en titt inn i 
minneboka fra årets sommer. 

De gode minnene vil jeg slå et slag for denne gangen. Minnene 
fra en sommer som er omtalt som den beste og varmeste somme-
ren i manns minne. Varme minner som kan letes fram i mørke og 
kalde vinterkvelder. 

Minner kan være så mangt. Alt fra lange og flotte feriereiser, til 
den kortreiste hjemmeopplevelsen der morgenkaffen drikkes i 
takt med soloppgangen på eget kjøkken eller ute på trappa en 
stille morgenstund. Og jeg slår et slag for å samle på "kortreist-
minner". Ikke at det er feil å passe godt på minnene fra flotte, 
dyre og spennende feriereiser, for det er selvsagt minner for livet 
og de skal også tas vare på. Men allikevel, jeg slår et slag for å 
samle minner fra de små artige, varme, gode og uventede hen-
delsene som livet gir deg uten at du reiser noe annet sted enn ditt 
eget hjem, hage eller nabolag.

Det koster ingenting å samle minner fra sin egen hjemmesfære. 
Det er gratis og takknemlig vakkert å samle på minnene om 
nydelige solnedganger. Det er fantastisk å nyte en stille morgen-
time i fullstendig sommerro uansett hvor du er. Ingenting slår 

minnene om regnværsdagen du tilbrakte innendørs i sofaen med 
en god bok og med sildrene sommerregn som bakgrunnsmusikk. 
Spektakulære lynglimt og dundrende tordenvær er også minner 
som er spennende å trekke fram når en slumrer i godstolen en 
mørk vinterkveld. Minner kan også føre til fnising og gapskratt 
alene eller sammen med noen, især når en skrur klokken tilbake 
og gjenopplever sammenkomsten en deltok på. 

Herlige liv. 

Skimter du blå himmel en regnværsdag, nyter du den mystiske 
fullmånen en klar høstkveld, gleder du deg over et smil fra et 
medmenneske, så kan du kalle deg en minnesamler. Det er godt 
å ha noe verdifullt å hente fram fra hukommelsen når dagene ikke 
er så gode. Da er det godt å ha et lager av gode opplevelser som 
jeg kaller minner, og det beste er at de kan deles. Gode minner 
som deles på mindre gode dager kan være både til hjelp og støtte 
i vanskelige stunder. 

Jeg ønsker at vi skal bli gode minnesamlere. Ingen må dra til New 
York for å samle gode minner. Minnene lager vi ved å leve livet 
vårt alene og sammen med andre der vi er i hverdagen. Lykke til 
med å lage en god og fyldig indre minnebok, en minnebok som 
er god å ha i mørkere tider. 

TEKST: BENTE A BORREN

FOTO: ©FOTOVIKEN.NO

Bente aimeé Borren (44), ar-
beider på Hauketo skole som 
assisterende rektor. Flyttet 
til Hauketo med familien sin i 
2000 og trives godt. 


