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Jeg har aldri vært noe særlig til å tegne, og når det gjelder å lage påskeegg på denne 
tida av året, så gjør jeg det enkelt. Litt vannmaling, så er det gjort. Men vi pleier da å 
få ordnet en kvist med noen egg på til påske! 

I vår sukkerholdige tilværelse blir det mest fokus på godteriet når det gjelder påske-
egg. Selve egget er bare en kontainer for å oppbevare godsakene. Men samtidig er 
egget helt uunnværlig i påskefeiringen. Når barnehagene er på påskebesøk i kirken, 
da synger vi alltid «En liten kylling i egget lå». Det er ikke noen salme, akkurat, det 
handler bare om kyllingen som hakker seg ut av egget. Bare. Men egget forteller  
så forståelig om påsken: Ikke bare om godteri og fridager, men om et nytt liv som 
sprenger seg ut – ut av et egg og ut av en grav. 

Eggeskallene er rester av graven som Jesus lå i. Og kyllingen minner om Jesus selv 
som fikk nytt liv. Det føles kanskje ikke så ærbødig å bruke kyllinger og eggeskall 
som påminnelser om Gud, men de enkle, alminnelige symbolene har fulgt kirken  
i alle år. 

Vi har påskeegg i så mange varianter – fra barnas (og mine) med rennende vann-
maling på, til de vakre, dekorerte som er utbredt i så mange katolske land, til de aller 
mest luksuriøse, verdt mange millioner fra Fabergé. Alle sammen holder de ryktet 
levende – om at det faktisk fins liv etter døden. 

Så hvis du mangler påskepynt i år, kan du bare spre litt eggeskall utover duken.  
De forteller sitt eget evangelium: Knuste skall og skår, de er ikke bare noe som gikk 
i stykker, men helt nødvendige på veien til forvandling og nytt liv. Vi er fri – både 
kyllingen og du og jeg! 

God påske!

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Eggeskallenes 
evangelium
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Om gode møteplasser i bydelen vår
• For alle som er dårlige til beins og ikke kommer seg ut i vinterkulda
• For dem som er nybakte foreldre
• For situasjonen i Jemen, med sult og nød
• For Kirkens Nødhjelp-aksjonen i fastetiden 

VI TAKKER GUD
• For gode venner og naboer
• For alle de ulike kulturene som preger byen vår
• For et samfunn med frihet og likeverd
• For påskeferie og påsketradisjoner
• For at vi tas vare på også etter døden
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INTERVJU 

Kem é du?
Hvem er vi som bor her?
Hvordan har vi det? Hva har vi felles?
Vær nysgjerrige! Vær interessert i hverandre!

Den nye biskopen Kari Veiteberg snakker om å være  
nærmiljø og menighet her vi bor. Bare litt over en måned 
etter at hun ble vigslet som Oslos nye, og første kvinne-

lige biskop, tar hun imot Kongeveien på sitt kontor i Gamlebyen.
I bispekontoret er det høyt under taket, og nok av både ulike 
kaffe kopper, varme og ikonbilder.

Det er slik hun snakker også, når vi spør om betydningen av  
å være en liten lokal menighet i Hauketo-Prinsdal.
 – Menigheten bygges fra det nære og lokale! Hauketo-
Prinsdal er som en bygd i byen. Her bor alle slags mennesker. 
De ulike bydelene er ikke så ensartede som det sies. Slik er det 
hos dere også. Helt ulike folk bor om hverandre, og jeg blir ofte 
minnet om ordene fra Kirkens Bymisjon: Ingen er bare det du 
ser. Det er viktig at vi ser det når vi skal forklare hvem «vi» er i 
menigheten, sier biskop Kari.

Kari Veiteberg kom til bispestolen fra gata. Som prest i 
Bymisjons  senteret Tøyenkirken var hun både gateprest og hus-
prest i kafè og kirkerom. Rundt bordene i kafeen kalte de henne 
raus, tilstede, lyttende, men også sta, sterk, maktkritisk – og lojal.

NYSGJERRIGHETEN
– Den gode nysgjerrigheten er en grunnleggende verdi,  
sier den nye biskopen.

 Hun mener den nysgjerrigheten som gjør oss interessert i 
hverandre. Den som får oss til å se bredt når vi spør hvem vi er 
og hvem vi deler nærmiljø med. Den som ser både rik og fattig, 
nyinnflytttede og de som alltid har vært her, ulike aldre – og 
kulturforskjellene.
 – Når vi sier «vi» – hvem rammer vi ikke inn da? spør hun.

Noe av Kari Veitebergs erfaringsbakgrunn er dialogarbeid 
mellom ulike religioner. Hun er fortsatt styreleder i «Kirkelig 
diaologsenter».

– I Hauketo-Prinsdal lever folk fra ulike kulturer og religioner side 
om side. Her er både kirke og moské. Hvordan drive dialog-
arbeid her?
– Den gode dialogen mellom ulike troende viser interesse for 
hverandre uten å gjøre den andre til et objekt. Det har stor verdi 
å dele tro. Dialog handler om å anerkjenne hverandre. Jeg tror 
på verdien av å være gjester hos hverandre. I møte med andre 
må vi være kreative og åpne, og la oss invitere inn i deres  
sammenhenger. Det kan være en god ide at kirkefolk besøker 
moskeen når muslimene feirer sine høytider, slik imamen fra 
Hauketo besøkte kirken 1. juledag!

Biskop Kari merker et mer åpent klima for det å ha en tro, særlig 
blant unge. Troen er ikke så truende. Det er åpenhet om skole-
gudstjenester. Hun mener dialog er mulig, men at varsomhet er 
viktig fordi den norske kirken fremdeles knyttes til det mektige 
og til majoriteten.
 Hun minner også om fiendebilder som lett tegnes og hatefulle 
ytringer i mediene. Det finnes alternativer:
 – Vi må ta tak i de myke og gode kreftene. Misjon betyr også 

VÆR  
NYSGJERRIG!

Biskop Kari Veiteberg:

>

Kari Veiteberg har lang erfaring 
om mye glede med utvikling av 
gudstjeneste og kirkelig felles-
skap. Her fra Tøyenkirken i Oslo 
like før hun ble biskop.
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> «oppdrag» – som er hele vår væremåte 
når vi møter hverandre. Vi trenger bønnen 
fra Kirkenes Verdensråd: Livets Gud, led 
oss til rettferdighet og fred. 

OMSORG SOM DELER
Den nye biskopen arbeidet 14 år i Kirkens 
Bymisjon. Mye av arbeidsformen, blikket,  
språket og erfaringene hennes som prest  
har hun med seg derfra inn i biskopjobben.
 Hun er opptatt av diakoni: Kirkens 
praktiske omsorg blant mennesker i sår-
bare livssituasjoner. 

– Hvordan kan det skje i lokal- 
menigheten?
– Diakoni er et slags imperativ. Når vi 
feirer gudstjeneste blir vi tydelig sendt ut 
igjen: «Gå ut av kirkens rom! Ta med deg 
det du har fått her og del det!» Nød og 
sårbarhet er nærmere enn vi tror. England 

har fått en egen minister for ensomhet. 
Det er en tankevekker for oss også, sier 
biskopen og mener vi kan være kreative 
med å skape tjenester og fellesskap:
 – Inviter til sammenhenger som er lette 
å komme til for alle, ikke bare for de som 
kjenner seg ensomme. Det kommer ikke 
en kjeft hvis du henger opp en plakat for 
ensomme! Kan eldre og barn møtes? Det 
er mange som trenger barnevakt! 

IKKE BARE VÆRE SNILL
Kari Veiteberg har ofte sagt at vi må lære 
å «se hverandre». 
 
– Hvordan kan vi se hverandre i en 
menighet og et nærmiljø?
– Det handler ihvertfall ikke om å «være 
snill med stakkaren». Nysgjerrighetsblikket 
er det første her også. Å være interessert 
i den andre, og spørre: Hvem er du? Hva 

har vi felles? En som f.eks er rusavhengig 
vil ikke bare møtes som det – men som 
den han eller hun er. Dette er bærebjel-
ken i all diakoni: Å møtes på noe vi er 
felles om. Hvis det ikke skjer vil den andre 
ikke ha noe med meg å gjøre. Dette er 
viktig! sier biskopen – og kjenner at hun 
må være myndig når hun sier dette.

– Hvordan vil du være biskop for 
lokalmenigheten?
– I første omgang må jeg lytte meg inn i 
lokalmiljøene og menighetene, og høre 
fortellingene. Så er målet mitt at folk skal 
være stolte av seg selv og for å være kirke. 
Min rolle blir å gi næring til visjonene og 
holde motet oppe. 

– Hva er din hilsen til Hauketo-Prinsdal?
– Dere er akkurat de dere er – og det 
skal dere være! Også skal vi hele tiden 
skape framtid sammen. Det er lett å se 
seg tilbake, men Jesus kommer alltid mot 
oss – forfra!

AV PER FROGNER (OGSÅ UTDRAG FRA PORTRETT 

I BLADET BY 3/2017, KIRKENS BYMISJON)

FOTO: TORSTEIN IHLE, KIRKENS BYMISJON

• Kari Veiteberg (57), vigslet til 

biskop i Oslo 17. desember 2017.

• Fra Stord

• Utdannet ved Teologisk fakultet 

ved Universitetet i Oslo. 

• Lang presteerfaring fra Kirkens 

Bymisjon, Oslo og Bergen.

• Prest i bla. Gildeskål og Tempe.

• Har vært studierektor ved 

Liturgisk senter.

• Har studert teatervitenskap.

• Teologisk doktorgrad om 

gudstjenestefeiring.

> FAKTA

Den nye biskopen  
hilser Hauketo- 
Prinsdal: – Vi skal skape 
framtid sammen. 

Den nye biskopen 
kom fra gata. I årevis 
var hun prest på gata 
for Kirkens Bymisjon.
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11. mars får Prinsdal Sangeri besøk av 
to gospelheltinner fra USA, og inviterer 
til en konsert med mye energi og trøkk!

Det kommer til å svinge når gospelstjerna Angela 

Primm får med seg Prinsdal Sangeri på gospelfest i 

Hauketo-Prinsdal kirke. Med seg har hun den aner-

kjente gospelpianisten Elsa Harris. 

 – Vi er stolte over å få storfint besøk fra USA, sier 

dirigent Hans Olav Baden. Dette er damer som lever 

med og i gospelmusikken hver dag. Angela Primm 

er en stor personlighet i det amerikanske gospel-

miljøet, og pianisten Elsa Harris er et fyrverkeri. Jeg 

håper flygelet klarer seg gjennom konserten, sier 

han. Dirigenten lover en real gospelfest i kirka!

 Prinsdal Sangeri er kjent for sitt mangfoldige 

repertoar og varierte konserter. 

 – Det siste året har vi sunget mye klassisk euro-

peisk kirkemusikk, sier dirigent Baden. Nå gleder 

vi oss til å fylle kirka med den kirkemusikken som 

klinger i mange amerikanske menigheter.

 Primm og Harris har begge røtter i den tradisjo-

nelle gospelsangen som mange nordmenn er glade 

i. Angela Primm er aktiv i gospelmiljøet i Nashville 

og har i mange år vært sentral sammen med Bill 

Gaither og hans Homecoming friends. Hun har vært 

med på utallige plateinnspillinger og TV-program-

mer, og turnerer jevnlig i både USA og Europa. 

 Elsa Harris er et kjent ansikt for mange som 

synger i gospelkor. Fra 1978 og frem til 2008 var hun 

Jessy Dixons faste pianist når han var i Norge. De 

gjennomførte mer enn 500 konserter her i landet 

sammen med norske kor. Hun er en svært dyktig 

gospelpianist, og du føler at tangentene virkelig får 

kjørt seg når Elsa trakterer pianoet.

 – Kom og hør Prinsdal Sangeri som gospelkor 

også! 60 voksne inspirerte stemmer ruver bra i 

kirkerommet. Mange i koret kommer fra tensing- og 

gospelbevegelsen og gleder seg til denne kraftmu-

sikken, sier dirigenten Hans Olav, som tidligere har 

vært aktiv som gospeldirigent i mange år.

Gospelbesøk fra USA

KONSERT  
MED

Prinsdal Sangeri  
Angela Primm  
og Elsa Harris 

I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

Søndag 11. mars kl. 19:00
Bill. Kr 200,- (v/inngangen)
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Vinterfugler i Prinsdal
Fugler og fuglesang er 
kanskje noe de fleste 
forbinder med våren 
og forsommeren. Men i 
naturen er det alltid noe 
som skjer, og alle års- 
tider har sin sjarm og 
sine spesialiteter. 

I den kalde årstiden er det vanskelig 
for de fleste arter å finne mat i naturen 
og de kommer derfor nærmere bebyg-
gelsen, der maten er lettere tilgjengelig. 
Dompapen er et velkjent eksempel på en 
fugl som lever et stille og unnagjemt liv 
inne i skogen det meste av året, men som 
kommer på besøk hos oss vinterstid. På 
vinteren er det også passe mange fugler å 
forholde seg til. På forsommeren når alle 
trekkfugler er kommet og alle synger i 
munn på hverandre kan det være vanske-
lig å skille de ulike lydene og artene. På 
vinteren derimot er det færre arter, og 
det er mulig å bli bedre kjent med de få 

som er. At det ikke er løv på trærne gjør 
jo også at fuglene er lettere å se og at de 
ikke kan gjemme seg så godt. Dessuten 
kan vi få besøk av enkelte arter som nor-
malt ikke er her, som hekker lenger nord 
og nordøst, og kun besøker vårt område 
på vinteren. Det beste eksempelet her er 
de fargesprakende sidensvansene som 
kommer i flokker om senhøsten/vinteren 
for å spise bær, helst rognebær. 

Av de arter som kommer nær folk og 
bebyggelse vinterstid er nok kjøttmeisen 
den vanligste. Denne meisen i svart, gult 
og hvitt er svært uredd, og finnes gjerne i 
menneskets nærhet året rundt, spesielt om 
det er noen trær og skogholt i nærheten. 
Sammen med kjøttmeisen følger ofte den 
litt mindre blåmeisen, men oftest i mindre 
antall. Har man tette hekker i nærheten 
vil ofte de «gråbrune spurvene» like seg 
der. Dette kan være to arter, den største 
er gråspurven, mens dens nære slektning 
pilfinken har en sjokoladebrun lue (gjelder 
både herr og fru pilfink). 

Hvert år gjennomføres hagefugl- 
telling siste helgen i januar over hele 

Skandinavia. Tellingene gir mye data over 
endringer i fuglebestandene. For noen 
arter kan en se trender med økning eller 
minskning, mens det for andre arter kan 
være store svingninger fra år til år grunnet 
vær, mattilgang etc. Denne vinteren er det 
f.eks. uvanlig mye gråsisik i sving i Sør-
Norge. Store flokker er kommet trekkende 
fra nord og nordøst, trolig på grunn av 
kulde og dårlig mattilgang i hjemområ-
dene. Gråsisikene ser en oftest hengende 
opp ned høyt opp i en bjørkekrone, hvor 
de spiser av raklene, men de kommer 
også ned og spiser fra frøautomater eller 
fra bakken. Resultatene fra årets hagefugl-
telling, gjennomført helgen 27-28. januar, 
er ikke klare ennå. Men fra 2017 har vi 
følgende ti-på-topp-liste for Oslo:

1. Kjøttmeis
2. Skjære
3. Blåmeis,
4. Svarttrost
5. Spettmeis
6. Pilfink,
7. Gråspurv
8. Grønnfink
9. Flaggspett
10. Dompap
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Vinterfugler i Prinsdal
Her ser vi at gråsisiken ikke kom på 
topplisten i fjor, men den gjør det ganske 
sikkert i år. Vanligste «ikke-fugl» som ble 
registrert i tellingen er ekorn, som kom 
rett utenfor ti-på-topp på en 11-plass. 

Hagefugltellingen foregår ved at du  
noterer alle arter du ser på tomten din i 
løpet av helga og antallet av hver art, og  
rapporterer dette via en nettside. Norsk 
Ornitologisk forening organiserer hagefugl-
tellingen i Norge, rapporteringsside og mer 
info finner en på www.fuglevennen.no.  
Bli med neste år da vel!

Mating av småfugl i hagen er en kilde til 
glede for mange, og til stor hjelp for fugle-
ne om vinteren, en klar vinn-vinn-situa-
sjon altså. Vel å merke om man forholder 
seg til noen enkle forholdsregler om kost 
og kontinuitet. Foret kan variere, men den 
bør være fettrik og uten salt. For de små 
fugleskrottene er vinterkulden en konstant 
utfordring, og i lange og kalde vinternetter 
er kampen for å overleve som å balansere 
på en knivsegg. Å bygge opp og holde på 
fettreservene er sentralt. Nøtter, oljerike 
frø (f.eks. solsikkefrø), meiseboller, kokos 

og rent matfett (uten salt) er bra å servere. 
Lavkarbo altså! Brød er derimot ikke 
en god idé. Det fyller magen uten å gi 
nok energi, og er altfor salt. Kontinuitet 
innebærer å være utholdende og forutsig-
bar. Når du vel har begynt å fore fortsett 
gjennom hele vinteren. Fuglene lærer seg 
relativt fort hvor maten finnes, og kommer 
tilbake til sine matsteder igjen og igjen. 
Bomturer koster verdifull energi, og kan få 
alvorlige konsekvenser. 

Ulike arter spiser ulike ting. Meiser 
spiser det meste, både frø fra automa-
ten, nøtter, meiseboller, og gjerne rent 
fett som margarin eller talg. Det er ikke 
tilfeldig at kjøttmeisen har fått sitt navn. 
Hakkespetter liker nøtter og store mei-
seboller. Finker og spurver spiser frø, og 
liker seg på frøautomaten, noen ganger 
på nek, og spiser gjerne frø som faller på 
bakken. 

Vi har et hus med en liten hage i skog-
kanten oppe på Toppåsen. Frøautomat 
med solsikkefrø, peanøtter og meisebol-
ler er det som oftest står på menyen for 
vinterfuglene hos oss. Meisene holder til 
i trærne her året rundt og er de ivrigste 
på foringsplassen. I tillegg til kjøttmeis, 
blåmeis og spettmeis, så hender det at de 
litt mer sky skogsartene som svartmeis og 
trekryper dukker opp. Skjæra holder også 
til i nabolaget, og om ikke lenge starter 
den nok på nytt reir i et av de store furu-
trærne på andre siden gjerdet. Svarttrost 
og flaggspett er også ofte innom forings-
plassen. Mens vi bodde på Rugdeberget 
hadde vi spurvehauken på besøk et par 
ganger ved foringsplassen i plommetreet. 
Med så mange småfugler samlet på et 
sted var det mulighet for noe mat til den 
og, selv om jeg aldri så at den hadde hell 
i jakten. Igår, første lørdagen i februar, var 
en flott dag her på «fuglestasjonen» vår. 
Pent vær og sol, men kaldt. Luften svirret 
av gråsisiker og meiser. Et par dompa-
per hadde endelig turt å komme ned 
fra tretoppene for å finne solsikkefrø på 
bakken under frøautomaten. Et par kjerne-
bitere, den største av våre finker med et 

nebb som en metallgrå kraftig tang, var 
også innom. Som navnet tilsier bruker 
den nebbet til å knekke fruktkjerner, 
bl.a. morellkjerner. For første gang på de 
årene vi har bodd her kom også stillitsene 
innom restauranten. Stillitsen har vel noe 
av det mest eksotiske utseende man kan 
tenke seg med sine klare sterke farger og 
røde ansikt. Stillitsen er ikke sjelden her 
i Prinsdal, men den holder seg ofte høyt 
opp i tretoppene når den ikke spiser tistel-
frø i vegkanter og på gjengrodde enger. 

Vår mest spesielle gjest denne vinteren 
har nok likevel vært nøttekråka. Den kom 
første gang rundt jul, og har vært innom til 
og fra helt til slutten av januar. Nøttekråka 
er, som navnet tilsier, en kråkefugl, i stør-
relse som en skjære eller noe mindre. Den 
er spraglete i hvitt og sjokoladebrunt, og 
har lang nebb. Den er normalt relativt sky 
og lever dypt inne i skogen, men beveger 
seg litt ut av komfortsonen på høsten 
da den sanker nøtter i hasselholtene. 
Nøttekråka gjemmer maten den sanker 
for å kunne ta den fram på vinteren. Hos 
oss er det nettet med peanøtter den liker, 
der den kan sitte en lang stund og hakke 
fram nøtter. Den samler mange nøtter 
i munnen på en gang, og så flyr den av 
gårde i retning Grønliåsen. Kanskje er 
det der oppe den bor. Et kvarter senere 
kan den være tilbake for å hente flere 
nøtter. Innimellom er det litt kongen-på-
haugen-kamp mellom nøttekråka, skjæra, 
flaggspetten og ekornet, men stort sett er 
det plass og mat til alle. 

I Hauketo-Prinsdal er det gode muligheter 
til å se fugl i nabolaget, grunnet nærhet 
til skog og elv, og mye trær og grønns-
truktur innimellom bebyggelsen. Man 
kan få fine hverdagsmøter med fuglene, 
bare man har øyne og ører med seg. God 
fuglevinter! 

TEKST OG FOTO: ANDERS THYLÉN

Man kan få fine hverdagsmøter 
med fuglene, bare man har øyne 
og ører med seg.
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Gjennom kirkens første århundrer var 
det påsken som var den store festen og 
høytiden. Feiringen av Jesu fødsel kom 
først på 300-tallet. I dag er det julen som 
får mest fokus hos oss, mens påsken 
kommer mer i bakgrunnen. Men påsken 
inneholder både sterke bibelfortellinger, 
en rikholdig salmeskatt og fine, folkelige 
tradisjoner. I kirken forteller vi det store 
påskedramaet – om samhold, svik, sorg 
og håp – og tolker det inn i våre liv. 

SLIK FEIRES PÅSKEN I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE:

Påskeverksted:
Vi inviterer barn og voksne til påskeverksted onsdag 7. mars 
kl. 17. Her får man en enkel middag, vi lager påskepynt og 
forteller og synger fra Bibelens påskefortelling. 

Påskeleir:
I ungdomsarbeidet er det en lang tradisjon for å arrangere 
påskeleir til Bjorli. Også i år blir det leir der man står på ski og 
har mye sosialt fellesskap. På Bjorli følger vi påskedramaet fra 
dag til dag, fra palmesøndag til påskedag, gjennom undervis-
ning, samtaler og Hvilepuls-samlinger. Påskeleiren arrangeres 
23.-27. mars og er åpen for ungdom fra 13 til 19 år. 

Påskesamling for barnehagene:
Det er alltid hyggelig å ha barnehagene på besøk! Og før 
påske pleier flere av barnehagene i området å delta på 

påskesamlingen der vi lærer påskesalmer og forteller om 
da Jesus sto opp fra graven. Barna kler seg ut og spil-

ler roller i bibelfortellingen, og de lever seg godt inn 
i historien når vaktene besvimer ved graven og en 
lysende engel viser seg!

«Påsken i ord og toner»
På Skjærtorsdag inviterer vi til en gudstjeneste 
som gir rom for ettertanke. I tillegg til Bibelens 

tekster, henter vi fram påsketekster fra poesien.  
Vi synger påskesalmer, men lytter også til instrumen-

talister på cello eller fløyte.

Høytidsgudstjeneste på 1.påskedag
1.påskedag er en av årets største høytidsdager. Utenfor kirken 
blir det ofte sunget påskesalmer på morgenen denne dagen.  
I gudstjenesten er det høytid og glede. Etter fastetidens dem-
pede preg og langfredagens mørke, er det godt å slippe jube-
len løs til orgelbrus og trompetfanfare. Kristus er oppstanden! 

TEKST: KJERSTIN JENSEN  FOTO: STABEN

Påsken
i Hauketo-Prinsdal kirke

Fra påskeverkstedet i 2017.
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Å, at jeg kunne  
min Jesus prise 

MIN FAVORITTSALME:

Denne salmen syns jeg formidler et kruttsterkt og mangfoldig budskap; om takk 
og lovprisning, nåde og frelse, og om håp og trøst og oppreisning. Om alt det som 
kjærlighet og gudslengsel rommer.

Salmen traff meg som et pileskudd, i en vond periode som hadde rammet min 
familie, hvor uvisshet og fortvilelse rådde. Det var i gymsalen på Hauketo ungdoms-
skole, høsten 1992, der gudstjenestene ble holdt etter at trekirken vår hadde brent 
ned. Jeg følte at salmen ble sunget for meg personlig, og ble rørt til tårer. 

Både teksten og den vakre melodien grep meg, og har senere aldri sluppet taket. 
Strofene «Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår» 
tolker jeg både jordnært og løftebringende, som et rislende vårbrus. Og «Da ropte 
jeg til min Gud i nøden…», at vi kan rope ut all vår fortvilelse – og bli hørt! Ingen 
av oss skal gå til grunne i sorg og elendighet – for Gud vil reise oss opp, og sette oss 
fri fra alt som tynger. 

I dødsannonsen til min mor, i 2009, valgte vi to linjer fra fjerde vers; «Vi går i 
trengsel og strid så mang en, men kun en liten stund, å hvilken trøst!». Presten som 
forrettet i bisettelsen, fulgte opp med «snart er vi hjemme, og står for tronen, hva 
gjør det da om solen har oss brent!». Disse versene passet så godt. Mamma hadde 
lidd mange tap i livet; hun og pappa mistet sitt første barn på en trist måte. Senere 
ble pappa syk, og hun ble tidlig enke, endatil mistet hun et barnebarn. 

Livet ble såvisst ingen dans på roser, som så mange av oss erfarer. Men mamma 
mistet aldri troen på at hun på den ytterste dag ville nå fram til Vår Herres mektige 
trone – dit hennes kjære hadde gått i forveien. Slik hun og søskenflokken hadde 
sunget om i oppveksten, i en pinsemenighet i Vestfold.

Alle blir vi brennemerket av livet – men trøsten er at det vonde vil ta slutt. For som 
det står i femte vers «Og all vår trengsel er for alltid endt». 

 Jeg utfordrer Geir Thorsnæs til å skrive om sin favorittsalme neste gang.

LISE HENRIKSEN

Å AT JEG KUNNE  
MIN JESUS PRISE
Norsk salmebok nr 375

TEKST: LARS OFTEDAL 1875,  
FRITT ETTER FREDRIK ENGELKE 1872

MELODI: NORSK FOLKETONE

1 Å, at jeg kunne min Jesus prise
som jeg av hjertet dog så gjerne vil,
fordi han ville slik nåde vise
å byde meg sitt himmerike til!

2 Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden,
og mørkets fyrste holdt meg ganske fast.
Da ropte jeg til min Gud i nøden,
han frelste meg, og mørkets lenker brast.

3 Ha takk, o Jesus, for korsets smerte,
for døden og for dine mange sår!
Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte,
og vinteren ble til en herlig vår.

4 Opp, alle venner, syng med i sangen
til ære, pris for ham som har oss løst!
Vi går i trengsel og strid så mang en,
men kun en liten stund, å hvilken trøst!

5 Snart er vi hjemme og står for tronen,
hva gjør det da om solen har oss brent?
Når hytten faller,* så får vi kronen,
og all vår trengsel er for alltid endt.
[*hytten, d. e. legemet, 2 Pet 1, 13-14 
(eldre oversettelse)]

7 Å hvilken lykke å deg tilhøre!
Takk, takk at også jeg fikk være med!
Din gode gjerning du selv fullføre,
til jeg står fri og frelst i evighet!

Lise Henriksen 
Flyttet fra Oppsal til Prinsdal i 1975. 

Har arbeidet med naturvernsaker  
og omsorgsarbeid. 

Sysler med lokalhistorie  
og skribentvirksomhet. norsk  

salmebok 2013

9



Henning Østenheden (49) har bodd i Prinsdal 

hele livet. Jobben hans er å være på døra di 

innen 12 minutter etter at du har ringt 113.

Den to år gamle gutten som hadde slutta å puste. Henning 
husker det som det var i går. Beskjeden om den svelgede ball 
som satt fast. Blålysene, sirenene og den voldsomme farten i 
ambulansen gjennom dalen. Han husker scenarioene de forbe-
redte seg på i bilen, utstyret de bestemmer seg for å ta med inn, 
de små detaljene som handlet om en liten gutts liv – eller død. 

 – Vi klarte å fjerne ballen fort, startet med assistert pusting 
og hjertekompresjon, og raste inn til Ullevål sykehus. 14 dager 
senere ble gutten båret ut av sykehuset i foreldrenes armer, helt 
frisk. Jeg får fortsatt en voldsom lykkefølelse når jeg snakker om 
det, sier Henning, paramedic i ambulansetjenesten i Prinsdal.

Som akuttstua på Ullevål
– Hva skjer egentlig når man ringer 113 fra Hauketo og Prinsdal, 
og hva kan vi forvente?
– Vi skal være fremme innen 12 minutter etter at operatøren, 
som mottar samtalen på 113, bestemmer at det skal sendes en 

FORBEREDER SEG PÅ  
Å REDDE LIV HVER DAG

Kongeveien    10



ambulanse. I bilen på veien leser vi oppdragsteksten, vi avgjør 
om det er trygt å gå inn eller om det er omstendigheter som gjør 
at vi må vente på politi, så bestemmer vi utstyret og koffertene 
som skal være med, og går gjennom rutinene, sier Henning. 
 – Bilen er 100% komplett utstyrsmessig, sier kollega Thomas 
Harbak (31) fra Lambertseter, som kaller den høyteknologiske 
ambulansen «like godt utstyrt som akuttstua på Ullevål». 

Gutta kan sende prøveresultater til sykehus, blant annet hjertets 
elektriske aktivitet (EKG), så vel som å håndtere fødsler og kritisk 
syke barn. De har utstyr for brannskader, bruddskader og sår/
kuttskader, og medisiner for alvorlige tilstander som allergiske 
reaksjoner, hjerteinfarkt, hjertestans, pustevansker og motgift mot 
overdoser og mye annet utstyr og hjelpemidler.
 – Når vi går inn i situasjonen skal menneskene som møter 
oss kunne forvente 100% profesjonalitet og trygghet. Samtidig 
ønsker vi å fremstå imøtekommende, positive, serviceinnstilte og 
joviale, sier Henning. 

Kan møte naboen
Det er 12 år siden stasjonen ble etablert i Prinsdal og Henning 
tok valget om å bli med på flyttelasset. Det var med visshet om at 
sjansen er stor for at det kan være kjentfolk som venter i akutt krise. 
Han er selv født og oppvokst i dalen, og har bodd her hele livet.
 – Det var med blandede følelser i starten, men erfaringen er at 
folk ofte blir beroliget når det er noen de kjenner. Vi er trent på 
å være profesjonelle og trygge i alle situasjoner. Det jeg får høre 
absolutt mest er «Du er mannen til Anne-Lisbeth (primus motor, 
ildsjel og en finger med i det meste som skjer i dalen, jour.anm.), 
ikke sant?». Og det kan jeg jo bekrefte, sier Henning.
 I de gamle lokalene til den legendariske elektro- og alt-mulig-
butikken til O.P. Singstad, i underetasjen til Kiwi og Mudo på 
Prinsdal Torg, har ambulansetjenesten 1200kvm å boltre seg på. 
Prinsdal er statistisk en av de travleste ambulansestasjonene i 
landet. 

Himmel og helvete
Det kan gå dager mellom alvorlige oppdrag, samtidig som det 
kan komme flere svært alvorlige og krevende hendelser på 
samme vakt. Det ene øyeblikket har Henning hjulpet et liv til 

verden, det neste har de stått overfor mennesker som nettopp 
har mistet en av sine kjæreste. 
 – Vi står på en måte med en fot i himmelen og en i helvete, 
og man vet aldri hvilken retning arbeidsdagen tar, sier Henning, 
som har 25-årsjubileum i ambulansetjenesten.

– Hva gjør det med dere å ha en hverdag som er så tett på både 
liv og død?
– Det gir noen perspektiver på livet. Det er skjørt og kan skifte 
fort. Jeg er nok en av de som setter enormt stor pris på de som 
møter meg hjemme etter jobb, sier Henning.
 – Samtidig blir jeg ekstremt stolt, sier Thomas.
 – Stolt av å være en del av teamet på stasjonen og det vi 
leverer. Vi er kjent for å levere på et veldig høyt nivå, og jeg vet 
at vi gjør det som står i vår makt hver dag for at det skal gå så bra 
som mulig når mennesker trenger hjelp som mest. Det gjør meg 
ekstremt stolt, sier Thomas.

KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

Prinsdal er statistisk sett en av de travleste ambulansestasjonene i landet.

• Etablert juli 2006
• Skal primært serve ½ bydel Nordstrand, bydel Søndre 

Nordstrand og ½ Oppegård kommune, ca 70 000 mennesker
• Brukes overalt dersom man er ledig og nærmeste ambulanse
• 30 ansatte, 5 lærlinger og 1 stasjonsleder
• 3 ambulanser på dagtid, og 2 ambulanser på natt og i helgen
• Utfører ca 8 000 oppdrag i året

> AMBULANSETJENESTEN I PRINSDAL

Henning Østenheden med en god kollega.

Bilen er 100% komplett utstyrsmessig.
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Det er sikkert mange som har lagt 
merke til en gruppe godt voksne 
mennesker som gjennom det 
aller meste av året – uten værfor-
behold – går på tur hver torsdag 
formiddag fra Lerdal gård i Prins-
dal. Også mange av Kongeveiens 
lesere har undret seg over hvem 
disse turentusiastene er, og hva 
slags turer det dreier seg om.  
Vi har derfor tatt kontakt med 
lederen av turgruppen, Åse Julsvik, 
for å få nærmere informasjon. 

Vi traff Åse i den verste snøperioden i 
januar, i en tid da en skulle tro at det var 
svært begrensete muligheter for turer til 
fots. Men på det punktet tok vi tydelig-
vis feil, for i henhold til Åse er det ikke 
noen årstider eller typer vær som gjør det 
umulig å gå på tur. Vi spurte om hva slags 
turer hennes gruppe gjennomfører, og 
hvem som kan delta i turene.
 Åse kunne fortelle at turene inngår 
i et prosjekt i regi av Den Norske 
Turistforening (DNT), «Aktiv i 100». 
Gruppen på Søndre Nordstrand er en 
av flere undergrupper av DNT Oslo og 
Omegn. Turgruppene «Aktiv i 100» ble 
startet for rundt seks år siden i samarbeid 
med Helsedirektoratet for å bedre folks 

helse under mottoet: «Opp av sofaen – ut 
på tur». Det er forsket på at på at det å gå 
tur i moderat fart har en helsegevinst.
 Gruppen på Søndre Nordstrand er en 
nærturgruppe for voksne som er hjemme 
på dagtid. Turene går på stier i skogs-
områder og turveier/gangveier omkring i 
nærområdene i bydelen. De går i et nor-
malt turtempo, ikke fortere enn at det er 
mulig å prate sammen. Tempoet justeres 
for øvrig etter turdeltakernes fysiske form. 
Turene har en varighet på rundt tre timer 
inkludert spisepause hvor det sosiale 
aspektet står sentralt. Åse kan berolige 
eventuelle interessenter om at det ikke 
stilles store fysiske krav, ei heller krav til 
spesielt utstyr. 
 Nærturene er ikke bare «turer», det vil si 
fysisk trim med naturopplevelser, og som i 
tillegg har et sosialt aspekt. Åse understre-
ker at turene har korte stopp med drypp av 
lokalhistorie eller annen natur- eller steds-
informasjon av interesse. Vi benytter også 
tilgrensede områder som Kolbotn, Ljan, 
Nordstrand, Skullerud og Lambertseter for 
å få variasjon i turene våre.
 Vi merker oss ellers at en tur i måne-
den er noe utvidet og kalles derfor 
«Månedens tur». Disse noe lengre turene 
går oftest utenfor nærområdet, og vi er 
på disse avhengige av å benytte kollektiv-
transport til og/eller fra utgangspunktet. 

«Månedens tur» kan gå noe inn i marka 
eller til spesielle steder i byens mer sen-
trale strøk, ved sjøen eller på øyene. 
 Mot slutten av samtalen vil gjerne 
Åse understreke at vi har plass til flere 
på turene våre, og i den sammenheng 
viser hun til programmet for turene utover 
vinteren/våren. De planlagte turene i 
perioden mars-juni er: 
 1. mars. Månedens tur. Akerselva fra 
Kjelsås; 8. mars. Rundtur i Grønliåsen/
Kongeveien; 15. mars. Dalsåsen-
Østmarka; 22. mars. Rikeåsen til Kolbotn; 
5. april. Månedens tur. Østensjøvannet 
rundt; 12. april. Tur i Grønliåsen/bål;  
19. april. Gjersjøelva; 26. april. 
Klemetsrud og Grønmo; 3. mai. 
Månedens tur. Mariholtet; 24. mai. 
Topptur til Tømmerås med privatbiltran-
sport; 31. mai. Rundtur i Grønliåsen;  
7. juni. Månedens tur, Langtur i Østmarka; 
14. juni. Langteigåsen/Slettåsen; 21. juni 
Ljanselva til Hvervenbukta.
 
Mot slutten av samtalen peker Åse på noe 
nøkkelinformasjon om turene:

• Det er fast oppmøtested ved Lerdal 
(krysset Berglyveien/Sveaveien) hver 
torsdag kl. 11.00

• Vi har med en liten sekk med mat  
og drikke, sitteplate, gode sko og klær 
etter vær

Aktiv i 100 – hva er det?
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OSLO SØR-SATSING  
OG OMRÅDELØFT
Det opprinnelige Oslo Sør-prosjektet 
ble avsluttet i 2017 etter ti år. Formålet 
var å styrke levekårene i bydel Søndre 
Nordstrand, med fokus på områdene 
oppvekst, nærmiljø/kultur, utdanning/
arbeid og folkehelse. Dette skjedde i 
samarbeid mellom staten og kommunen. 
 Mange har likevel følt at behovene i 
bydelen er langt større enn omfanget av 
satsingen til nå. Engasjerte mennesker 
startet en folkeaksjon for et «områdeløft» 
i Søndre Nordstrand, og Facebook-siden 
deres har fått flere tusen medlemmer. 
Områdeløftet ble også tema i valgkam-
pen, og folkeaksjonen arrangerte blant 
annet et godt besøkt folkemøte med 
politikere på Lofsrud skole før valget. 

BEVILGNINGER  
OG SATSINGSOMRÅDER
I etterkant har staten bevilget 14 mill. kr. 
til en videreføring av Oslo Sør-satsingen i 
2018 på områdene sysselsetting, opp-
vekst/utdanning og nærmiljø, samt 30 
mill. kr. i ekstra midler til politiet i Oslo 
sør. Kommunen har bevilget 30 mill. kr. 
til et «områdeløft» for å utvikle gode 
nærmiljø. Områdeløftet skal bygge på 
erfaringer fra Groruddalssatsingen de 
siste årene. 
 Bydelen har besluttet å analysere  
behovene nærmere i delbydelene 
Holmlia Syd og Bjørnerud. Delbydel 

Områdeløft  
og allbrukshus 
på Hauketo? 

Bjørnerud omfatter blant annet Nebbe-
jordet, Rugdeberget og deler av Hauketo.  
Også Rudshøgda og Tangen på 
«Mortensrudsiden» er med. 

ALLBRUKSHUS PÅ HAUKETO? 
Mange av tiltakene i Sør-satsingen og 
områdeløftet vil komme til etter hvert. 
Et konkret forslag er å benytte vel 10 
mill. kroner til å etablere et allbrukshus i 
Ljabruveien 91, ved Ljabru-krysset. Huset 
er på 352 kvm og har også utearealer. 
Det har tidligere vært kro og landhand-
leri, og er et landemerke på Hauketo. 
 Tanken er at huset skal fungere som 
kulturarena og møteplass for bydelens 
innbyggere. I saksfremlegget til bydelsut-
valgets møte 8. februar trekkes det frem 
at huset kan benyttes til å nå ut med 
informasjon til ulike grupper og huse 
ungdomsaktiviteter, ulike kulturarrange-
menter og andre aktiviteter for bydelens 
innbyggere. Forslaget om allbrukshus 
på Hauketo har skapt stor debatt på 
Facebook-sidene til folkeaksjonen for 
områdeløft, blant annet om lokalisering, 
egnethet og behovene ulike steder i 
bydelen. Ta gjerne en titt innom der!

TEKST: KNUT SANDAL

Bildet er hentet fra Facebook-siden 
«Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre 
Nordstrand  

Aktiv i 100 – hva er det?
• Vi bruker brodder/piggsko 

dersom føret skulle kreve det
• Turene går alltid tilbake til 

Lerdal. Ettersom de fleste 
turene er lagt opp slik at man 
kan avslutte der vi spiser og 
ta buss tilbake, må vi ha med 
reisepenger/-kort

• Nærmere informasjon kan ellers 
finnes på: www.dntoslo.no/
aktivi100 eller på vår face-
bookside ”AKTIV I 100 Søndre 
Nordstrand”

• Vi tar spisepausen ute i naturen. 
Om vinteren prøver vi å finne 
steder der vi kan spise maten 
vår innendørs eller under tak. 

For øvrig har DNT også et enklere, 
lokalt turtilbud for dem som måtte 
ønske det. Hver tirsdag kl. 11.00 
går det for eksempel turer på 1,5-2 
timer (uten spisepause) med start fra 
Mortensrud torg. I tillegg til at disse 
er kortere, går de i et noe saktere 
tempo. «Uansett hvilket tilbud du 
velger, håper jeg å se mange nye tur-
deltakere i tiden fremover», avslutter 
Åse. «Velkommen ut på tur.»

TEKST: GEIR THORSNÆS FOTO: ÅSE JULSVIK
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KONGEVEIEN FOR 30 ÅR SIDEN

EN LITEN STROFE OM NATUR:

Donald og rådyrene
Det var en vanlig vinterdag med noen  
centimeter sne på bakken,
og det var godt med skjerf rundt halsen  
og nakken.
Fire vakre rådyr spratt rundt på 
Skytebanejordet, --
og over i USA skapte en «Donald» furore.
Ikke den Donald som er en hyggelig and,
men han som er en litt skummel mann.
Blir lei av å se trynet hans nesten hver kveld,
men håper vi får ha naturen vår for oss selv.
Å se rådyr på nært hold gjør meg blidere,
så da går vel verden med Trump – sikkert 
også videre.

God vinter!

TORE BURUD

Andre ting samme år:
Magne Olsen i Prinsdal Bensin 
og Auto as fikk stor takk for 
tjuetre-års tjeneste i Prinsdal.

Dette er fra ca. 1950, og vi ser Hauketo stasjon til høyre, og «Kroa» til venstre. 
Hauketo gård midt på øverst, og i forgrunnen stedet «Sole» på Ljanskollen.

Ljabru Hovedgård er en gammel gård, men det fine 
innvendige tunet med det store fredede hovedhuset  
ble bygget først rundt 1830. Fra gammelt av ble 
det drevet brennevinsutskjenkning på gården, noe 
en gammel brennevinskjele fra 1719 vitner om. 
Utskjenkingen på 1800-tallet skal ha foregått i det 
gamle garveriet i bygningen vis a vis. Hest og mann 
trengte en styrketår før de skulle opp den bratte 
Ljabrubakken, også kalt «Merrapina». Familien 
Rasch eide Ljabru gård i mange år. Den eies nå av 
Steinerskolen på Nordstrand. Fotoet er fra 1947.

Ljabru Hovedgård 

DET LOKALHISTORISKE HJØRNET

Den 24. februar 1988 hadde Hans 
Erik Raustøl «prestens halvtime» på 
Prinsdal Eldresenter (som det het da).

Hauketo Jeger- og Fisker-
forening arrangerte pilke-
fiske på Syverudtjernet. Hauketo Husmorlag avholdt 

juletrefest på Velet med  
76 barn og 65 voksne.

av Tore Burud
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Prinsdal Velhus ble bygget på dugnad i 1933 for at 
medlemmer av den gang Prinsdal Vel skulle ha et hus 
og en møteplass til sine aktiviteter og til lokalmiljøets 
organisasjoner og foreningers virksomheter. 
Styret i Velforeningen erfarer at Velhuset har mistet 
sin betydning som samfunnshus/ kulturhus.

To muligheter: Velhuset blir stiftelse eller selges 
Dagens aktiviteter gir ikke nok økonomisk gevinst. Styret i vel-
foreningen kan ikke lenger påta seg ansvaret for videre forsvarlig 
drift av Velhuset. Utleie og drift av velhuset er basert på frivillig 
innsats.
 Dersom Prinsdal Velhus skal eksistere som velhus, må velhu-
set ha sin egen driver og sitt eget styre med ansvar for adminis-
trasjon, drift og vedlikehold, og økonomi. Behov for vedlikehold 
øker og inntektene av utleie dekker ikke behovet. Det går mye 
tid til administrasjon av Velhuset og tidvis problemer knyttet til 
utleie av huset. 
 Styret i Velforeningen er kommet til den konklusjonen at vi 
foreslår salg av huset. Det mangler ikke møteplasser i dalen om 
Velhuset avvikles. Salg av Velhuset avgjøres på årsmøte i mars.

Hva med Velforeningen dersom Velhuset selges?
Velforeningen fortsetter med de arbeidsoppgavene som tilligger 
en velforening. 
 Dersom Velhuset selges, vil pengene fra salget inngå i et 
fond og tilfalle kulturelle og samfunnsnyttige formål i distriktet. 
Vedtektene i 9.3 tilpasses nytt formål. 
 Velforeningen er ikke avhengig av å bruke Velhuset til sine 
oppgaver og sin møtevirksomhet. 
 Velforeningen er avhengig av samarbeid med medlemmene 

AKTIV BRUK AV HUSET PÅ 
1900-TALLET – LITE BRUK I 2000 

HAUKETO OG PRINSDAL VEL

og beboerne i lokalmiljøet vårt for å skape gode, trivelige og 
trygge bomiljøer. Velforeningen trenger flere medlemmer, både 
aktiv og passive. Heng deg på og bli med på å påvirke utviklin-
gen i Hauketo og Prinsdal! 

Arbeidsoppgaver for Velforeningen  
ifølge vedtektene 
§1 definerer Hauketo og Prinsdal Vel som Velforeningen. I § 2 
defineres formålet slik: Å fremme medlemmenes fellesinteresser 
i området og/eller virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske 
miljø, samt beboernes trivsel og sikkerhet. De pålagte velforen-
ingsoppgaver tar også sin tid, men er interessante og utfordrende 
og tjener lokalmiljøet. De fortsetter vi med. 

LEIE AV PRINSDAL 
VELHUS til møter, kurs,  
kulturaktiviteter og selskap.

Det er ledige ukedager til møter, kurs og kulturak-

tiviteter våren 2018. Det er ledige weekender fram 

til sommeren. Velhuset er stengt i påskeferien 

uke 13. Velforeningens medlemmer, lokale for-

eninger og beboere i Hauketo/Prinsdal-område 

Prioriteres for utleie. 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. 
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GEIRS SIDE

Dette er det første av flere planlagte innslag i «Kongeveien» om veiene i Hauketo-
Prinsdal. Vi begynner med å se nærmere på Den Frederikshaldske Kongevei som fra 
1600-tallet var hovedveien gjennom vårt område. 
 Betegnelsen «Kongevei» ble brukt om de første kjøreveiene i Danmark-Norge som 
ble anlagt og drevet som følge av kongelig påbud. Dette var veier som dannet hovedfor-
bindelsen mellom landsdelene. Selv om kongeveiene tok sikte på å være kjørbare, gikk 
det i praksis lang tid fra de ble vedtatt anlagt, til de faktisk ble det. I mellomtiden ble de 
gjerne brukt som ride- eller gangveier. 
 Standarden på kongeveiene var oftest dårlig, noe som i praksis gjorde dem ubruke-
lige i større eller mindre deler av året. Og selv om de var «kongeveier», ble de bare i 
beskjeden grad finansiert av Staten. For en stor del ble disse veiene anlagt og drevet av 
oppsitterne langs dem, det vil si i hovedsak bøndene; veilovene åpnet for dette. Også 
militærvesenet bidro i en viss grad til veibyggingen.
 Historisk begrenser vi omtalen av veiene i vårt område til tiden etter anlegget av Den 
Frederikshaldske Kongevei, som var blant de første kongeveiene her i landet. Geografisk 
begrenser vi oss til veiene i vår menighet. Dette innebærer at vi for eksempel ikke 
vil omtale eldre gang- eller rideveier som Oldtidsveien over Grønliåsen, heller ikke 
moderne hovedveier som E 18 og E 6 som fører sørover fra Oslo henholdsvis vest og øst 
for Hauketo-Prinsdal.

Den Frederiks-
haldske  
Kongevei
Det er naturlig å begynne med hovedfor-
bindelsen fra Oslo gjennom vårt område 
til Frederikshald (Halden) og videre til 
Göteborg og København. Den ble kalt 
Den Københavnske eller Frederikshaldske 
Kongevei og utgjorde den viktigste 
landverts forbindelse mellom Oslo og 
København. Inntil Danmarks avståelse av 
Halland/Skåne i 1645 og Norges avstå-
else av Båhuslen i 1658 var veien med 
unntak av en strekning på bare fire mil 
ved Göteborg en innenlandsforbindelse i 
Danmark-Norge. Men fra 1658 gikk veien 
på hele strekningen mellom Frederikshald 
og Helsingborg på svensk område.
 Fra Oslo Hospital i Gamlebyen førte 
Den Frederikshaldske Kongevei først 
bratt opp Ekebergskrenten, med mindre 
unntak i traseen til den nåværende 
Ekebergveien. Over Ekebergsletta gikk 
den omtrent rett sørover, fortsatt hoved-
sakelig i Ekebergveiens trasé. Like nord 
for endeholdeplassen for trikkelinjen til 
Ljabru fortsatte Kongeveien rett sørover 
langs den nåværende Ljabrubakken, ned 
til brua over Ljanselva ved Ljabru hoved-
gård. Det aller meste av Ljabrubakken er 
i dag stengt for motorisert ferdsel. Etter 
elvekrysningen fortsatte Kongeveien opp 
bakkene forbi Hauketo gård og videre sør-
over i den veien som først i 1956 fikk sitt 
nåværende, offisielle navn, Øvre Prinsdals 

Veiene i Prinsdal  
i historisk lys

Ljabruveien med broen over Ljanselva ved Ljabru hovedgård 
til venstre og Ljabrubakken i bakgrunnen. Bildet er tatt fra  
den gamle «Hauketo Kro». Ikke rart bakken i bakgrunnen fikk 
tilnavnet «Mærrapina».

< Gammelt kart over 
Den Frederikshaldske 
Kongevei. «Plan 
af Egnen omkring 
Christiania mest efter 
egne Iagttagelser, 
udkast et og tegnet  
af Mag. I. N. Wilse   
fra 1790. Selv om 
geografien er nokså 
omtrentlig på dette 
kartet, gir det et godt 
inntrykk av hovedvei-
ene til/fra Oslo. Den 
Frederikshaldske 
Kongevei er tegnet 
inn med rødt. 
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vei. Før 1956 ble veien på denne streknin-
gen bare kalt Prinsdalsveien.
 Sør for Prinsdal skole går Kongeveien 
omtrent slik den gikk da den var hoved-
veien sørover fra Oslo, og også her er den 
i dag stengt for motorisert ferdsel. Sør for 
Øvre Prinsdal gård er det ingen bebyg-
gelse til veien før den krysser Gimleveien 
like over grensen til Oppegård. 
 Kongeveien var opprinnelig ment som 
ridevei, men ble ganske snart oppgradert 
slik at den ble kjørbar for hest og vogn, 
noe den i vårt område ble etter omkring 
1680. Etter at postvesenet i Norge ble 
opprettet i 1647, ble Den Frederikshaldske 
Kongevei landets første postvei, som 
en del av postruten mellom Oslo og 
København. Vegen ble nord for Ljabru 
hovedgård (Ekebergveien/Ljabrubakken) 
nedlagt som kongevei i 1850-årene da 
Ljabruchausseen (i dag Mosseveien/
Ljabruveien) overtok som ny hovedveg. 
Fra rundt 1860 stod så Mosseveien sør-
over fra Ljan klar til bruk, og Kongeveien 
kunne da også legges ned som sådan på 
strekningen sør for Ljabru hovedgård.
 

Andre veier 
med "Prinsdal" 
i navnet
I dag er Nedre Prinsdals vei den lokale 
hovedforbindelsen nord-sør gjennom 
Prinsdal. Men denne veien er historisk sett 
av ny dato; den ble åpnet først etter siste 
krig. Den ble imidlertid formelt navnsatt 
allerede i 1932 selv om den på dette tids-

Ljabruveien med broen over Ljanselva ved Ljabru hovedgård 
til venstre og Ljabrubakken i bakgrunnen. Bildet er tatt fra  
den gamle «Hauketo Kro». Ikke rart bakken i bakgrunnen fikk 
tilnavnet «Mærrapina».

Øvre Prinsdals vei, nordre del, i dag en ren boligvei. Øvre Prinsdals 
nord for Hauketo skole er i dag en ren boligvei. Det er ikke mye her 
som minner om at den en gang var hovedveien sørover fra Oslo.

Kongeveien sør for Øvre Prinsdal gård. På denne  
strekningen, som ikke har noen adresser, får en følelsen 
av å være på «Den Frederikshaldske Kongevei».

punkt ikke utgjorde en gjennomgående, 
kjørbar bilvei. Veien ble bygd i etapper 
fra Ljabruveien i nord, og blant annet 
etableringen av Hauketo st. i 1925 bidro 
til utbyggingen av denne veien. Men til 
Nedre Prinsdal gård, som lå i Berglyveien 
28a, måtte trafikken før krigen gå via 
Prinsdalsveien (daværende navn på Øvre 
Prinsdals vei) og Høydalsveien. Mens 
Nedre Prinsdal gård i dag er helt utparsel-
lert, er blant annet tunet og enkelte byg-
ninger rundt dette bevart på Øvre Prinsdal 
gård. Den Frederikshaldske Kongevei går 
her tvers gjennom gårdstunet.
 Øvre Prinsdals vei ble ikke offisielt 
navnsatt før 1956. Før denne tiden het 
den bare Prinsdalsveien, noe som ikke 
skapte nevneverdige problemer vis à vis 
Nedre Prinsdals vei før utbyggingen langs 
denne hadde fått et omfang av betydning 
etter at veien var blitt gjennomgående like 
etter krigen. Fra bommen like sør for krys-
set med Høydalsveien ligger veien videre 
sørover stort sett slik den var da den den 
var kongevei (før rundt 1860), og sør for 
Øvre Prinsdal gård har den i dag noen-
lunde samme standard som den hadde 
som Kongevei før 1860.
 Utenom Øvre Prinsdal gård har 
ingen eiendommer langs søndre del av 
Kongeveien adresse til Øvre Prinsdals 
vei. Lokalt bruker vi gjerne Kongeveien 
som navn på veien på denne strekningen, 
men dette navnet er ikke noe offisielt 
vedtatt navn ettersom Oslo allerede har 
en vei som heter Kongeveien; denne går 
rundt Holmenkollen-anlegget på vest- og 
nordsiden.
  

 I Prinsdal finnes det ytterligere tre veier 
med Prinsdal- i navnet: Prinsdalsfaret, 
Prinsdalskleiva og Prinsdalsbakken, alle 
tre relativt langt sør i dalen. Prinsdalsfaret 
og Prinsdalskleiva ligger begge på 
vestsiden av dalen, Prinsdalsbakken på 
østsiden. 
 Prinsdalsfaret går på østsiden av 
Toppåsveien, på en vesentlig strekning 
parallelt med denne, og veien munner 
således ut i Toppåsveien på to steder. 
Prinsdalskleiva utgjør en kort veistubb 
mellom Toppåsveien og Prinsdalsfaret. 
Både Prinsdalsfaret og Prinsdalskleiva ble 
navnsatt i 1932. 
 Den tredje av disse «Prinsdals-veiene» 
er Prinsdalsbakken. Dette er en gang-
vei, til dels svært bratt, som fører fra 
bussholdeplassen med samme navn 
i Nedre Prinsdals vei, like ved krysset 
med Høgåsveien, opp til Sponstuveien. 
Prinsdalsbakken ble navnsatt i 1956.

Geir 
Thorsnæs 
– bor i Prinsdal og 
er varamedlem i 
menighetsrådet i 
Hauketo-Prinsdal 
menighet. Han er 
fagansvarlig  
i Store norske 
leksikon innenfor 
Norges geografi og Verdens geo-
grafi der han har skrevet 2660 leksi-
konartikler. Han har magistergrad  
i geografi med støttefagene etnologi 
(folkelivsgransking) og sosialøko-
nomi fra Universitet i Oslo.



SMÅNYTT

Med menighetsrådet som vertskap 
var det onsdag 17. januar kl 19  
duket for fest i menighetssalen. 
Anledningen denne gangen var 
å få gjøre stas på de frivillige i 
menigheten. De siste årene har vi 
gjerne hatt en slik fest på høsten, 
men denne gangen ble den flyttet 
til januar. Det var over 50 påmeld-
te, gryterett bestilt og kaker bakt 
 Årets trekkplaster var Henrik  
Syse, som er medlem i Nobel-
komiteen, forsker og filosof. Men 
felles med oss denne kvelden, var 
at han er en frivillig. Henrik Syse 
hadde satt av en halv time til inspi-
rasjon for oss, han er både vittig og 
nær. Det var veldig gøy å høre han 
og han inviterte seg selv tilbake, så 
han koste seg nok han også.
 På programmet den kvelden var 
det også lagt inn en allsangmedley 
som Åslaug hadde satt sammen, 
Kjerstin hadde laget Kahoot, med 
varierende vanskelighetsgrad. 
Stemningen var veldig god og 

praten rundt bordene vitnet om at 
folk hygget seg i hverandres sel-
skap. De frivillige var med på en 
slags presentasjonslek, hvor man 
skulle reise seg hvis man er frivillig 
og gjør oppgaven som ble lest 
opp. Dette viser at det mange ulike 
oppgaver som skal fylles. 
 Det er ikke størrelsen på oppga-
ven eller mengden man gjør som 
telles her, alle oppgaver er like vik-
tige og summen av dem er med på 
å bygge menigheten og gjøre den til 
det den er i dag. Anledningen når 
så mange er samlet gir muligheten 
for å takke folk i plenum. Svein-Erik 
Skibrek har gått av som redaktør og 
Per Otto Sitre har sluttet som distri-
busjonsansvarlig for Kongeveien.
 Det er med stor respekt og 
stolthet over hva som utrettes at 
vi inviterer til fest. Vi vil gi noe 
tilbake. Det var en glede å stå i 
døren og ønske alle vel hjem.

TEKST: CHARLOTTE RANDEL   

FOTO: DAG MYHRE-NIELSEN

Muslimsk jule-
besøk i kirken 
– Vi ønsker dere god jul med fredsbudskapet som 
både Jesus og profeten Mohammed forkynner!
 Slik lød hilsenen fra imam Sheikh Mahmoud 
Jalloul da han kom på kirkebesøk 1. juledag 
sammen med sin kone. Imanen er leder for moske-
en på Hauketo og ville hilse kirkefolk og menighet 
i nabolaget midt i julehøytiden.
 Det var Prinsdal Sangeri som øvde til jule-
dagsmessen da det litt overraskende besøket ble 
presentert av sokneprest Kjerstin Jensen.
 – I en verden med krig og lidelser er det dialog 
og fred vi må samle oss om. Dette er også julens 
budskap, sa Imamen og sammen med sin kone 
overrakte han et glassrelieff med bilde av moskeen, 
til sokneprest Kjerstin.
 – Vi setter stor pris på at Imanen og hans kone 
tar seg tid til å besøke oss på vår høytidsdag midt i 
julen. Dette viser et tydelig ønske om kontakt, godt 
naboskap og samarbeid om felles verdier i nær-
miljøet vårt, sa soknepresten i sin takk.

TEKST OG FOTO: PER FROGNER

Ca 60 mennesker ruslet sakte og syngende gjennom bolig- 
områdene på Rugdeberget og Øvre Prinsdalsvei torsdag før jul. 
 – Formålet er bare å skape litt god julestemning og samle folk til noe 
positivt og trivelig før jul, sa Håvard Ostnes, en av initiativtakerne til 
«Hauketo og Prinsdal Engasjement». Den nystartede gruppa vil legge til 
rette for aktivitet og positive hendelser og fellesskap i nærmiljøet vi bor i.
 Det ble målbar julestemning i strøket denne førjulskvelden. En passelig 
dose kuldegrader hadde kledd skog og busker i hvitt, små og store myldret 
i fakkelflokken, og langs veien mot den store bålpanna ved idrettsplassen 
sang en gruppe fra Prinsdal Sangeri/Hauketo Prinsdal menighet kjente og 
kjære jule- og vintersanger. Da «White Christmas» lød ved bålet snakket 
flere om at fakkelvandringen nok var starten på ny tradisjon i Prinsdal.

TEKST OG FOTO: PER FROGNER

Fest for frivillige
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

Fakkeltog
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Prinsdal skolekorps arrangerer  
«Vårens vakreste eventyr» 

LOPPEMARKED
LØRDAG 26. MAI KL 10-15 OG 

SØNDAG 27. MAI KL 11 – 15.

Har du lopper? 
Vi tar imot mandager mellom kl 18-19.30.

Vi blir glad om loppene er sortert, merket og 
pakket slik at de kan bæres effektivt.

Vi har begrenset lagringsplass,  
derfor vil vi begrense mottak av store møbler 

til 24. og 25. mai.

Korpset betaler kilopris for det vi kaster  
etter loppemarkedet.

Har korpset en plass i ditt hjerte? Rykker det litt 
i selgeren i deg når du tenker på LOPPA? 

Du er hjertelig velkommen til å melde deg som 
frivillig: loppemarked@prinsdalskolekorps.no

All hjelp, tas imot med stor takk! 

31. januar ble det invitert til Visekveld i kirka. Et hjørnerom i kir-
kerommet ble rigget som kafe. Arrangementet ble denne gangen 
kalt «Visekveld» etter at en de to siste årene hadde «Te-salong 
med åpen mikrofon». I følge initiativtakerne Per Frogner og 
Øyvind Håbrekke vil det det bli visekveld også neste år.
 Flere hadde tatt med seg dikt og gitarer, mens andre var 
tilstede for nyte det som ble framført. Alle kunne også ta en kopp 
te og nyte Bente Borrens gode scones med syltetøy.
 Mye god sang med gitarspill og piano fikk vi høre, men det 
som gjorde sterkest inntrykk på Kongeveien var diktene som ble 
lest av Maj Volden. Vi har klart en lyriker iblant oss. Spesielt et 
kjærlighetsdikt gjorde inntrykk på oss, også sikkert han det var 
skrevet til:

 FAST PLASS

 Et kjærlighetsdikt

 Alt på sin faste plass

 Du på nordsida av kjøkkenbordet 

Også Henriette Felix berørte oss sterkt med sitt dikt om sin 
oldefar.
 En fin kveld hvor vi gikk hjem med gode følelser. 

TEKST: TERJE TØRRING  FOTO: INGJERD TØRRING

Visekveld

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!   

Per Frogner og Øyvind Håbrekke

Maj Volden Henriette Felix
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Bjorli:  

ER DERE  
KLAREEEEEEE??? 

Første halvdel av påskeferien er det tid for 
påskeleir, som er en sterk tradisjon i Håpe- ung-
domsarbeidet til Holmlia og Hauketo- Prinsdal 
menigheter. Vi inviterer alle 13-19 åringer fra 

Hauketo, Prinsdal og Holmlia til år være med vår 
årlige 4 dagers påskeleir. 

HVOR:
Turen går til Bjorli hvor naturen og skiopplegget 

er flott( se: www.bjorliskisenter.no/) 
 Vi overnatter i nydelige omgivelser på 

Bjorliheimen hotell ( se: www.bjorliheimen.no) 

HVA:
På Bjorli følger vi påskedramaet dag for dag, 
fra palmesøndag til påskedag, gjennom sam-
taler, undervisning og hvilepuls. Bjorli er et av 
Norges mest snøsikre steder, perfekt både for 
turer i bakken og i løypa- men også et bra sted 
for å slappe av inne. i tillegg fylles leiren med 

god mat, underholdningskvelder, nye kjentskap, 
aktiviteter innendørs og felleskap. 

NÅR:
Fredag 23. mars – tirsdag 27. mars

PÅMELDING:
Busstur, mat, og 4 overnattinger på hotel-

let kommer til sammen på 1990kr ( heiskort 
kommer i tillegg, se bjorliskisenter for prisene.) 

Frist for å melde seg på leiren er  
20. feb-10. mars. 

Vi anbefaler at man melder seg på så raskt  
som mulig. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på 

noe. Dette blir god stemning.

Er penger en hindring  
ber vi foreldre/foresatte ta kontakt med 

Charlotte Randel (cr875@kirken.no)

Påmelding skjer via mail adresse: bjorli.info 
@gmail.com der vi ønsker denne informasjonen: 

Du vil da motta en e-post med informasjon  
om betaling + detaljert informasjon om leiren  

( oppmøte tid, pakkeliste, etc) 

Vi i lederteamet gleder oss!!! 

Hei, Vi leter etter voksne som vil gi ungdommene et trygt 
sted å være og muligheten for å slappe av. Master-Chef er en 
initiativ for å gi ungdommene det de trenger: MAT. Annen hver 

torsdag samles vi kl.20 for å spise sammen og oppleve det 
gode felleskapet i HåPe (Ungdomsarbeid Holmlia og Hauket-

Prinsdal menighet).
Derfor trenger vi deg for å ordne det praktiske på kjøkkenet 
som matservering, oppvask og en kopp kafe for deg mellom 

kl.18.30-21.00.
Er du interessert i å møte den mest spennende aldersgruppen 
i livet? Send gjerne melding til Sarah Krebs, 982 42 074 eller 

sk362@kirken.no

Fasteaksjon 
– Vi trenger deg!

 Hvert år samler frivillige i Hauketo-Prinsdal menighet 
penger inn sammen med årets konfirmanter for å støtte 

Kirkens Nødhjelp sin bøsseaksjon. Denne aksjonen ligner 
mest på den populære TV-aksjonen. Man går rundt med 

bøsser og ringer på døra hos andre for å spørre  
dem om et bidrag.

Nøden kjenner fortsatt ingen grenser, Kirkens  
Nødhjelp møter den med grenseløs nestekjærlighet.  

I dag jobber organisasjonen i mer enn 30 land.

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest.  
For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er 
Kirkens Nødhjelp først på plass med blant annet rent vann. 

Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Men hvordan gjør vi det her hos oss  
i Hauketo-Prinsdal menighet?

Vi skal gå rundt med bøssene på 18.mars  
rett etter gudstjenesten! 

Og derfor trenger vi deg! Du som bøssebærer, du som gir 
penger, du som kjører andre til boligområder som er langt 
unna, du som baker kake og du som varmer opp pølser  
og kakao. Særlig konfirmantene trenger en trygg voksen 

rundt seg for å ringe på døra hos fremmede.  
Derfor ber vi deg: VÆR MED på 18.mars!  

For å stille opp eller hvis du har noen spørsmål ta  
kontakt med diakon Susanne Dommersnes Sivertsen via  

23 62 98 55 eller send en epost til sd272@kirken.no.

Takk for dine bidrag!
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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 28. april 
kl 14.00-19.00

TÅRNAGENTSKOLE

Vi søker agenter  
i 2.–4. klasse! 
Bli med på Tårnagent-helg i Hauketo-Prinsdal kirke!

Vi skal igjennom en rekke spesialoppdrag som krever 
mot, kunnskap og nysgjerrighet. Vi skal utforske kirken 
på steder hvor få har vært – vær beredt! 

Lørdag 21. april klokken 13:00- 16:00

Du skal være med på en rekke oppgaver. Det blir mat-
servering, MEN du burde har spist lunsj når du kommer. 

Søndag 22. april klokken 10:00- 13:00

Vi deltar på gudstjenesten, kanskje det blir  
noen kryptiske meldinger.

Etter gudstjenesten blir det agentkafe. 

Vennlig hilsen spesialagentene

På en vandring til Østen:
«Det var en gang …» I begynnelsen av året samlet seg en 
karavane av store og små til å følge de tre vise menn på 
sin farlige og utfordrende vandring og for å møte mange 
kjente personer i tiden når Jesus ble født. Vandringen ble 

avsluttet med en hyggelig kopp kaffe på kirkekafeen,  
godteposer til barna og god latter når en liten gjeng danset 

rundt juletreet. «Nå går vi rundt om en enebærbusk…» 

Vi starter igjen en ny omgang med HP tweens. Jippi! 

Vi, Hp-tweens, er en gruppe for barn i tweensalderen 
mellom 10-11 år og samles i mars og april på onsdager 

etter skoletiden. Programmet er satt sammen av aktiviteter 
som tweens-cuisine, «Let's talk about», sportify og andre 

gøyale ting. Ønsket er å gi tweens rom for å snakke om det 
de er opptatt av, oppdager sine evner og møte kjekke  
forbilder i en koselig samling. Vi pleier også å spise 
sammen og nyte våre elskede pizzaboller og frukt.  

13 tweens var svært fornøyde med det i fjor. 

Det blir sendt ut informasjon i posten. Men følg også med 
på facebook og nettsiden til Hauketo-Prinsdal kirke. 

Ved spørsmål eller ytterlige informasjon ta gjerne  
direkte kontakt med menighetspedagog Sarah Krebs,  

mobil 982 42 074 eller epost sk362@kirken.no .

Konfirmant-overnatting
Hva får man, når man putter mange 14-åringer, ungdoms-
medarbeidere, MILKere, to praksisstudenter og to litt slitne 
kirkeansatte sammen og blander dem godt? Det blir en mix 
av latter, god stemning, farger, gentleman- og lady-kurs, 
Sjibbo-øvelse, god mat og mange gode leker under under-
holdningen. Hele HåPe-ungdomsarbeidet storkoste seg 
med en overnatting i Holmlia kirke. Konfirmantene skulle 
få vokse enda mer inn i fellesskapet i Holmlia og Hauketo-
Prinsdal kirke og smake på litt leirstemning. Vi opplevde 
fantastiske 24 timer med hverandre og avsluttet med en fin 
gudstjeneste på søndag. Nå gleder vi oss allerede til å dra på 
konfirmantleiren Tjellholmen i juli.
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OPPSLAGSTAVLA

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: 20. mars og 29. mai

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.  
Ta gjerne med en premie til loddtrekningen.

Velkommen til Hyggetreff kl 11.30-13.30 disse datoene: 

13. mars: Svein-Erik Skibrek: «Påskesanger med fremtid  
og håp»

10. april: Søndre Nordstrand Kunstforening forteller om  
bildene sine, som er utstilt i menighetssalen.

8. mai: Bursdagsfeiring for jubilanter. God mat og underhold-
ning. Jubilanter som har fylt eller fyller 75-95 år dette semes-
teret får egen invitasjon. Påmelding til Susanne 40814154 eller 
Marit 97738600.

12. juni: Grillfest på kirkebakken. Underholdning og grillmat. 
Påmelding til Susanne 408 14 154 eller mail sd272@kirken.no

Har du lyst å bidra som frivillig?
Hver søndag har vi kirkekaffe etter gudstjenesten, der det serveres kaffe, te, saft og kaker. Nå trenger vi flere som 
kan bidra en eller flere ganger i semesteret. Har du litt ledig tid en søndag eller to og vil være med å lage i stand 
kirkekaffen? Ta gjerne kontakt med sokneprest Kjerstin på tlf. 997 14 007 eller på epost kj395@kirken.no.

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:

19. mars, 16. april og 7. mai

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

Har du spørsmål, ta kontakt med diakon Susanne  
på tlf 408 14 154 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

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

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 408 14 154  
eller mail: sd272@kirken.no

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

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller mail: 

post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE

KLESBYTTEMARKED 
  Lørdag 10. mars kl 12-14 i Hauketo-Prinsdal 
kirke 

Bytt maks 10 rene, hele plagg mot noe du trenger mer 

  Vi tar inn klær i alle størrelser, belter og vesker  

Kafé med salg av lapper og kaffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldsbønn 
i fastetiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Onsdag 7. mars kl.19.30 er det temakveld) 
Onsdag 14. mars kl. 19.30 
Onsdag 21. mars kl. 19.30 

 
Kveldsbønnen består av en enkel liturgi med 

bibellesning, både faste og frie bønner, 
lystenning og stillhet.   

Himmel 
over livet

Temakvelder  
om tro, liv og erfaring

«TVILENS PLASS I 
TROSLIVET

En kveld for å lytte og å 
samtale videre om noe 

av det vi har hørt og erfart

Onsdag 7. mars kl. 19.30  
i menighetssalen  

i Hauketo-Prinsdal kirke

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

Vel møtt!

Medvirkende: Silje Kivle Andreassen, Torild 
Sandøe Møller, Åslaug Hegstad Lervåg, 

Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek, 
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FOR BARN
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). 
Vårens datoer: 12. mars, 9. april, 22. 
april, 14.mai, 26. –  27. mai (leir), 11. juni.

HP-TWEENS
Samlinger for barn 10 – 11 år (5. – 6. 
klasse) i Hauketo-Prinsdal kirke annen-
hver onsdag kl 14.30-16.30. Det serveres 
et lite måltid og fellesprogramet starter kl 
15.30 med lek, aktiviteter og en samtale-
stund. Kontaktperson menighetspedagog 
Sarah Krebs (98242074/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!

DU VIL VEL VÆRE 
MED Å BYGGE DIN 
LOKALE MENIGHET?

 

 kr-    

 kr10 000,00  

 kr20 000,00  

 kr30 000,00  

 kr40 000,00  

 kr50 000,00  

 kr60 000,00  

 kr70 000,00  

 kr80 000,00  

 kr90 000,00  

 kr100 000,00  

Offer 3l andre Offer 3l egen menighet Givertjenesten Kongeveien  

Innsamlet i Hauketo-Prinsdal kirke 2017  

Januar Februar Mars April  Mai Juni August September Oktober November Desember 

Hvor viktig en menighet er for nærmiljøet, vet ingen før den ikke er der 
lenger. Hauketo-Prinsdal menighet med sine kirkelige handlinger og 
arbeid for barn, ungdom og voksne samler langt flere gjennom uka enn 
på søndagene til kor, samlinger i barns høyde, temakvelder, hyggetreff 
og Hvilepuls for ungdom. På den måten, i gode og vonde dager, er 
menigheten med å gjøre Hauketo og Prinsdal til et godt sted å leve.

Men alt dette koster også penger – mye mer enn det offentlige bidrar 
med. Derfor, i dette nummer av Kongeveien, oppmuntrer vi deg som 
er glad for kirken i Dalen, til å bli med å styrke din lokale menighets 
arbeid ved å bli med i Menighetens givertjeneste.

TAKK for 
alle bidrag 

til vårt  
arbeid!
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HAUKETO IF
Innkalling til årsmøte 2018
Årsmøtet avholdes mandag 12. mars 2018 kl.19.00,  
i Prinsdalshallen.

Dagsorden:
1. Godkjenning av sakslisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokoll
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2017
6. Budsjett 2018
7. Innkomne saker
8. Valg av nye medlemmer til styret.

Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til Hovedstyret:

Hauketo IF, P. boks 2, 1205 Oslo 

E-post: majbrit@berglie.as

innen 6. mars 2018

Velkommen! 
Hovedstyret

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!
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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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MARS
Søndag 4. mars kl. 19.30: Taizé-guds-
tjeneste med Prinsdal Sangeri. Med 
bønne vandring og meditativ musikk.

Søndag 11. mars kl. 11: Grønn gudstje-
neste med fokus på skaperverk og miljø-
vern. Nattverd og bønnevandring.

Søndag 18. mars kl. 11: Solidaritets-
gudstjeneste med dåp og nattverd. Etter 
gudstjenesten arrangeres det bøsseinn-
samling for Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag 20. mars kl. 17: Pastamesse

Palmesøndag 25. mars kl. 11: Felles 
gudstjeneste med palmeopptog i Holmlia 
kirke. 

Skjærtorsdag 29. mars kl. 11: «Påsken  
i ord og toner», med påskesalmer, instru-
mentalmusikk, poesi og nattverd. 

Langfredag 30. mars kl. 11: Pasjons-
gudstjeneste i Holmlia kirke.

APRIL
1.påskedag 1. april kl. 11: Høytidsguds-
tjeneste med dåp og nattverd.

2.påskedag 2. april kl. 19: Påskejazz  
i Lambertseter kirke

Søndag 8. april kl. 11: Påskegudstjeneste 
«for hjemvendte påsketurister». Prinsdal 
Sangeri deltar. Åpning av kunstutstilling 
for Søndre Nordstrand kunstforening  
i menighetssalen. 

Søndag 15. april kl. 19.30: Kveldsmesse 
med HvilePuls. Ungdomsklubben Tempel 
og ungdomslederne bidrar. Nattverd  
og bønnevandring.

Søndag 22. april kl. 11: Familie guds-
tjeneste med tårnagenter og HPkluzz. 
Globalløp etter gudstjenesten.

Søndag 29. april kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd. Blokkfløyteorkesteret 
deltar. Menighetens årsmøte  
etter gudstjenesten.

GUDSTJENESTER 
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

LIVSHJULET

I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.
DØPTE
Mathilde Johannessen Mjøs 14/1-18

Isabella Kornstad Alvestad 21/1-18

DØDE
Leif Halvorsen  9/11-17

Ranveig Næss  17/11-17

Inger Marie Haugen 29/11-17

Astrid Øye  13/12-17

Lydia Hjørdis Sundt 3/1-18

MAI
Søndag 6. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. mai 
kl. 12: Gudstjeneste på Østmarkskapellet. 
Med grilling, sporlek og åpen kafé etterpå.

Søndag 13. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd.

Søndag 20. mai kl. 11: Pinsedags guds-
tjeneste med nattverd.

Søndag 27. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd.

Tirsdag 29. mai kl. 17: Pastamesse

JUNI
Søndag 3. juni kl. 11: Gudstjeneste  
med Bjørn Eidsvågs salmer. Nattverd.

Søndag 10. juni kl. 11: Familieguds-
tjeneste med bønnevandring for de 
yngste.

Søndag 17. juni kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd. Grillkirkekaffe  
og sommeravslutning.

TIL GUDSTJENESTENE  
HAR VI OGSÅ:

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

Barnas fem-minutter: På alle formiddags-
gudstjenester 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 mand. – onsd.  
kl. 10-14 14 (tlf. 23 62 98 55, epost: 
sd272@kirken.no)

4. mars  Fredrik Midttømme

11. mars  Åge Haavik

18. mars  Trond Skard Dokka

25. mars  Finn Folke Thorp

2. april – 2.påskedag 

  Dag Høyem

8. april  Eivind Arnevåg

15. april  Dag Smemo

22. april  Eigil Morvik

29 .april  Ragna Dahlen (nattverd)

6. mai  Per Anders Nordengen

10. mai – Kr.himmelfartsdag 

  Silje Kivle Andreassen 
(familiedag)

21. mai – 2.pinsedag 

  Gunnar Kagge

27. mai  Liv Hegle

3. juni  Øystein Larsen

10. juni  Eivind Winger Oftebro

17. juni  Jan Ørnulf Melbostad 
(sanggudstjeneste)

 

Alle gudstjenestene begynner kl 12,  
unntatt adventsgudstjenesten.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten.

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET



SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

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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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
Alle rettigheter

www.marabellapizza.no
Telefon 22 61 55 20  

R E S T A U R A N T- P U B
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Kun det beste, 
på dine vegne

PrivatMegleren består av lokale, engasjerte og kompetanserike 
meglere som i tillegg benytter seg av bransjens mest 

kraftfulle verktøy innen markedsføring.

Jeg bor og arbeider i området, har god lokalkunnskap 
 og kan tilpasse salgsprosessen for enhver kunde  

og enhver bolig.

Ta kontakt for en uforpliktende boligprat.

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

  

Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

Montér Orring Byggsenter
Slimeveien 4, 1277 Oslo • Tlf: 22 62 98 00
Mandag–fredag: 07.00–19.00 Lørdag: 09.00–15.00

DITT LOKALE 
BYGGEVAREHUS

Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

tlf. 997 77 218

Åpent:

tirsdag, onsdag og  
fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

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
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HOLMLIA 
tannlegekontor

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no
www.holmliatannlegene.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

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

Vi formgir Kongeveien. Behøver din  
organisasjon eller bedrift også design? 

Kontakt Morten på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

• LOGO/BR ANDING • TRYKKSAKSDESIGN 
 • ILLUSTR AS JON • WEBDESIGN

Kom og møt  
generalsekretæren  
i KFUK Sør-Sudan!
Det siste året har Hauketo-Prinsdal menig-
het hatt mye fokus på å støtte KFUK  
i Sør-Sudan, etter at menighetsrådet valgte 
dette som sitt prosjekt. Det ble samlet inn  
kr 36 000 i 2017, som blant annet går til 
arbeidet med traumebehandling i et krigs-
herjet land. «Freden må komme innenfra», 
sier Modi Enosa Mbaraza, som er general-
sekretær i KFUK. «Du klarer ikke å skape 
fred hvis du ikke har fred i deg selv».  
Mange sør-sudanesere kjenner ikke til noe 
annet enn krig, og det å ha tatt del i krigs-
handlinger preger en stor del av befolk-
ningen. Samfunnet og hjemmene preges 
av vold. Derfor er KFUKs arbeid grunnleg-
gende viktig i fredsarbeidet.

Nå i mars er Modi på Norges-besøk, og hun vil ta turen til 
Hauketo-Prinsdal kirke. Tirsdag 6. mars kl. 18.30 inviterer vi til 
en viktig inspirasjonssamling i menighetssalen i kirken. Det 
blir servering og åpen samtale rundt bordet. Velkommen!
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Vi er godt inne i et nytt år. En flott vinter har vi fått med 
mye snø og flotte skiløyper i Grønliåsen. Hauketo Prinsdal 
er et godt sted å bo for store og for små. Se artikkelen om 
Områdeløftet, så skal det bli enda bedre. I fellesskap skal 
vi få det til.
 Vi er inne i Fastetiden. Dette ble sist søndag  
(11. februar) markert i familiegudstjenesten med karneval. 
Mange barn møtte i karnevals-utstyr som viste stor fantasi 
hos de små. De fortalte oss også hvem som er deres helter 
gjennom sine kostymer.
 Fastetiden forteller oss at vi også nærmer oss Påsken. 
Den kommer tidlig i år, men budskapet den bringer med 
seg er ikke mindre viktig. Påsken er et av temaene i dette 
nummeret av Kongeveien.
 Som dere vil se har vi nå også fått en delvis ny redak-
sjon med bl.a. undertegnede som ny redaktør. Det er med 
stor spenning vi avslutter arbeidet med dette nummeret. 
Sammen med våre gode samarbeidspartnere så håper 
vi at vi kan opprettholde den høye kvaliteten. Vi tror 
at dette nummeret inneholder mye interessant lesning. 
Gammelredaktøren takkes spesielt for den tålmodige  
opplæringen og tiden han har brukt på Nyredaktøren.

God lesning!

Terje Tørring

 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

> HERREN GIR DET  
VI TRENGER TIL  
ENHVER STUND

Magne Gillebo (69) vokste opp i Øyer i Gudbrandsdalen. 
Under militærtjenesten traff han Eli, som utdannet seg til 
jordmor og sammen gikk de på misjonsskolen på Fjellhaug. 
De ble kalt til tjeneste i Hongkong. Her var de i 15 år, og to av 
fem barn er født der og familien har mange gode minner 
fra denne tiden. Senere har Magne vært lærer på Fjellheim 
Bibelskole i Tromsø, Daglig leder i Blå Kors Utvikling og 
de siste årene – regionleder i Misjonssambandet for Asia. 
Familien kom til Prinsdal i 1996 og går i Hauketo-Prinsdal 
menighet. 

– Hva betyr troen for deg?
– Troen er som en uforskyldt gave jeg får fra Gud og kan ta i mot med 
glede og tillit, sier Magne, en gave jeg er veldig takknemlig for. Det som 
gir troen min mening, er ikke at jeg tror, men hva jeg tror på – nemlig 
Jesus Kristus, Guds Sønn som min Herre og Frelser. Det gjør godt å ha 
en Gud som vil oss vel, som elsker oss og er med i det som skjer på 
godt og vondt. Han har en plan for oss og gjennom forkynnelsen og 
møte med misjonærer og kloke ledere, kom misjonskallet til meg.

– Hvordan ble du en kristen?
– Tre nøkkelord: Hjem, søndagsskole og leirdeltakelse, sier Magne. 
Hjemme og på søndagsskolen på bedehuset, ble jeg kjent med bibel-
fortellingene, bønn og barnesanger som skapte trygghet i min kristne 
tro. – På leirene, med flotte opplegg for alle aldre, hørte vi om Jesu 
lidelse, død og oppstandelse for oss alle. Det styrket troen, men tanken 
kom: «Var jeg en ordentlig kristen?» På en påskeleir fikk jeg et bibelord 
som hjalp meg: «Den som kommer til meg vil jeg ikke vise bort» (Joh 
6,37). Jeg skjønte at å komme til Jesus er å tro på han. Jeg fikk tro på 
Jesus, men enda større var det å vite at Han hadde tro på meg og ville 
bruke meg.

– En troserfaring du vil dele?
– Her er flere ting, sier Magne, men han vil nevne tre tilfeller. Da Eli og 
jeg ble innviet og sendt ut som misjonærer, ble det en sterk stadfestelse 
på troen og vårt misjonskall. 
 – Dernest førte tjenesten til møter med kristne som ble forfulgt for 
sin tro. Særlig sterkt var møter med en pastor i Indonesia som ble truet 
på livet av ledelsen i landsbyen. I bønn opplevde pastoren at Gud bad 
han bli der han var med menigheten sin og han oppsøkte derfor fien-
dene sine og sa: «Nå er jeg her. Ta meg eller la meg gå!» Guds løfter 
om beskyttelse holdt. De rørte ham ikke og lot ham siden i fred.
 – Det siste er i forbindelse med tapet av datteren vår, Anna Kristin, 
som ble drept på jobb. Forbønn og det kristne fellesskapet som viste 
oss masse omsorg, hjalp oss å leve videre med sorgen og smerten over 
tapet, avslutter Magne Gillebo.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

NYTT ÅR  
– NY REDAKSJON

HVA  
TROEN  
BETYR 
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 Langs 

Kongeveien

Nylig snakket jeg med kollegaer om hvordan hver av 
oss opplever januar. Vi startet egentlig ut med å hevde 
at den måneden har alt i seg.

Som den første av de 12 i det nye året, så kan det ligge forventninger, planer,  
ønsker og mål til disse 31 dagene. At vi tillegger det som er nytt – mer kraft og 
muligheter. Saker og ting vi vil slutte med, eller begynne med, putter vi noen ganger 
elegant inn med oppstart i januar. Preget av en viss optimisme og pågangsmot. 
 Januar er også måneden hvor mørket i løpet av døgnet fortsatt er markant. 
Hvor vi begynner å snakke om at lyset snart må vise seg, slik at vi kan få mer 
overskudd og energi. Forhåpentligvis.
 Kroppens sårbarhet viser seg ganske ofte i denne perioden. Hver av oss vet 
noe om hvor pjuskete det kan kjennes når forkjølelse og influensa tar tak.
 Noen elsker snø. Med stor entusiasme handler det om skiutstyr og skigåing.  
Og hvor de beste løypene er å finne.
 Noen elsker ikke snø, og vil heller lese bøker. Mange bøker. Og se film.  
God film.
 I det hele tatt. Januar har det hele i seg.

Hvilken måned!

HVILKEN MÅNED!

BENTE OVERHOLT (47 ÅR)
– har bodd i Prinsdal sammen  
med sin familie siden 1987. 
– jobber som psykiatrisk sykepleier  
i spesialisthelsetjenesten. Fo
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