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All ære til politikerne. De store, kjente som fronter viktige saker via skjermen, 
og de lokale som tråler gjennom sakspapirer og holder ut lange kveldsmøter. 
De tenner bål, de vil noe! De tåler å få kjeft både i sosiale medier og rett i 
ansiktet, jeg tror de ofrer en del for alt de tror på! Politikken handler om å 
velge side. Mange av oss syns det er vanskelig å finne et parti vi er enige med, 
vi vingler fram og tilbake og er fulle av beslutningsvegring foran valget. Mens 
politikerne har tatt så tydelig stilling, de har funnet seg hjemme i partiet sitt og 
forsvarer sakene med hud og hår og retorikk.

I kirken møtes vi på tvers av partitilhørighet og interesser. Vi har lite fokus på 
politiske saker, og prøver å romme så mange og så mye som mulig. Men har 
ikke det å ta et valg også med troen å gjøre? Vi tar et valg for de som strever i 
lokalmiljø og samfunn. Vi tar et valg for det gode, vi prøver å elske vår neste. 
Vi tar et valg om å høre til i flokken som følger Jesus fra Nasaret.

Både lokalsamfunnet og kirken trenger flere som tar et aktivt valg. Flere 
som aktivt velger å gi barna sine opplæring om kristen tro. Flere som holder 
bibelord varme, flere som løfter bønner til himmelen. Mange av oss har vært 
heldige å bli båret til dåpen som små barn, vi har fått en gave, men fortsatt må 
vi velge. Hva står jeg for? Hva tror jeg på? Hvilke verdier skal være grunnlaget 
for mitt liv?

Det kan nok være fristende å skifte kanal når valgsendingene blir for langdryge 
og problemstillingene kompliserte. Men vi har alle ansvar for å ta et valg.  
Som Peter og Andreas gjorde da Jesus gikk forbi mens de var opptatt med å 
reparere garn: «Kom og følg meg», sa han, – og de reiste seg. 

Kjerstin Jensen,  
Sokneprest

Å ta et valg
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
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• Om et godt skoleår på Prinsdal og Hauketo skoler
• Om nedrustning av atomvåpen
• For alle som er rammet av flom rundt om i verden
• For våre naboer og venner 

VI TAKKER GUD
• For demokratiet vi lever i
• For alle ildsjelene i nærmiljøet
• For konfirmasjonsfeiringen
• For nåden og kjærligheten han gir oss
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INTERVJU 

Om du en formiddag tar deg en tur i skogen 
bak idrettsparken, er det stor sannsynlighet 
for at du treffer Tore Burud – «skogvokteren» 
med stor kjærlighet til naturen, idretten, nær-
miljøet og lokalhistorien. En gang i tiden var 
han Dalens store orienteringsløper – i dag tar 
han livet mer med ro mens han rusler mellom 
skogens trær og nyter naturen og den stille 
susen.

Skjønt livet med ro?  
     – Jeg merker jo alderen jeg som alle andre, sier åtti-
åringen Tore, men jeg er fremdeles opptatt av det vakre 

i naturen, av vår historie og av det som skjer i nærmiljøet. Jeg 
engasjerer meg ikke så mye som før, men svarer gjerne JA! om 
noen vil høre noen snutter fra Prinsdal i tidligere tider.

BONDEBYGDA PRINSDAL
– Jeg er født, oppvokst og har blitt her ute, sier Tore Burud og blir 
ettertenksom i blikket. 
 – Bestemor og bestefar kjøpte småbruket Burud og jeg tenker 
av og til på hvordan det var å leve der med 8 unger på kjøkken,  
stue og et kammers for over 100 år siden og uten noe NAV. 

Prinsdal var en bygd da jeg vokste opp. En og annen villa, ja, 
men det var langt mellom venner og langt å gå hver dag til Ljan 
skole. Realskolen var på Nordstrand og konfirmasjonen sto i 
Nordstrand kirke. Men «Speidern» var der – med Bogerud-Nils 
og senere biskop Odd Bondevik som ledere. Mange var med – i 
1948 var vi til og med på landsleir i Mandal. Ungdomsklubb var 
det også – Pluto – med Petter Rustad som leder. Så var det  
idretten da – uten idrettsanlegg var det orientering og ski som  
ble det store. Kart over terrenget tegna vi sjøl etter hvert. 

DET GJØR MEG STOLT
– Det var fattern som tente noe i meg. Han var utrolig flink til å 
ta meg med på fisketurer og ut i skauen, og orientering ble min 
greie. HIF arrangerte NM i orientering i 1967, jeg var løypelegger 
og i 1963 ble vi norgesmestere i orienteringsstafett. – Selvsagt 
er jeg stolt av det, men mine stolteste øyeblikk har vært når jeg 
i samarbeid med skolen og barnehagene har fått lære barna 
noe om naturen og dens muligheter. «Når ungene begynner å 
spørre, da er det håp…! Det var fine år. Jeg er også stolt av at fire 
barnebarn driver med idrett – Mats med langrenn, Simen med 
downhill-sykling, Truls med basket og Peter med fotball.

SKOGVOKTER’N TORE
– Apropos unger, Tore smiler, et barnehagebarn sa en gang til de 
andre: «Ikke rør det treet – det er Tore som eier alle trærne». Og 
på 80-årsdagen min ble jeg minnet på følgende av en av våre 

TORE BURUD
– «Skogvokter’n» som ble lokalhistoriker

>
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> gode gjester: «Vi var nokså nye i bygda og 
var på tur oppi skogen. Her var vi i ferd 
med å bryte av noen greiner for å slå leir. 
Da sto det plutselig en diger brande der og 
skreik til oss: ‘– Ikke rør de kvistene der!’».  
 Min kjærlighet til skogen og liknende 
tydelighet, har gjort at noen har kalt meg 
«Skogvokter’n». Nå har jeg for lengst lagt 
av meg det der og håper bare at folk forstår 
hvor viktig det er å ta vare på naturen. 
Men samtidig er jeg heller ingen miljø-
aktivist. Jo, forresten en gang i hvert fall.

GRØNLIÅSEN
– For på åttitallet ville Oslo kommune 
bygge ut Grønliåsen på østsiden. Da ble 
jeg, sammen med Thorn Dønhaug og 
Lise Henriksen, med å starte Grønliåsens 
venner. Vi vant, prosjektet ble stoppet og 
vi fikk bevare mesteparten av Grønliåsen. 
Den er utrolig viktig for nærmiljøet på 
begge sider og i dag har Grønliåsens 
venner rundt 1000 medlemmer på 
Facebook.

– Hva med det nye løypenettet som kan-
skje kommer i samarbeid med Oppegård?
 Skogsmannen Tore Burud tenker litt.  

 – Jeg er i mot det fordi jeg synes måten 
løypen legges på, tar for mye av skogen. 
Men jeg innser at den vel kommer, derfor 
har jeg vært med å mene litt om hvor den 
bør legges. Det er jo en Markagrense!

FORANDRINGER
– Apropos utbygginger – hva tenker du 
om forandringene som har skjedd i Dalen 
vår gjennom årene? 
 – Da svenskehusene kom i 1947, 
ble det mer folk og det var trivelig 
med mange nye venner. Og selv om 
Nedreveien ble åpnet mot Kolbotn i 1950, 
tror jeg Prinsdal ble opplevd som et slags 
sentrum og en bygd et stykke ut på 80-
tallet. Inntil da kjente vi liksom de fleste 
og det var en opplevelse av samhold. 
Når jeg ser hvordan vi delvis lever i dag, 
i flere kulturer ved siden av hverandre, 
deler jeg ikke min mors, Bellas, utsagn fra 
slutten av syttitallet: «Tenk så fint at vi får 
noen fra orienten her». Skal vi få tilbake 
noe av den gamle pionerånden, så må det 
mye brobygging til. 

– Tror du på det? 
– Nei, i møte med alle våre elektroniske 

duppeditter som vi bruker for å snakke 
sammen og alt vi ellers vil oppleve andre 
steder, har jeg liten tro på at vi får tilbake 
noe særlig av samholdet og den gamle 
dugnadsånden.
 – Da vi vokste opp, var Prinsdal et lite 
senter, mens Holmlia og Mortensrud bare 
var noen bondegårder. I dag ser det ut 
til at bydelen har glemt oss der vi ligger 
mellom Mortensrud og Holmlia og har 
blitt gjennomkjøringsvei med 5 matbutik-
ker, 6 pizzasteder, togstasjon og litt til. 
Riktignok bra skoler, flott idrettsanlegg, 
seniorsenter og kirke – men både vi selv 
og bydelen må samarbeide for å bedre 
nærmiljøet. 

NÆRMILJØETS MANN
– Tore Burud er ikke mannen med de 
store utflukter. Han og hans kjære Gro 
har aldri vært i Syden, selv var han i 1958 
på guttetur til Paris og verdensutstillingen 
i Brussel. Og barnebarna erter når han og 
Gro har tatt en tur til Drøbak: «Du verden 
morfar, har du vært så langt!». 
 Men aktiv i nærmiljøet har han vært, 
både som en mann med meninger, 
ideer og krefter til å ta i et tak og som 

Alltid på farten i skogen.

Tore i skogen med ungene.
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• Født 3. juni 1937
• Glad i mennesker og kjapp  

i replikken
• Bodd i Prinsdal hele livet
• Gift med Gro
• Vært orienteringsløper
• Daglig på tur i skogen
• Lokalhistoriker
• Arbeidet i Spedisjon og på REO
• Vært med i flere styrer  

i foreningslivet
• Fikk Søndre Nordstrands miljøpris 

i 1992

> TORE BURUD

medlem både i Velforeningen, Hauketo 
IF, Grønliåsens venner og skribent i 
Kongeveien. Han har sittet i flere styrer, 
sluttet opp om årsmøter og samlinger de 
fleste steder og etter hvert fanget interesse 
for lokalhistorien. Utallige foredrags- og 
fortellingskvelder har han krydret med 
bilder, historier og kjappe replikker til 
glede for både unge og godt voksne. 
Dessuten skriver han dikt.

DET VAR FATTERN SOM FANT 
HENNE
– Hvordan han har fått tid til alt kombi-
nert med jobben? 
– Det skyldes ikke minst min kjære Gro, 
sier Tore, du må ikke glemme henne i alt 
dette. Jeg har vært heldig med valg av 
kone, fortsetter han, eller hun med meg. 
Det var forresten fattern som fant henne 
til meg. På en gård han var innom, så han 
en ung jente som spilte badminton. «Ta 

En gang norgesmester i orientering.

- Han som eier 
alle trærne

deg en treningstur dit, Tore!», sa han. Som 
sagt så gjort og det ble oss. Vi giftet oss 
påskeaften i 1962 i Kolbotn kirke. Mye av 
det jeg har fått tid til, skyldes også hennes 
godhet. Vi har 3 barn og 6 barnebarn 
som bor i rimelig nærhet og de laget en 
fantastisk 80-års dag for meg. Hva disse 
damene kan få til…..! 
 Nå er Gro og jeg pensjonister sammen, 
klarer oss godt og tenker på hvor heldige 
vi er som bor i dette landet. Ofte spør jeg 
meg selv: Vi som bor på en lykkelig, liten 
flekk – Hvorfor slipper vi unna alt det som 
skjer i verden: Flom, krig, ulykker, orkaner 
og uholdbar fattigdom? 
 Men, jeg skal innrømme det, vi tenker 
så smått på å flytte bort i Seniorboligene.

NOE DU ANGRER PÅ ETTER ET 
LANGT LIV?
– Egentlig ikke, men når jeg ser hva 
lokalhistorien betyr for folk, så angrer jeg 
på at jeg ikke tidligere tok kontakt med de 
eldste her ute. Mye lokalhistorie har blitt 
borte for meg og oss alle med dem. 
 – Men overfor kirken har jeg litt dårlig 
samvittighet. Jeg tror jo på Gud, er døpt, 
konfirmert og gift i kirken og var dypt 

ulykkelig da gammelkirken brant selv om 
vi har fått en flott ny en. Når jeg tenker at 
kirken er viktig i Dalen og leser med gru 
om dårlig kirkebesøk og utmeldinger – 
hvorfor gjør jeg ikke noe med det og  
går selv?

INTERVJU: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK, HELGE VIKEN, PRIVAT

Grønliåsen er 
utrolig viktig for 
nærmiljøet.
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NÅDEN ALENE

I reformasjonens spor er det derfor viktig for 
Den norske kirke å minne hverandre på…
• at hvert menneske er skapt, sett og elsket av Gud; menneskets 

verdi er ukrenkelig

• at vi ved dåpen og troen på Kristus får tilgivelse for våre synder, 
forenes med vår himmelske Far og blir hans barn. Frelsens 
grunnlag er Guds nåde alene 

• at Guds barmhjertighet overfor oss innebærer et kall til å  
leve ut den samme barmhjertighet i møte med medmennesker 
og i ansvar for skaperverket

500 år har gått siden den gang og mange ting med stor betyd-
ning for vårt land, fulgte i reformasjonens kjølvann:

1517 Luther offentliggjør sine 95 teser mot avlatshandelen  
i kirken

1530 Riksdagen i Augsburg. Lutheranerne presenterer Den  
augsburgske bekjennelsen, som den dag i dag er et bekjennelsesskrift i 
Den norske kirke. 

1536 Lutherdommen blir innført som statsreligion i Danmark  
og Norge.

1550 Reformasjonsbibelen blir utgitt, med et klart og lettfattelig dansk språk.

1736 Konfirmasjon blir påbudt ved lov i Norge.

1739 Norge får sin første skolelov, for at skolen skal kunne gi  
nødvendig opplæring som forberedelse til konfirmasjonen.

1814 Norges nye grunnlov slår fast at «Den evangelisk-lutherske Religion 
forbliver Statens offentlige Religion»

1920 Menighetsråd innføres, og det innebærer en demokratisering av kirken.

2012 Grunnloven endres, så Den norske kirke fristilles fra staten. 

TEKST: KJERSTIN JENSEN OG SVEIN-ERIK SKIBREK  FOTO: DIVERSE

I Hauketo-Prinsdal kirke markerer  
vi Reformasjons jubileet med

4 temagudstjenester: 
SØNDAG 3. SEPTEMBER KL. 11:  

«Nåden alene  
Ved Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 

SØNDAG 24. SEPTEMBER KL. 11: 

«Skaperverket er ikke til salgs   
Folketonemesse med Prinsdal Sangeri og fiolinist.  
Ved Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg.

SØNDAG 15. OKTOBER KL. 19.30:  

«Frelsen er ikke til salgs!   
Kveldsmesse ved Per Anders Nordengen,  
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 

SØNDAG 19. NOVEMBER KL. 11:  

«Mennesker er ikke til salgs!   
ved Bendik Vollebæk. 

Hva gjør oss bra nok for Gud – er det hvor gode og snille vi er eller 
er vi bra nok bare ved troen på Gud? Munken Martin Luther strevde 
med dette helt til han oppdaget at det er troen på evangeliet som 
frelser, ikke hva vi gjør. Denne oppdagelsen førte til reformasjonen 
som har vært med å forme landet vårt gjennom 500 år.

Etter at Martin Luther hadde oppdaget at avlatshandelen var juks – ingen kunne 
kjøpe seg inn i himmelen med penger – slo han i 1517 opp sine 95 teser på kirke-
døren i Wittenberg. Hendelsen ble understøttet av oppdagelsen av reformasjonens 
grunn tanke at bare Guds nåde alene, er veien til fred med Gud.  Tanken er fra  
Romerbrevet 1,16-17 og er med i grunnlaget for de lutherske kirker verden over – 
også Den norske kirke der ca. 70 % av Norges befolkning er medlemmer.

– reformasjonen i 500 år

31. oktober 1517 slo Luther opp sine 
teser på kirkedøra i Wittenberg.

Guds nåde har åpen kirkedør 
nok til å komme som vi er.
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Hva med idyllen  
langs Kongeveien?
Redaksjonen i bladet vårt har vært i kontakt med 
Oslo Kommune for å undersøke hva som skjer langs 
Kongeveien. 

Det har lenge vært snakk om lysløype langs Kongeveien. Det 
har til og med vært åpne møter om saken. Men hva skjer? 
Hauketo og Prinsdal velforening (HPV) har fått en e-post fra 
Bymiljøetaten (BYM) der det står at de (BYM) avventer svar 
fra Fylkesmannen om grenser i følge Marka-loven. Derfor er 
reguleringssaken utsatt. Liv Jorunn Eriksen som er leder for HPV 
skriver til Kongeveien; «Jeg synes du kan skrive at Hauketo og 
Prinsdal Velforening vil invitere til et møte i Prinsdal Vel når 
saken kommer, med både informasjon og diskusjon om hva 
organisasjonene og folk her ute mener. Hauketo idrettsforening 
og Fritidsrådet er viktige parter her. Målet bør være at flest mulig 
kan enes om en løsning og sende en samlet uttalelse om regule-
ringssaken. Hvis ikke så gir vi fra oss medvirkningsmulighetene.» 

 I en telefon til Erling Christensen fortalte han at BYM har mye å 
gjøre. – Vi har ennå ikke hatt tid til å begynne på reguleringsar-
beidet for lysløypetraseene nær Grønliåsen. Men vi setter pris 
på innspill fra Hauketo-Prinsdal området. Hvis dere i lokalmil-
jøet snakker sammen og blir enige om en trasé, så er det mye 
enklere for oss å gå videre med saken. Møter vi motstand fra 
lokalmiljøet på våre forslag, så bruker vi ikke tid på dette. På 
Bjørndalsiden planlegger vi jo også en lysløypetrasé som skal 
knyttes sammen med lysløypenette i Oppegård kommune og gå 
videre sydover mot Ski. Det ser ut til at de har kommet lengre i 

prosessen på den siden av Grønliåsen. Begge disse forslagene er 
initiert fra Oppegård kommune. 

Lysløypa er tenkt tre meter bred pluss litt kantrydding, fortset-
ter Erling Christensen. Kongeveien er jo en turvei som er flittig 
i bruk, og det kan fort bli konflikt mellom turgåere og syklister 
som skal til eller fra jobben. Det er jo praktisk mulig å legge 
lysløypetrasen under høyspentledningene selv om dette blir 
dyrere. Der er det jo ikke akkurat jomfruelig natur fra før! 
Kommer det et positivt initiativ fra Hauketo-Prinsdal om et felles 
trasévalg så blir det mye enklere for oss i BYM å jobbe videre 
med planene, avslutter Erling Christensen. 

Mister vi idyllen langs Kongeveien om vi ikke tar noen grep?

TEKST OG FOTO HELGE VIKEN

Her er det hugget for mulig 
løype i nærheten av Tårnåsen.

Bildet er tatt sydover der stikkveien 
fra Trygve Strømbergsvei kommer inn 
på Kongeveien. Blir traseen lagt her vil 
Kongeveien bli minst tre meter bredere. 

På Nebbejordet, oppunder takskjegget, var  
det 3-4 tak-svalereder. Nå er de borte! 

For å sette ekstra søkelys på denne arten, ble taksvalen i 2017  
valgt til årets fugl, Dessverre går det ikke så bra med taksvalene  
– hverken i Norge eller Nord Europa forøvrig. 
 I Norge er taksvalen, på rødlista, kategorisert som nær truet. Men 
vi mangler detaljert oversikt over bestanden og årsakene til at det 
blir færre taksvaler. Alt vilt er i utgangspunktet fredet – dette gjelder 
også egg reir og annet bo. Vi må ta vare på vår natur og verne om 
artsmangfoldet vi har rundt oss. Alt vi har, har vi fra naturen. 

TEKST OG FOTO HELGE VIKEN 

Bildet viser spor etter 
tre taksvalereder opp 
under takskjegget 
på en av blokkene på 
Nebbejordet. 

Hvor ble taksvalene 
på Nebbejordet av? 
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historiske «hjø
rnet«

Det lokal

Barn er også  
«lokalhistorie  
Barneparken på Prinsdal Vels tomt våren 1966, var 
et populært sted. Da vi ikke er helt sikre på alle nav-
nene, nevner vi kun parktanten som var Åse Lerstad. 
De andre fjesene får du kose deg med å finne ut av 
selv. Om du kan alle barnas navn hører vi gjerne fra 
deg. Mange takk til Astrid Øye!

Vi må ha med litt eldgammelt også:

«Svalgangshuset» på Hauketo gård slik det var i 
1950. Gården er første gang nevnt i 1617. Huset  
ble totalrenovert for endel år siden. I 1920 var det 
kolonialbutikk i første etasje. Min far Knut Burud  
(f. 13.12.1903 – d. 03.10.1985) fortalte at han solgte 
en hel spekeskinke for kr. 2,50, mens han var  
«diskenspringer» (betjent) der som syttenåring.
 

TORE BURUD

2 mars 1987 
overtok Dr. 
Ståle Digranes 
etter Dr. Chr. 
Sandsdalen

KONGEVEIEN FOR 30 ÅR SIDEN
Bydelsutvalgets 
leder Thorbjørn 
Hansen sa at vi 
sannsynligvis ville 
få brannstasjon på 
Tangenjordet ved 
Ljabru om få år...

Barnegruppa med parktante Åse Lerstad.

I 1987 var 
« Låven», 

eller Lerdal 
Fritidsklubb 

25 år.

Barneparken ved Velet. 
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DALENS DAG 
 I HAUKETO OG PRINSDAL
Stemningen var god, fotballen rullet fra tidlig morgen, 

men været var ikke det beste, da Dalens dag ble åpnet av 

leder i Bydelsutvalget, Shahbaz Tariq. Og da korpset kom, 

Ildsjelprisen ble utdelt og byens ordfører Marianne Borgen 

lovpriste Prinsdal – høljet det ned. Men stemningen var 

god! Små og store søkte ly eller oppsøkte stands og aktivi-

teter, møtte venner, naboer og kjente, lyttet til underhold-

ningen eller spiste et eller annet, mellom bygene.

 Dansegruppa Sureal Crew med stil.

Såpebobler 
er gøy.

Leder i 
Bydelsutvalget 

Shahbaz Tariq og 
ordfører Marianne 

Borgen minte oss på 
hvor flott det er her 

vi bor.

Mon tro om de vant noe i kirken?

Ildsjelprisen gikk til Svein Martinsen.
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Max sang 
så ung-
dommen 
flokket 
seg.

Prinsdal Sangeri stilte med 
folketoner og Beatles.

Guro Gravem Johansen og Torgrim Sollid med jazzede folketoner.

Lions fargelek var populær.

Ansiktsmaling er bankers!

Tryllekunstneren Chriss 
med duer og suksess.

Å sette opp et telt 
krever sitt mannskap.

Fotballen er 
alltid rund.

DALENS DAG I HAUKETO OG PRINSDAL

Orientering er det opprin-
nelige Hauketo IF.

Jon Thorberg Fridthjofsson 
danset.

Har hun 
sett Cecilie 
Brækhus?

Rahma sang 
vakkert  
og fansen  
var der.
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 Prinsdal Skolekor sang 
med mye bevegelse.

Prinsdal Skolekorps spilte mens regnet pøste ned.

DALENS DAG I HAUKETO OG PRINSDAL

– Men hvorfor Dalens dag?
Hauketo-Prinsdal Fritidsråd og 
Hauketo IF står bak Dalens dag. 
Hvorfor arrangerer de en slik 
dag? Hvilken betydning har den? 
Vi spør noen av lederne i fore-
ningene, men først lederen av 
Fritidsrådet, Vera Østenheden. 

– Det har stor betydning for alle i Dalen å 
samles og bli bedre kjent. Kanskje spesielt 
for de som er nokså nylig tilflyttet hit. De får 
en god oversikt over tilbudet av aktiviteter 
lokalt, sier Vera, og legger til:
 – Det er ikke så mange store arrange-
menter som samler hele dalen. Det er bare 
julegrantenningen og Dalens dag. Så det er 
en fin anledning til å treffe andre som bor her.    

Og det er lokale krefter som bidrar? 
 – Ja, mange gjør en kjempeinnsats for 
å planlegge, rigge til og sørge for mat og 
drikke og aktiviteter. De enkelte foreningene 
har ansvar for sin stand. Foruten lokale  
underholdere på scenen må vi også betale 
folk utenfra så som tryllekunstner. Vi må ha 
mest mulig aktivitet på scenen, avslutter Vera 
med et smil. 

Tom Thoresen, Lions, Ole Refsnes, Skolekorp-
set og Kirsti Rasmussen, Kvinne og familie-
laget er helt enige med Vera, og tilføyer det 
som for dem også er kjempeviktig: Dalens 
dag betyr noe for interessen for det de driver 
med og for rekruttering av nye medlemmer. 
Dalens dag er viktig for oss alle!

INTERVJU OG FOTO: KNUT G. SANDAL OG SVEIN-ERIK SKIBREK

Kvinne- og familielaget 
solgte kaker og kaffe.

Den må tidlig krøkes som 
god rytter skal bli.
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Teen sto på bordet med litt kjeks attåt og rundt bordet i 
samlingsrommet ved kirketorget, satt 5 vennlige damer 
med strikketøy i hendene. Susanne ønsker velkommen, 

sier litt om kvelden, teen og praten mens pinnene går.

– Hvorfor er dere her? 
Svaret kommer nokså kontant fra Lisbeth: Fordi det er hyggelig å 
være sammen med noen når vi strikker. Dessuten, tilføyer Kristin, 
så kan vi hjelpe hverandre når vi står fast og få nye ideer. Det 
siste er tydelig, for organist Åslaug er innom og hun og Åse blar i 
noen strikkeoppskrifter.
 – Ja, så er det praten da, sier Mathilde – her går praten om 
mange ting, ikke bare strikking.

– Hvor ofte er dere innom?
Susanne forteller at de samles en gang i måneden og at dette 
er tredje semesteret de har Strikketreff. Alle som er der denne 
kvelden bekrefter at de har vært innom av og til. Dagene passer 
jo ikke alltid – dessuten er det flere strikketreff i omegnen. Noen 
kolliderer visst på datoene, men det er flott at dette i Kirken 
virkelig er i nærmiljøet.

– Hva strikker dere?
Her er spredningen total – alt fra enkle ting med restegarn, til 
gensere og kompliserte votter.

Strikketreffet
Kirkens tilbud er åpne for alle og Strikketreffet er intet unntak.  
Hva gjør de der? Og om noen som meg, ikke kan strikke eller  
kanskje strever med det, er vi da likevel velkomne og kunne få 
hjelp? Kongeveien tok seg en tur til første treffet i høst.

Noen strikker til eget bruk, noen til et tantebarn og noen for den 
kommende julemessa. Og mens de strikker går praten. – Du 
skjønner – på en måte så hjelper strikkingen både på å tenke, 
konsentrere seg og å holde praten i gang.

– Kirken og Strikketreff? Noen lurer kanskje på kombinasjonen?
– Nei, her er enigheten stor – det er flott at kirken har et slikt 
åpent tilbud. Her kan alle komme med sitt strikketøy. Dessuten 
– Strikketreffet er jo sosialt og skaper fellesskap der alle, uansett 
ulike forhold til kirken kan komme. «Så vær velkommen om du 
har lyst til å strikke sammen med flere!»

– Men om noen ikke kan strikke?
Er det hjelp å få for en som meg som ikke kan eller andre som 
strever?, spør jeg.
 Her hjelper vi hverandre, er det entydige svaret og selv jeg 
som ikke har strikket på 65 år, kan få hjelp til å komme i gang. 
Men – det lyder også litt advarende: Strikking er ikke bare enkelt 
– det tar litt tid å lære.

Jeg innrømmer at strikking ikke er min greie og takker for at jeg 
fikk komme. Og som hilsen på veien ut, lyder det unisont:  
Husk å skrive at her er alle velkommen!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Her er full enighet: Alle er velkomne til 
trivelige kvelder uansett strikkeferdighet.
Åse (fra venstre) og Kristin er i full gang. 
Susanne, Lisbeth og Mathilde lar pinnene 
gå mens smilet og samtalen er på lur.
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”Jesus, det eneste” 
MIN FAVORITTSALME:

Takk til Brit Murcia for utfordringen du ga meg i forrige Konge-
veien! Valget falt på salmen ”Jesus, det eneste.” Teksten fasci-
nerer meg fordi den er enkel og innholdsrik på samme tid. Ja, 
teksten taler for seg selv!

Første vers forteller at Jesus møter meg, ja, oss alle med nåde. Et slikt budskap 
er kraftfullt i en hverdag der vi stadig blir møtt med krav. Enda sterkere blir 
budskapet i møte med en verden der kjærlighet ofte blir erstattet med likegyl-
dighet. Derfor er det så godt at Jesus aldri støter noen bort fra seg (vers 2).

Selv om mennesker glemmer oss, gjør ikke Jesus det. Han hører oss, og ønsker 
at vi skal bøye oss for Ham (vers 3). 

Det sistnevnte høres ut som en provokasjon for oss mennesker. Vi vil jo helst 
bestemme selv. Men sett i lys av at Gud er større enn oss og dermed vet best, 
skulle det egentlig bare mangle. ”Mennesket spår, men Gud rår!”

Fjerde og siste vers ender med ”… ta meg til sist i din herlighet inn.” Verset 
handler om menneskets himmelhåp. At det er et liv etter døden, er oppløften-
de og befriende. Ikke minst er det godt i møte med et liv som ofte kan romme 
smerte og savn. 

Denne salmen er for meg tidløs og kan synges i ulike sammenhenger, både i 
glede og sorg. Jeg har lest salmen som et dikt ved flere anledninger. 

Siste gang jeg besøkte min mor før hun døde, sang vi denne salmen. Det ble et 
verdifullt minne. 

Jeg utfordrer Anne Fjeldstad til å dele sin favorittsalme!

ELLEN SUNNIVA AASEN HELGESEN

JESUS DET ENESTE,  
HELLIGSTE RENESTE
Norsk salmebok nr.: 422a.

TEKST: OLE THEODOR MOE 1904

MELODI: CAROLINE VOLLA SØRLIE OMKR 1910

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg 
- aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Ellen Sunniva  
Aasen Helgesen 
– er født i Oslo, har vært førskole-
lærer, kom til Prinsdal i 1985, bodde 
i Bergen et par år og kom tilbake i 
1990. Glad i å lese dikt og er tekst-
leser i kirken. norsk  

salmebok 2013



Helt utrolig. Nå har det gått mange måneder 
siden konfirmantinnskrivingen i november i 
fjor. Tiden har fløyet med Deeper-undervis-
ning annen hver torsdag, Sjibbolet-øvelser, 
Tempel-program, Hvilepuls, Bjorli leir og mye, 
mye mer. 

En særlig bevegende tid ble det på konfirmantleiren på 
Tjellholmen i sommer. Her hadde 34 konfirmanter og 37 med-
arbeidere sjansen til å bli bedre kjent med hverandre, snakke 

om Gud og verden, intensiv Deeper-undervisning, fullt program 
med masse gøy i alle dagens happenings. Ikke desto mindre var 
det tid til å kose seg i sola, å bade fra kaien og å spille volleyball. 
Tiden bare suste avsted. 
 Nå har den store konfirmasjonsdagen i Hauketo-Prinsdal og 
Holmlia kirke vært med festlige konfirmasjonsgudstjenester i 
hvite kapper slik bildet viser og forhåpentlig mange gode ord og 
mye hygge rundt om.
 Kjære konfirmanter. Vi fra HåPe har ønsket dere en festlig dag 
– en dag og en tid som ble til velsignelse for dere alle.

TEKST: SARAH KREBS  FOTO: NORDSTRANDFOTOGRAFENE OG PRIVAT

Lite å si på innsatsen i volleyball.Mange brukte anledningen til å hoppe i havet.

2   17KONFIRMANTTIDEN
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HOLMLIA KIRKE  
SØNDAG 10. SEPTEMBER  
KL. 11.00:

1. Adegoke Ayomide Amaka
2. Benjamin Angell Stofer
3. Edvard Petrohai Pedersen
4. Elias Lægdene Tang
5. Georg Burud
6. Helene Tveter Kivle
7. Helene Wen Tong 

Mikkelsen
8. Henrik Hagensen Melbye
9. Ingrid Ekeli Søderholm
10. Ingrid Menes Sørensen
11. Isak Reite
12. Jacob Taule Baden
13. Julie Myksvoll
14. Julie Reiersen Breivikås
15. Kasper Kjos
16. Astri Ayo Lakeri Ertzgaard
17. Martin Sahl
18. Martine Furuly 

Guldbrandsen
19. Selma Hetlelid Sandvig
20. Signe Hvalgård Borg
21. Tuva Sogge Leite 

HAUKETO-PRINSDAL KIRKE  
SØNDAG 17. SEPTEMBER  
KL. 11.00:
1. Amanda Pantelic
2. Andrea Pantelic
3. Audun Enstad
4. Gelila Kransvik
5. Hannah Willoch
6. Inger Anne Bråten
7. Sunniva Erica Ingersdatter 

Raastad 

SØNDAG 17. SEPTEMBER  
KL. 13.00:

1. Sami Alschohani Aspeli
2. Magnus Rabben Wessmann
3. Even Ødegaard
4. Hennie Maria Grinde 

Rinding
5. Alexander Sharma Nedrud
6. Mia Victoria Trosdahl 

Ryding
7. Eskil Øveren
8. Sander Tinius Hongset 
9. Bianca Aya Deigna Aster

KONFIRMASJONS- 
DAG 2017

 

KONF 

KONFIRMANT 2018 
Holmlia og  

Hauketo-Prinsdal 

Hva er KONFIRMASJON? 
 En festdag i Holmlia eller Hauketo-Prinsdal (HP) kirke... 
 …men også en hel konfirmanttid sammen med mange 13-

19-åringer, fylt av fellesskap, læring og moro. 
 En tid med masse opplevelser: sommerleir på Hvaler, 

revy, mat og prat, Hvilepuls-gudstjenester, aktiviteter ++ 
 En tid for deg som er nysgjerrig, som vil bli kjent med deg 

selv, finne ut hva du tror på og engasjere deg for andre. 
 En sjans til å utforske og erfare et kristent fellesskap. 
 En sjans til å velge mellom to linjer: Ten-Sing-gruppa 

Sjibbolet eller ungdomsklubben Tempel. 

Når er konfirmasjon? 
 Smakebit og påmelding: tors. 2. nov. kl.18-21 i HP kirke. 
 Konf-torsdager kl. 18-21 i HP kirke (egen kalender kommer) 
 Sommerleir på Tjellholmen, Hvaler:  5 dager i juli (dato kommer) 
 Konfirmasjonsdag 2018: 9. sept. (Holmlia) og 16. sept. (HP) 

Mer info om konfirmasjon 
 Se www.holmliakirke.no og Facebook-gruppen HåPe. 

 Konfirmanter er mangfoldige. Ved behov for 
tilrettelegging, ta kontakt, så lager vi et samarbeid. 

 Pris: 2500,-. (inkluderer 5 dagers leir, Bibel, bilde, gave, mat ++).  
NB! Vi håper ingen velger bort konfirmasjon pga. økonomien!  
Ta kontakt så finner vi en løsning. Betaling skjer vanligvis i februar.  

 
KONTAKT 

Sarah Krebs 
23 62 98 54 

sk362@kirken.no 
 

Bendik Vollebæk 
23 62 98 34 

bv373@kirken.no 

KONFIRMANTTIDEN
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SMÅNYTT

Visste du at Hauketo og Prinsdal har fått en aktivitetspark for 
små og store, mer eller mindre mosjonister. Et sted å klatre, 
hoppe, balansere og få kroppen i beveglese!
 Aktivitetspark?? – den ligger syd for kunstgressbanene, på 
vollen mot grusbanen i Prinsdal idrettspark og har kommet i 
stand for å forebygge sykdom og fremme god helse.
 Parken er finansiert med en gave på 100000.- kr fra 
Kreftforeningen og andre midler, blant annet fra Oslo Sør. På 
Dalens dag, 9. september i år, ble parken formelt overlevert og 
høytidelig åpnet av distriktssjef Ingvild Reitan i Kreftforeningen 
og leder i Bydelsutvalget, Shahbaz Tariq.
 Så er det opp til oss alle å ta den i bruk.

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Ved valglokalet på Prinsdal skole fikk Arbeiderpartiet snaut 
35 % av stemmene ved årets stortingsvalg, og ble største 
parti i vårt lokalområde. Høyre fikk en oppslutning på 
nesten 22 %. FrP gikk noe tilbake, men ble det tredje største 
partiet lokalt med snaut 13 % av stemmene. SV gikk mest 
fram og endte på nesten 11 %. Ved valglokalet på Toppåsen 
skole fikk Ap og Høyre henholdsvis 40 og 20 %, og SV og 
FrP 11 og 10 %. Som ved foregående valg gjør partiene på 
venstresiden det bedre i Hauketo-Prinsdal enn på landsbasis.
 
Figuren viser partienes oppslutning ved valglokalet på 
Prinsdal skole, med endring siden forrige stortingsvalg i 
parentes. Forhåndsstemmer er ikke med i oversikten. 

TEKST:  KNUT G. SANDAL

Aktivitetsparken  
i Prinsdal er åpnet

Distriktssjef i Kreftforeningen Ingvild 
Reitan og leder i bydelsutvalget, 
Shahbaz Tariq åpnet aktivitetsparken.
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Slik stemte Hauketo-Prinsdal

HP Kluzz
Det har startet en ny familiegruppe i Hauketo-Prinsdal 
kirke som har fått navnet HP Kluzz. 
Vi samles hver 2. mandag i måneden kl. 17.15–18.30 – enten i kirka eller ute i naturen. 
Barna får utfolde seg kreativt og åndelig gjennom sang, dans og drama, og lek og læring i 
skog og mark. Foreldrene lager mat og skravler, og så samles alle rundt middagsbordet/bålet. 
Kvelden avsluttes med en kort skumringsstund. Alle er velkomne!

Ta gjerne kontakt med Karianne Stokke Gjerstad (41476403/kariannesg@kfuk-kfum.no)  
eller Sarah Krebs (98242074/sk362@kirken.no).
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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

Ikke bare en konsert. Ikke en vanlig 

kveldsmesse. Men litt av begge deler blir 

det  når Prinsdal Sangeri og Hauketo-

Prinsdal menighet ønsker velkommen til 

en musikalsk time til trøst og ettertanke 

Allehelgensdagen 5.11. kl. 19.00 i kirken.

Mange søker til gravplasser og kirkerom på Allehelgensdagen 
for å minnes sine kjære. I Hauketo-Prinsdal kirke synger 
Prinsdal Sangeri nye og gamle sanger til trøst og håp. Det 
blir instrumentalmusikk ved Åslaug Hegstad Lervåg, orgel 

og fiolinisten Iselin Skretting. Dirigent er kantor Hans 
Olav Baden.  Det blir lesninger og bønner, og sokneprest 
Kjerstin Jensen gir kveldstanker.
Alle i vårt distrikt som har mistet noen i løpet av året 
er spesielt invitert, og de som er gravlagt siden forrige 
Allehelgensdag blir lest opp  og minnet. Det blir anled-
ning til å tenne lys.

Kjerstin Jensen minner om at Allehelgen ikke bare er 
en dag for sorg: Allehelgensdag kan ha et særlig vemod 
for den som har mistet en av sine kjære den siste tiden.  
Sorgen løftes fram, men det er samtidig en dag for oss 
alle – vi har alle noen å minnes. Kanskje like mye med 
takknemlighet som med sorg og vemod. 

Musikalsk allehelgen

Kongeveien    17



SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønnk-
rabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og Ronja Rødspette. 
Hva er korteste vei til skolen når han skal hente 
dem i den rekkefølgen?

Mannen ringte til politiet: 
– Kom med en gang. Noen har 
stjålet rattet og pedalene i bilen 
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme 
likevel. Jeg hadde visst satt 

meg i baksetet.

– Du har 
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg 
har jo ikke gjort noen 

verdens ting.
– Nei, nettopp!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.
Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA 

SKOLE

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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HAUKETO IF 90 ÅR I ÅR
Hauketo IF håndball starter opp nytt håndball-lag 
for jenter født 2011.
Vi starter opp et nytt håndballag for jenter født 2011. 
Vi har fått to trenere som selv spiller for Oppegård.

Treningstid blir mandager kl. 17.00 – 18.00 
i Prinsdalshallen. 

Oppmøte i treningstøy og innesko. 

Ta med drikkeflaske!

Har dere spørsmål – send en e-post til oystein.evensen@
lovenskiold.no eller ring meg på mobil 98 40 40 04.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden 
www.hauketoif.no/. 

Velkommen skal dere være.

Med hilsen  
Sportslig utvalg håndball – Hauketo IF

Hauketo IF

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com

Hjertelig velkommen til Lions!

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker
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Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com

Hjertelig velkommen til Lions!

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com

Hjertelig velkommen til Lions!

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com

Hjertelig velkommen til Lions!

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

 Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.  

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT 
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. 

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte  og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com 

       Hjertelig velkommen til Lions!

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.
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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!
Tirsdagene: 26. september, 31. oktober 
og 28. november

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: 

10. oktober: Torbjørn Moberg forteller fra krigens dager.

14. november: Bursdagsfest for alle som har fylt eller fyller 
runde år (75-95) dette semesteret. God mat, kake og under-
holdning. Påmelding til diakon Susanne på tlf 23629855/50 
eller e-post: sd272@kirken.no

12. desember: Grøtfest. Åslaug H. Lervåg og Charlotte Randel 
spiller og synger.

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

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 23 62 98 55  
eller mail: 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

MIN KIRKEBOK  
TIL 4-ÅRINGENE!
Vi feirer så mange 4-tallsjubileer: Nyttårsaften hvert år, etter 
fire årstider. Vi feirer når klokka slår fire for da kan vi dra hjem 
etter jobb. Eller når barna våre har fått sin fjerde tann. 

Hvorfor ikke da en gudstjeneste for 4-åringer  
for å trekke dem frem? 
Det tenker vi også, og derfor inviterer vi alle 4-åringer i Dalen 
til 4-års-bok-gudstjenesten vår den 22. oktober i Hauketo-
Prinsdal kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt for barn og det 
betyr ikke noe annet enn: Da blir det gøy i kirken! 

For å bli bedre kjent med hverandre, blir det en liten fest-
leketime kl 10.00 for alle 4-åringer før gudstjenesten begynner 
kl 11.00. 

Påmeldingsfrist er 20. oktober hos Sarah (menighetspedagog 
Hauketo-Prinsdal kirke) via epost sk362@kirken.no eller send 
en melding eller ring 236 29 854/ 982 42 074. 

STRIKKETREFF
For strikkeglade i alle aldre!

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

Da er du velkommen på strikketreff i Hauketo-Prinsdal 
kirke kl 19-21 disse mandagene:

25. september, 23. oktober, 20. november og  
4. desember

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

Har du spørsmål, ta kontakt med diakon Susanne på  
tlf 23 62 98 55 eller mail: sd272@kirken.no
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«Har du pakket soveposen?»  
"Ja, mamma."  
«Hva med tannbørsten?»  
"I sekken, jepp."  
«Okei, Da tror jeg du har alt. Jeg håper de vet  
hva de gjør i kirken. Aldri hørt at man kan ha 
OVERNATTING i kirken!?»

Å ja, det kan vi!!!  
Alle barn som er 10 eller 11 år og som har lyst til 
å oppleve det og musikk, pokemon-jakt, dans, fel-
lesskap og moro, er hjertelig velkommen  
helgen 2. – 3. desember i Hauketo-Prinsdal kirke. 
I tillegg skal vi feire LysVåken-gudstjeneste på 
søndag 4. desember kl 11 der LysVåken-barna er 
med å lage den.

Kom bli med – for her skjer gode ting! 
Påmeldingsfrister er 28/11. til Sarah (menighets-
pedagog Hauketo-Prinsdal kirke) via epost sk362@
kirken.no eller ved å sende en melding eller ringe 
236 29 854/ 982 42 074.

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!
Velkommen til markedet der vi vil selge matprodukter vi  
trenger i jula og der kirkebakken brukes som en del av  
arrangementet. Her blir det bålpanne med grilling og salg 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 23 62 98 55. Vi vil 
trenge folk som kan lage mat- og andre produkter hjemmefra, 
så meld gjerne ifra om det er noe du er god på, som du kan 
lage til julemarkedet.

– markedsdag i Hauketo- 
Prinsdal kirke lørdag 25. nov. 

Smaken av jul

STØTT PRINSDAL SKOLEKORPS!

Korpset arrangerer 

BRUKTMARKED  

med salg av vintersportsutstyr
lørdag 4. november på Prinsdal skole.

Har du ryddet i garasje, bod eller kjeller  
og har utstyr du ikke trenger? 

Vi tar imot vintersportsutstyr hver mandag mellom 

18-20 (utenom uke 40) frem til markedsdagen.

 

Himmel over livet 
- Temakvelder om tro, liv og erfaring 

 

«Når	vi	opplever	at	Gud	ikke	svarer	
bønn	–	hva	gjør	det	med	oss?»	

	

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

 
Onsdag 8. november kl 19.30 i 

Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 
 

Det blir en enkel servering med te, kaffe og noe attåt 
 

Vel møtt! 
 

Medvirkende: Kjerstin Jensen, Jan-Bjørn Osnes,  
Svein-Erik Skibrek, musikk Åslaug Hegstad Lervåg  

Pilegrim
Bli med tilbake til middelalderen!  
Spennende utendørsopplevelser i Grønliåsen for deg som går i 7. og 8. klasse!

Mer informasjon og pilegrimspass kommer i posten.

Vil du vite mer, sjekk ut www.kirken.no/hauketo-prinsdal eller kontakt Sarah på sk362@kirken.no

Lørdag 
14. oktober 

kl 14.00-19.00
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FOR BARN
BABYSANG – EN FLOTT MULIG-
HET TIL Å BLI KJENT MED ANDRE 
I NÆRMILJØET
For hjemmeværende med små barn fra 
3 mnd til 1,5 år. Kurset går 10 ganger fra 
29. august til 7. november. Pris for hele 
kurset inkl lunsj kr. 400,- Drop-in kr. 50,- 
pr gang. Velkommen!

BARNAS 5-MINUTTER
I gudstjenesten kl 11, som ikke er fami-
liegudstjeneste, vil det være «Barnas 
5-minut ter» et gudstjenesteinnslag for 
barn. Lekerommet med tegnesaker, 
barne bøker og leker er alltid åpent.

PASTAMESSE
En kort hverdagsmesse i barns høyde 
for barn og deres foreldre, besteforeldre 
eller foresatte. Dette semesteret er tema 
dyr i bibelen. Kanskje det kommer en 
papegøye forbi? Etterpå spiser vi middag 
sammen i menighetssalen. Ønsker du 
mail med invitasjon til Pastamesse?  
Gi beskjed til Ingrid Louise Mehus:  
inlm@online.no

HP KLUZZ
Familiegruppe i Hauketo-Prinsdal kirke 
som samles hver 2. mandag i måneden 
kl 17.15 – 18.30. – enten i kirka eller ute i 
naturen. Barna får utfolde seg kreativt og 

åndelig gjennom sang, dans og drama, og 
lek og læring i skog og mark. Foreldrene 
lager mat og skravler, og så samles alle 
rundt middagsbordet/bålet. Kvelden 
avsluttes med en kort skumringsstund. 
Ta gjerne kontakt med Karianne Stokke 
Gjerstad (41476403/kariannesg@kfuk-
kfum.no) eller Sarah Krebs (98 24 20 74/
sk362@kirken.no).

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

Menighetens Ten Sing gruooe med øvelse 
hver torsdag fra kl 18 til 20.00

Lek, kor, dans, drama, teknikk, bank, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap. Kontaktperson: 
Kathrine Soledade Silva Hervold, mobil: 
98 09 19 34

TEMPEL
Er en ungdomsklubb i Hauketo-Prinsdal 
kirke annenhver torsdag fra 18 til 20.30
Vi holder til i kjelleren som er stor nok 
for både deg og oss! Kontaktperson Sarah 
Krebs, mail: sk362@kirken.no 

HVILEPULS 

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

FASTE AKTIVITETER

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
Styreleder: Tone Eikrem Nyvold,  
tone.eikrem.nyvold@orkla.no

HYGGETREFF
I Hauketo-Prinsdal kirke en tirsdag i  
måneden kl 11.30. 
Gjest som gjerne har et tema, god lunsj, 
lotteri og allsang.
Trenger du skyss, ta kontakt med Marit 
på mobil: 99738600
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf: 23 62 98 55 eller  
mail: sd272@kirken.no

BESØKSTJENESTE
Vil du gjerne ha besøk? Eller kjenner 
noen som trenger en å snakke med. 
Diakonimedarbeider Susanne kan 
komme til deg eller formidle kontakt med 
andre gjennom besøkstjenesten. 
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf: 23 62 98 55 eller  
mail: sd272@kirken.no

Varmt velkommen til alle våre ulike arrangement!

GIVERTJENESTEN
I HAUKETO- 
PRINSDAL KIRKE

TAKK for 

alle bidrag 
til vårt  
arbeid!

INNSAMLEDE MIDLER  
1. HALVÅR 2017:
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Vi har fusjonert, men alt er som før.  Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet  fra 1939 - fortsetter å gjøre 
tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. 
Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring.

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

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

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

HOLMLIA- 
TANNLEGENE

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no

www.marabellapizza.no

SPAR TID! 
Ta pizzaen med hjem og 

kos dig med familien!

Vi arrangerer også lukket selskap!

MARABELLA PIZZA 
– BEST IN TASTE!

Åpningstider: 
Mand. – torsd. kl 15-23
Fred. og lørd. kl 14-01
Søndag kl 14-23
Fredager og lørdager:
Musikk og dans!
Nedre Prinsdals vei 77
Mob. 958 28 918

R E S T A U R A N T- P U B

Telefon 22 61 55 20
Alle rettigheter
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

LEIE AV 
PRINSDAL 
VELHUS  
til møter, kurs, kul-
turaktiviteter og 
selskap.

Det er ledige ukedager til møter, kurs og kulturaktiviteter høsten 2017. Det 

er noen ledige weekender fram til jul. Velhuset er stengt i fra 18.12 – 04.01.18. 

Utleie prioriteres Velforeningens medlemmer, lokale foreninger og beboere 

i Hauketo/Prinsdal-område. Forespørsel om reservasjon sendes på SMS til 

965 01 010. Husk å oppgi navn, adresse og dato for ønsket leie og du  

kontaktes. Anonyme henvendelser besvares ikke.

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!

RELASJONSTERAPI
Trenger du en å snakke med om vanskelige relasjoner og vond "bagasje" i livet? 

Kontakt mob 95 02 76 65   /  Anne B. Fjeldstad, Relasjonsterapeut
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Vi formgir Kongeveien.  
Behøver din organisasjon 
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

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!   

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
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SEPTEMBER
Søndag 3. september kl. 11: Oppstart guds-
tjeneste med tema: «Nåden alene». Ved 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 

Søndag 10. september kl. 19.30: Kvelds-
messe med bønnevandring og meditativ 
musikk. Ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad Lervåg.

Søndag 17. september kl. 11 og 13: 
Konfirmasjoner. Ved Kjerstin Jensen, 
Sarah Krebs, Åslaug Hegstad Lervåg og 
ungdomslederne.

Søndag 24. september kl. 11: Folketone-
messe med fiolinist og med forsangere fra 
Prinsdal sangeri. Ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad Lervåg.

Tirsdag 26. september kl. 17: Pastamesse

OKTOBER
Søndag 1. oktober kl. 11: Fellesguds-
tjeneste i Holmlia kirke ved Silje Kivle 
Andreassen (høstferie).

Søndag 8. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd ved Svein-Erik Skibrek.

Søndag 15. oktober kl. 19.30: Kvelds-
messe ved Per Anders Nordengen, 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 
Tema: Frelsen er ikke til salgs!

Søndag 22. oktober kl. 11: Høsttakkefest 
med dåp og familiegruppa HPkluzz. Ved 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg.

Søndag 29. oktober kl. 11: Blues- og 
bønnedag. Gudstjeneste med musikk fra 
spirituals, gospel- og bluestradisjonen 
ved Bendik Vollebæk og Åslaug Hegstad 
Lervåg. Solosang ved Maria Liholt.

Tirsdag 31. oktober kl. 17: Pastamesse

GUDSTJENESTER 
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

LIVSHJULET

24. september  Eivind Arnevåg

1. oktober Liv Hegle

8. oktober Erling Pettersen

15. oktober: Kjerstin Jensen

22. oktober Tore Laugerud

29. oktober Bendik Vollebekk

5. november Tor Berger Jørgensen

12. november Åge Haavik

19. november Trond Skar Dokka

26. november Per Anders Nordengen

3. desember Pål Thorkildsen

10. desember Karl Olav Sandnes   
   (Adventgudstjeneste  
   kl 16.00, fakkeltog fra  
   Grønmo kl 15.00)

Alle gudstjenestene begynner kl. 1200,  
unntatt adventsgudstjenesten 

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”. DØPTE
Aksel Martinius Tunang-Nybakk 
11.06.2017

Elise Tveter Kivle 23.07.2017

Vegard Aschim Nordhaug 30.07.2017

Destiny Charline Emalia Ndzimande 
20.08.2017

Nathan Ndzimande 20.08.2017

Hennie Maria Grinde Rinding 
23.08.2017

Astrid Skaftå Aulie 23.09.2017

VIGSEL
Torunn Rosenberg Auli  
og Karsten Skaftå 23.09.2017

DØDE
Ninni Sollie 30.06.2017

Roar Larsen 28.07.2017

Joo-Yeun Blid Persson 23.08.2017

Hauketo-Prinsdal kirke er en 
arbeids kirke med menighetssal, 
kontor og kirketorg i samme bygg. 
Kirkerommet, menighetssal og leke-
stue kan leies. 

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

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

NOVEMBER
Søndag 5. november kl. 19: «Allehelgen 
i ord og toner». Musikalsk kveldsgudstje-
neste med Prinsdal Sangeri. Ved Kjerstin 
Jensen, Åslaug Hegstad Lervåg og Hans 
Olav Baden.

Søndag 12. november kl. 11: Keltisk 
messe med musikk og tekster fra kel-
tisk tradisjon. Ved Dag Myhre-Nielsen, 
Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. 
Prinsdal Sangeri er forsangere.

Søndag 19. november kl. 11: Gudstje-
neste med nattverd ved Bendik Vollebæk. 
Tema: Mennesker er ikke til salgs!

Søndag 26. november kl. 19.30: Kvelds-
messe ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad Lervåg.

Torsdag 28. november kl. 17: Pastamesse

TIL GUDSTJENESTENE  
HAR VI OGSÅ:

Kirkekaffe: Etter alle gudstjenester (bort-
sett fra i høytidene) serveres det kirkekaffe 
på kirketorget.

Barnas fem-minutter: På alle formid-
dagsgudstjenester er det et lite opplegg 
for barna og åpent lekerom med bøker og 
aktiviteter.

Kirkekjøring: Er det vanskelig å komme 
seg til kirken? Vi kan hjelpe deg med å 
få skyss. Ta kontakt med diakon Susanne 
Dommersnes Sivertsen mandag – onsdag 
kl. 10-14.

LOKALER TIL LEIE
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, redaktør

Stortingsvalget er over! I disse dager hører vi hvordan politi-
kere og partier forsøker å posisjonere seg i både Storting og 
regjering. For dem alle handler dette om innflytelse og makt 
til gjennomslag for egne saker. Noen ganger virker det som de 
tenker mer på partiet enn på landet, det er så, men poltikk er 
nå en gang mulighetenes kunst. 

Det mange av oss glemmer, er at verken politikere eller partier 
ville fått makt om ikke du og jeg gir dem det. Det kan vi gjøre 
på to måter – enten ved å gi vår stemme eller ved å la være. 
Ved å stemme – tar vi aktiv del i politikken. Ved å la være å 
stemme, gir vi makten til hvem som helst og undergraver samti-
dig demokratiet vårt som er avhengig av at flest mulig stemmer.

Da er det tankevekkende at i Prinsdal, i motsetning til et  
gjennomsnitt i landet på 78 %, var det bare 47% som avgav  
sin stemme! Hjemmesitterpartiet vant valget i vårt område. 
1594 av 3008 stemte ikke - 53%! Er det slik vi Prinsdøler egent-
lig vil ha det? 

Hvis ikke – så må kanskje du og jeg både snakke sammen og 
underveis til neste valg, oppmuntre hverandre til og øve oss 
på å ta aktive valg i hverdagen – stå for noe liksom – enten det 
handler om livsstil, politikk, barneoppdragelse eller tro. Både 
du og jeg, bygda og landet vårt trenger det i det lange løp.

God høst!

Svein-Erik Skibrek, redaktør

 Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

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

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

Diakon Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf 23 62 98 55 // sd272@kirken.no

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23 62 98 57 // ah244@kirken.no

Menighetspedagog Sarah Krebs
Tlf 23 62 98 54 // sk362@kirken.no

Menighetsrådsleder Knut Gulleik Sandal
Tlf 97 47 46 41 // knut.sandal@norges-bank.no

Redaktørens 
hjørne

> TROEN GIR TRYGG-
HET OG STØTTE
Rolv Fjørtoft (79) vokste opp nord for Ålesund, på øya 
Fjørtoft. Han er gift med Oddbjørg og familien har 
bodd både i Ørsta og Volda før de flyttet til Prinsdal i 
2011 for å være i nærheten av barnebarna. De opplever 
seg godt tatt imot i både menighet og nærmiljø.

Rolv tok framhalds- og handelsskole og har arbeidet mesteparten 
av sitt liv med regnskap og budsjett, blant annet i Grepa fabrik-
ker og på Fylkessjukehuset i Volda. I Hauketo-Prinsdal menighet 
er han og Oddbjørg gjerne på gudstjenester og det månedlige 
Hyggetreffet. Sammen går de på Pastamessa med barnebarna.  
I forrige måned feiret de gullbryllup med stor fest for familie  
og venner.

– Hva betyr troen for deg?
Rolv er snar med svaret: – Troen betyr trygghet. I både gode og 
vanskelige dager betyr troen på Gud trygghet og gir støtte i alt som 
skjer. Jeg husker godt hvordan mor formidlet denne tryggheten når 
hun i kveldsbønnen bad for hver og en av oss i storfamilien. 

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg vokste opp i en kristen familie, gikk på søndagsskolen og  
det var naturlig å gå i kirken. Vi bodde bare 200 meter unna. 
Bestefar var kirketjener i hele sitt liv og ved sin måte å være på, 
formidlet han en trygg tro. Jeg har liksom hatt barnetrua så lenge 
jeg kan huske.

– En troserfaring du vil dele?
Rolv tenker seg om et øyeblikk: – Jeg var bare tenåring den gang 
og vi var på sjøen. Jeg satt med ryggen mot fartsretningen og så 
bakover. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men plutselig spratt jeg opp 
og ropte: «Stopp og sving til styrbord!» Heldigvis tok han som 
styrte båten det på alvor og dreide båten like før vi hadde gått på 
skjær. Jeg kaller det englevakt.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

1594 AV 3008... 

HVA  
TROEN  
BETYR 
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 Langs 

Kongeveien

Denne gangen må jeg få være litt personlig 
i Kongeveien. Jeg jobber på Hauketo skole, 
bor i nærmiljøet, barna mine vokser opp her 
og jeg har et år bak meg med alvorlig syk-
dom. I år har jeg permisjon fra jobben min 
som assisterende rektor, men jeg skal være 
kontaktlærer dette året. Heldige meg. 

Ikke visste dere der ute at det å være lærer er en fantastisk flott 
jobb, og det er ekstra fint å være ungdomsskolelærer. Å være 
sammen med tenåringer hver dag, gjør at en selv holder seg 
ung til sinns. Vel kan du bli ledd litt av hvis du tror du skjønner 
ungdomskulturen og later som du er med, men det viktigste er 
imøtekommenheten du blir møtt hver dag fra unge mennesker 
som er i ferd med å utvikle seg fra barn til ungdom, fra ungdom 
til voksen. BENTE AIMEE BORREN (47 ÅR)

Jeg har bodd på Hauketo siden 2000, 
og jeg jobber som kontaktlærer på 
Hauketo skole i skoleåret 2017-18.

Fo
to

: H
el

g
e 

V
ik

en
 

Heldige meg
Hver dag møter jeg ungdommer som hilser på meg, smiler, spør 
hvordan det går, vennlighet, storsinnethet. Har jeg en dårlig dag, 
er den beste medisinen å komme seg på jobb. Da tar det nøy-
aktig to minutter før positiv energi fra ungdommene smitter over 
på meg, og jeg kan igjen tenke at dagen blir fin. 

Takk til alle foreldre som engasjerer seg i hverdagen til barna 
sine. Det er dere som gjør dem til gagns mennesker. Fortsett med 
å være tett på barna deres i den krevende tiden ungdomsskole-
tiden er. Det er i ungdomsårene at foreldre virkelig må tørre å 
være nær ungdommen sin i kombinasjon med å kreve litt av dem 
som bidragsytere til familien. 
Heldige meg som har et yrke der jeg ikke bare trenger å gi, jeg 
får dobbelt så mye tilbake.


