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«Kvart menneske er som ei øy, som kjent. Så det må bruer til», skrev  
Tarjei Vesaas. Det er en utfordring for hver og en av oss å bruke ordene  
og handlingene våre til å bygge broer. 

Det å være kirke handler ofte om å bygge broer. Bygge broer mellom århundrer 
og generasjoner, for eksempel. Vi lar den «gamle» gudstjenesten være et sam-
lingssted for moderne mennesker, vi samler folk med høyst ulik alder, bakgrunn 
og interesser i ett fellesskap.

Vi skal også bygge broer til dem som ikke tilhører vår tro, og til dem som uttryk-
ker seg og oppfører seg på andre måter enn vi er vant til. Det er mange broer 
som skal til!

I bibeltekster og salmer omtaler vi ofte Jesus som gjeter, frelser og bror. Jeg har 
lenge vært glad i en nyere lovsang, der andre ord brukes om Jesus: «Brobygger, 
tømmermann, du ble broen for meg. Bro over opprørt vann. Jeg vil vandre 
sammen med deg». Mange av utsagnene vi mener kan knyttes til Jesus, er 
spissformulerte og tydelige. Det var nok mye han ikke kompromisset på. Men 
jeg ser ham likevel som brobygger fordi han bøyde seg ned til de som var utsatt. 
Fordi han henvendte seg til fremmede folkegrupper og til de som var ansett som 
syndere. Brobygger fordi han fortsatt snakker til oss i en helt annen tid enn han 
selv gikk på jorden.

En brobygger kan godt være tydelig på hva han står for. Broen må jo starte et 
sted, den må ha en forankring. Og samtidig er brobyggeren vendt mot andre. 
Brobyggeren er ikke tilfreds med øya si, men vil nærme seg den andre. «Det må 
bruer til. Uendeleg mange slags bruer», skriver Vesaas. Så det er bare å gå i gang 
og bygge, stein på stein. 

God sommer! 

Kjerstin Jensen,  
Sokneprest

Brobygger 
og rednings-
mann
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BJARNE

>

INTERVJU 

Når Mørk-Eidem er hjemme på Vega – øya på Helgeland  
i Nordland der han er født og oppvokst – og forteller  
at han kan spenne på seg skiene på trappa omtrent i 

tjukkeste Oslo og gå til Sverige, så tenker nok vegværingene at den 
tidligere Riksrevisoren har mistet noe av presisjonen han hadde 
som leder av Stortingets kontrollorgan.
 Og rett skal være rett:
 – Jeg må ta av meg skiene et par ganger da, presiserer han.

KORT VEI TIL DET MESTE
Men poenget står grunnfast: Om ikke trappa hjemme i 
Sponstuveien nødvendigvis er verdens navle, så er den et 
utgangspunkt for en tilværelse svært mange vet å sette stor pris 
på. Du har noen meter til marka. Noen minutter til storbyen. Og 
siden Mørk-Eidem selv var inne på saken: Noen mil til Sverige.
 – Her er det stille og rolig, med nærhet til naturen. Samtidig 
har man kort vei til de tjenestene en stor by kan tilby. Teater, 
kunst, idrett. Man kan nyte storbyens mange gode sider, og så 
trekke seg tilbake. I Prinsdal har vi det bra, det kan jeg trygt si, 
som har reist og sett meg om en del.

GRØNLIÅSEN ER VIKTIG
Vi sitter i Skytterhuset, noen meter bak stallen på Øvre Prinsdal 

Bjarne Mørk-Eidem 

kom til Oslo i 1969 og 

trodde han skulle bli 

her i fire år.  

Så feil kan altså en av 

landets mest rutinerte 

politikere ta. Om to år 

har han vært her i  

50 år. Eller nærmere  

bestemt: Her i 

Prinsdal. 

Gård. Plutselig mørkner det i døråpningen. En diger brande snak-
ker med umiskjennelig utestemme. 
 – Er det du som er her? Intervju med Kongeveien? Det gleder 
jeg meg til å lese. 
 Tore Burud tar Mørk-Eidem i hånda, og takker for seg like 
raskt som han kom. Han rekker ikke å høre de rosende ordene.
 – Tore har virkelig betydd mye for Grønliåsen, fastslår Mørk-
Eidem, og innrømmer at han kanskje burde engasjert seg mer. 
Skjønt, på slutten av 80-tallet talte han Grønliåsens sak så sterkt 
at daværende statsminister Gro Harlem Brundtland så på davæ-
rende miljøminister Sissel Rønbeck med forundring og sa: «Hva 
mente han nå egentlig?».
 Mørk-Eidem humrer. Det skjedde under en opphetet debatt 
om hvorvidt Saltfjellet og Svartisen skulle vernes og gjøres til 
Nasjonalpark. Mørk-Eidem var imot. Parallelt diskuterte man om 
Grønliåsen skulle bygges ut. Han var imot det også. Og sa:
 – I Saltfjellet kan du gå i timevis uten å møte et menneske. 
Det skal fredes. I Grønliåsen møter man folk hele tiden. Der skal 
det bygges ut?!

OM POLITIKK OG PRIVATLIV
I moderne tid har han valgt å holde seg mest mulig anonym. 
Han har ikke deltatt noe særlig aktivt etter at ungene sluttet å 

LIVSTIDSPOLITIKEREN
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> spille fotball. Det er blitt en stund siden. 
Alexander er nå 46 år. Elisabeth 43 og 
Joachim 40. Ingen av dem spiller super-
old-boys, så vidt Kongeveien vet. 
 Kona Erna er pensjonert lærer. Hun 
har undervist i bygda her siden 1971. 
De traff hverandre på lærerhøyskolen i 
Trondheim. Stort mer ønsker han ikke å si 
om den saken. Han tilhører en generasjon 
folkevalgte som ikke blandet politikk og 
privatliv. Den holdningen har han også 
overfor vårt kulørte menighetsblad. Men 
han kan strekke seg til følgende sitat:
 – Uten henne hadde det ikke gått. Jeg 
har vært mye på farten. Hun har vært 
hjemme og tatt seg av alle.

SIDEBLIKK PÅ DAGENS POLITIKK
Han har alltid vært medlem av Arbeider-
partiet. Han har aldri vært i tvil.
 – Det er et stort parti med mange 
meninger. Men man deler grunnidéen: 
Fellesskapet og solidariteten. I enkeltsaker 
kan det være ulikt syn, men da må man 
bøye seg for flertallet, fastslår han.
 Han synes den politiske debatten i 
Norge i dag holder et ganske høyt og 
fornuftig nivå. Han er mer skeptisk til 
strømningene utenlands. I Europa ut-
trykt gjennom valgene i Nederland og 
Storbritannia. Men først og fremst er det 

signalene fra USA som bekymrer.
 – Den nye presidenten har vært i virk-
somhet i en periode nå, og det ser ut som 
han skal styre et stort land via twitter, sier 
han sarkastisk.

APOROPOS SLEKT I USA
Mørk-Eidem har slekt i Ohio og Minne-
sota. Han møter ofte amerikanere. Men 
sjelden noen som deler presidentens syn 
på verden. Mange har det vanskelig med 
dagens situasjon, mener han.
 Apropos slekt i USA. Det er ikke mye 
Mørk-Eidem angrer på, men han nevner 
følgende opplevelse fra 1974, da han var 
FN-utsending på reise i USA: 
 – Da møtte jeg et søskenbarn fra hjem-
stedet mitt. Han var født i 1900. Han var 
12 år da han utvandret. Kona var trønder. 
Etter en stund begynte han å snakke kav 
Vegværing á la 1912. Fra en mann langt 
ute på prærien i USA, hørte jeg igjen de 
ordene jeg hadde lært som guttunge. Det 
var en sterk opplevelse. Jeg skulle selvsagt 
ordnet en båndopptaker og bevart dette 
for ettertiden.

FORHOLDET BYGD  
OG BY ENGASJERER 
Av saker av mer politisk karakter, husker 
han selvsagt tiden fram til EU-valget i 

1972. Eller EF, som det het den gangen. 
Mørk-Eidem var, og er, sterk tilhenger av 
norsk medlemskap.
 – Det var mye følelser, mye som var 
vanskelig. I ettertid har jeg sett en viss fare 
for å hausse opp ting. Alt er ikke svart-
hvitt. Som oftest er det en mellomting,  
mer fargelagt, sier han, og sender et kritisk 
stikk til store deler av den norske media-
bransjen. De formidler et verdensbilde der 
nettopp nyansene uteblir. I hvert fall på 
området som kanskje engasjerer Mørk-
Eidem mest: Forholdet mellom bygd og by. 
 – Riksmedia får det stadig vanskeligere. 
Samtidig blir dekningen stadig mer sentra-
lisert rundt Oslo-området, bortsett fra når 
det er dødsfall eller ulykker. Er det noe fra 
utsiden, så er det stort sett negativt. Jeg 
blir litt irritert, innrømmer han.

OGSÅ OPPTATT AV HJEMFYLKET
Mørk-Eidem er levende opptatt av sitt 
eget hjemfylke. Og han har faktisk litt 
dårlig samvittighet på vegne av lands- 
delen han har representert etter beste 
evne og egen overbevisning i hele sitt 
politiske liv. Men det sviktende befolk-
ningsgrunnlaget og mangelen på nye 
arbeidsplasser bekymrer.
 – Jeg blir litt opprørt når jeg ser hvor 
håpløs situasjonen er. Jeg burde gjort mer 

Fiskeriminister Bjarne-Mørk Eidem (1986-1989) rundt Kongens bord i regjeringen til 
Gro Harlem Brundtland. Til høyre på bildet, omtrent ved den hvite streken i bordet.

«I Saltfjellet kan du gå i timevis uten å møte et 
menneske. Det skal fredes. I Grønliåsen møter 
man folk hele tiden. Der skal det bygges ut?! 

I Prinsdal har vi det bra, det 
kan jeg trygt si, som har reist 
og sett meg om en del.
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Hva skjer langs 
Kongeveien?
Redaksjonen i bladet vårt har vært i kontakt med Oslo Kommune 
for å undersøke hva som skjer langs Kongeveien. 

Ved Tårnåsen er det hogget en stripe langs Kongeveien og inn i et område mot 
Grønliåsen. Oslo Kommune som skogeier er pålagt å drive hogst i henhold til 
skogloven. Dette skjer i de områdene som ikke er vernet. Hogsten ved Tårnåsen 
er en helt vanlig hogst som i marka forøvrig. – Oslo kommune er en av de mest 
moderate skogeierne i landet, kunne Erling Christensen fortelle til Kongeveien. 

– Planen er å plante noen grantrær og samtidig la det vokse opp noen løvtrær 
slik at det blir en naturlig variasjon i skogen, fortalte Eivind Birkeland. Han er 
seksjonsleder for Østmarka. 
 – Vi planlegger også litt hogst mellom Kongeveien og bebyggelsen. Det er 
mange interesserte i området, og det er mye snakk, men foreløpig har vi ingen 
konkrete planer. Vi vurderer også en forbindelse på Bjørndalsiden med lys-
løypenettet som planlegges i Oppegård. 

Veien fra Kongeveien og inn til Langhagan er bare gruset opp for at det skal 
være trygt å drive skogsdrift i området. Det er mulig vi må utvide veien for å få 
hente biovirket som ligger inne på Langhagan, men dette må vi søke om før vi 
setter i gang. 

Det er planlagt et informasjonsmøte i Oppegård Rådhus 14. juni kl. 18.00 om 
det nye lysløypenettet i Oppegård. 

TEKST OG FOTO HELGE VIKEN

• Født: 4. oktober 1936 i Vega, 
Nordland

• Gift med Erna. De har barna 
Alexander (46), Elisabeth (43), 
Joachim (40).

• Arbeiderparti-politiker innvalgt på 
Stortinget fra Nordland i 1969. Satt 
i seks perioder fram til 1993.

• Var Fiskeriminister i Gro Harlem 
Brundtlands andre regjering fra 
1986 til 1989. Var også Nordisk 
samarbeidsminister i samme 
periode.

• Riksrevisor og leder av 
Riksrevisjonen fra 1990 til 2005.

• Siden 2006 styreleder i Norsk 
Havbrukssenter.

> BJARNE  
MØRK-EIDEM (80)

for mitt hjemfylke, fastslår han.
 Han er sterk tilhenger av oljeutvinning 
i nord. Den biten må utvikles. Antallet fis-
kere har gått drastisk ned. I 1960 var det 
14 000 fiskere i Nordland. Nå er det rundt 
2000. I Nordland fylke bodde det 237 
000 mennesker i 1960. I 2017 bor det 240 
000 der. Til sammenlikning: I Rogaland 
bodde det 238 000 mennesker i 1960. Nå 
bor det i overkant av 460 000 der.
 – Hva skal folk leve av der oppe? Det 
er altfor lett å slippe unna den debatten, 
sier han.

MED SPØRSMÅL TIL  
TROSBEGREPET
Selv slipper han ikke unna spørsmålet om 
tro og tvil. Selv om han prøver.
 – Troen er en høyst personlig sak som 
jeg aldri har uttalt meg om. Det kommer 
jeg heller aldri til å gjøre, sier han og  
etterlater seg et lite «men» i lufta.
 – Men?
 – Men fanatisme med utgangspunkt i 
tro, enten det er kristendom eller andre 
religiøse retninger, er ikke bra. Man ser 
hva fanatismen fører til. Så jeg stiller 
spørsmål ved trosbegrepet. Vi, som kris-
ten kulturnasjon, bør være forsiktig med 
å si at vi har den troen som er den eneste 
saliggjørende. Vi skal være forsiktig med 
å dømme andre, sier Mørk-Eidem.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE VIKEN OG PRIVAT

Dette bildet er tatt i mai 2017 fra Tårnåsen og 
nordover. Grensen mellom Oppegård og Oslo går 

på høyre side av Kongeveien. Trærne på høyre 
siden sto i Oslo og ble hogget for ca. et år siden. 

En ny veistump er 
bygget, trolig innenfor 
markagrensa.
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VED ENHVER FORANDRING BÅDE 
MISTER OG FÅR MAN NOE
Vi bor i en leilighet i menighetshuset, i 
samme gate som kirken. Nærområdet 
er preget av grafitti, kaféer, nybygg og 
restau reringsprosjekter av nedslitte byg-
ninger. Vi kan se Middelhavet fra veran-
daen, og bor noen minutters gange fra de 
nydelige sandstrendene som strekker seg 
langs havet og storbyen Tel Aviv. 

Det er ikke bare lett å flytte, og som 
Bradley liker å minne oss om: ‘Ved enhver 
forandring både mister og får man noe’. 
Og det er sant for oss; Vi savner familie, 
venner og vårt gode nabolag på Hauketo, 
en hverdag i kjente og kjære omgivelser 
med et språk og sosiale koder vi kjen-
ner. Jeg har absolutt kjent på utfordringen 
ved å ikke forstå, f. eks i matbutikken når 
alt er på hebraisk og det ikke er så lett å 

forklare hva surmelk er. Samtidig har vi fått 
nye venner, forstår litt mer av språket (den 
første tiden her fokuserte vi hovedsaklig på 
å studere hebraisk) og har i stor grad funnet 
en ny rutine i hverdagen i barnehage, skole 
og jobb. Klimaet er unektelig fantastisk 
med sol og varme mesteparten av året. 

I EN KULTUR MED TEMPERAMENT 
OG MANGE HØYTIDER
Det er spennende å oppleve en ny kultur. 
Israelerne er gode på å feire høytider, 
og de fleste høytidene henger sammen 
med jødenes historie, som Yom Kippur 
(forsoningsdagen, årets helligste dag i 
jødedommen) da ingen kjører hverken på 
motorveier eller i smågater og alt er stille 
(men man kan sykle overalt) og Pesach, 
som markerer utgangen av Egypt. Da vi 
feiret påskemåltid i kirken skjærtorsdag, 
kombinerte vi jødisk og kristen tradisjon 

ved at en lokal jøde forklarte symbolikken 
ved maten etter sin tradisjon, og så avslut-
tet vi måltidet med nattverd. 

Uken har en annen rytme, her er første 
dag i uken søndag. Torsdag er ‘Norges 
fredag’, og Sabbaten (vår søndag) starter 
fredag ved solnedgang og varer til lørdag 
ved solnedgang. Det er godt når sabbats- 
freden kommer og roen senker seg. 
Familien står sterkt i samfunnet, og for 
mange er det en tradisjon at familien 
samles til sabbatsmåltid hver fredag. 

Ellers er det unektelig et litt annet tem-
perament blant folk her enn det vi er 
vant til i Norge. Men nå har jeg skjønt 
at arbeiderne som restaurerer huset ved 
siden ikke nødvendigvis krangler selvom 
de roper til hverandre mens de jobber 
sammen. Det er bare sånn det er. 

Familiebilde fra Timna. 

Hele familien Long med Bradley, Marit, 

Ruden, Maria og Benjamin reiste i august  

i fjor fra Hauketo med vind, regn og  

kulde til sol, 35+grader og høy fuktighet  

i Tel Aviv, Jaffa. Far hadde fått jobb i den 

lutherske Immanuelkirken for Den norske 

Israelsmisjon og familien måtte med. 

Hvordan har det nye livet blitt?

Reisebrev  
fra Jaffa
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ALLTID BEREDT
Trafikken er et kapittel for seg, med forbi-
kjøringer fra alle kanter og motorsyklister 
som sniker seg rundt og forbi og overalt. 
Heldigvis er vi ikke så avhengige av bil i 
hverdagen – det er lett å sykle i Tel Aviv 
med godt tilrettelagte sykkelveier. 
 Et annen side ved det å bo her, er at 
det er helt vanlig å se bevæpnede vakter i 
gatebildet. Skal vi inn på et kjøpesenter er 
det sikkerhetskontroll. Vi har også bombe-
rom i kjelleren. I høst ble vi minnet om 
realiteten ved det, da det var øvelse og vi 
hadde noen minutter på å komme oss dit 
fra alarmen gikk. Vi er takknemlige for at 
vi ikke har hatt bruk for tilfluktsrommet 
enda i en reell situasjon. Samtidig vet vi jo 
at det er mye tragisk som skjer i regionen, 
og det er spesielt å bo så nær både Gaza, 
Syria og Egypt. 

PÅ SKOLE MED ARABERE, ISRAELIT-
TER OG INTERNASJONALE ELEVER
Ruben og Maria Sophia går på Tabeetha 
School, en engelskspråklig skole i Jaffa. 
Der er det 40 % arabere, 40 % jøder og 
20 % internasjonale elever. Det var unek-
telig stor overgang for barna at alt skulle 
læres og jobbes med på engelsk, men 
det blir stadig lettere. Begge har fått nye 
venner på skolen, og trives godt (selv om 
begge med jevne mellomrom gir uttrykk 
for at de savner Prinsdal skole). På fritiden 
går det mye i fotball for Ruben, han spiller 
på Maccabi Tel Aviv og ellers med gutter 
i nabolaget. Maria Sophia er med i en 
kunstgruppe. Begge er glade i å bade, og 
det er det jo gode muligheter for her. 

Benjamin storkoser seg i en hebraisk-
engelsk barnehage i sentrum av Tel Aviv, 
en liten sykkeltur unna hjemmet vårt. 
Han har hengt litt etter med språket, men 
jobber tross alt med tre språk samtidig! 
Det går definitivt mest i engelsk, noe 
Bradley (som er engelsk) er svært fornøyd 
med, og Benjamin kaller meg både 
Ima (mamma på hebraisk), Mummy og 
Mamma. 

MARIT OG BRADLEY I JOBB
Bradley trives godt, både med å bo i Jaffa 
og med pastorjobben i Immanuelkirken. 
Det er en vakker, liten kirke plassert i den 

amerikansk-tyske kolonien i Jaffa. For 
mange er kirken mest kjent for det gode or-
gelet og konsertene ca. annenhver uke. Det 
er ellers mange som kommer innom kirken 
når det holdes åpen kirke 4 dager i uka. 
 
Det er gudstjenester både lørdag (he-
braisk/engelsk) og søndag (engelsk). Jeg 
jobber også i kirken, og har blant annet 
ansvar for å følge opp voluntørene og 
jobbe med musikk. I tillegg arbeider jeg i 
Betlehem, i det Palestinske Bibelselskapet. 
Der har jeg bl.a. vært med på aktivitets-
dager for barn. Vi har et godt samarbeid 
med Tabeetha school, og både Bradley og 
jeg har hatt skoleandakter der. 

MYE Å OPPLEVE I ET LAND FYLLT AV 
BIBELHISTORIE
Her er det mye som er spennende å 
oppleve. Siden vi flyttet hit, har vi vært 
både på Golanhøyden i nord, i Eilat i sør 
og noen steder imellom. Et høydepunkt 

var å besøke naturreservatet Timna i sør 
– et fascinerende, vilt ørkenlandskap med 
flotte formasjoner i landskapet. Det var 
også her verdens første kobbergruver ble 
oppdaget. I ørkenen fikk vi virkelig kjenne 
på viktigheten av vann i et ekstremt tørt 
og varmt landskap. Et annet høydepunkt 
var å være med på oliveninnhøsting i 
Betlehem. Det er utrolig hvor mange 
oliven som trengs i en flaske olivenolje!

Vi voksne hadde vært på noen turer til 
Israel og Palestina før vi flyttet hit og sett 
mange av de typiske severdighetene. 
Likevel har det vært spesielt å komme 
tilbake og være på de stedene det står 
om i bibelen, som saligprisningens berg, 
Kapernaum og Cæcarea. Klare høyde-
punkter har vært å få være med på dåp i 
Jordanelven og feire påskegudstjeneste i 
gravhagen i Jerusalem. 

Vi ser fram til fortsettelsen av dette nye 
kapitlet i livet vårt, men nå gleder vi oss 
til sommerferie i Norge. :)
 
 
God sommer fra familien Long:
Ruben, Maria Sophia og Benjamin,
Bradley og Marit.

Her er menighetshuset. Vi bor på toppen.

Benjamin i nabolaget.

Første skoledag, Tabeetha school.

På gudstjeneste.

Samtidig vet vi jo at det er mye tragisk 
som skjer i regionen, og det er spesielt  
å bo så nær både Gaza, Syria og Egypt.
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–Det er stort og nesten litt 
uvirkelig plutselig å være en 
del av Skam. Jeg digget alle 

de tidligere sesongene, men tenkte aldri 
at jeg skulle bli en del av “Skam-gjengen”. 
Alt har skjedd så fort, og nå er de plutse-
lig vennene mine, som jeg henger med 
utenfor serien også, sier Adam.
 
Han spiller Adam Malik, som er besteven-
nen til hovedpersonen Sanas bror. I første 
episode av årets sesong forklarte han 
Sana hvordan hun skulle kaste for å vinne 
en konkurranse over storebroren. Siden 
har Hauketo-gutten vært fast inventar i 
guttegjengen fra østkanten i den mega-
populære serien. Ifølge NRK var det så 
mange som 900 000 som så teaseren til 
årets sesong. Skam-klippene i sesong 4 er 
tilgjengelig for alle i Norden, og fanskaren 
over hele verden øker for hver dag.
 – Det er vanskelig å ta innover seg 
at jeg er på TV i Kina og at millioner av 
mennesker over hele verden ser på meg. 
Jeg har ikke merket så mye til det bortsett 
fra mer oppmerksomhet i sosiale medier, 
og jeg blir noen ganger stoppet på gata 
av folk som vil ta bilde med meg. Det 
er veldig stas! Samtidig håper jeg dette 
er en døråpner for meg som artist, sier 
multitalentet.

Kritikerrost rapper
For det blir lite tid til å være hjemme 
hos mamma og pappa på Nebbejordet. 

Samtidig som han er i ferd med å avslutte 
sisteåret på Elvebakken videregående, og 
er med i Skam, har Adam allerede rukket 
å signere artistavtale med Universal 
Music. Adam imponert plateselskapet 
med sine to uoffisielle remixer av «Blå 
lapper» og «Engler» på tampen av fjor-
året, og den unge rapperen ble også 
plukket ut som en av de beste konsert-
opplevelsene på årets by:Larm av P3. 
I våres kom låta «Ikke noe press», som 
hylles av alt fra musikkvitere til idolene 
hans i Karpe Diem, som et fullverdig 
bidrag til den nye generasjonen norske 
rappere med mye meningsfullt på hjertet.
 – Jeg skriver om mine opplevelser og 
erfaringer, ting som opptar meg i hver-
dagen på godt og vondt. Drømmen min 
med musikken er at den kan gi håp og 
styrke til folk i hverdagen deres, at den 
skal bety noe, sier Adam, som skal satse 
alt på musikken til høsten.

Glad for oppveksten  
på Hauketo
Mamma er fra Lofoten og pappa er fra 
Marokko. Pappa og Adam er muslimer, søs-
teren Miriam og mamma er ikke muslimer. 
Bestekompiser har konfirmert seg i kirka og 
vært aktive i ungdomsmiljøet der. Adam har 
bodd på Hauketo hele livet, og med det fått 
en hverdag fylt av forskjellige språk, kulturer 
og religioner, lukter og smaker.
 – Jeg kjenner meg veldig lite redd 
for ting som er fremmed. Mangfold og 

respekt for hverandres forskjeller er en 
selvfølge på Hauketo. Jeg vet ikke hvor 
mange ganger jeg ved første øyekast har 
trodd at noen er helt ulik meg, så har 
tiden vist meg at vi faktisk er mer like enn 
ulike, sier Adam.
 
Han mener ungdom på fra Søndre 
Nordstrand bærer et ufortjent dårlig rykte.
 – Jeg tror faktisk mange i Oslo og 
landet vårt har mye å lære av oss når det 
kommer til hvordan vi lever sammen – 
tross alle våre forskjeller. Jeg skulle ønske 
media kunne fokusere mer på det enn de 
som driver rampestreker, sier Adam, og 
sier han skal gjøre alt for å være en god 
ambassadør for hjemstedet sitt.

Hemmelighold rundt Skam
– Hvordan kom du med i Skam?
– Jeg får ikke lov til å si noe om det. 
Skaperne av Skam vil ha mest mulig fokus 
på det som skjer i selve serien, og at det 
er den historien folk blir kjent med, ikke 
alt som er utenom. Det synes jeg er bra.

– Så du kan ikke røpe hva som vil skje 
eller hvordan de andre skuespillerne er 
bak kameraet?
– Nei, ikke annet enn at det er kjempefine 
folk, som har blitt gode venner av meg. 
Og som sagt, jeg håper dette kan være en 
døråpner for meg som artist.
 
TEKST & FOTO: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

 

Skuespiller i NRK-
suksessen "SKAM"

18-åringen Adam Ezzari fra Nebbejordet er skuespiller i siste 
sesong av NRK-suksessen «Skam». Samtidig er han i ferd med 
å slå igjennom som Universal Music-signert rapper.
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SKAM OG RAP: Adam Ezzari (18) fra Hauketo har denne våren slått igjennom både i TV-serien Skam og som rapper, og det er sistnevnte 
som nå får full fokus etter endt videregående skole. Foto: ousuleigh.com

NYE FJES: I sesong fire av Skam blir vi kjent med vennegjengen til Sana Bakkoush' 
bror, der Adam er fast innslag. FOTO: NRK

FAMILIEPROSJEKT: Søsteren Miriam Ezzari (23) har tipset Adam om mye 
god musikk i oppveksten. Ved siden av jusstudiet i Bergen er hun nå Adams 
manager og viktigste støttespiller i starten av karrieren. Foto: Kristian 
Badendyck Fjeldstad 
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Denne gang er all plass viet til 
Hauketo Idrettsforening som 
skal ha «90-årsbursdag» den 
27. oktober d.å. Se foto av 
hvordan Prinsdal så ut på den 
tiden HIF ble stiftet.

Hva sier du om klubbmesterskap i boksing? Du 
tror det ikke før du har lest det! Her er noen 
«klipp» og småbiter som viser hva de konkurrerte 
i, i «gamle dager». Her kan du finne igjen navnet 
på oldefar eller bestemor eller dere selv. Det er 
utrolig hva de fikk til, uten bane og hall. 

Tenk at de hadde egen damegruppe som arran-
gerte både utforrenn og marsjkonkurranse! Det er 
lite bildemateriell å finne, men mye annet stoff. 

Når det gjelder beretninger og rapporter av 
ulike slag, har vi tilfeldig valgt året 1968/69 med 
flere kjente Hauketo- og Prinsdalsnavn. De som 
har lyst til å bla i gammelt stoff kan kontakte 
undertegnede.
 
Foreningens første formann het Kristian 
Kristiansen som bodde på Ravnåsen ved 
Holmlia. HIF er en sammenslåing av Hauketo 
AIL og Hauketo Sportsklubb. Sportsklubben ble 
stiftet i 1931. Sammenslåingen skjedde i 1945. 
Lerdalsletta var idrettsbanen helt til ca. 1954. (Se 
foto).

Den «nyere» delen av «de 90 årene» med idretts-
hall, kunstgressbaner mm. får vi komme tilbake til 
senere. Endel HIF-stoff har jo vært i Kongeveien 
tidligere.
 

TORE BURUD

GLIMT FRA 90 ÅR I HAUKETO 
IDRETTSFORENINGS HISTORIE
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GLIMT FRA 90 ÅR I HAUKETO 
IDRETTSFORENINGS HISTORIE

historiske «hjø
rnet«

Det lokal-
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Gudstjenesten
– EN BRO TIL TRO, HÅP OG HVERDAGEN?

1. Hvor ofte går du til gudstjeneste?

2. Hvorfor går du ikke oftere?

3. Hvordan skulle du ønske at en  

 gudstjeneste var for å gå oftere?

Som regelmessige pulsslag er det gudstjeneste hver søndag i Hauketo-Prinsdal 
kirke. Noen kommer fordi det er dåp eller konfirmasjon, andre fordi de gleder seg 
og atter andre i håp om at det skal være noe for dem. Kirkesjeldne eller kirkeofte 
– de fleste har en mening om gudstjenesten. Men hva er gudstjenesten egentlig 
tenkt som og hva mener folk i Dalen? Kongeveien har møtt med presten, intervjuet 
folk på torget og i kirken.

Bjørn Lindal, Hauketo
– Det er ikke ofte jeg går til gudstjeneste – selv om 
jeg på reiser, alltid drar innom kirker. Liker stillheten 
og høytiden i kirkerommet.
– Vet ikke helt hvorfor det er slik. Den norske kirke 
som sjelden er åpen, er liksom ikke folkets hus.  
– Men jeg går alltid i høytidene. Gudstjenesten er god 
nok som den er, men jeg tror på Gud på min måte.

Lisbeth Opøien, Prinsdal
– Jeg går aldri i kirken fordi jeg er i en fase av livet 
der jeg leter etter min Jesus. Det er spennende. 
– Men skulle jeg gå, ønsker jeg meg noe folkelig, 
ikke så veldig høytidelig med friske salmer. Særlig 
liker jeg de av Eivind Skeie.

Anne Britt Aurand, Prinsdal 
– Det er ikke ofte jeg går, det har mest med 
kirkelige handlinger å gjøre. Min mann er syk 
og helga er god å hvile i, det er kanskje derfor. 
– Jeg vet ikke hva som skulle vært annerledes, 
men jeg har møtt mange folkelige prester.

5 fra Dalen:
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Jeanette Lillesø, Prinsdal
– Jeg går sjelden, bare når det er kirkelige 
handlinger blant familie og venner.
– Vet ikke helt hvorfor det er sånn, det  
er liksom ikke naturlig å gå der.
– Men skulle jeg ønske meg noe, så må det 
være noe folkelig, ikke så mye Gud og Jesus, 
men noe livssynsrelatert som angår alle.

Laila Herfindal, Prinsdal
– Jeg tilhører Misjonsforbundet og går kanskje 
en gang i måneden. At det ikke blir oftere er  
vel fordi det er så mye annet som foregår også. 
– God musikk og andakt er viktig, men det vil 
hjelpe å gå oftere om det var noe for barn og 
ungdom der også. Savner særlig ting for gutter.

Mennesker sammen om noe viktig
– En av de som går oftest til gudstjeneste er presten – hva  
tenker hun om hva en gudstjeneste er?
 – Jeg ønsker at vi i en gudstjeneste skal oppleve at vi er 
sammen om noe viktig. Her er vi ikke alene med vår tro, men 
sammen med andre for Guds ansikt, sier Kjerstin prest. For i 
gudstjenestens mangfold er Gud til stede blant oss i Ordet, i dåp, 
nattverd, sang og bønn. Vi må ikke være mange, Jesus sier noe 
om at der hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt 
i blant oss.

Tilbake til kildene
– Noen kan synes gudstjenesten er fremmed og ensformig – hva 
sier du til det? 
 – Jeg kan forstå det, responderer Kjerstin, gudstjenesten er en 
motkultur til mye av det vi ellers omgir oss med. Gudstjenesten 
ivaretar de lange linjene, vi holder fast på tradisjoner og tro som 
går mange hundre år tilbake, ja, til og med tilbake til Jesus og 
disiplene. Og jeg tenker at nettopp det som er litt fremmedartet, 

– Mer enn en forestilling
Samtale med presten vår, Kjerstin Jensen, om gudstjenesten

er berikende. Det å være stille sammen, ta del i salmesang, 
følge prekenens tankerekker og høre orgelets mektige brus. 
Men det er også viktig med fornyelse, og vi prøver å skape 
variasjon og bredde, sier soknepresten. Vi har karnevalsguds-
tjeneste, kveldsmesse, høymesse, hvilepuls, høsttakkefest, 
pastamesse, for å nevne noen, for ikke å snakke om juleguds-
tjenestene. De som går regelmessig opplever nok mangfoldet.

Noe å ta med hjem
– De fleste av oss er også opptatt av å få noe når vi blir med 
på noe – hva har gudstjenesten å gi de som kommer?
 – Kjerstin tenker litt. Du møter i hvert fall noen som ser 
deg når du kommer. Der og da, blir du en del av et kristent 
fellesskap. Det går fint an å be sine bønner og lese i Bibelen 
hjemme på kammerset, men i gudstjenesten er du del av 
et fellesskap. De fleste vil nok også oppleve en høytid i 
kirkerommet, og i gudstjenesten formidles gjennom ord og 
handlinger noe som er større enn oss selv. Vi setter ord på 
livets gåter, vi står sammen om viktige samfunnsutfordringer, 
og vi åpner oss for Gud. Håpet er jo at alle får noe med seg 
hjem som gir krefter og håp for en ny uke. Og alle får Guds 
velsignelse med seg mot slutten – den tror jeg mange opple-
ver som viktig.

Råd til kirkesjeldne
– Noen går ofte, kjenner kodene, men hvilket råd har du til 
en kirkesjelden?
 – Det viktigste er jo å komme og for noen passer bakerste 
benk best. Men uansett, for virkelig å oppleve gudstjenesten, 
så handler det om å gjøre seg til mer enn en tilskuer. Det 
er, i stedet for å se på gudstjenesten utenfra, heller ta fram 
salmeboka og oppskriftsarket og bli en deltaker med det en 
selv er, sier Kjerstin. Det andre er nok å spørre noen av de 
andre når det er noe du lurer på. Det tredje er vel å bli igjen 
på kirkekaffen – der blir fellesskapet i kirken enda tydeligere 
enn det ofte kan virke i gudstjenesten. Og det siste, gjerne 
komme tilbake om ikke så lenge, du er alltid velkommen!, 
smiler Kjerstin.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

>
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OBOS eiendomsmeglere avd. Lambertseter  
/ Nordstrand & Søndre Nordstrand
Langbølgen 11 (Lambertseter Senter)
Telefon: 23 16 51 10
obos-eiendomsmeglere.no

Vi i OBOS eiendomsmeglere er opptatt av det samme 
som deg: Nemlig å få best mulig pris for boligen din! 
Mange års erfaring har gitt oss detaljert lokalkunnskap, 
og vi vet hva potensielle kjøpere er ute etter. Slik oppnår 
vi svært gode priser. Og husk: Vi selger alle typer boliger! 
Finn din lokale megler på obos-eiendomsmeglere.no

Spar hele kr 5 000 ved å inngå salgsoppdrag med oss*

*Gjelder ordinære salgsoppdrag, uavhengig av boligtype,  
forutsatt at du er OBOS Medlem.

Start salget nå!  
du får kr 5.000,- i rabatt

Størst på salg av 
OBOS-boliger  

i din bydel

5 på kirketorget:
1. Hvorfor går du til gudstjeneste?
2. Hva synes du er fint med  
 gudstjenesten?
3. Om noe skulle vært annerledes  
 – hva ønsker du deg?

Are Shaw Waage, Prinsdal
– Jeg kom i dag fordi det var en spesiell invita-
sjon til 2-åringen vår. Jeg liker barne- og familie-
gudstjenestene som de har en del av her.
– Generelt synes jeg en vanlig gudstjeneste er 
kjedelig. Mye som kanskje kunne gjøres for å 
lage en liturgi som treffer bedre.

Geir Thorsnæs, Hauketo
– Jeg går til gudstjeneste for åndelig påfyll. 
Dessuten gir den et avbrekk i ukas sysler og jeg 
får fokus på noe annet. Kontakten på kirkekaffen 
er viktig.
– Musikken betyr mye for meg, vi har en bra 
organist og det er god sang i kirken vår. Jeg synes 
gudstjenesten er grei, vi har fått varierte former 
for gudstjenester – så her er noe for enhver smak.

Anders Thylén, Toppåsen
– Gudstjenesten er et fint sted å være. Der får jeg 
også del i det jeg selv tror på. Stillheten under-
veis som gir meg tid for ro og ettertanke, er viktig 
for meg. Dessuten betyr velsignelsen, sangen og 
musikken mye.
– Jeg ser ikke behov for mye annerledes, men 
synes det er fint med den variasjonen som 
kveldsmessen gir av stillhet og meditasjon. 

Cathrine Davis, Hauketo
– Jeg gjør det på grunn av datteren min for å gi 
henne en opplevelse av tro på en barnevennlig 
måte. Det er positive og hyggelige mennesker 
her som gir gode opplevelser. Jeg liker at barna 
er inkludert på en god måte.
– Det blir litt mye ritualer og jeg er selv litt vár 
for kirken som religion. Ønsker å prise Gud litt 
friere og ønsker i hvert fall ikke en politisk kirke.

Harald Stensdal, Prinsdal
– Jeg går til gudstjeneste for å møte Gud og  
oppleve fellesskapet
–Nattverden gir meg opplevelsen av fred i kropp 
og sjel. Særlig godt liker jeg kveldsmessen med 
nattverd, bønn, lystenningen, sang og musikk
– Jeg ønsker ikke noe annerledes annet enn at 
flere kom for å oppleve hvor fin gudstjenesten er. 

>

Kongeveien    14



Ny kulturskole i  
Hauketo-Prinsdal
Til høsten blir det et nytt kulturskole-
tilbud i strøket! Norges KFUK-KFUM 
starter ny kulturskole i Oslo, og  
Hauketo-Prinsdal menighet er en  
av samarbeidspartnerne. 

– Vi gleder oss til å kunne tilby musikkundervisning i kirkas 
lokaler, sier Åslaug Hegstad Lervåg, organist i Prinsdal kirke.
Den kommunale kulturskolen har lange køer, og klarer ikke 
tilby plasser til alle som ønsker det. Dette er noe av motiva-
sjonen til Norges KFUK-KFUM som nå starter undervisnings-
tilbud flere steder i byen.
 – Vi ønsker å tilby musikkundervisning på et solid nivå, 
med profesjonelle lærere og instruktører. Vi er glade for 
samarbeidet med Hauketo-Prinsdal kirke, og ser fram til å 
fylle deres lokaler med mange musikkelever og mye liv, sier 
prosjektleder Hans Olav Baden i Norges KFUK-KFUM. 

BAND
I første omgang vil KFUK-KFUM Kulturskole tilby musikk- 
undervisning på bandinstrumenter som piano, gitar, bass, 
trommer og sang. Men på sikt er det ønskelig å utvide med 
flere instrumenter og flere kunstformer som dans, teater og 
annet. 
 Det er ikke helt bestemt hvilke instrumenter som vil tilbys 
i Hauketo-Prinsdal, men dette vil være klart i god tid før 
semesterstart 4. september. En av fordelene med den nye 
kulturskolen er at elevene samtidig som de får én til én- 
undervisning, vil kunne være del av et større miljø i barne-  
og ungdomsarbeidet i Hauketo-Prinsdal kirke. 
 – Når jeg lærte å spille piano som barn, hadde jeg bare en 
elevaften før jul hvor jeg fikk spille for andre og møte flere 
elever, forteller prosjektleder Baden. Gjennom gruppene som 
er i kirka, har vi miljøer og anledninger til å spille sammen 
med andre, og å være en del av et bra miljø. Kanskje det kan 
bli noen nye band i strøket med utgangspunkt i kulturskolen?, 
sier han håpefullt. 

OPPSTART OG FESTIVAL
KFUK-KFUM Kulturskole starter undervisningen 4. september 
og vil være for alle mellom 10 og 19 år. Undervisningen vil 
følge skoleåret, og det planlegges også en egen kulturskole-
festival i løpet av høsten hvor elevene i hele Oslo skal få være 
stjernene på scenen.
 For mer informasjon kan du følge KFUK-KFUM Kulturskole 
på Facebook. Alle spørsmål om kulturskolen sendes til 
kulturskole@kfuk-kfum.no. Før sommeren kommer også en 
webside hvor du kan lese mer om tilbudet og melde deg på 
undervisningen.

Mer info på facebook. Søk på «KFUK-KFUM Kulturskole“. 
Kontaktmail: kulturskole@kfuk-kfum.no

Ildsjelprisen er innstiftet av Hauketo og 
Prinsdal fritidsråd og deles ut på DALENS 
DAG i september 2017 til en ildsjel som bor i 
Hauketo og Prinsdal.

Alle innbyggerne i Hauketo og Prinsdal opp-
fordres til å foreslå kandidater. 

Prisen kan gis til enkeltpersoner i Hauketo 
og Prinsdal som frivillig eller ulønnet

•  Over tid har arbeidet for at enkeltmennes-
ker eller grupper har fått det bedre og/eller

•  Har markert seg lokalt i arbeid for barn, 
ungdom eller voksne til glede for bydelens 
innbyggere

Forslag til Ildsjelprisen med begrunnelse 
sendes Hauketo og Prinsdal fritidsråd 
e-post: fritidsraadet@gmail.com 
innen 1. juli 2017

Ønskes nærmere opplysninger – kontakt 
Hauketo og Prinsdal fritidsråd ved leder Vera 
Østenheden, tlf 958 61 041.

Hauketo og Prinsdal fritidsråd

ILDSJELPRISEN 
FOR HAUKETO OG PRINSDAL  

2017  
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– Vi trenger et kor for voksne sang-
glade folk . En aktivitet som holder til 
i kirken, og som er folkelig og åpen ut 
mot nærmijøet. 

Slik tenkte meninghetsrådet før Prinsdal Sangeri ble til i 1992. 
Som tenkt, så gjort og sunget. Et lite kor med voksne amatører 
samlet seg i den gamle enkle brukskirken i Lerdalsfaret.

Det ble bare en øvelse der, før gamlekirken forsvant etter den 
dramatiske brannen samme år. Men viljen til sang og samhold 
har alltid vært sterk i Prinsdal Sangeri, og etter tre år med 
øvingseksil i Prinsdal skoles musikkrom, var koret på plass da 
nye Hauketo-Prinsdal kirke ble vigslet i 1995. 

I år feirer Prinsdal Sangeri 25 år, og blomstrer og klinger som 
aldri før. Koret kan mønstre mer enn 50 sangere, et repertoar 
som spenner fra underholdning, gospel og folketoner til kre-
vende klassiske verk og perler fra kirkemusikken.

Koret kan se tilbake på en lang rekke kreative konsertarrang-
menter, sikkert 100 gudstjenester, et økende geografisk tilfang 
av medlemmer og et trofast publikum. Konserttitlene gir et hint 
av sanggleden underveis: «Ansikt til ansikt», «Byen synger», 
«Stryk og strupe», «Svarte Røtter», «Kjærlighet etter noter», 
«Med smak av sommer» er bare noen av konsertprosjektene 
gjennom 25 år. Dukes Ellingtons «Sacred Concert» var også et 
stolt samarbeid med andre lokale krefter. Den engelske juletra-
disjonen Ni lesninger (Lessons and Carols) ble en helt spesiell 
signatur for koret gjennom mange år, og åpnet det musikalske 
julebudskapet både for sangere og nærmiljø.

Prinsdal Sangeri fortsetter for fulle seil og struper i jubileums-
året. Nylig deltok mer enn 40 sangere på Tysklandsturné. 
Koret har gjennom årene sunget både i Sverige, Estland og 
Ungarn, og har også vært på langturer i Norge.

Musikalsk ansvarlig gjennom en årrekke, er Holmlia-
organisten Hans Olav Baden, som fortsatt ønsker nye sangere 
velkommen – og for tiden særlig mannlige røster.

TEKST: PER FROGNER  FOTO: PRIVAT/DIVERSE

Prinsdal Sangeri 
har sunget i 25 år

Veteraner fra 10 års jubileet.

Sangeriet med flaggende jubel.

Korøvelse i det fri.

Glimt fra Schubertkonserten.
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SANGERIET  
I TYSKLAND

På konsert i Marienkirche i Berlin.

I Thomaskirken i Leipzig ligger komponisten Johan Sebastian 
Bach gravlagt framme i koret. En lørdag i mai sto Prinsdal 
Sangeri akkurat der og sang Bachs musikk mens folk falt til 
ro i den store katedralen og nøt den lille konserten.

– Dette var en stor og gripende hendelse i korets historie. Vi forberedte turen i lang 
tid, og satt oss inn i Bachs liv og arbeid nettopp her. Det var en stor opplevelse å stå 
ved målet og synge hans musikk, sier dirigent for sangeriet, Hans Olav Baden.

Prinsdal Sangeri var på en «katedral-turne» til Tyskland i mai. I forbindelse med 
korets 25-årsjubileum gikk turen til Berlin og Leipzig – med fire store katedraler som 
konsertlokaler.

I notebunken på reisen lå mest kirkemusikalske favoritter, men koret presenterte  
også norske folketoner og nyere musikk for det tyske publikum. Det smalt godt 
i gamle kirkevegger da koret stemte i med «Kjerringa med staven» og «Per 
Spelmann» i den ærverdige Trinitaskirken i Berlin sentrum!
 – Vi ble nesten overrasket over hvor flott vi kan låte i et stort kirkerom. Det 
var fantastisk å høre hvordan det vi har øvd på, steg til værs under høye buer i 
Marienkirche i Øst-Berlin og i Bachs gamle kirker i Leipzig. Sterkt å se hvordan  
folk ble beveget av det vi sang. 
 – En stor og god sangopplevelse for oss også, sa flere av sangerne underveis. 

BRUDEMARSJ PÅ TORGET 
Utenfor kirkeveggene ble det også liv og røre da Prinsdal Sangeri stemte i med 
Brudemarsj fra Øre for et brudepar foran Brandenburger Tor i Berlin sentrum. Ved 
Thomaskirken i Leipzig skjedde det samme da en dansende brud var på utdriknings-
lag med venninner. De sendte likegodt hatten rundt på torget, og overrakte nesten 
500 kroner som takk til de norske sangerne! 

TEKST: PER FROGNER

Prinsdal Sangeri på Bachs 
hjemmebane

Konsert i Såner kirke.

Ivrige sangere i aksjon.

Hans Olav Baden – inspirator 
og dirigent – i kjent stil.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de 
aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Kari Sortland

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Den prateglade presten 
fikk et godt råd av kona si:
– En god tale har en god 

begynnelse og en god slutt. 
Og de to skal komme 

så nær hverandre 
som mulig.

– Mamma, kan jeg 
lese til jeg sovner?
– Ja, men ikke ett 

minutt lenger.

Jesus fortalte disiplene 
at han snart skulle 
dra tilbake til 
himmelen.

Prikk til prikkFargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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Det er ikke søndagsskole for tiden, men hver søndag er det barnas 5 minutt i gudstjenesten

Prinsdal skolekorps

Loppemarked

Vårens vakreste eventyr for korpsforeldre 
i Prinsdal er vårt årlige loppemarked. I år 
ble markedet arrangert 6.-7. mai, og etter 
intense forberedelser torsdag og fredag var 
alt klart på Prinsdal skole lørdag morgen. 
Kundene hadde fordelt seg godt over 
markedets to dager og årets søndag var den 
beste på mange år. Dette er takket være at 
Dalens beboere er så rause og gir korpset 
attraktive lopper. Korpset retter derfor en 
stor takk til alle som bidro med lopper og 
til alle som kom på loppemarkedet og bidro 
med noen kroner til korpskassen.

Her er små og store spennende 
lopper for enhver smak.

Skolekorpset og 17. mai

Musikantene er barn både fra Toppåsen 
og Prinsdal skole, 30 i alt. Etter fjorår-
ets suksess på Tusenfryd-stevnet hvor 
korpset vant innmarsjen, har korpset, 
under ledelse av dirigenten vår, startet 
tidlig i vår med marsjøvelser for å bli 
enda bedre. Også i år var det øvetog 
16. mai for skolene og barnehagene i 
Dalen, noe skolebarna, barnehagebarna 
og ikke minst beboerne i seniorboligene 
og på Seniorsenteret setter pris på. 
 17. mai startet på Toppåsen skole 
med flaggheising og deretter på Prinsdal 
skole. Så gikk turen til 17. mai-toget i 

byen hvor vi fikk god anledning til å vise 
frem de innøvde marsjformasjonene til 
stor jubel og applaus!
 På ettermiddagen gikk borgertoget i 
Dalen og avsluttet med kort konsert på 
skolen. Ungene var slitne, men fornøyde 
og stolte over egen innsats og vi hadde 
en fantastisk trivelig dag sammen! 
 2. juni har vi rekrutteringskonserter 
på skolene og 22. juni skal 30 barn og 
voksne reise på en 4 dagers korpstur, 
til Danmark. Følg med på Facebook, 
kanskje det kommer noen bilder fra alt 
det gøyale vi skal gjøre! 

Korpset ønsker alle beboerne i Prinsdal en god sommer!
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BARNATRO
MIN FAVORITTSALME:

Jeg tar utfordringen jeg fikk fra Marit Bjerlin i forrige nummer 
av Kongeveien. Jeg ble kjent med Marit første gang i 2009, 
da en nabo tok meg med til Hyggetreffet i kirken. Siden den 
gang har jeg jevnlig besøkt Hyggetreffet.

Jeg har valgt sangen BARNATRO fordi den sier mye om grunnlaget for min 
tro i dag. Jeg vokste opp med troende foreldre, som pekte på troens og 
bønnens betydning. På søndagsskolen sang vi: 

«Min båt er så liten og havet så stort, 
men Jesus har grepet min hånd,
når han styrer båten, da går det så bra, 
på veien til himmelens land».

På barneskolen lærte min gode lærerinne Liv oss sangen: 

«Han tek ikkje glansen av livet
den Frelsar som kallar på deg , 
fyrst då kan for alvor du leva 
når han får deg fylja på veg».

For meg har troen vært et solid ankerfeste gjennom livet, og jeg har erfart 
å ha en Far som vet hva vi trenger før vi ber Han om det. (Matteus 6,8)

Derfor kan jeg si med salmisten: «Herren er min styrke og mitt skjold, til 
Han har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte 
seg, og jeg vil prise han med min sang». (Salme 28.7)

Tilslutt vil jeg utfordre Ellen Sunniva Aasen Helgesen til å dele sin  
favorittsalme i neste nummer av Kongeveien.

BRIT MURCIA

BARNATRO

Tekst: Ejnar Westling  
Musikk: Ejnar Westling

1. Har du kvar din barnatro
ifrån hemmets lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
"Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är".
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Refr. Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

2. Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Refr. 

3. Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Refr.

4. Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

Refr.

Brit Murcia 
– har bodd i Prinsdal de siste 8 år,  
har arbeidet i bank, og er nå 
pensjonist.
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Hendt siden sist

Hauketo-Prinsdal menighet er en såkalt grønn 
menighet, og det hadde vi lyst til å synliggjøre. 
En helg i mars arrangerte vi to nye miljøvenn-
lige tiltak: Klesbyttemarked og grønn gudstje-
neste.

Det var første gang i menighetens historie, at vi arrangerte kles-

byttemarked. Lørdag 18. mars kunne alle komme til kirka med 
sine avlagte, men fine klær og bytte til seg andre klær. Var det lite 
utvalg, så kunne man drikke kaffe og spise lapper i kafeen og slå 
av en prat med andre prinsdøler. Stemningen var god, og mange 
fikk byttet til seg fine ting. Neste år vil kanskje enda flere finne 
veien til kirka på klesbyttemarked.
 Dagen etter var det fokus på å ta vare på jorda vår og hveran-
dre da vi hadde grønn gudstjeneste. Prost Eigil Morvik talte, alle 
kunne plante frø og det ble bedt bønner om sammen å ta vare på 
skaperverket og være takknemlige for alt det vi har rundt oss i na-
turen. På kirkekaffen var det offisiell åpning av Bytt en Bok-hylle, 
en hylle der du året rundt 
kan bytte til deg andres 
ferdigleste bøker. 
 Å være grønn menighet 
betyr at kirka sammen med 
mange andre menigheter 
forplikter seg til å gjennom-
føre små og store miljø-
vennlige tiltak i arbeidet og 
driften. 

TEKST OG FOTO: SUSANNE 

DOMMERSNES SIVERTSEN

Påsketur
Fredag i påskeferien gikk den 
tradisjonsrike påskeleiren på 
Bjorli av stabelen. Høye forvent-
ninger lå i lufta da 70 ungdom-
mer omsider nådde Lesja etter 
en 8-timers lang busstur.

Dagene ble fylt med "tidlig" vekking, gode 
måltider, godteri, ligretto, grilling, langrenn, 
slalom, snowboard, mer godteri og godt fel-
lesskap. Høydepunktene på turen var mange, 
men flere har trukket fram lærerik undervis-
ning, stemningsrik underholdning og koselige 
hvilepuls-gudstjenester som sine favoritter. 
 Alt i alt var Bjorli 2017 en meningsfull og 
gøy opplevelse, hvor vi ble bedre kjent og 
fikk tid til å slappe ordentlig av i ferien. Vi 
gleder oss allerede til neste år.

Forøvrig, takk til Bjorliheimen hotell som er 
våre trofaste verter. 
 
TEKST: PHILIP TORP NILSSEN

Tårn- 
agenter  
på jakt!
«Et menneske forsvant. Og 
dere tårnagenter må finne 
det igjen. En sønn som forlot 
faren sin uten å si et ord til 
avskjed.»

Gjennom en video ga Mr. G, sjefen 
til alle tårnagentene, også i år 8 flinke 
tårnagenter et nytt oppdrag. Barna måtte 
følge sporene til sønnen og oppleve det 
han hadde opplevd på sin reise. 
 Derfor gikk tårnagentene på leting i sønnens spor i strålende solskinn i 
skogen og måtte mestre ulike oppgaver. De måtte ta i bruk både mobiltelefon, 
elektronisk kart og koordinater som de fikk på hver post. Mest stas var å klatre 
opp i kirketårnet siden agentene måtte overvinne angsten sin. 
 Da sønnen var funnet igjen, var det fest i kirken med lørdagsgodt. På søndag 
bidro tårnagentene med en rapp i en spesiell prosesjon til James Bond- musikk 
under gudstjenesten og tok deretter imot agentdiplomene sine. Lønnen på 
kirkekaféen var spesialmuffins med en innbakt overraskelse.

TEKST: SARAH KREBS

En grønnere menighet

Klesbyttemarkedet i gang med en ny.
Her kan du finne bra 
bøker i bytte. 

8 tårnagenter på sporet av 
den bortkomne sønnen.
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Vårt prosjekt:  
KFUK i Sør-Sudan

Årsmøte for Hauketo-
Prinsdal menighet 

Lions Tulipanaksjon

Det er utrolig at konfirmanttiden nærmer seg slutten. Vi har 
gått igjennom mye og opplevd mye sammen. Sjibbolet Ten 
Sing bruker alle kreftene på å øve til revyen 16. og 17.juni.
Tempel koser seg både utendørs og i kreative samtaler om 
Gud og verden. 
 På Deeper blir det diskutert, erfart og oppdaget hva 
tro handler om. Mange spennende temaer er tatt opp: 
Personlighetstest med Gud, Bibelbootcamp, Hvordan i all 
verden er Jesus både Gud og menneske? og mye mer. 
 Men nå er det ikke lenge til konfirmasjonsleiren på 
Tjellholmen i juli med mange konfirmanter og ungdoms-
ledere. Leiren er årets høydepunkt med hemmelige og 
utfordrende aksjoner og gode samtaler om både tro og liv til 
deltakerne. Dette blir digg!

TEKST: SARAH KREBS

I år var det møtt fram 20 personer til årsmøtet  
etter gudstjenesten søndag 23. april. 

På årsmøtet gikk vi gjennom årsmeldingen for 2016 og resultatregn-
skapet ble presentert. Årsmeldingen viser at det er mange ting som 
skjer i kirken vår og at menigheten er aktuell i nærmiljøet gjennom 
Kongeveien, Dalens dag og «Vi synger julen inn». 
 Det ble orientert om hvordan menighetsrådet hadde jobbet for å 
velge nytt misjonsprosjekt, KFUK Kvinner i Sør-Sudan. 

Under punktet Innspill, kommentarer og ønsker fra menigheten, 
ble følgende saker tatt opp: 

• At kirken trenger vedlikehold er spesielt synlig i inngangspartiet. 
Det er bekymring over at treverket ikke blir malt og holdt vedlike. 

• Gudstjenestebesøkende med barn ønsker at høyttaleren i barne-
hagerommet blir reparert / byttet, slik at de som følger barna ut 
kan høre gudstjenesten.

• Det kom også spørsmål om det var mulig å få den gamle alter-
tavlen restaurert. 

TEKST: CHARLOTTE RANDEL

Sør-Sudan er rammet av borgerkrig, hundretusener er på flukt og 
mange barn lever i flyktningeleirer i Uganda. I denne kaotiske situa-
sjonen er KFUK en viktig aktør. KFUK er en anerkjent organisasjon i 
Sør-Sudan og driver et etablert arbeid. Nå fokuserer de på fredsarbeid, 
rådgivning og bearbeiding av traumer etter krigshandlingene. Derfor 
har Hauketo-Prinsdal menighetsråd valgt KFUK i Sør-Sudan som 
misjonsprosjekt.
 Denne våren kunne vi besøke utstillingen på Barnekunstmuseet 
i Oslo, med tittelen «I want to become President». Utstillingen viser 
resultatet av et kunstprosjekt i en av flyktningeleirene i Uganda. Barn 
som knapt nok har holdt i ordentlige tegnesaker før, har fått uttrykke 
sine ønsker og drømmer – og hva de ikke ønsker i livene sine. Alle de 
grønne helikoptrene på tegningene viste hvordan de hadde opplevd 
flyangrepene som drev dem på flukt.

Har du lyst å støtte det viktige arbeidet til KFUK-KFUM Global?  
Ta gjerne kontakt med menighetskontoret for å bli fast giver!

Sommerleir på Tjellholmen venter der fremme.

Lørdag 29 april gikk Lions tulipanaksjon i gang i Prinsdal. 
Lions Club Oslo/Hauketo var synlige med sine gule jakker og 
et vell av tulipaner i flere farger. Som vanlig sto de utenfor 
Kiwi og Extra. I år har de klart å «selge» 2600 tulipaner. 
Dvs. at over halvparten av tulipanene er forhånd solgt til 
bedrifter som har støttet Lions Club Oslo/Hauketo i flere 
år. Kantarellen Bo- Rehabiliteringsenter fikk også denne 
lørdagen 150 tulipaner. Det er 8 tulipaner i en bukett. Ca. 
15.30 var de utsolgt. 
 Lions tulipanaksjon har vært og er et fyrtårn for Lions 
siden 1983. Inntektene går til undervisningsopplegget MITT 
VALG. MITT VALG er utviklet av Lions som et undervis-
ningsopplegg for læring av sosial og emosjonell kompetanse. 
Dette brukes i un-
dervisning i barneha-
ger, grunnskoler og 
videregående skoler. 
Hensikten er å fore-
bygge problematferd 
som mobbing og bruk 
av rusmidler.
 Lions takker 
alle som var med 
og støttet årets 
tulipanaksjon.

TEKST OG FOTO: LIONS 

Lions tulipanaksjon – et kjent 
og viktig vårtegn i Prinsdal.

Krigen sett med barns øyne. Amerikansk auksjon i kirken til inntekt for KFUK  
i Sør-Sudan. God stemning, mye moro og en  
god slump penger til den gode saken! 

Konfirmasjonstidens  
høydepunkt
nærmer seg!
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 200 kr. kan bli 100.000 

Hauketo-Prinsdal menighet 
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Hauketo-Prinsdal menighet 

hvis du blir en støttespiller! 

GIVERTJENESTEN I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

Du kan også 
bli en støtte-
spiller for det 
gode! 
Budskapet er enkelt: 200 kr måneden 
kan bli til 100.000 – hvis du blir en 
støttespiller!

Kanskje vi kan spørre oss, hva får 
man for 200 kr i dag? To kebab på 
Bislett Kebab House, eller en pizza på 
Marabella? En barneklipp på Akilles? 
Eller 8 Pepsi Max hvis det ikke er spe-
sialtilbud? En lunsj med drikke på en 
liten cafe eller to kinobilletter?

Det er ikke all verden man år for 200 
kr i dag og mange av oss bruker 200 
kr på en lunsj uten å heve et øyebryn. 
Det betyr at det er flere av oss som har 
noe å gi. 

I kirken har vi pr i dag driftstilskudd 
fra kommunen. Dette dekker strøm, 
driftsutstyr som papir, kopiering osv. 
De fleste stillingene er riktig nok 
finansiert av Kirkelig Fellesråd i Oslo og 
Oslo Bispedømme, mens diakonen og 
ungdomsmedarbeiderne er finansiert av 
menigheten selv. I dag er menighetens 
utgifter mye større enn gudstjeneste-
driften. Det er ungdomsarbeid, koret 
Prinsdal Sangeri, det er middag for bar-
nefamilier og ungdommer, Hyggetreff 
for eldre og Kongeveien. 
For å kunne fortsette alt det gode 
arbeidet og kanskje gjøre enda mer, 
så trenger vi flere støttespillere også 
økonomisk. 

Det er din mulighet -det er bare å 
ta kontakt med menighetskontoret 
eller fylle ut kupongen og sende 
inn. – Velkommen som støttespiller i 
Hauketo-Prinsdal menighet!
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Hauketo IF
 

BALL- 
SKOLEN  
26.-30. JUNI
HIF arrangerer ballskolen for  
1. til 7. klasse første uken i  
skoleferien fra kl. 9:00-15:00.
Det serveres en enkel lunsj,  
 deltageravgiften er kr. 300,-
 
Påmelding gjør du innen 16. juni 
på www.hauketoif.no/p/26023/
ballskolen

HAUKETO IF 90 ÅR I ÅR

Fotball     Handball     Allidrett og ballidrett     O-gruppa     Innebandy

Hauketo IF har ulike treningstilbud 
for yngre klasser innen håndball, 
fotball, all-idrett og ballidrett.  
Sjekk www.hauketoif.no  
for informasjon om tilbudet.

TUR-ORIENTERING
Hauketo IF O-gruppa vil også i år arrangere tur-orientering i Grønliåsen.

Det vil bli satt ut 10 poster 4 ganger i løpet av april – oktober
Postene vil henge ute i tidsrommet:

1. gang  08.april – 30.juni  post 1 – 10
2. gang  20.mai – 30. juni  post 11 – 20
3. gang  15.aug – 30.okt  post 21 – 30
4. gang  20.sept – 30.okt post 31 – 40

Kart med ferdig inntegnede poster kan man kjøpe av 
Ove Martinsen i Sponstugrenda 2, tlf: 92 84 09 30 / epost: ove.m@lc.no
Pris 100,- for hele pakken.

Kjøp kart nå, og kom dere ut i skogen!! 
Mer info på våre nettsider www.hauketoif.no

De som klarer  
alle 40 poster, er  med på trekning av  en premie relatert  

til skogen/ 
orientering!

Kun det beste, 
på dine vegne

Når man benytter PrivatMegleren, kan 
man forvente en megler med både 

kompetanse og blikk for kundens behov 
– det beste fra begge verdener.

Ta kontakt for en uforpliktende boligprat.

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

Forsangere i kirken
Er du glad i å synge? Bli med som forsanger i kirkens guds-
tjenester. Ta kontakt med Åslaug Hegstad lerbåg, organist i 
kirken. Tlf: 95772926 / e-post: ah244@kirken.no

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?
Ring Marit Bjerlin på tlf. 997 38 600 mellom  
kl 10 – 10.30 søndager.

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og stor.  
De første dagene i høst er tirsdag 
29. august og tirsdag 26. september. 
Velkommen kl 17 til en kort messe først, 
og middag i menighetssalen etterpå.

HYGGETREFFET 
i Hauketo-Prinsdal menighet 
Den andre tirsdagen i måneden er det hyggetreff med god 
mat, loddtrekning, underholdning og god tid til å prate.

Velkommen til Hyggetreff kl. 11:30-13:30 disse datoene  
høsten 2017: 12. september, 10. oktober, 14. november,  
12. desember

Har du spørsmål, eller vil du hjelpe til på kjøkkenet eller med 
kjøring; ta kontakt med Susanne på tlf 23629855 eller mail:  
sd272@kirken.no

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

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 23629855 eller  
e-post: sd272@kirken.no

Slåtteengene på skytebanen
Status for slåttengene på skytebanen er ellers at de har fått 
utarbeidet en skjøtselsplan i vinter. Bymiljøetaten vil dermed 
kunne få midler fra Fylkesmannen for å skjøtte engene, og har 
da også forpliktet seg til å følge skjøtselsplanen.

STRIKKETREFF
For strikkeglade i alle aldre!

Er du glad i å strikke? Liker du å prate med andre over en 
god kopp te? 

Datoene for høsten er ikke klare ennå, men Strikketreffet 
fortsetter! En gang i måneden, på mandager, er du igjen 
velkommen til Strikketreff i Hauketo-Prinsdal kirke.

Ta med eget strikketøy. Det serveres kaffe og Pukka-te. 

Har du spørsmål, kontakt diakonmedarbeider Susanne  
på tlf 23629855 eller e-post: sd272@kirken.no

MENIGHETSINFORMASJON
Har du lyst til å få nyhetsbrev med informasjon om hva som 
skjer i menigheten tilsendt på mail? Påmelding og avmelding 
til nyhetsbrevet kan gjøres på epost:  
post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

Villblomstenes dag  
på skytebanen
Søndagen den 18. juni arrangeres Villblomstenes dag 
over hele Norge (og hele Norden). Dette er et årlig  
arrangement i regi Norsk Botanisk Forening (NBF).

Her i Prinsdal markeres dagen med en botanisk vandring 
på den gamle skytebanen, der vi bl.a. ser på de sjeldne 
marinøklene. Det blir også mulighet for salamander- 
safari, insektjakt og dypdykk etter smådyr i dammene.

Arrangører: NBF Østlandsavdelingen i samarbeid med 
Naturvernforbundet Oslo Sør, turledere Anders Thylén 
(tlf 95406150) og Helge Viken. Oppmøte kl 13.00 ved 
Prinsdal idrettshall (hovedinngangen).

Vel møtt den 18. juni!

Blomster og sommerfugler 
på skytebanen. 

Salamander- og smådyrsøk på 
Villblomstenes dag i 2015. 
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HAUKETO
OG

PRINSDAL Lørdag 9/9 kl. 11-16

DALENS DAG
i Hauketo og Prinsdal 
Prinsdal idrettspark

Takk til deg som bidro på 
Kongeveiens giroaksjon!
I forrige nummer av Kongeveien lå det en giro i bladet. Vi 
kan med glede se at vi har mange som setter pris på bladet, 
aksjonen hadde et resultat på kr. 12000,- denne gangen. Vi 
er veldig takknemlig for støtten og oppfordrer samtidig flere 
til å gi sitt bidrag. Det er menigheten som finansierer drift av 
Kongeveien, og annonseinntekten er langt fra nok til å dekke 
utgiftene. Kongeveiens kontonummer: 1503.20.53138 

SJIBBO-REVYEN  
i Hauketo-Prinsdal kirke 
16.–17. juli
Se for deg at du får vite at du skal dø i morgen. Ville 
du følt at du går døden i møte med minner om ting du 
er glad for at du har gjort? Eller er det fortsatt noe som 
står igjen på din "bucket list"?

En bucket list er en liste over ting du ønsker å oppleve 
før du dør. Det kan være alt fra å besøke pyramidene i 
Kairo, dra ut i verdensrommet eller klappe en kro-
kodille? Det er nemlig dette som er temaet for årets 
Sjibbolet-revy!

Etter at fire ungdommer har vært i en begravelse for-
står de at det er mye de må se og gjøre før de forlater 
verden.

Lurer du på hva som står på listen over det de vil 
oppleve før de dør, så får du ta turen innom Hauketo-
Prinsdal kirke fredag 16. juni eller lørdag 17. juni!

PS: anbefaler alle å ha denne revyen på sin egen buc-
ket list DS: Kathrine Hervold 

Sjibbo in the future

RELASJONSTERAPI
Trenger du en å snakke med om  

vanskelige relasjoner og vond "bagasje" i livet? 

Kontakt mob 95027665

Anne B. Fjeldstad, Relasjonsterapeut

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

V I T I L BY R :  

*  Stor lunsj for store og små

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

*  Happy Friday, første fredag 
hver måned

*  Catering

*  Selskapslokaler for 10 – 75 gjester

*  Kurs- og møtelokaler

*  Parkeringspark under Kolbotn Torg

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

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

tlf. 66 99 3000  
bord@gamletaarnhuset.no

Velkommen 
til oss!   
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Hauketo-Prinsdal menighet har i mange år arrangert en 
tradisjonell julemesse med salg av håndarbeid og kaker. 
Det er det mange andre som gjør også…
Derfor vil vi i år prøve noe nytt!

Vi planlegger et marked hvor vi vil selge matprodukter 
som trengs i jula og der kirkebakken brukes som en del av 
arrangementet. Her blir det bålpanne med grilling og salg 

Vi gjør en ny type markedsdag i  
Hauketo-Prinsdal kirke lørdag 25. nov.

VIL DU VÆRE MED Å LAGE

"Smaken av jul"? 
Vi  

trenger med- 
arbeidere!

av varm drikke. Vi vil også  
selge noen håndarbeidsprodukter.

Har du lyst til å være med å bidra, kan du kontakte Susanne 
på mail sd272@kirken.no eller telefon 23629855. Vi vil 
trenge folk som kan lage mat- og andre produkter hjemme-
fra, så meld gjerne ifra om det er noe du er god på, som du 
kan lage til julemarkedet.

Kongeveien er Dalens lokalblad 
gitt ut av Hauketo-Prinsdal  
menighet. Bladets formål er å  
bygge broer mellom de ulike  
miljøer i Dalen og vise frem hva 
som skjer i menigheten.

I løpet av 2017 blir stillingen som 
redaktør ledig – tilsetting etter avtale.

Arbeidet består i:
• Å lede redaksjonen som har  

4 medarbeidere
• Å holde kontakt med skribenter, 

lokalmiljø og kirkestab
• Å samarbeide med layout og  

trykkeri om utforming av bladet
• Å bidra selv med intervjuer eller 

artikler
• Å ha gleden av å utgi et blad  

som mange leser

Det er greit å vite litt om data. Det 
forventes lojalitet til de kristne verdier. 
Arbeidet er i utgangspunktet ulønnet.

Interesserte kan henvende seg til: 
Menighetsrådsleder: Knut G. Sandal 
tlf.: 97474641 eller redaktør  
Svein-Erik Skibrek tlf.: 90936639

Stilling ledig i Kongeveien: 

NY REDAKTØR 
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JUNI
Søndag 4. juni kl. 11: Pinsegudstjeneste 
ved Kjerstin Jensen, Åslaug Hegstad 
Lervåg og Marianne Svenning (obo). 
Kirkekaffe.

Søndag 11. juni kl. 11: 
Familiegudstjeneste ved Kjerstin Jensen, 
Torleif Månsson og Sarah Krebs. 
Bønnevandring og sanger for de minste. 
Kirkekaffe.

Søndag 18. juni kl. 11: Gudstjeneste med 
sommeravslutning ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad Lervåg. Globalløp og gril-
ling etter gudstjenesten.

Søndag 25. juni kl. 11: Fellesgudstjeneste 
i Holmlia kirke ved Silje Kivle Andreassen.

JULI
Søndag 2. juli kl. 11: Gudstjeneste med 
nattverd i Hauketo-Prinsdal kirke ved 
Kjerstin Jensen.

Søndag 9. juli kl. 11: Fellesgudstjeneste i 
Holmlia kirke ved prost Eigil Morvik.

Søndag 16. juli kl. 11: Gudstjeneste med 
nattverd i Hauketo-Prinsdal kirke ved 
prost Eigil Morvik.

Søndag 23. juli kl. 11: Fellesgudstjeneste i 
Holmlia kirke ved Dag Auli.

Søndag 30. juli kl. 11: Gudstjeneste med 
dåp og nattverd i Hauketo-Prinsdal kirke 
ved Asle Rossavik. 

GUDSTJENESTER  
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

LIVSHJULET

Søndag 11. juni kl 12: Eivind Oftebro (nattverd)

Søndag 18. juni kl 12: Gunnleik Seierstad 

Søndag 20. august kl 12: Første gudstjeneste 
etter sommerferien.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under  
gudstjenesten.

SPORTSGUDS-
TJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET

I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.

AUGUST
Søndag 6. august kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke ved 
Silje Kivle Andreassen

Søndag 13. august kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd i Hauketo-Prinsdal kirke 
ved Kjerstin Jensen

Søndag 20. august kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 27. august kl. 18: 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Ved Bendik Vollebæk og Sarah Krebs.

Tirsdag 29. august kl. 17: Pastamesse

SEPTEMBER
Søndag 3. september kl. 11: 
Semesterstart-gudstjeneste med misjons-
tivoli. Ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad Lervåg.

Søndag 10. september kl. 19.30: 
Kveldsmesse

Søndag 17. september kl. 11 og 13: 
Konfirmasjoner

Søndag 24. september kl. 11: 
Folketonemesse

Tirsdag 26. september kl. 17: Pastamesse

DØPTE
Fillip Lambrechts 12.02.2017

Lukas Jørgensen 12.03.2017

Linus Gurskevik Bårdsnes 09.04.2017

Sander Tinius Hongset 23.04.2017

Eskild Øveren 23.04.2017

Samuel Herst Valen-Sendstad 
28.05.2017

Idunn Agnethe Gabrielsen 04.06.2017

GRAVFERD
Knut Bjørn Fløgstad 15.03.2017

Mekomen Chebreselaisie 12.04.2017

Cecilie Ellen Marie Matsen 26.04.2017

Hauketo-Prinsdal kirke er en 
arbeidskirke 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

LOKALER TIL LEIE



Søndag 11. juni kl 12: Eivind Oftebro (nattverd)

Søndag 18. juni kl 12: Gunnleik Seierstad 

Søndag 20. august kl 12: Første gudstjeneste 
etter sommerferien.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under  
gudstjenesten.

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

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
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 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

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

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

Til nye og gamle kunder:

Vi har fått ny frisør og gir 

30% 
(introduksjonstilbud)  

på all farging og foliestriper

Extensions etter avtale.  
Kom innom for en bestilling eller  

ring 22 61 17 60 / eva.jonassen@live.com
Kveldsåpent etter avtale. Hjertelig velkommen!

Hauketo Hår, Sol & Neglstudio
Hauketoveien 3, 1266 Oslo

HOLMLIA- 
TANNLEGENE

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdagerLEIE AV PRINSDAL VELHUS  
til møter, kurs, kulturaktiviteter og selskap.

Det er noen ukedager ledig til møter, kurs og kulturaktiviteter fram 

til juli. Alle weekendene fram til juli er utleid. Velhuset er stengt i 

skoleferien. Utleie i weekendene reduseres høsten 2017. Utleie 

prioriteres Velforeningens medlemmer, lokale foreninger og 

beboere i Hauketo/Prinsdal-område. Forespørsel om reserva-

sjon sendes på SMS til 965 10 010. Husk å oppgi navn, adresse 

og dato for ønsket leie og du kontaktes.

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

det 
meste i 
bygge-
varer

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

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

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

 

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

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

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

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen

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

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

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

 

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

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

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

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen Prinsdal  

Lille Klippotek
Nedre Prinsdalsvei 81 

tlf. 997 77 218

Åpent:

tirsdag, onsdag og  
fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

Hauketo Og Prinsdal Vel og Lions Club Oslo/Hauketo
arrangerer en konsert med Oslo Brigademusikk

søndag 6. november kl. 14.00 – 15.30 i Velhuset.
FRI ADGANG

Kaffe, kaker og mineralvann kan kjøpes i pausen

Militærmusikken har i nærmere 200 år vært en av de ledende kilder for levende musikk blant folk. Særlig 
i perioden 1850-1920 var den uten konkurranse i Norge og vi hadde fremragende komponister og dirigen-
ter den gang. Oslo Brigademusikk dirigert av Jan Eriksen har hentet fram fra arkiver og bibliotek mye av 
denne musikk som også spilles datidens originalinstrumenter. Det er særlig Oscar Borg og andre som vi 
tar fram. Den eldste marsjen er fra 30-års krigen (1647), ellers mange andre godbiter fra en svunnen tid. 
Jan Eriksen vil fortelle om hvert musikkstykke.

Velkommen!
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, redaktør

Jeg er heldig. Mange mennesker har vist meg tillit, noe som 
ofte har ført til samtaler på dypet – også om å tro på Gud.

 – Hvordan kan jeg tro på en Gud jeg ikke ser, spør noen.  
– Å tro er å oppføre seg som om det du tror på, er sant, svarer 
jeg. – Tror du at politiet har fartskontroll på veien til Kolbotn, 
ja så bremser du vel opp før du ser politimannen med radaren.

Kanskje la du merke til at Kjerstin på side 2 skrev om Jesus 
som brobygger. For å gi oss tro på en levende Gud, har Jesus 
bygget minst fire broer der Guds ånd taler til oss: 

• En bro heter bønn – den er praten med Gud om  
livet slik det er

• En annen heter gudstjeneste – den er å være der Gud  
er sammen med de andre som også leter etter tro

• En tredje heter Bibel – den er Guds ord som viser oss 
Jesus, livet og hvem vi kan gå til

• Den fjerde broen – er nattverdens brød og vin  
til syndenes tilgivelse og evig liv

Hvordan broene fungerer, er et mysterium. Men om vi går 
dem, så er Jesus der allerede med noe av troen vi lengter etter.

Kanskje er sommeren en bra tid for deg og meg til å trippe litt 
på troens broer? 

Svein-Erik Skibrek, redaktør

 Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

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

Menighetsforvalter Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50 // cr875@kirken.no

Diakon Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf 23629855 // sd272@kirken.no

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23629857 // ah244@kirken.no
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> DÅPEN BETYR MYE 
I HJERTET MITT

Sisay Erga (59) er født i Etiopia og arbeidet der som 
sekretær i et forsikringsselskap. Hun og familien kom  
til Norge som kvoteflyktninger i år 2000 og bodde først  
i Trondheim. Da datteren flyttet til Oslo for å studere, 
flyttet hun og sønnen etter. 

I Norge har Sisay tatt utdanning til sosionom ved Høyskolen i Oslo 
og Akershus og i tillegg utdanning og sertifikat som tolk i offentlig 
sektor. Hun ønsker seg veldig en fast jobb, hva det skulle være. Hun 
har to voksne barn, to barnebarn, en svigersønn som er prest, og er 
aktiv i Hauketo-Prinsdal menighet og bor på Nebbejordet. 

– Hva betyr troen for deg?
Sisay smiler: – Troen betyr alt og gir meg både håp og mening. I 
livets opp- og nedturer gir den trygghet og i møte med sykdom og 
annet som skjer, opplever jeg at troen på Gud gir meg styrke.

– Hvordan ble du en kristen?
– I Etiopia ble jeg kristen gjennom storfamilien min og den ortodok-
se menigheten vi tilhørte. Etter tradisjonen ble jeg som jente døpt 80 
dager gammel, forteller Sisay – gutter ble døpt da de var 40 dager. 
Vi gikk i kirken på søndager og i høytidene – alltid på tom mage. 
Gudstjenesten begynte kl. 7 om morgenen og kunne av og til vare 
til bortimot kl. 12. I fastetiden som varte 60 dager, gikk vi hver dag. 
I menigheten var det opplegg for barn og unge og mye korsang. De 
gangene det var nattverd kunne vi ikke vaske hendene våre resten 
av dagen. Jeg er veldig glad for at gudstjenesten her begynner kl. 11 
og ikke varer så lenge.

– En troserfaring du vil dele?
– Dåpen betyr mye i hjertet mitt, fortsetter Sisay. Jeg ser dåpen som 
en ressurs for livet, derfor var det en stor opplevelse for meg da jeg 
som 18-åring hadde dåp og dåpsfest for sønnen min. Det samme 
skjedde også da datteren min ble døpt. Fordi vi døpes i Jesu navn, 
føler jeg at vi som familie knyttes både til Gud og til hverandre i 
dåpen. Gjennom dåpen har jeg fått både glede, håp og styrke – 
derfor var det også stort for meg da mine to barnebarn ble døpt i 
Den norske kirke, avslutter Sisay Erga. 
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Kongeveien

Ja, det begynner å bli lenge siden nå, at jeg 
kjørte med bukkene mine over himmelen, 
svingte med hammeren og skremte vettet av 
folk og fe.

Det var tider, det! Men etter at denne Kvitekrist kom på banen, 
ble det slutt på all moroa. Ikke flere saftige vinterblot, ingen slåss-
kamper i Valhall med tilhørende etegilde, hvor både vi og den 
berømte grisen vi slaktet og spiste var like levende igjen dagen 
etter. Ikke for det, eting og slåssing er det fortsatt nok av, men det 
er blitt så alvorlig og humørløst. Hva er vitsen med å slåss hvis 
man bare dreper hverandre? Jeg mener, da går man jo fort tom 
for motstandere. Også så kjedelig da! Du får jo ingen vennska-
pelig krangel om gårsdagens slåsskamp hvis motstanderen din 
er død. Nei, jeg skjønner meg ikke på denne såkalte ”moderne 
verden”. Kanskje like bra at jeg er gammel og avdanket, og kan 
betrakte det hele fra sidelinjen.

Vi hadde våre ”fake news” i min tid også. Loke, den luren-
dreieren, fikk meg til å tro at jeg tapte en brytekamp mot en 
gammel kone. I virkeligheten var det selve alderen jeg slåss mot. 
Han fikk også lurt meg til å tro at drikkekonkurransen han bød 
på, var fair. Men han hadde greid å forbinde drikkehornet mitt 
med selve verdenshavet, og det ble jo litt drøyt, selv for en svi-
rebror av mitt kaliber. Jeg syntes nok det smakte litt rart… Nåvel, 
selvsagt ble jeg rasende på den usle juksemakeren, og skulle 

THOR SANDMEL (69 år)

Pensjonist, har bodd i Prinsdal siden 1989T Fo
to

: H
el

g
e 

V
ik

en
 

Det går tilbake 
med de gamle 
guder…

gjerne gitt ham en kilevink så han gikk i bane rundt Jupiter, men 
den sleipingen kom seg unna. Likevel, dette var ærlig og redelig 
juks med glimt i øyet, om dere skjønner hva jeg mener. 

Nå for tiden er dette også så himla seriøst og surmaget. Folk og 
guder, og særlig folk på vegne av guder, lar seg blodig fornærme 
av den minste lille pek. Jeg for min del vil betakke meg for at 
andre blir fornærmet på mine vegne. Vil jeg bli fornærmet klarer 
jeg det utmerket selv. Men igjen, hva er vitsen med å ”trumpe” 
når man i stedet kan ha et sunt raseriutbrudd etterfulgt av et 
rungende latterbrøl? Her syns jeg faktisk Kvitekrist, av alle, er et 
godt forbilde.

Denne Kvitekrist-fyren var jo min argeste konkurrent på slutten 
av min aktive tid. Likevel må jeg tilstå at jeg har litt sansen for 
ham. I motsetning til mange av sine etterfølgere er han iallfall 
ikke noe hengehue. Det sies at han gjorde vann til vin, og det 
lar seg jo høre! Jeg ville riktignok foretrukket mjød, men skitt 
au, noen små kulturforskjeller får vi ta med på kjøpet. Hører at 
hans tilhengere feirer ham hver søndag med brød og vin. Har 
faktisk en følelse av at selv jeg ville være velkommen til å delta. 
Det var visst en fyr, tror han het Saulus eller noe sånt, som dreiv 
og forfulgte tilhengerne til Kvitekrist. Han endte opp som en av 
de ivrigste tilhengerne. Så da er det vel håp for en pensjonert 
tordengud også.
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