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Det er ikke så lenge siden barna var på dørene og herjet med «knask eller knep». 
Jeg tipper vel de fleste fikk godteri i posene sine, og at det ikke ble så mye 
«knep» her i strøket. Et ganske mildt møte med smådjevler og onde krefter, det 
der! Og ikke lenge etter at halloween er pakket bort, begynner nissene å komme 
fram. «Er det noen snille barn her?» Nå er rollene snudd igjen, og det er de 
voksne som herjer med barna – har du vært snill? Blir det no’ gaver i år?

Vi tøyer og drar litt i de faste rollene på denne tida. Først er det barna som «tar 
makta» og utfører knep. Så slår nissen tilbake, og de voksne krever god oppfør-
sel. På Island får barna besøk av jolasveinar før jul, og de gir gaver til snille barn, 
men har man ikke vært snill får man en gammel potet i stedet. 

Det er litt av en opptakt til årets høydepunkt – julehøytiden – der alle bøyer seg 
for et lite, maktesløst barn! Om han var snill, vet jeg ikke. Om han hadde makt… 
ja, han fikk det, men av et ganske annet slag. Som voksen viste han vei for gode 
handlinger og nestekjærlighet, men uten å kreve at vi skal være snille barn. Julens 
fest og gode budskap kommer til både snille og slemme barn, til travle voksne, til 
triste og glade, til fattige og rike. Jesus gir sine gaver uten at vi blir avkrevd  
snillhet eller gode hjerter. Han utfordrer oss til å gjøre godt, men  
lar oss alle få plass i favnen uansett hvor godt vi lykkes.

«Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud

stråler mot oss kjærlighet fra Gud.

Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,

så jordens barn i alle land

finner julens fred»

Alt godt for juleforberedelser og feiring!

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Er det noen  
snille barn her?
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Om mindre ensomhet i byen vår
• Om at alle skal ha lys og varme i mørketida
• For landene som herjes av krig
• Om visdom til alle verdens ledere 

VI TAKKER GUD
• For tak over hodet, klær og mat
• For verdifulle juletradisjoner
• For frivillige organisasjoner som hjelper den som faller utenfor
• For årstidene som skifter og gir variasjon
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Verdens største humanitære organisasjon har hatt 
klubb i Hauketo og Prinsdal i 50 år. Mange ivrige  
medlemmer samles regelmessig til klubbkvelder  
med sosialt fellesskap og mange hjelpende hender 
har vært med på aktiviteter som har gitt penger i 
kassa og hjelp til andre. Og mange takknemligee 
enkeltpersoner, foreninger, skoler, korps og barne-  
og ungdomsarbeid har fått støtte fra Lions. Så hva  
 er historien og hva driver de egentlig med? 

Stiftelsen
I 1968 fikk Lions Club Oslo/Nordstrand rett til å stifte en Lions 
klubb i området Hauketo og Prinsdal. Medlemstallet måtte være 
på 20 personer. Stiftelsesdatoen ble 13. januar 1969 med 22 
medlemmer. Og navnet ble, etter sterk intern drakamp, ble Lions 
Club Oslo/Hauketo fordi det første møtet var på Orrings trelast-
kontor på Hauketo stasjon.

Mye kjentfolk med
Flere kjente personer i Hauketo og Prinsdal var med: Olaf 
Andersen, Reidar Bakke, Per Berger, Bjørn Børsjø, Hans M. 
Daastøl, Arne Elvhaug, Jon Evju, Olaf Foss, Ingar Grønneberg, 
Ragnar Hagberg, Hogne Hansen, Tolv Lie, Willy Olsson, Svein 

Orring, Asbjørn Renberg, William Ruud, Leiv Samsing, Christian 
Sandsdalen, Bjørn Schenken, Knut Solberg, Leif Stovik og Knut 
Strømberg.
 Klubbens første styre var: President Knut Strømberg. Vise-
presi dent Bjørn Børsjø. Sekretær Hans M. Daastøl. Kasserer 
Ragnar Hagberg.

Økonomi til gode formål
En levedyktig klubb må ha inntektsbringende aktiviteter og regle-
ne for økonomi i Lions er strenge. Vi skal ha to kasser. Den ene 
er medlemskassen for medlemskontingent til drift av den lokale-
klubb, distriktskontoret, Lions Norge og Lions International. 
 Den andre og viktigste kassen, er aktivitetskassen. Her går alle 
inntekter vi har fra aktivitetene våre internasjonalt, nasjonalt og 
ikke minst lokalt hjelpearbeid.
 Fordelingen er 30/60 – dvs at 60 % er til lokalt hjelpearbeid 
og annen økonomiske støtte. 

Mange har fått hjelp og støtte
Mange i Hauketo og Prinsdal har mottatt hjelp/økonomisk til-
skudd etc. Sammen med Pensjonistforeningen hadde vi i mange 
år opplegg med middag, kaffe, kaker og dans fra 1970. Først på 
Velet, men måtte flytte arrangementet til gymsalen på skolen 
siden dette ble meget populært. Lions opplegget "Gi og Få en >

John og Rolf 
sorterer 
tonerkassetter.

LIONS CLUB  
OSLO-HAUKETO50 ÅR
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> Dag" var i mange år og vi har arrangert 
båtturer på fjorden med servering og 
bussturer. 
 Mange har fått i Dalen har fått øko-
nomisk støtte, nybygget på Velet etter 
brannen, ungdomsarbeid i menigheten 
i forbindelse med kirkebrannen. Vi har 
støttet skolen til skoleturer og sendt ung-
dommer fra Dalen på Lions ungdomsleir 
til andre land. Prinsdal Skolekorps har vi 
støttet med tilskudd til instrumenter og 
Hauketo Idrettsforening har fått hjelp.
 Juletreet som blir tent 1ste søndag i 
advent foran Velhuset har vi sponset i  
alle år.

Singel og kassetter ga mange 
kroner i aktivitetskassen
Mange har sikkert sett og kanskje kjøpt 
singelsekker på bensinstasjoner. Klubben 
vår startet med singel i 1969 og var i 
mange år den klubben som solgte mest 
singelsekker av klubbene i Oslo. Med god 
innsats solgte vi 10-15000 sekker i året 
gjennom flere år. De første årene fylte 
klubben sekkene på Vinterbro pukkverk. 
En dag ble det dramatisk da en av “gutta” 
fant ut at han skulle fylle sekken på en 
rask måte. Han holdt sekken under siloen 
som verket brukte å fylle lastebilene med. 
Da han dro i spaken, ble han borte i et 
inferno av single og støv. Han ble gravd 
fram uskadd, og da han ble spurt om 
hvordan det gikk. «Ikke et ord, leger har 
taushet plikt», sa han!
 Det var hardt arbeid, en pall med sin-
gelsekker veide ett tonn og vi trengte både 
lastebil og truck. Ettersom alderen gjorde 
seg gjeldene sluttet vi med singel i 2014.
 I 1998 fikk vi en avtale med Lexmark 
som gikk ut på at vi skulle hente tomme 
lasertoner kassetter hos Lexmark kunder i 
Oslo og Akershus. Dette var en sosial og 

god inntektsbringende aktivitet. Vi trengte 
en lastebil til og 2 konteinere for tomkas-
settene. Når Disse ble hentet og transpor-
tert til Belgia der de ble resirkulert for salg. 
Avtalen med Lexmark opphørte i 2016.
 Andre aktiviteter som ga inntekter har 
vært salg av juletrær og nek, og salg av 
kalk og hagegjødsel og fra 71-73 hadde 
vi moteshow i samarbeid med noen 
klesbutikker. 

Hjelpearbeid for andre
Operasjon Ved er et samarbeid med 
Lions og Oslo kommune. Hver høst og 
vinter kjører klubbene i Oslo rundt for 
å levere ved til trengende. All ved som 
blir kjørt ut blir sagd/hogget opp av 
Jordalpensjonistene på Etterstad.
 Det største prosjektet vi har i dag er 
Hjelp til vanskeligstilte barn og unge. 
Dette er et soneprosjekt. Her kan skoler 
ved sosiallærer og NAV søke om støtte til 
for eksempel klær, skoletur, fritidsaktivite-
ter og kontingent i en klubb.
 
Mitt valg
Hjertesaken og Fyrtårnet til Lions er pro-
sjektet Mitt Valg. Dette er et undervis-
ningsopplegg for barnehager, grunnskoler 
og videregående skoler. Målet er å skape 
et godt klassemiljø, styrke barns sosia-
le kompetanse. Samtidig å legge til rette 
for et systematisk forebyggende arbeid i 
skolen og i familien mot rusmisbruk, mob-
bing, vold og andre adferdsproblemer. 
Programmet er anbefalt av myndighetene. 
Evaluering viser at Mitt Valg har en god 
virkning på elevenes sosiale holdninger 
når det gjelder ansvarsfølelse, vurderings-
evne, empati og kommunikasjon. 

Røde Fjær
Lions har en landsomfattende innsam-

lingsaksjon, Lions Røde Fjær, hvert 5 år. 
Formålet er å gi penger til gode formål 
for handikappede, barn og unge. Lions 
Røde Fjær ble gjennomført for første gang 
i 1966. Den gang ønsket Lions å bidra til 
å virkeliggjøre Erling Stordals drøm om et 
rehabiliteringssenter for syns- og bevegel-
seshemmede. Aksjonen ble en kjempesuk-
sess som ga 8,6 millioner og Beitostølen 
helsesportsenter kunne åpnes i 1970. Den 
siste Røde Fjær aksjonen ble gjennomført i 
2015 og ga 16 millioner kroner. 

Bedre å bygge barn  
enn å reparere voksne
Hvert år arrangerer Lions Tulipanaksjon 
som er en årlig og landsomfattende inn-
samlingsaksjon til inntekt for forebyg-
gende arbeid blant barn og unge. Her går 
mesteparten av inntektene til Mitt Valg. 
Vårt motto er: Det er bedre å bygge barn 
enn å reparere voksne.

Lions er Gode Venner  
som Hjelper Andre 
Det har blitt mange forandringer i Lions 
de siste årene. Mange tror at Lions er 
“gutteklubben grei”, men vi har også 
damer i klubbene. Det er en kjensgjerning 
at damer i Lionsklubbene har vitalisert 
mange klubber. Men uansett trenger vi 
og ønsker oss flere medlemmer av begge 
kjønn. Verdenspresidenten i Lions i dag er 
forøvrig en kvinne. Hun er fra Island og 
heter Gudrun Yngvadottir. 

På jubileumsdagen 13. januar 2019 vil vi 
invitere til jubileumskonsert – det er plass 
til flere. 

Vil du bli med?

TEKST: TOM THORESEN FOTO: PRIVAT

En blid Vera under Tulipanaksjonen i 2016.

 

 

LIONS CLUB 

OSLO-HAUKETO 

50 ÅR 
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Miljøspørsmålene er ikke fremmede 
for kirken, men det er kanskje ikke det 
det snakkes mest om. Følgende sitat 
fra Grønnkirke.no sier imidlertid noe 
om kirkens holdning til skaperverket og 
miljøspørsmålene: 
 «Verdens miljø- og klimautfordringer 
angår kirken. Å være etterfølgere av Jesus 
Kristus innebærer å være gode forvaltere 
av Hans skaperverk og kjempe for en rett-
ferdig fordeling av ressursene, både i ord 
og handling». 

Et annet sitat fra samme nettside, men 
som er hentet fra en artikkel i Harvest 
magazine av Hildegunn Schuff, bl.a. aktiv 
i Korsvei: 
 «Er kirka egentlig verdens største miljø-
bevegelse – bare den oppdager det selv?» 
Radikale spørsmål. Men tar kirka egent-
lig miljø- og fordelingsspørsmålene nok 
på alvor, sånn i praksis? Jeg har ikke tenkt 

å svare på det spørsmålet, det blir altfor 
stort, får være mer et spørsmål til ettertan-
ke. Men skal prøve å si noe om det som 
blir gjort hos oss i Hauketo-Prinsdal. 

Vår menighet er en Grønn menighet. Hva 
er så det? Grønn menighet er et konsept 
og en sertifisering innenfor den Norske 
kirke. Menigheter som går gjennom et 
punktprogram og gjennomfører et visst 
antall punkter for å bli mer miljøvennlige 
kan bli sertifisert som «Grønn menighet». 
De aktuelle punktene fordeler seg innen-
for følgende hovedtema:
 Gudstjenesteliv; Diakoni, undervisning 
og informasjon; innkjøp, forbruk og avfall; 
energi og transport.

Hauket-Prinsdal er Grønn menighet siden 
2014. Handlingsplanen vår omfatter 51 
punkter (kravet for sertifisering er 25). 
Mange av punktene i planen er allerede 

Grønn kirke  
og grønn menighet

gjennomført: Som å bytte til sparepærer 
der hvor det er mulig. 2/3 av alle lyspærer 
i kirkebygget er nå LED. Kildesortering av 
avfall er også på plass og i system, og fun-
gerer nå greit etter litt tidligere prøving og 
feiling. Når systemene vel er på plass så 
blir de en del av den daglige driften. Det 
er fokus på å ikke kjøpe inn mer enn vi 
trenger, og å holde både avfallsmengder 
og strømforbruk nede.

Andre tiltak gjennomføres regelmessig. 
De siste årene har det f.eks. alltid vært 
minst en gudstjeneste med spesielt fokus 
på miljø, forbruk og rettferd. Et offer årlig 
går også til en miljøorganisasjon. I tillegg 
til offer til Changemaker, som er Kirkens 
nødhjelps ungdomsorganisasjon (og radi-
kale verdensforandrere!), og deltakelse i 
fasteaksjonen.

Staben og Menighetsrådet ønsker å ta for-
bruk og rettferdsspørsmål på alvor. For 
Guds skyld! (bokstavelig). Og for våre 
barn og barnebarns skyld. Eller for natu-
ren. Kanskje også for oss selv? 

Arbeidet med Grønn menighet er en av 
veiene for å ta disse spørsmålene på alvor. 
Misjonsprosjektet Sør-Sudan er en annen. 
Menighetsrådet har Grønn menighet som 
et av sine fokusområder i år. Det innebæ-
rer at handlingsplanen for Grønn menig- >

Byttebokhylla. Gjenbruk i stedet for 
å kjøpe nytt. Foto: Kjerstin Jensen

 Kulturlandskap på Svartskog, en del 
av skaperverket. Foto: Anders Thylén.

Er du klar over at den Norske kirke har en miljøprofil? Og at 
kirken har en egen nettside for dette på grønnkirke.no? Og en 
egen facebook-gruppe grønnkirke? Og at Hauketo-Prinsdal 
er en «Grønn menighet ? Mange har nok merket seg grønne 
gudstjenester, Skaperverkets dag og klesbyttemarked. Men en 
kan likevel spørre seg om kirkens miljøprofil er tydelig nok, og 
ikke minst om den er kommunisert tydelig nok. 
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Områdeløft: Mangler 
gode møteplasser
Deler av Hauketo-Prinsdal 
er med i områdeløftet for 
delbydelen Bjørnerud. Men 
hva er egentlig områdeløft, 
og hva skjer fremover?

Hva er områdeløft?
Områdeløft er en helhetlig pakke av 
tiltak i områder der levekårsmessige 
utfordringer kan være større enn andre 
steder. Tiltakene kan være så mangt, alt 
fra fysiske ting som benker, skulpturer 
og lekeplasser til ekstra innsats i barne-
hagene og arbeidsmarkedstiltak. 
 Områdeløft er noe annet enn Plan- 
og bygningsetatens prosess for å plan-
legge nye Hauketo. Det er også noe 
annet enn ekstrabevilgninger til politi i 
Søndre Nordstrand. Men de ulike tilta-

kene kan påvirke og utfylle hverandre. 
 Satsingen i Søndre Nordstrand skal 
vare fra 2018 til 2026 og bygger på 
modell av Groruddalsatsingen, der 
bydelene og befolkningen selv har vikti-
ge roller. Byrådet og staten har bevilget 
henholdsvis 30 og 14 millioner kroner 
til satsingen i 2018. Fremtidige bevilg-
ninger foreslås i årlige budsjetter, så 
det ligger en viss økonomisk usikker-
het der selv om løftet skal vare fram til 
2026. Nærmiljøsatsingen drives lokalt 
av bydelen, mens satsing innenfor opp-
vekst, utdanning og sysselsetting er mer 
sentralisert.

På Bjørnerud  
– men hvor er det? 
Bydel Søndre Nordstrand har foreløpig 
valgt ut to delbydeler for områdeløft: 
Holmlia Syd og Bjørnerud. Kongeveien 

het skal gjennomgås for å se hvilke tiltak vi 
er ferdig med, hvilke som det må arbeides 
mer med og eventuelt om det er andre/nye 
ting som det bør satses på.

Som delaktige i ansvaret for skaperver-
ket ønsker vi at vi som menighet skal 
lage et minst mulig økologisk fotavtrykk 
og ikke konsumere og forbruke ressurser 
utover planetens tåleevne. Alle i menighe-
ten og alle som bor i området vårt oppfor-
dres også til å tenke miljø og vurdere sitt 
forbruk.

Hva kan en så gjøre som enkeltperson?
Et første steg er å unngå å tenke at det er 
håpløst eller at hva jeg gjør ikke har betyd-
ning. Et andre steg er å ikke ha dårlig sam-
vittighet, og ikke prøve å gjøre alt på en 
gang. Skippertak bare ut fra vår dårlige 
samvittighet pleier ofte å ende i mage-
plask. De av oss som er troende har gjerne 
et forhold til dette med nåde og tilgivel-
se, og det bør gjøre seg gjeldende også i 
denne sammenhengen. Det som er gjort 
er gjort, og det får vi ikke endret. Så neste 
trinn er å se framover, og tenke hva kan jeg 
gjøre nå, og å starte i liten skala. Et kjøtt-
måltid mindre i uka? En fast restmiddag i 
uka for å unngå at mat kastes? Gå til kirka? 
Hvilke utfordringer og hvilke muligheter vi 
har varierer fra person til person. Det vik-
tige er at vi begynner å tenke, og at vi gjør 
noe. På den måten kan vi være del av en 
felles pilegrimsvandring for å ta vare på 
skaperverket.
 
I kommende utgaver av Kongeveien 
kommer vi å fortelle mer om arbeidet med 
grønn menighet og fokusere nærmere på 
et par av tiltakene i handlingsplanen. Med 
ønske om en god hvit vinter (og litt grønn!)!

TEKST & FOTO: ANDERS THYLÉN

>

Kilde- 
sorterings- 

bøtter på  
kjøkkenet  

i kirka. 

Fra informasjonsmøte om fellesskapets 
utfordringer på Bjørnerud som også 
berører Hauketo og Prinsdal.
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Områdeløft: Mangler 
gode møteplasser

har fortsatt til gode å treffe noen som sier 
de kommer fra Bjørnerud, så her må det 
en forklaring til. 
 I tillegg til industri-/næringsområdet 
som faktisk heter Bjørnerud, består del-
bydelen av Nebbejordet, Rugdeberget og 
resten av østsiden av Øvre Prinsdals vei 
opp til skolene og idrettsanlegget. Videre 
er området rundt Kantarellen og Lofsrud 
med. Totalt bodde det 7102 personer på 
Bjørnerud tidlig i 2018. Et ganske sam-
mensatt område både geografisk og på 
andre måter. 

Stedsanalyse 
Det kommer også godt fram i en stedsana-
lyse av delbydelen av forskere ved AFI og 
NIBR ved universitetet Oslo Met og arki-
tektkontoret Kåmmån. Stedsanalysen ble 
presentert på åpent møte på Lofsrud skole 
23. oktober. 

 

 

 

Forskerne finner at i enkelte områder av 
delbydelen har befolkningen lavt utdan-
ningsnivå, lav yrkesdeltakelse og lav 
gjennomsnittsinntekt. Samtidig er det 
relativt mange kommunale boliger og 
utleieboliger. 

Trives godt, men det  
er utfordringer 
Forskerne har også gjennomført spørre-
undersøkelser og intervjuer. De finner 
at Bjørnerud er et rolig sted der de fleste 
trives godt. Mange setter pris på god belig-
genhet, natur og turmuligheter, og at det er 
et hyggelig og kulturelt fargerikt miljø. 
 Samtidig har folk som forskerne har 
intervjuet, pekt på at det er få samlings-
plasser som legger til rette for møter 
mellom ulike grupper. Det gjelder tilbud til 
barn og ungdom, men også voksne bebo-
ere savner gode møteplasser. 
 Noen peker på at det er en del søppel 
og gjengrodde områder. Videre gir en del 
av de spurte uttrykk for en viss utrygghet 
knyttet særlig til ungdommer som opphol-
der seg ved sentre og i skogholt. Særlig på 
Hauketo-Prinsdalsiden kom det fram sterke 
bekymringer for at skoleveien ikke er trygg 
for barna. 

Forslag til strategi 
Forskerne foreslår at hovedstrategien er å 
styrke og utvikle ressurser i lokalmiljøet  
gjennom å bygge gode nærmiljøer og 
trygge sårbare barn og familier, blant  
annet ved: 
•  Bedre uterom: Oppgradering og  

styrking, fortynning av vegetasjon  
og vedlikehold 

•  Bruke skolen som samfunnshus?
•  Økt satsing på fysisk aktivitet og 

idrett
•  Økte personalressurser for oppvekst
•  Bedring av trafikksituasjonen

Hva skjer fremover?
Bydelen har satt ned et eget Oslo sør-team. 
Blant annet basert på stedsanalysen og 
egne erfaringer om folks behov og ønsker, 
jobber Oslo sør-teamet nå med å lage en 
handlingsplan for 2019. Den skal opp i 
bydelsutvalget og så til byrådet for endelig 
godkjenning. 
 I mellomtiden er de i gang med straks-
tiltak, som å åpne et Stikk innom-kontor 
på Holmlia og at Bymiljøetaten kutter ned 
busker og kratt for å gjøre det lysere langs 
gangstiene. 
 Oslo Sør-satsingen har egen hjemme-
side og Facebook-side. Har du ideer, for-
slag og meninger om hva som kan og bør 
gjøres i delbydelene, kan du sende dem en 
epost til oslosor@bsn.oslo.kommune.no.

TEKST: KNUT SANDAL 

FOTO: KNUT SANDAL OG OSLOMET 

KILDER: MATERIALE FRA NETTSIDENE TIL OSLOMET 

OG OSLO SØR-SATSINGEN

• Pakke for tiltak for levekår-
messige utfordringer

• Noe annet enn planleggingen 
av nye Hauketo

• Satsingen varer fra 2018 til 
2026

• Delbydelen Bjørnerud består 
av Nebbejordet, Rugdeberget, 
østre del av Øvre Prinsdalsvei,  
samt områdene Kantarellen 
og Lofsrud

• Et sammensatt område geo-
grafisk og på annen måte

• Rapporten er utarbeidet  
av forskere på OsloMet og 
arkitektkontoret Kåmmån

• En strategi foreslås som skal 
styrke og utvikle ressurser i 
lokalmiljøet

> FAKTA



Per Frogner (64) jobber 
for Kirkens Bymisjon og 
har i mange år vært fri-
villig i Hauketo-Prinsdal 
kirke. Han er opptatt av å 
bidra til et samfunn med 
fellesskap og inkludering. 
Det må være rom for alle.

Jeg møter Per utenfor Hauketo-Prinsdal 
kirke og han tar oss med til et lite ukjent 
kapellrom i andre etasje. Der henger det 

et gammelt alterbilde som ble reddet fra 
den forrige kirken som brant i 1992. Et 
rom som vekker minner. Han er en Oslo 
Øst-gutt som er vokst opp på Manglerud. 
Han flyttet til Hauketo med sin familie for 
snart 40 år siden i 1979. Han er gift, har 
tre voksne barn og tre barnebarn. 
 – Da vi kom hit var det blant annet for 
å gå inn i barne- og ungdomsarbeidet i 
kirken og lokalmiljøet her. Det var behov 
for ungdomsledere, og jeg fikk være den 
første dirigenten til koret som i dag heter 
Sjibbolet Ten-Sing, sier Per.

MÅ SYNGE 
Per er musikkinteressert. Han synger i 

Prinsdal Sangeri og har likt å synge så 
lenge han kan huske. Siden Per flyttet hit 
har han alltid hatt en frivillig rolle i denne 
menigheten.
 – Jeg er kulturinteressert og liker å 
nyte forskjellige kunstutrykk. Både bilder, 
musikk, film og litteratur. Jeg spiller gitar 
og skriver av og til en tekst selv. Jeg trives 
med å være med i kirken som frivillig. Her 
jobber jeg musikalsk, sitter i gudstjenes-
teutvalget for å bidra til best mulig guds-
tjenester og er bl.a tekstleser. I ca. 30 år 
var jeg journalist for Kongeveien. Jeg fikk 
være med på å starte bladet, og er litt stolt 
av at det var mitt forslag at bladet skulle 
hete Kongeveien. Jeg har alltid hatt en 

Jobber med å skape 
rom for alle mennesker
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eller annen oppgave, fordi jeg synes at det 
skal man ha. Frivillighet smører og varmer 
et samfunn, sier Per.

KIRKENS BYMISJON
De siste 19 årene har Per jobbet Kirkens 
Bymisjons kommunikasjonsavdeling. En 
organisasjon han synes er veldig menings-
full å jobbe med. Det å kunne arbeide for 
et inkluderende fellesskap, og få oppleve 
at mennesker blir sett og respektert har 
stor verdi.
 – Jeg synes årets innsats i TV-aksjonen 
var en imponerende respons fra både 
lokalbefolkningen og hele Norge. Det er 
fint å se at Norge er opptatt av å jobbe for 

Jobber med å skape 
rom for alle mennesker

Jeg tror på Gud, men har like 
mye glede av å undre meg som 
å dyrke skråsikkerheten.

Per Frogner har 
bodd i Prinsdal 
i ca 40 år. Det 
oransje ullskjer-
fet er Kirkens 
Bymisjons 
symbol for et 
varmere og mer 
inkluderende 
samfunn. 

å inkludere alle mennesker. Aksjonen het 
«Mindre alene sammen». Vi må kjempe 
for håpet blant oss, slik at vi kan hindre 
ensomheten. Innsatsen bidro til at det kom 
inn ca 240 millioner kroner, sier Per og 
takker.
 Da den gamle kirken brant i 1992 opp-
levde Per dette som en veldig spesiell tid. 
Det ble tydelig at å ha en kirke i nærmiljøet 
betyr mye for mange mennesker, fordi den 
representerer en mulighet og noen verdier.
 – Den gangen kirken brant sto jo folk 
ute på bakken og gråt fordi de hadde tapt 
noe veldig vesentlig i nærmiljøet, selv om 
de ikke gikk så ofte til gudstjeneste,  
sier Per.
 Når kirken som står i dag ble ferdig 
i 1995, var målet at bygget skulle være 
både et tempel og et torg. Et sted der alle 
som ønsker kan samles til gudstjeneste og 
fellesskap.
 – Et torg hvor folk kan komme og bli 
møtt som de er. Samtidig et tempel der vi 
kan løfte opp det som er hellig. Dette synes 
jeg fungerer godt. Det er mange mennesker 
som bruker kirken i løpet av året. Jeg har et 
ønske om at folk skal kunne oppdage kirken 
enda mer. Hauketo-Prinsdal kirke er et av 
de fineste byggene og møtestedene i hele 
nærmiljøet vårt. Et sted folk ikke behøver å 
være redd for å komme til. Det er ingen her 
som spør om du er god nok eller flink nok. 
Jeg ser på kirken som folkets hus, sier Per.

Tro gir livsmot til Per som er frivillig i 
kirken, så hva er hans forhold til Gud  
og tro?

 – Jeg tror på Gud, men har like mye 
glede av å undre meg som å dyrke skrå-
sikkerheten.  Det gir livsmot å tro, og 
de gode spørsmålene er del av det.  Jeg 
synes det er spennende å få tro at Gud er 
den kraften som har skapt kjærligheten 
og ønsker rettferdighet her i verden. Også 
er jeg opptatt av ordet «nåde» og alt det 
innebærer med muligheten til å starte på 
nytt, få en ny sjanse og bli godtatt som vi 
er, sier Per.

FELLES JUL
Desember er like rundt hjørnet og julen 
er en spesiell høytid som betyr mye for 
mange. Men hva er det Per definerer som 
en god jul?
 – For meg er det først og fremst godt 
fellesskap med mine nærmeste og så er 
det gode kulturopplevelser med musikk, 
litteratur og kirkeliv. Jeg liker alt det frede-
lige med julen. Trivselen med å ha fri og 
bedre tid til å gjøre det vi har lyst til, sier 
Per og smiler lurt.
 – Men det viktigste med julen er ikke 
tradisjonene, men det menneskelige felle-
skapet og også tanken  på de som kanskje 
gruer seg til jul. Jeg er opptatt av at vi skal 
ha et blikk ut av hjemmet. For eksempel 
stoppe opp når du møter en nabo for å 
høre hvordan det går. Ta seg tid til å bry 
seg om menneskene rundt oss. Jula hand-
ler på en særlig måte om at det må være 
rom for alle, sier Per.
 
TEKST OG FOTO: VERONICA KOFOED
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Plan og bygningsetaten (PBE) inviterte 
til medvirkningsmøte på Hauketo skole 
9. oktober med oppfordring om å si sin 
mening. Det sies at over 100 var tilstede 
på møtet på skolen. 

PBE startet møtet med kort info om utbyggingen. Deretter var det 
satt av god tid for oss i salen til å komme med innspill om hvor-
dan vi ønsker et framtidige Hauketo. 

HAUKETO KNUTEPUNKT 
Utbygging av Hauketo som et knutepunkt har vært 
omtalt Kommuneplanen av 2012, 2015 og 2017. Med 
Kommuneplanen følger en arealdel som er juridisk 
bindende. Det betyr at areal som er avsatt til bygging 
i kommuneplanens arealdel, skal bebygges. Hauketo 
blir et knutepunkt med to skinnegående kommuni-
kasjonsmidler ved forlengelsen av Ljabrubanen til 
Hauketo stasjon. I tillegg er Hauketo stasjon en buss-
terminal med flere bussruter.

Ikke alle er fortrolig med invitasjon til medvirkning og savnet 
forslag til utbyggingsplaner fra PBE til diskusjon. I forbindelse 
med Kommuneplanen 2017 ble medvirkningsmøter satt høyt 
på dagsorden. Lokalbefolkningen skal høres om hva de ønsker 
for sitt lokalmiljø. Mange hadde innspill som PBE noterte. Fint 
at vi har fått sjansen til «si vår mening». I januar/februar vil PBE 
invitere til workshop der alle organisasjonene kan stille med en 
representant. 

SI DIN MENING!

Workshop i Velhuset
Hauketo og Prinsdal Velforening fulgte opp møtet og inviterte 
medlemmer beboere i lokalmiljøet til workshop i Velhuset. En 
liten aktiv gjeng møttes og jobbet ut mange gode innspill som er 
summert opp og sendt inn som en del Velforeningens høringsut-
talelse og innspill. Her var gode argumenter for hvordan Hauketo 
ønskes i framtida. Samtidig er det også viktig å si hva man ikke 
ønsker i utviklingen av Hauketo. 
 Flere grupper av beboere og enkeltpersoner har også sendt 
inn sine innspill. 
 En bebyggelse som ligger i et knutepunktområde tenkes å 
bygges høyt og tett. Arbeidsgruppen hadde merket seg at i skri-
vet fra sier PBE at «planprogrammet skal legge til rette for hel-
hetlig og bymessig utvikling» med «et godt knutepunkt gjennom 
høyere tetthet og arkitektonisk kvalitet». Det skal tas hensyn til 
offentlig rom som gater, torg, plasser og grønt-områder».

Befaring av Byutviklingskomiteen
For å bli kjent med områder som er avsatt til større byggepro-
sjekter pleier Bystyrets Byutviklingskomite dra på befaring før 
saken avgjøres politisk. I høst var 6. november satt av til en slik 
bli-kjent-med-befaring. Hauketo stasjon området var et av elleve 
slike steder for befaring.

Arbeidsgrupper

Det aktuelle området.
Deltagere på befaringen 6. november. 
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Vi nærmer oss jula med alt den bringer av tradisjoner, minner og hellighet. 
Adventslys tennes, julegatene stråler og toner fra kjente og kjære julesanger 
høres oftere og oftere. Et barn er født i Betlehem, Jeg er så glad hver julekveld, 
Glade jul og hva de nå heter alle sammen. Og kanskje gjør du som jeg, lytter 
litt og nynner med i noe av det jeg husker fra i fjor om barnet som er oss født.

På julaften er det Guds Sønn i krybben vi møter med englekor og gjetere i stal-
len og vi dras liksom inn til Josef og Maria og det lille barnet. Som vi synger i 
Deilig er jorden: «Oss er en evig Frelser født».
 
Men når vi hører juleevangeliet dagen etter, på 1. juledag, har Jesusbarnet vokst 
ut av krybben, blitt en moden mann og kalles det sanne lys som lyser for hvert 
menneske. 

Alle trenger lys og vi følger alltid noen, men det er bare Jesus som er gitt for å 
lyse for oss alle. 
 
Ikke alle slipper han til som sitt lys, men mange som har gjort det, har siden 
fortalt hvor godt lys han er på veien gjennom livet. Men det er vel bare den 
som undersøker selv, som kan finne ut hva et lys betyr i eget liv, er det ikke? 
Nedenfor finner du juleevangeliet til 1. juledag om Guds Sønn som lyser for 
hvert menneske. – Hva slags lys møter deg og meg der?

TIL ETTERTANKE: SVEIN-ERIK SKIBREK

GODT 
NYTT

Hvor aktuell er Bibelen for deg og meg som 
lever i dag? På denne siden vil vi ta fram noen 
av Bibelens historier slik de står skrevet og  
invitere våre lesere til å lytte sammen med 
oss til hva de kan ha å si oss som lever i dag.

Et lys er oss født!

Ordet ble menneske 

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.

Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

Han var i verden
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Johannesevangeliet 1,1-5.9-14 
Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © 
Bibelselskapet.  
Gjengitt med tillatelse.
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GEIRS SIDE

Berglyveien fører fra Nedre Prinsdals 
vei vestover et kort stykke før den fører 
sørover nesten frem til grensen mot 
Oppegård. Veien har navn etter belig-
genheten i ly av den bratte østskrenten av 
Toppåsen; den ble navnsatt i 1932. Det 
er verdt å merke seg at bare midtre og 
søndre del av Berglyveien, områder som 
lå på Nedre Prinsdal gårds grunn, hadde 
bebyggelse før krigen. Den nordre delen 
av veien, som lå på Lerdal gårds grunn, 
var da ikke utparsellert og utbygget.

Lerdalsfaret ble navnsatt i 1952, og er 
oppkalt etter Lerdal gård. Før krigen var 
Lerdalsfaret en gårdsvei som førte fra 
daværende Prinsdalsveien (Øvre Prinsdals 
vei) ned til gården. Eneste bebyggelse ved 
veien utenom Lerdal gård var noen få hus 
ved krysset Lerdalsfaret/Prinsdalsveien. 
I Lerdalsfaret ligger fra 1966 Hauketo-
Prinsdal kirke, fra 1995 dagens kirkebygg 
etter at den første kirken, som var bygget i 
tre, i 1992 ble totalskadd av brann.

Lerdalsveien, som går mellom Lerdalsfaret 
og Sponstuveien, ble også navnsatt i 
1952. Lerdalsveien var før krigen ikke 
opparbeidet og hadde således heller 
ingen bebyggelse. Veien har fortsatt noe 
ubebygget areal på vestsiden.

Sponstuveien er den tredje veien i Prinsdal 
som ble navnsatt i 1952. Den har navn 
etter en stue ved veien der det ble produ-
sert spon til fletting av kurver. På samme 
måte som i Berglyveien var bare den sør-
ligste delen av Sponstuveien anlagt før 
krigen, det vil si på det området som tid-
ligere var en del av Nedre Prinsdal gård. 

I gjennomgangen av veiene i 
Hauketo-Prinsdal er vi denne gang 
kommet til sju veier som helt el-
ler delvis ligger på Lerdal gårds 
grunn. Av disse ligger Lerdalsfa-
ret, Lerdalsveien, Lerdalsgrenda, 
Sveavegen og Olaves Hvervens vei 
i sin helhet på grunn som tilhørte 
denne gården. De to øvrige veiene, 
Sponstuveien og Berglyveien, fører 
dessuten over grunn som tidligere 
hørte til henholdsvis Øvre Prinsdal 
og Nedre Prinsdal. 

Den nordlige delen av veien, nord for krys-
set med Høydalsveien, hørte til Lerdal gård 
og ble først opparbeidet etter krigen. 

Den siste av veiene i området som ble 
navnsatt i 1952, er Sveavegen. Navnet 
har en nokså spesiell opprinnelse. 
Førsteleddet henspiller på «svenskehus-
bebyggelsen» langs veien, en bebyggelse 
som stod ferdig 1948-49. Denne er bak-
grunnen både for førsteleddet «Svea-»  
og for at sisteleddet i navnet – som det  
eneste veinavnet i Oslo – er stavet 
«vegen» (her modifisert av svensk vägen) i 
stedet for «veien» som er Oslo kommunes 
normerte stavemåte i veinavn. 

«Svenskehus» er for øvrig noe som karak-
teriserer deler av boligbebyggelsen i 
Prinsdal, men slike hus finnes også flere 
andre steder i Oslo, for eksempel på 
Leirskallen, Hellerud og Korsvollbråten 
og i Tittugrenda på Alnabru. I Prinsdal 
finnes «svenskehusene» rundt Lerdal gård. 
I tillegg til Sveavegen har denne bebyg-
gelsen adresser til Nedre Prinsdals vei, 
Berglyveien, Sponstuveien og Lerdalsfaret. 

Et parti av Berglyveien like sør for Prinsdal 
sentrum. Vi ser nordover med Toppåsen bratt 

opp til venstre.

Lerdalsfaret sett oppover mot kirken i bakgrunnen. 
Til venstre ses ett av «svenskehusene».

Veiene  
rundt Lerdal
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«Svenskehusene» er to- eller firemanns-
boliger som er tegnet av norske arkitekter, 
men produsert i Sverige som ferdighus slik 
at oppføringen kunne gå raskt og billig. 
At produksjonen av boligene var lagt til 
Sverige, skyldes både tekniske forhold og 
ikke minst den materialknappheten som 
rådde i Norge like etter krigen.

Lerdalsgrenda er en vei som går paral-
lelt med Berglyveien, mellom denne og 
Prinsdalsbekken. Veien ble navnsatt i 
1987, og bebyggelsen består av senior-
boliger bygget midt på 1980-tallet.

Endelig ble Olaves Hvervens vei navn-
satt i 1983. Den har sitt navn etter bonden 
Olaves Hverven (1861-1938) som bodde 
på plassen Solvang som lå omtrent der 
Prinsdalsbekken krysser Ljabrudiagonalen. 
Han var kjent som en original i strøket.  
Veien går fra Sveavegen nordover ned 
i bunnen av Prinsdal, og utgjør også 
hovedadkomsten til boligområdet Asphøi 
mellom Asperud og Hauketo. Nederst i 
Olaves Hvervens vei ligger en sjia- 
muslimsk moské.

På solsiden av 
bebyggelsen i 
Lerdalsgrenda. 
Prinsdalsbekken 
renner nordover i 
søkket til venstre og 
munner ut i Ljanselva 
like nord for Hauketo 
stasjon. I bakgrun-
nen fører gang-
vei i bru fra Prinsdal 
over til borettsla-
get Lerdalstoppen 
og videre til Holmlia 
senter.

Lerdalsveien sett sørover  
fra Lerdalsfaret ved kirken.

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

Sponstuveien sett fra lyskrysset med Nedre 
Prinsdalsvei. Fra krysset går Sponstuveien opp 
til høyre og Lerdalsfaret opp til venstre. Husene i 
bakgrunnen er gjennomgangsboliger for ungdom.

Den sjiamuslim-
ske moskéen 

ved Olaves 
Hvervens vei 

her sett fra 
Nedre Prinsdals 

vei. Bak til 
høyre ses 

boligområdet 
Asphøi som har 

kjøreadkomst 
fra Olaves 

Hvervens vei.

Sveavegen sett nordover med 
noen av svenskehusene til venstre.
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Guds kirkes grunnvoll 
ene er Herren Jesus Krist

MIN FAVORITTSALME:

Den store, tykke, røde salmeboken er full av skatter, uendelig vakre tekster og 
melodier. Da jeg ble spurt om hvilken salme som var min favoritt, visste jeg det 
med en gang: nr 532 - "Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist. Ved ord  
og vann alene hun er hans verk for visst."
 
Jeg har vært bosatt i Prinsdal siden 70-tallet, i samme hus, men med mange 
avbrudd, fordi min manns jobb i 20 år har ført oss rundt i store deler av verden.
 
En tid bodde vi i Geneve. Der ligger blant annet Kirkenes Verdensråd og Det 
Lutherske Verdensforbund og på den tiden var Gunnar Stålsett leder der. Det ble 
flere besøk i et kloster i Taizé, Frankrike, som åpnet øynene mine for at vi egent-
lig er én flokk som hører sammen, vi som tror på Jesus. Under de enkleste forhold i 
klosteret i den østlige del av Frankrike, sang vi flerstemt sammen på engelsk, fransk 
og latin, de repeterende Taizé-sangene. Jeg ble inspirert av munk og grunnlegger 
broder Roger fra Sveits, nå død, men som prekte på den tiden. Alle hjalp til med 
enkle oppgaver. Dette var en stor opplevelse. 
 
I de forskjellige land jeg har bodd i har jeg vært med i menigheter og bibelgrup-
per, har Bibelen, Fadervår, trosbekjennelse og salmene vært de samme i forskjel-
lig språkdrakt. Så i mitt hjerte tilhører vi det samme fellesskapet. I avisen Vårt land 
leste jeg om en mann som skrev at han er ortodoks i hjertet, katolikk i hodet og 
lutheraner i føttene. Et helt økumenisk menneske.

Min favorittsalme ble skrevet i 1866 av Samuel John Stone. Økumeniske tanker har 
vært med oss lenge, og det var vel ikke meningen at vi skulle splittes i så mange 
forskjellige retninger. I vår tid har vi pavene Benedikt XVI og Frans som ivrer for 
enhet og at vi må ha en felles dato for påskefeiringen.

Alt springer ut fra vår Herre, Far og Bror Jesus Kristus avskjedsord til disiplene og 
sine venner: "Vær ett". Det er en sorg at vi står splittet, favorittsalmen minner meg 
på at vi hører sammen.

I neste nummer av Kongeveien utfordrer jeg Helge Fjeldstad til å komme med sin 
favorittsalme.

GUDS KIRKES  
GRUNNVOLL ENE 
Norsk salmebok nr 532
TEKST: SAMUEL JOHN STONE 1866 
OVERSATT: ARVE BRUNVOLL 1978, 1988 
MELODI: SAMUEL SEBASTIAN WESLEY 1864 

1 Guds kirkes grunnvoll ene 
er Herren Jesus Krist.
Ved ord og vann alene
hun er hans verk for visst.
I kjærlighet han døde 
og vant en hellig brud,
med fryd får hun ham møte
i rettferds rene skrud.

2 Valgt ut fra hver en stamme
forent i felles håp,
hun roper ut det samme:
«En Herre, tro og dåp!»
Et hellig navn hun nevner,
hun bryter samme brød,
og mot et mål hun stevner,
tent av den samme glød.

3 Selv om hun her må bære
forakt for sine sår,
når hun i liv og lære
for verden splittet står,
skal helgenropet stige:
«Er tiden ennå lang?»
Og kveldens gråt skal vike
for gledens morgensang

4 Midt i sin nød og trengsel
i fare og i strid,
hun skuer i sin lengsel:
Guds fred til evig tid,
når hun med jubel eier
det som hun håpet her,
når kirken vinner seier
og får sin hvile der.

5 Så er hun alt her nede
forent med Gud og dem
som står for ham med glede
og alt er kommet frem.
Hør deres jubel tone!
Å Herre hjelp at vi
får synge for din trone
med dem til evig tid!

Ingfrid Garder  
Lillerud
Er pensjonist og har bodd  
i Prinsdal siden 70-tallet. 

norsk  
salmebok 2013
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Drømme-
jobben!

Eivind Hildre Spilling (36) fikk 
jobben som handler om tros-
opplæring for barn og unge, 
men hvem er denne mys-
tiske mannen? Kongeveien 
har vært på intervju for å bli 
bedre kjent med Eivind.

I sommer flyttet Eivind til Ravnkroken på 
Holmlia, rett bak Holmlia kirke. Han ble 
født i Oslo og det er også stedet han har 
bodd lengst til tross for at han størstede-
len av oppveksten bodde både i Nordland 
fylke (i Bindal) og i Vest-Agder (i Søgne). 
Eivind har to barn fra et tidligere ekteskap, 
som heter Matteus (9) og Maria (6). Nå 
er han forlovet med Anette, som han har 
vært sammen de siste tre årene.
 – I fritiden er jeg med på improtea-
ter på Chateau Neuf i et åpen miljø som 
kalles Impro Neuf. Jeg trener også kamp-
sport på Mudo. Jeg er glad i å gå ute i 
naturen med familien og elsker filmer som 
får meg til å le, sier Eivind.
 Han har en bachelor i ungdom, 
kultur og tro og en master i kirkelig 
undervisning.
 – Jeg hadde praksis i Grønland menig-
het, der jeg senere fikk fast jobb. Jeg 
jobbet både der og med andre kirker i 
Gamle Oslo i 10 år. Jeg har også jobbet i 
Ski og Kråkstad i 3 år i en kateketstilling, 
sier Eivind.

Jobben i kirken var  
en ”Gudfeldighet”
Mens Eivind og Anette var på visning 
i Ravnkroken gikk de i skogen ovenfor 
huset og så at Holmlia kirke kun lå  
2 minutter unna huset. 
 – Så sa jeg litt på tull da at det hadde 
vært veldig praktisk å jobbe der. To uker 
etter at vi kjøpte huset kom stillingsannon-

sen for kateketstillingen med ansvar for 
konfirmantene nettopp i Hauketo-Prinsdal 
og Holmlia. Dette tenkte jeg at måtte være 
et tegn fra Gud. Det hørtes ut som drøm-
mejobben. Det å kunne jobbe med de 
lokale barna i området. Som jeg skrev i 
søknaden min så virket det som om denne 
jobben ikke bare var en tilfeldighet, men 
en gudfeldighet. Jeg tror Gud legger mulig-
heter foran oss og jeg ber om at han hjel-
per med å ta gode valg og jeg tror derfor 
at jeg er på riktig sted, sier Eivind.
 Den nye kateketen har lyst til å bli 
værende her lenge og trives veldig godt 
med å jobbe med barn og unge.
 – Det er noe med energien som er i 
barn og unge. Det smitter litt over og jeg 
synes det er flott at jeg får lov å være med 
i deres reise gjennom livet. Noe av det 
fineste jeg opplevde mens jeg jobbet på 
Grønland var å se barna fra barneklub-
ben komme igjen som konfirmanter og til 
og med noen rakk å bli voksne. Jeg synes 
derfor at det er fint å kunne følge folk over 
tid, sier Eivind.

– Hvorfor tror du på Gud?
– Det er fint å kunne oppleve at man kan 
leve som tilgitt i sitt liv og kunne ha noen 
å snakke med, takke eller skrike til hvis 
man føler for det. En som lytter, en som 
ikke alltid gir de svarene du vil ha, men 
alltid er der. Og ikke minst det å ha en 
som forbilde i måten å møte mennesker 
i sannhet og kjærlighet. En som ser ting 
som ikke alle andre ser, både på godt og 
vondt, sier Eivind.

– Hvordan ble du kristen? 
Eivind vokste opp i en prestefamilie, men 
det var en lang periode i ungdomstiden 
hvor han distanserte seg veldig fra Gud 
og kristen tro. Det var ikke før mot slutten 
av videregående han bestemte seg for å gi 
Jesus en ny sjanse.
 – Sommeren før jeg skulle begynne i 

3. klasse på videregående ringte noen til 
huset vårt. Da var det den nyansatte ung-
domsarbeideren som ringte. Han skulle 
egentlig snakke med min lillebror om å 
sitte i styret på Ungdomsforeninga, men 
han var ikke hjemme. Så da fikk han det 
for seg at han ville spørre meg. Personen i 
telefonen var et menneske jeg aldri hadde 
møtt før. Jeg svarte ja, og derfra skjedde 
det et vendepunkt i livet mitt.
 – Jeg ønsket å gi Jesus et nytt forsøk. 
Der møtte jeg et annerledes ungdomsmil-
jø. Jeg hadde en reise den høsten, der jeg 
ble mer bevisst på hva det vil si å tro, og 
at man kunne «tro» med både hodet og 
hjertet. Bibelhistorien om den bortkom-
mende sønnens hjemkomst (Luk 15.11-32) 
minner om min egen historie og er derfor 
en av favorittene blant bibelfortellingene, 
sier Eivind.

Jesus som forbilde
Han motiveres av Jesus i hverdagen og 
liker å tenke at vi er en del av Guds store 
fortelling.
 – Det kan jo virke litt skummelt. Det 
å vite at du er en del av en stor sammen-
heng og tror på en god Gud som er større 
enn det vi kan forestille oss. Dette er et 
lagarbeid, og du er ikke alene om ting, 
sier Eivind.

FOTO OG TEKST: VERONICA KOFOED

Eivind Hildre Spilling (36) trives 
med jobben som kateket i Hauketo-

Prinsdal kirke og Holmlia kirke.

Gjennom en ”gud- 
feldighet” opplevde  
Eivind at han fikk 
drømmejobben.
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Lag en magisk 
jul hjemme i  
stua med disse 
nydelige juletre-
cupcakesene! 

Dette er sjokolade-
muffins med sjokolade-
biter, toppet med hvit 
sjokoladesmørkrem 
som er farget grønt 
som et juletre. For å 
gjøre de ekstra fine er 
de pyntet med spise-
lig gullstøv og sølvku-
ler. Trikset er å følge 
oppskriften og ha det 
riktige utstyret.

Juletre cupcakes

Å, jul med din glede!
Det er fantastisk å være kirke i 
desember, når hele samfunnet er 
fokusert på høytid og jul. Da er vi på 
samme bølgelengde! Men det er også 
utfordrende, for det er ikke alltid at 
handelsstandens jul og medienes jul 
er den samme som kirkens jul. Hvor-
dan kom vi dit – at julen ble et enormt 
kommersielt event? Hvordan kom vi 
dit – at julen skulle legge så mye press 
på folk? Kirken har en stor oppgave i 
å holde julens kjernebudskap høyt!

I desember møter vi mange barnehagebarn og skolebarn som er på jule-
gudstjeneste. Det kommer til å glitre i øynene når de ser engler og hyrder 
og kan synge med på sanger om fred! På julemarkedet «Smaken av jul» 
siste lørdag i november, vil vi samle folk i hele Prinsdal. Uansett om du 
har stor eller liten familie, så kan du få del i juletradisjoner og juleforbere-
delser. Og selveste julaften er det ingen grunn til å sitte alene – bli med på 
gudstjeneste! Det går fint å komme alene den dagen, for det er så mange 
der at du kan få drukne litt i mengden. Og det er helt gratis! Du kan synge 
med og være del av fellesskapet. Og så forteller vi om en fattig familie som 
måtte flykte, tyvaktige gjetere som ble viktige vitner. Ikke noen glanshisto-
rie akkurat, men et budskap alle kan kjenne seg hjemme i.

TEKST: KERSTIN JENSEN

legger du dem på en rist slik at de får kjølt 
seg ned. 

I mellomtiden lager vi juletresmørkrem. 
Den hvite sjokoladen skal smeltes i vann-
bad. Finn fram en stor kjele og fyll den 
halvfull med vann. Sett vannet på platen 
for å koke. Finn så fram en liten kjele brekk 
dronning hvit kokesjokolade oppi. Ta den 
store kjelen av like før kokepunktet, når 
vannet begynner å bli veldig varmt og 
damper fra kjelen. Ta kjelen av platen og 
sku av varmen. Legg den lille kjelen med 
hvit sjokolade over det varme vannet. Rør 
innimellom med en slikkepott til sjokoladen 
er smeltet. Legg det til siden. Miks smøret 

SJOKOLADE-
MUFFINS
(ca. 12 stk.)
• 1,5 dl sukker
• 1 egg
• 1,5 ts bakepulver
• 1 ts vaniljesukker
• 2 ss bakekakao
• 2,5 dl hvetemel
• 1 dl melk
• 50 g smør
• 100 g hakket  

Freia dronning  
kokesjokolade

• 12 stk. Jule- 
muffinsformer  
fra Panduro- 
butikken

JULETRESMØRKREM 
– HVIT SJOKOLADE-
SMØRKREM
• 200 g Freia dronning hvit 

kokesjokolade
• 200 g smør
• 4 dl melis
• Grønn konditorfarge – 

ProGel farge eller Wilton 
farge fra Cacas butikken.

KAKEPYNT
• Spiselig gullstøv, gold 

dust fra Cacas butikken
• Dr. Oetker sølvperler

UTSTYR
• Sprøytepose
• Kake Tipp 1M

Sett ovnen på 175 grader.

Pisk egg og sukker lett sammen. Bland 
vider i bakekakao, bakepulver og vanil-
jesukker i røren. Smelt smøret i em kjele. 
Mål opp mel og melk i mellomtiden. Når 
smøret er smeltet tar du kjelen av platen. 
Nå skal dette blandes sammen. Bland 
vekselsvis med litt melk, smeltet smør og 
mel til du har en jevn røre. Hakk til slutt 

opp kokesjokoladen og ha den i røren. 
Bland sammen med en slikkepott.

Finn fram 12 julemuffinsformer. Du får 
kjøpt disse i en pakke med fire sett på 
Panduro butikken. Legg formene over på 
muffins stekebrett eller et stekebrett med 
bakepapir og fyll formene ca. 2/3 fulle 
med muffinsrøre. Stek dem midt i ovnen 
på ca. 15 minutter. Når de er ferdige 
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DET LOKALHISTORISKE HJØRNET

av Tore Burud

MINIDIKT: 
Det å komme hjem til min kjære Gro 
var ennu bedre enn jeg kunne tro. 
Tross fortsatt noe smerter i kropp og sjel 
er jeg jo egentlig like hel. 
Å lage et innlegg til Kongeveien gir meg glede, 
Da er jeg jo fortsatt til stede... 

TORE BURUD

mykt i en liten bakebolle. Bland sammen 
vaniljesukker, melis og den smeltede 
hvite sjokoladen. Miks alt godt sammen 
til du har en jevn og fin hvit farge. Ha til 
slutt i grønn konditorfarge og miks til du 
er fornøyd med grønnfargen til juletreet.

Gjør klar en sprøyetepose med en cake 
tip og fyll den halvfull med smørkremen. 
Sprøyt ut smørkremen til et høyt jule-
tre på hver sjokolademuffins. Dryss på 
spiselig gullstøv og pynt juletrærne med 
sølvkuler.

Håper det smaker!

Oppskriften er fra bakebloggen Veronicas 
Baking Wonderland laget av Veronica Kofoed

Plakat fra 1950, den 
gang det var basar 
på Velet.

Nedre Prinsdalsvei i 1988.

Øvre 
Prinsdal 

gård 1962.

Hauketo stasjons-
område i 1965.
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kjent på tvers av kultur og religion. På bordet var det retter fra 
Sør-Korea, Fillippinene, Kosovo, Pakistan, Tanzania, Eritrea og fra 
Norge. Praten gikk livlig, maten smakte nydelig og flere ble inspi-
rert til å prøve nye retter. Mange reiste seg og fortalte om hvem 
som har lært dem å lage mat og hva som er typisk for deres land. 
Helt spontant ble det også pakistansk sang som underholdning. 
 – Denne kvelden delte vi mer enn matkultur, så «Hele verdens  
mat» håper vi kan bli en tradisjon, sier Susanne Dommersnes 
Sivertsen.

SMÅNYTT

Med denne begrunnelse ble prisen 
til Årets Ildsjel delt ut på Dalens dag 
8. september 2018.

Årets prisvinner er en person som har 
skogen som sitt annet hjem.
 Ingen kjenner dette område bedre enn 
vinneren.
Kandidaten har et sterkt engasjement 
for skogen, både for å skjerme den fra 
utbygging og for forvaltning og bruk av 
naturområdet.
 Mang en skoleklasse har opp gjennom 
årene sammen med prisvinneren fått opp-
leve naturen, barn fra forskjellige kulturer 

Søndag 28. oktober var 25 kvinner av ulik nasjo- 
nalitet og religiøs bakgrunn samlet for å fortelle  
om sin matkultur, og smake på hverandres retter  
i Hauketo-Prinsdal kirke. 

Kirka ville gjerne markere FN dagen, som er 24. oktober, og 
siden det ikke er noen tradisjon for hvordan dette gjøres, måtte 
det tenkes nytt.
 – Vi ville sette fokus på fellesskap og dialog, og tenkte at hva 
er bedre enn å fokusere på mat og matkultur når vi forener nasjo-
ner, sier diakonmedarbeider Susanne Dommersnes Sivertsen. 
Hun og sokneprest Kjerstin Jensen stod i bresjen for arrangemen-
tet, som samlet kvinner fra 19-76 år. 
 For kvinnene som kom denne kvelden, ble det en fin anled-
ning til å høre mer om hverandres matskikker og til å bli bedre 

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

Kontakt daglig leder pr telefon eller mail:  
post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE

telle om "gamle dager", ja for det er en 
mann vi skal frem til.
 Snart starter jakta på skogens konge, 
men Kongen av Grønnliåsen er fredet.

Årtes Ildsjelpris 2018 går til Tore Burud!

Årets Ildsjel 2018  
– Kongen av Grønnliåsen

Kirkebesøk med  
"utenfra-blikk"
Forrige søndag var bloggeren Kjersti Opstad på gudstjeneste i Hau-
keto-Prinsdal kirke. Hun reiser rundt i byens kirker med et "utenfra-
blikk" og skriver om sine opplevelser. Hun har som mål å besøke en 
kirke hver søndag i 52 uker. Les hvordan hun hadde det hos oss, om 
undercover-koret og om stjerna, Maria Maimunatu Krogtoft Liholt 

Du finner det hun skriver på www.kirkenogmoi.blogg.no

HELE VERDENS MAT  
– kvinnekveld i Hauketo 
Prinsdal Kirke

og miljøer har fått forståelse for naturen 
og dens undere samtidig som de har blitt 
servert historier.
 Kandidaten er veldig opptatt av hva 
som skjer i skogen vår. Vedkommende har 
lagt ned mye arbeid med tegning og kva-
litetssikring av kart og synfaring av dette 
er et krevende arbeid, detaljer som krever 
stor nøyaktighet.
Prisvinneren har også gjennom flere tiår 
vært aktiv med orientering, med medaljer 
som resultat.
 Hvor mange har ikke blitt servert 
lokalhistorie, gjerne sammen med bilder. 
Kandidaten storkoser seg når han får for-
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KFUK-KFUM har etablert kulturskoletilbud i strøket, 
og Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter er noen 
av samarbeidspartnerne. 

Den kommunale kulturskolen har lange køer, og klarer ikke tilby 
plasser til alle som ønsker det. Dette er noe av motivasjonen til 
Norges KFUK-KFUM som i fjor høst startet undervisningstilbud 
flere steder i byen.
 – Vi ønsker å tilby musikkundervisning på et solid nivå, med 
profesjonelle lærere og instruktører. Vi er glade for samarbeidet 
med noen av kirkene i Søndre Nordstrand, og synes det er stor 
stas at vi nå fyller deres lokaler med mange musikkelever og mye 
liv, sier prosjektleder Hans Olav Baden i Norges KFUK-KFUM. 

Band
KFUK-KFUM Kulturskole tilbyr primært musikkundervisning på 
bandinstrumenter som piano, gitar, bass, trommer og sang. De 
har også undervisningstilbud i dans og visuell kunst, men det er 
andre steder i byen.
 En av fordelene med den nye kulturskolen er at elevene sam-
tidig som de får én til én-undervisning vil kunne være del av et 
større miljø i barne- og ungdomsarbeidet i Hauketo-Prinsdal og 
Holmlia kirker. 
 – Når jeg lærte å spille piano som barn, hadde jeg bare en 
elevaften før jul hvor jeg fikk spille for andre og møte flere elever, 
forteller prosjektleder Baden. Gjennom gruppene som er i kirka, 
har vi miljøer og anledninger til å spille sammen med andre, og å 
være en del av et bra miljø. Kanskje det kan bli noen nye band i 
strøket med utgangspunkt i kulturskolen?, sier han håpefullt. 

Påmelding
For påmelding og mer informasjon kan du gå inn på kultur- 
skolens webside, kulturforalle.no, og følge KFUK-KFUM 
Kulturskole på Facebook. 

Vil du lære å spille et instrument?

ANNE LINE  
BEGRAVELSESBYRÅ
– startet for litt over ett år siden og holder til i vakre lokaler i 
Jomfrubråtveien 85 på Holtet. Daglig leder for Anne Lines byrå, 
Anne Line Pedersen, forteller at hun startet byrået med ønske om 
å møte pårørende med nærhet og personlig oppfølging, for at de 
skal føle seg godt ivaretatt i sorgen.  

Alle som har vært i sorg etter at en av sine kjære har gått bort, 
vet hvor sårbart møtet med begravelsesbyrået er. Etter over 20 år 
i helsevesenet og mange års erfaring i et annet begravelsesbyrå, 
har Anne Line sett hvor viktig tillit og nærhet er. Derfor legger 
Anne Lines byrå vekt på å gi den trygghet og være tilgjengelig fra 
det første møtet og etter behov, gi råd og hjelp i etterkant når et 
liv er endt.

Tid for konferanse kan avtales på tlf: +47 461 90 056  
eller www.annelinebegravelsesbyraa.no

KFUK-KFUM KULTURSKOLE, gitarer

Ola og Petter

Hauketo-Prinsdal
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SMÅNYTT

Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
deler alle én felles tanke - samfunnet er hva vi selv gjør det til! 

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt 
hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle 
pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktiviteter. Den daglig driften 
dekkes av medlems kontingen. 

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stedet og vise at man 
bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på endre- sentre, tar 
funksjonshemmede med på utflukter ,Arrangerer inter- nasjonale leire 
for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. 
Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tullipanaksjon Inntektene fra tulipanaksjon går 
uavkortet til MITT VALG.                                             

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Lions 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 og eldre i vårt lokalmiljø. 

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 vår epost: oslo.hauketo@lions.no 

Hjertelig velkommen til Lions! 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

Velkommen til dåp!
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen  
kan bære seg selv. 

Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele 
verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har sine vik-
tigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.
Både små og store kan døpes i Hauketo-Prinsdal kirke, og det er mulighet 
for dåp de fleste søndager. 

For spørsmål, ta kontakt med sokneprest Kjerstin Jensen, kj395@kirken.no

Kirken har fått Instagram
Nå er det enda enklere å finne info om kirkens arbeid, fordi vi er 
på Instagram! (@hauketoprinsdalkirke) 

Her finner du bilder og informasjon om arrangementer, gudstjenester, konfir-
masjon og fine bibelvers. Dette er en profil der du kan se nye bilder hver dag. 
Vi ønsker å formidle kirkens felleskap og at alle er velkomne uansett om du 
har gått i kirken lenge eller kommer for første gang. Målet med Instagram er å 
nå flere målgrupper enn de som følger oss på Facebook og vår nettside. Blant 
annet ungdom og unge voksne som engasjerer seg mer på denne kanalen. 
Det er ikke alltid like lett å finne ut av hva som skjer i kirken til enhver tid. 
Med Instagram får du all informasjonen du trenger og mer, hver eneste dag, 
også i helgene. Du finner også unike bilder som skal inspirere deg i hverda-
gen og gjøre deg mer interessert i kikens arbeid. 

Finn fram mobilen, gå inn på Instagram og følg oss på @hauketoprinsdalkirke

Aldrig ska jag glömma, 
de ord som jag fick höra
Vad som än oss händer 
vill dom ge oss kraft och mod 

Englesong  
og julestemning 
Det er englar i alle former og fasonger rundt oss, men kva er det 
englane seier? Lat oss gå heilt inntil, finne roen og lytte: 
 «Frykt ikkje,» seier engelen.
Det var faktisk akkurat det same som blei sagt til Maria då ho 
fekk høyre at ho skulle ha barn, ikkje så rart, for ein fødsel var 
forbunde med stor risiko både for mor og barn.
 Så blei barnet født og den knappe beskrivelsen «fødte sonen 
sin, svøpte han og la han i ei krybbe»  er faktisk det einas-
te som har blitt tatt med i trusvedkjenningane, før vi kjem til 
påskehendingane.
 No når barnet er født og også gjetarane får høyre at dei ikkje 

skal frykte og når Jesus langt seinare står opp frå dei døde, seier 
engelen det same nok ein gong: « Frykt ikkje».
 Dette er også ord retta til oss. Treng vi det? Ja.
Fordi vi lever i ei tid der frykta blir stadig sterkare: Frykta for dei 
andre, for framande og også etterkvart ein redsel for korleis det 
skal gå med oss, med kloden, miljøet og ein redsel for krig.

Frykt ikkje! Eg vil seie det som julehelsinga i 2018:   
Gledeleg jul! Frykt ikkje!

Julehilsen  
fra Oslos 
biskop 
Kari Veiteberg
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Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
deler alle én felles tanke - samfunnet er hva vi selv gjør det til! 

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt 
hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle 
pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktiviteter. Den daglig driften 
dekkes av medlems kontingen. 

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stedet og vise at man 
bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på endre- sentre, tar 
funksjonshemmede med på utflukter ,Arrangerer inter- nasjonale leire 
for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. 
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Hjertelig velkommen til Lions! 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
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Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

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!   

Fotball     Handball     Allidrett og ballidrett     O-gruppa     Innebandy

Hauketo IF har ulike  
treningstilbud for yngre  

klasser innen håndball, fotball, 
all-idrett og ballidrett. Vi har 
også orienterings-gruppe og 

innebandy.

Sjekk www.hauketoif.no  
for informasjon om tilbudet.
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OPPSLAGSTAVLA

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?

Ring Marit Bjerlin på tlf. 977 38 600 mellom  
kl 10 – 10.30 søndager. Eller meld inn behov  
i kontortiden mandag – onsdag på telefon 408 14 154.

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og stor!
På tirsdager. Velkommen kl 17 til en 
kort messe først, og middag i menig-
hetssalen etterpå. Siste gang før jul er  
27. november.  
Har du spørsmål? Kontakt kirkekontoret, 
tlf 22 62 98 50.

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 kirkekaf-
fen? Ta gjerne kontakt med sokneprest Kjerstin på tlf. 997 
14 007 eller på epost kj395@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

HYGGETREFFET 
i Hauketo-Prinsdal menighet 
Velkommen til hyggetreff 11. desember kl 11:30-13:30 

Grøtfest med mandel i grøten. Sokneprest Kjerstin Jensen 
kommer. Allsang og loddsalg. Ta gjerne med en premie. 

 

Himmel over livet 
- Temakvelder om tro, liv og erfaring 

 

 

«Hvorfor måtte Jesus dø?» 
 
 

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

 
 

Onsdag 13. mars 2019 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, Åslaug Hegstad Lervåg,  

Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek  

PROGRAM – RESTEN AV HØSTEN:

Lør 24.11 Opptre på «Smaken av jul» i kirken.
Tirs 27.11 Pastamesse kl. 17.00 Felles middag.

Tirs 4.12 Adventstur i skogen. Avgang fra Burud gård.  
 Ta med risengrøt.

Man 24.12 Opptre på  julegudstjeneste kl. 14.00

Mer info? Ta kontakt med Karianne Stokke Gjerstad 
(41476403/kariannesg@kfuk-kfum.no).

HP KLUZZ
Høst 2018

Tirs 14.8 Samling i skogen. Avgang fra Burud gård kl. 17.15. Ta med mat.

Tirs 21.8 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 – 18.00.

Tirs 28.8 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

1. – 2.9 Tur til Lunde leirsted.

Tirs 4.9 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 – 18.00.

Tirs 18.9 Samling i skogen. Avgang Burud gård kl. 17.15. Ta med grillmat.

Tirs 25.9 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

Tirs 9.10 Samling i kirken kl. 17.15. Felles middag.

Tirs 16.10 Samling i kirken (generalprøve) kl. 17.15. Felles middag.

Søn 21.10 Opptre på gudstjeneste kl. 11.00.

Tirs 23.10 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 – 18.00.

Tirs 30.10 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

Tirs 13.11 Samling i kirken kl. 17.15. Felles middag.

Lør 24.11 Opptre på «Smaken av jul» i kirken.

Tirs 27.11 Pastamesse kl. 17.00 Felles middag.

Tirs 4.12 Adventstur i skogen. Avgang fra Burud gård. Ta med risengrøt.

Man 24.12 Opptre på julegudstjeneste kl. 14.00.
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ska in

Ska in!

I år inviterer Prinsdal Sangeri til en innholdsrik jule-
konsert med pauker og trompeter! 

Julekonserten «Desemberklang» er nå en etablert tradisjon i 
Hauketo-Prinsdal kirke. Søndag 2. desember kl. 1830, skjer 
det igjen – med Prinsdal Sangeri, profesjonelle musikere og et 
repertoar som varmer hjerter og ører. 
 – Vi tar fram noen av godbitene fra det tradisjonsrike 
«Lessons and Carols» etter engelsk tradisjon, og vi serverer i 
tillegg et variert repertoar med både norske og internasjonale 
julestrofer som er ekstra gode ørevarmere nå i advent. I år vil 
vi skape katedralstemning med pauker og trompeter sammen 
med orgel og et kor i svært god form, sier dirigent og orkester-
leder Hans Olav Baden. 

Prinsdal Sangeri har alltid med seg profesjonelle musikere på 
sine konserter, og i år spiller Tormod Åsgård på trompeter og 
Øystein Bang på pauker, samt Hauketo-Prinsdals egen kantor, 
Åslaug Hegstad Lervåg, som bidrar med orgelbrus. Dirigent 
Baden vil også bidra på piano. 
 – Julegrantenningen ved Prinsdal Velhus, er kl 17, så vi vi 
håper mange vil ta turen til en varmende konsertopplevelse i 
forlengelsen av dette, sier Baden. 

Prinsdal Sangeri teller over 60 sangere, og har en svært 
aktiv virksomhet, med stadige opptredener i kirke og 
bydel. De har nylig hatt stor suksess med en storstilt  
konsert med Faurés requiem sammen med solister og 
orkester. Du kan lese mer om koret på deres facebookside. 

DESEMBERKLANG  
MED PRINSDAL SANGERI

HAUKETO SKOLE FYLLER 50 ÅR
Hauketo og Prinsdal menighet og Kongeveien gratulerer hjerte-
ligst med 50-årsjubileet, og takker for det arbeidet som er lagt 
ned for flere tusen elever i Hauketo og Prinsdal. Vi takker også 
for god kontakt med skolen gjennom alle disse årene. 

Jubileet ble markert med Åpen dag på Hauketo skole 15. novem-
ber, med stor deltagelse og med innslag fra alle klassetrinnene. 

Mer om skolen og jubileet vil komme i neste nummer.

    @HauketoPrinsdalmenighet 

 Salg av håndarbeid 
 Juleverksted for barna  

 Kafé m/grøt, kaker, juleprodukter 
 Grilling og varm drikke ute 

 Lotteri 
 HPkluzz synger 
 Prinsdal Sangeri  

 Salg av matprodukter 

 Salg av håndarbeid 
 Juleverksted for barna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Smaken av jul 
Markedsdag i Hauketo-Prinsdal kirke 

lørdag 24. november kl. 11-15 
 

 

Velkommen til 
Julegrantenning i Prinsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 2. desember  
på Velhuset ved Prinsdal torg.  

 

Kl. 16.00: Kaféen åpner  
Kl. 17.00: Julegrana tennes 

 

Prinsdal skolekor, Prinsdal skolekorps og  
Stall Prinsdal deltar. 

Alle som har lyst kan bli med og gå rundt 
julegrana!  



 
 

Prinsdal Sangeri inviterer til

Stemningsfull adventskonsert med klassiske og nyskrevne julesanger.

Gløgg og pepperkaker serveres etter konserten.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat 
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Emily Fox 

– Pappa, er 
pærer grønne?

– Ja.
– Er de saftige?

– Ja.
– Har de fire bein 

og et hode?
– Nei.

– Æsj, da har jeg nok 
spist en frosk.

– I år er 
nyttårsløftet mitt å 

spise enda mer godteri.
– Du mener vel enda 

mindre?
– Nei, det var i fjor. 

I år vil jeg ha et løfte 
jeg klarer å 

holde.

Finn 8 navn fra julefortellingen!Finn veien til Betlehem!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

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

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

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

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Navnene på åtte personer og byer fra julefortellingen 
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Hjelp gjeterne og vismennene å finne 
veien til stallen hvor Jesus ble født.

O G S K U E M B O K

M A P N I K S E B I

A B R A H A M T E L

R R I S O U Y L M A

I I N A S G R E U M

A E G R P U A H T O

K L Ø E I S V E Å T

T I T T E T I M K O

J O S E F U S S U R

T R E L I S A B E T
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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:  
ingridlouisemehus@gmail.com

HP KLUZZ
Familiegruppe i Hauketo-Prinsdal kirke 
som samles en tirsdag 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). 

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 eller Eivind Hildre Spilling, 
23 62 98 54 // es724@kirken.no 

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! Kontakt kirke- 
kontoret 22 62 98 50.

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!
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NOVEMBER
Søndag 25. november kl. 19.30:  
Kveldsmesse

Tirsdag 27. november kl. 17: Pastamesse 
 

DESEMBER
Søndag 2. desember kl. 11:  
Adventsgudstjeneste for storfamilien

Søndag 9. desember kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 16. desember kl. 18:  
«Vi synger julen inn» med dalens kor  
og korps

Julaften 24. desember kl. 14.30: 
Julaftengudstjeneste  
med Prinsdal skolekor

Julaften 24. desember kl. 16: 
Julaftengudstjeneste  
med Sjibbolet ten-sing

1. juledag 25. desember kl. 13: 
Høytidsgudstjeneste

Søndag 30. desember kl. 11: 
Romjulsgudstjeneste med nattverd 

GUDSTJENESTER 
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE
I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.

LIVSHJULET

DÅP
David Rutaisire Mukiza 12.10.2018

GRAVFERD
Gerd Ingeborg Valderhaug  
19.09.2018 Bekkelaget kirke

Odd Iversen  
10.10.2018 Hauketo-Prinsdal kirke

Halvard Nannestad  
12.10.2018 Hauketo-Prinsdal kirke

Kåre Greaker  
24.10.2018 Klemetsrud kirke

Hilda Rinnan Nilssen  
31.10.2018 Hauketo-Prinsdal kirke

25. november Tor B. Jørgensen

2. desember Lasse Heimdal

9. desember Pål Torkildsen

16. desember Morten Holmqvist 
(Fakkeltog fra Grønmo  
kl 15, adventsgrøt kl 16)

13. januar Ørnulf Melbostad

20. januar Lasse Heimdal

27. januar Torleiv Austad

3. februar Trond Skard Dokka

10. februar Karl Olav Sandnes

17. februar Pål Torkildsen

24. februar Erling Pettersen

3. mars Gunnar Kagge

10. mars Jone Stødle

Alle gudstjenestene begynner kl 12,  
unntatt adventsgudstjenesten.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten.

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

LIVSHJULET

JANUAR
Søndag 6. januar kl. 11:  
Hellig-tre-kongersfest – vandring  
i kirkerommet for små og store.  
Gang rundt juletreet etterpå.

Søndag 13. januar kl. 11:  
Gudstjeneste med sanger  
fra den verdensvide kirke 

Søndag 20. januar kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 27. januar kl. 19.30:  
Kveldsmesse

Tirsdag 29. januar kl. 17: Pastamesse 
 

FEBRUAR
Søndag 3. februar kl. 11:  
Gudstjeneste «med lyd fra katedralen» 

Søndag 10. februar kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 17. februar kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke 

Søndag 24. februar kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Lørdag 25. nov kl. 11.30-16:  
«Smaken av jul» – julemarked  
og juleverksted

Lørdag 1.– søndag 2. des:  
LysVåken, adventsnatt i kirken for 5.-6.
klassinger

Søndag 2. des. kl. 18.30: 
Desemberklang med Prinsdal Sangeri

Tirsdag 11. des. kl. 11.30:   
Hyggetreffets grøtfest

Søndag 16. des. kl. 18:  
«Vi synger julen inn» med dalens kor 
og korps

Julegudstjenester:  
Julaften kl. 14.30 og 16, 1.juledag kl. 13.

Velkommen  
til kirken i julen! 
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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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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

Kongeveien    28



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

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

Timebestilling: 22 62 22 60
Nedre Prinsdals vei 81, 1263 Oslo
(Prinsdals torv i velhuset ved Kiwi)
E-post: fotklinikken@vigtor.no 

Vigdis Rosenberg
AUTORISERT  

FOTTERAPEUT
med 30 års erfaring

Hel time  
kr 560,-
GAVEKORT
VOKSING
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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
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VENTETID
Tiden går fort. Et nytt nummer av Kongeveien er nå i 
postkassene. Snart går vi inn i adventstiden og jule-
tiden, og tradisjonene hentes frem. Vi finner fram 
adventsstakene og julekalenderen henges opp. En  
spennende tid for barn og en travel tid for de voksne.  
Men også en tid hvor vi kan roe ned og ta del i de 
desember- og julekonsertene som holdes. Både i 
Kirken, Prinsdal Sangeri med «Desemberklang» og  
«Vi synger julen inn» med Prinsdal skolekor og Prinsdal 
skolekorps, og i Velhuset med Tårnåsen Stemmeri. 
Ta del i disse konsertene og kom i god advents- og 
julestemning.

Høsten har kommet over oss med vakre farger, fint 
sollys, vind, stormkast, masse regn. De siste dagene 
mer enn i hele sommer. Høsten har vært som normal. 
Det liker vi. Det fine med Norge er at vi har så klare 
skiller mellom og tydelige årstider. Nå ser vi frem til 
vinteren. Om ikke lenge ligger snødekket over oss. Til 
glede for mange, men kanskje ikke for alle. Finn fram 
kjelker, pulker, ski og snømåker. Ha en god vinter!

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 (permisjon)
Tlf 23 62 98 57 // ah244@kirken.no

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

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

Redaktørens 
hjørne

> ALLE JESU 
VENNER ER  
MINE VENNER

Liv Berit Skibrek (76) er født i Bergen, men flyttet til Askøy 
da hun var 11. Etter ett år på kontor, gikk hun på Baptis-
tenes folkehøyskole, før hun utdannet seg til sykepleier.  
Hun dro til USA og ble med i Campus Crusade for Christ 
– en kristen organisasjon med arbeid over hele verden. 
Etter utdanning i California, ble det tjeneste blant studen-
ter i Minneapolis, før hun ble sendt til Europa i 1972, sist til 
Misjonsmenigheten på Nesodden. I 1976 begynte hun  
i psykiatrien på Ullevål og utdannet seg til psykiatrisk  
sykepleier – som hun var til hun gikk av i 2007.

I 1982 møtte hun Svein-Erik, enkemann med tre barn, de giftet seg 
i 1983, bor i Prinsdal og har til sammen 11 barnebarn. Liv Berit er 
aktiv i Hauketo-Prinsdal og Klemetsrud og Mortensrud menigheter 
og er med i flere bibelgrupper. 

– Hva betyr troen for deg?
– Jeg har alltid trodd på Jesus, sier Liv Berit, og det har gitt meg både 
trygghet og glede, mange venner og vist vei til oppgaver. Jeg tenkte jeg 
skulle bli misjonær og har alltid vært opptatt av bibel og bønn og at 
flere måtte tro på Jesus. Men det var i USA Gud kalte meg til fulltids-
tjeneste. Blandingen av troen på Jesus i hverdagen og erfaringene i 
Crusade, har åpnet mang en samtale med andre om tro. Dette har også 
ført til bibelgrupper og ulike tjenester i menighetene jeg har vært med i.

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg ble døpt som liten og har gått på søndagsskole fra jeg var tre 
år, smiler Liv Berit. – Mor lærte meg at «Alle Jesu venner er mine 
venner» så jeg gikk både i Baptistkirken, i Indremisjonenes og 
Metodistenes barnearbeid. Men det ble Bergen baptistkirke som ble 
mitt sted der jeg ble med i Speideren. Da jeg var tolv og var på spei-
derleir, fikk jeg en opplevelse av å måtte ta et standpunkt for Jesus. 
Jeg hadde gått troens vei i alle år, men det var som å komme til et 
veikryss der jeg måtte velge. Jeg husker vi sang: «Har du din vei med 
Gud. Hver ny dag med Jesus er bedre enn dagen i går». Jeg valgte 
Jesus og veien jeg hadde gått på fra før.

– En troserfaring du vil dele?
– Jeg var mye syk i barndommen, men det at jeg visste Jesus var med 
meg, gjorde meg trygg. 11 år gammel ble jeg alvorlig syk med gikt-
feber og jeg måtte på sykehus. Da ambulansen kom og jeg skulle 
bæres ut, kom onkel Paul og spurte om han kunne få legge hendene 
på meg og få be for meg. Det fikk han. Da han la hendene på meg 
gikk en varmestrøm gjennom kroppen min. Jeg begynte å gråte og 
sa: «Nå har Jesus helbredet meg». Men jeg ble tatt med til sykehuset 
og de fant ingen ting. Jeg var blitt frisk. Opplevelsen har gitt meg stor 
tro på bønn.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

HVA  
TROEN  
BETYR 
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 Langs 

Kongeveien

Så da går jeg. I Grønliåsen , ved Hvervenbukta, Sandbakken og 
Østmarkkapellet, på Ekeberg og Bygdøy. Og ikke minst langs 
Kongeveien. 
 
Kona er som regel med. Lettere å komme seg ut når man er 
sammen. Spesielt når man er makelig anlagt og helst vil spille 
sjakk på nettet. Så da går vi langs Kongeveien og prater. Sier hei 
til kjente og ukjente, innenfor hva blygheten tillater. Og er stille og 
tenker på smått og stort. 

«Mindre alene sammen» var mottoet for årets TV-aksjon. Kirkens 
Bymisjon vil skape møter mellom mennesker. Hjelpe dem som 
ikke har et sted å sove. De som faller utenfor arbeidsliv eller sosiale 
fellesskap. Slik hjelp fører mye godt med seg – både for enkeltper-
sonene og for samfunnet rundt. 

Sånn er det også i lokalsamfunn, slik som vårt i Hauketo-Prinsdal. 

Mindre alene sammen

KNUT SANDAL
–  Samfunnsøkonom, jobber  

i Norges Bank
- Har bodd i Hauketo-Prinsdal  

siden 2000
- Leder i menighetsrådet
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Vi funker best når alle har det bra. Positive ringvirkninger.

Vi kan alle gjøre vår bit. Vi har ikke bare egne «folk til slikt», som 
Øystein Sunde sang om (notis til en selv: sitering av Øystein Sunde 
er nok en god indikasjon på alder). 

Dette handler ikke om svære ting som koster masse. Men å snakke 
sammen og inkludere. Sjekke om folk har det bra. Om de vil bli 
med på ting. Inkluderende fellesskap. Mindre alene sammen. 

Det kan komme noe godt ut av å ha litt vondt. 

I ryggen. Ikke veldig vondt, men litt. For da 

kan man gå til kvalifiserte folk og få gode råd. 

Naprapat Mikael på Tårnåsen sa: – Knut, du må 

gå på tur! Og for all del, hold deg unna asfalt! 




