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Vi fikk en snørik start på året, det ble utsolgt for snøfresere, kink i ryggen av 
snømåking og fullt av blide folk på skitur. En av de mange gode tingene med 
snø, er alt den kamuflerer. Den punkterte fotballen, rustne hageredskap og det 
løvet vi utsatte å rake bort – det er plutselig forsvunnet i et glatt, hvitt lag av 
snø. «Himmelsk korrekturlakk» har Anne Grete Preus kalt det. Og nå er kanskje 
selve begrepet korrekturlakk på vei ut av språket, det hører til i en tid da folk 
skrev for hånd eller på skrivemaskin og stadig trengte å viske bort feilskriving. 
Det hører til i en tid før pc’ens delete-tast. Men tanken på at himmelen strør 
korrekturlakk over landskapet, er fortsatt så fin, alt blir så rent og strøkent når 
snøen legger seg, ja helt til du må ha ut bilen, da.

I kirken har vi en egen tid for himmelsk korrekturlakk – uavhengig av om det 
kommer snø. Ukene mellom vinterferien og påske, de utgjør i år fastetiden.  
En tid for ettertenksomhet, en tid for oppgjør og selvransakelse,  
en tid for å begynne på nytt. Trinn en er å se at du har 
skrevet feil, gjort feil, sagt feil. Trinn to er at Gud stryker sin 
himmelske korrekturlakk over det hele og gir sin tilgivelse 
uansett hva som gikk galt. Og trinn tre er å skrive på nytt, 
over den hvite lakken. Prøve på nytt, få det til bedre denne 
gangen. Fastetiden er en viktig og uutnyttet tid, mange i 
kirken har ikke noe særlig forhold til faste. Men fasten kan 
gi oss frihet, rettere rygg, lettere skuldre og et skarpere 
fokus for det som virkelig er viktig i livet. Fastetiden  
handler om å la Gud få komme til med korrekturlakken. 

God faste!

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Himmelsk  
korrekturlakk

FR
A
 P

R
ES

T
EN

S
 P

EN
N

Hauketo- 
Prinsdal  
menighet
BESØKSADRESSE 
Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo  
Tlf 23 62 98 50, fax 23 62 98 51  
post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

KONTORTID 
Tirsdag, torsdag og fredag 10 – 12

ORGANISASJONSNR 
976987586 Hauketo/Prinsdal sokn

GI EN GAVE TIL  
HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET 
Kontonr.: 1614 27 77324

 Kongeveien
Utgis av Hauketo-Prinsdal menighet  
i Den norske kirke

REDAKTØR 
Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet 
Redaktør: Terje Tørring 
E-post: terje@torring.no 
Tlf 920 60 821

REDAKSJON/FOTO 
Geir Thorsnæs, Svein-Erik Skibrek, 
Knut Sandal og Anders Thylèn

DISTRIBUSJON 
Hans Petter Heggelund, Lars Tunang, 
Anders Thylén og Erik Åstebøl

GRAFISK DESIGN/ LAYOUT 
Ravnbø design (www.ravnbo.com)

ANNONSER 
Svein-Erik Skibrek tlf 909 36 639

TRYKK 
Ottesen AS

GAVER TIL KONGEVEIEN 
Kontonr.: 1503 20 53138

VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• For nabolaget der vi bor
• Om et saklig og godt debattklima i aviser og sosiale medier
• For alle som lever i flyktningeleirene i Europa
• For alle som blir forfulgt for sin tro eller sin overbevisning 

VI TAKKER GUD
• For velferdssamfunnet vi lever i
• For at vi igjen skal feire påske, oppstandelse og håp
• For at vi får tilgivelse når vi har valgt feil
• For dagene vi får med god helse
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INTERVJU 

Per Otto Sitre er det sikkert mange i Prindalen 
som kjenner og vet hvem er. En mann med 
sterkt engasjement både lokalt i Hauketo/
Prinsdal og etter hvert i et annet land. Det kom-
mer vi tilbake til.

–Hvem er Per Otto?
– Jeg er født i 1946 på Rodeløkka, men flyttet med 
familien til Hasle i 1947. Der hadde jeg min barn-

dom og ungdom sammen med mine foreldre og en kjempesnill 
søster. Mine foreldre sto på Carl Berners plass og solgte fisk og 
grønnsaker. Hjemme hadde hadde vi 5 apekatter, to bavianer, 
store papegøyer, kakadue og undulater, og sauer i hagen som 
plenklippere. Jeg ble konfirmert i da nybygde Hasle kirke. Ble 
etterhvert engasjert i ungdomsarbeidet i menigheten. En fin tid.

– Når ble du Prinsdøl?
– Vi flyttet til Prinsdal i 1977 og ble bosatt i Toppåsveien. Veien 
til «gammelkirka» var ikke lang hverken for voksne eller barn. Da 
spesielt søndagskolen for de yngste. I 1981 startet jeg en KFUM-
speider-gruppe på Holmlia. I 1991 var vi 100 gutter og ledere 
da jeg gav meg. Etter hvert ble det ungdomsklubb og Sjibbolet 
for våre gutter. Det ble gravet ut kjeller under menighetssalen 
og kontorene, til ungdomsarbeidet og rom for trialsykler. Motor 
hadde blitt en aktivitet i ungdomsarbeidet.

KIRKA BRANT I 1992
– Arbeidet med gjenreising av kirka kom i gang. Men for noen 
av oss ble det en stor skuffelse da det viste seg at det ikke 
skulle graves ut til kjeller. Hvor skulle ungdomsarbeidet og 
motorsykkelvirksomheten drives fra? Initiativ ble tatt overfor 
Menighetsrådet, uten at det hjalp. Menigheten hadde ikke råd. 
Etter å ha samlet inn flere hundre tusen kroner tok noen kontakt 
med Kirkevergen, og fikk som svar at de hadde penger til heis. 
Det ble kjeller og ungdomlokaler med motorsykkelverksted. Alle 
parter ble veldig glade for det etter hvert.

ENGASJERT I ARBEIDE BLANT 
UNGE I FATTIGE OMGIVELSER

Fra eņ  av leirene.

Trial-gruppa i kirkekjelleren.
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Det koster å 
drive et leir-
sted som i dag 
rommer 80 
barn og unge.

SÅ ET NYTT ENGASJEMENT FOR PER OTTO: 
ET LEIRSTED FOR BARNEHJEMSBARN I ROMANIA

– Du har fått et sterkt engasjement for et prosjekt, et barne-
hjem og leirsted, som heter Agathos. Du ble invitert med i dette 
av Anne Fjeldstad, en annen ildsjel i Prinsdal som var engasjert 
i dette arbeidet?
 – Flere kvinner fra Norge hadde reist i Øst-Europa. De kom i 
kontakt med Livia, som reiste rundt og drev oppfølgene arbeid 
blant fattige barn og unge rundt om i Romania, på barnehjem. 
Hun hadde funnet dette stedet Agathos, som hun etter hvert drev 
sitt arbeid fra. Kvinnene etablerte når de kom hjem «Agathos 
venner» til støtte for henne. Hovedsakelig da økonomisk, forkla-
rer Per Otto.
 – Livia hadde stort pågangsmot, vilje og styrke for å etable-
re og drive dette stedet. Men det koster å drive et leirsted som i 
dag skal romme 80 barn og unge. Samt ledere, hjelpere, lærere, 
sykepleiere, kokk og minst en musiker.
 – Barnehjemmet ligger ideelt til ved inngangen til en nasjonal-
park. Der ligger to bygg som de har restauret. Ett med sovesaler 
og storstue, det andre med kjøkken og spisesal. Det er gangav-
stand til natur av alle slag. Bratte fjell og dype daler, hvor selv 
de minste kan være med på det meste. Det blir holdt flere leirer 
hver sommer, med deltagere fra 6 til 18 år. Det var 6 leirer i 
2018. For handicappede, fattige, fra barnevernet og selvfølgelig 
Agathos sin «norske» leir, med flere norske ledere.
 – Livia, hennes fostersønn, Mihai og Lenu, hans kone driver 

Mine foreldre 
på Carl Berners 
plass.

• Født på Rodeløkka i 1946 
• Oppvokst på Hasle
• Elsket lek og friluftsliv.
• Maskiningeniør fra 1970
• Giftet meg i 1971
• Fikk to flotte sønner
• Flyttet til Prinsdal i 1977
• Svært engasjert i barn og unge!
• Bruker min praktiske kunnskap.
• Trives som pensjonist

> FAKTA

nå stedet. Lenu vet alt som er verdt å vite om behandlingen av 
barn, og bruker det riktig. Flotte mennesker, sammen med alle 
som arbeider i prosjektet Agathos, sier en stolt og engasjert  
Per Otto Sitre.
 – Flere fra Norge har besøkt stedet. Nå er det viktig å kunne 
samle inn penger for å kunne drive prosjektet, sier Per Otto 
engasjert. 
 – Å følge med på utviklingen til barna, er helt fantastisk.  
Det er mange gode historier om hvordan det har gått med etter 
oppholdet på Agathos.

TEKST: TERJE TØRRING  FOTO: PRIVAT
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Visste du for eksempel at hanen er et 
viktig påskesymbol? Hanen, ja, ikke bare 
høna eller haren! Hva gjør så hanen? Jo, 
den galer. I vilden sky. Hanen vekker 
folk opp fra dyp søvn. Så det var hanen 
som vekket Peter, en av Jesus sine beste 
venner, like etter at han sa: «Jeg kjenner 
ikke den mannen!» Peter sviktet da det 
gjaldt som mest. Og dette er en del av 
påskefeiringen, en del av det store dra-
maet: En venn som svikter. En ganske 
allmennmenneskelig og vond erfaring. 
Det er så vi kan kjenne oss igjen, alle vi 
som svikter og blir sviktet. Det motvirker 
ensomhet, at den hellige boken har plass 
til nederlag. Og det stopper ikke der, men 
Peter som sviktet, han blir seinere den 
betrodde som Jesus vil bygge hele kirken 
på! Det er egentlig utrolig, at akkurat han 
som sviktet, ble valgt ut og satset på. Og 
dette påskebudskapet kan vi ta med oss 
hele året: At vi kan gi hverandre tilgivelse 
og nye muligheter, på samme måte som 
Gud gir tilgivelse og en ny start.

KJERSTIN JENSEN

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.

Når hanen galer  
– påskefeiring i kirken og dalen

P
åskeegg, skitur, kryssord, solfak-
tor, påskekrim… påsken består 
av et vell av tradisjoner. I påsken 
flettes alle Bibelens fortellinger 

og bilder sammen med hverdagslivet på 
en rar og morsom måte: Fortellingen om 
henrettelsen av Jesus i Jerusalem, henger 
sammen med påskekrim-boka vi tar med 
på hytta. Fortellingen om det siste måltidet 
Jesus og disiplene spiste, henger sammen 
med lammesteika vi serverer til familiemid-
dag. Graven som åpnet seg, og Jesus som 
gikk levende ut, det henger sammen med 
påskeegget som barna åpner.

Bibelfortellingene er flettet inn i så mye 
av det vi gjør i påsken. En rik kultur som 
vi får del i uten å ha kjøpt en eneste tea-
terbillett, eller møtt opp på kunstutstil-
ling. Påskekulturen fins overalt rundt oss. 
Om vi tror på det fortellingene sier, er 
slett ikke sikkert. Mange av oss pendler 
mellom tro og tvil. Men å gjøre seg kjent 
med rikdommen i tradisjonene og være 
med og gi dem videre, det kan alle gjøre. 

Markusevangeliet kap. 14:
Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten 
kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye 
på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» Men han nektet og 
sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, 
og hanen gol. Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto 
omkring: «Han er en av dem.» Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som 
sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» Men han ga seg 
til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» I det 
samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: 
«Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.

Påsken i Hauketo-
Prinsdal kirke 
Påskeprogrammet vårt lages i sam arbeid 
med Holmlia kirke, og vi inviterer til 
både egne arrangement og felles gudstje-
nester. I tida før påske, samt i stille uke, 
vil begge kirkene huse en utstilling med 
dikt av Trygve Skaug. Hvis du er innom 
både Hauketo-Prinsdal og Holmlia kirke i 
påsken, får du med deg hele utstillingen!

Onsdag 3. april:  
Påskesamling for barnehagene

Onsdag 10. april kl. 17:  
Påskeverksted for små og store

12.-16. april:  
Påskeleir for ungdom – turen går til Bjorli

Søndag 14. april kl. 11: 
Palmesøndagsgudstjeneste i Holmlia kirke

Skjærtorsdag 18. april kl. 11:  
«Påsken i ord og toner»

Langfredag 19. april kl. 11: 
Pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke 

1.påskedag 21. april kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste med påskefest

2.påskedag 22. april kl. 19: 
*Påskegospel i Lambertseter kirke 

Hjertelig velkommen til å delta: I fortellin-
gene, i påskens store drama og i den store 
gleden over at Jesus vinner over døden! 

Velkommen til påskefeiring i kirken!
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vinter er det flere som både har sett og tatt bilder av elgene i 
åsen (jfr. innlegg på fb-siden Grønliåsens venner). Det ser ut til 
at det er tre dyr som har vært sett sammen, en elgku med sine 

to fjorårskalver. Dyrene har blitt sett flere steder, alt fra i nærheten 
av Tårnåsen senter og langs lysløypa nærmere Prinsdal/Hauketo. 

Elgku med kalv i Grønliåsen, januar 2019. 
Foto: Kristin Granum Rosebø

Elg og rådyr i Prinsdal
I fjor omtrent på denne tida skrev jeg om vin-
terfugler i Prinsdal. I år er det en annen dyre-
gruppe som gjør seg gjeldende, i januar har 
det ved flere tilfeller vært observert en  
familiegruppe på tre elger i Grønliåsen.  
Temaet for denne artikkelen blir derfor hjorte-
dyrene vi har i Prinsdal: elg og rådyr.

Både litt skummelt, spennende og morsomt når man plutselig og 
uforberedt kommer tett på de store dyrene i ens nærnatur. 

Det er ikke så ofte det blir rapportert om elg i Grønliåsen, men 
det har vært meldt om dyr eller spor etter dyr relativt regelmessig 
de tre siste årene siden sommeren 2016. Det er likevel litt usik-
kert om vi har hatt en fast bestand av elg i Grønliåsen over tid, 
eller om det mest er dyr som kommer seg over til oss i perioder. 
E6 er en tøff og farefylt barriere mellom Grønliåsen og storsko-
gene i Østmarka, selv for en langbeint elg. Hos oss er mulig-
hetene å komme forbi motorveien dels langs Ljanselva ved 
Skulleruddumpa og dels langs Gjersrudbekken ved Klemetsrud. 
Lenger sør er det en viltovergang sør for Taraldrud. Det er jo 
ellers et ganske stort sammenhengende skogområde på vår side 
av veien, fra Hauketo/Prinsdal i nord, via Fløysbonn til Greverud 
i sør, så det burde absolutt være stort nok for en liten elgstamme. 

Kongeveien    66



I forbindelse med en Masteroppgave ved NMBU på Ås ble vilt-
passasjen på Taraldrud overvåket i en periode fra mai 2009 – 
januar 2010. I den perioden ble det registrert totalt 8 passeringer 
av elg (Strætkvern 2010), men om det var flere elger eller samme 
elg som gikk fram og tilbake forteller ikke rapporten.

Vinterstid er det vanligere enn andre årstider at elgene kommer 
nær mennesker og bebyggelse. I vintre med mye snø er det tungt 
å bevege seg i skogen og det kan være vanskelig å finne mat. 
Brøytede veier/turveier og hager med mer lett tilgjengelig mat 
blir da fristende.

For egen del er det en stund siden jeg så elg i Grønliåsen, men 
jeg husker et par episoder når vi hadde elgfamilier gående hos 
oss helt nord i åsen, ned i 3-kilometeren og ned mot bebyggel-
sen i Øvre Prinsdal. Det sterkeste minnet er fra høsten 2000. Da 
var det en hel familie med to voksne dyr og en kalv som trakk 
nært bebyggelsen ved ungdomsskolen og nord mot Rugdeberget. 
De holdt seg i området i flere uker og gikk bl.a. inn i villaha-
gene i Øvre Prinsdals vei og spiste både nedfallsfrukt og epler 
rett fra trærne. En dag trakk de helt inn mot Hauketo barne-
hage, og oksen hoppet over gjerdet inn i barnehagen. Om jeg 
husker riktig var det ikke barn ute på det tidspunktet, men elgen 
ble uansett raskt oppdaget. Det elgoksen ikke skjønte var at nå 
hadde den gått over streken. Politi/viltnemd ble varslet. Barna 
måtte vente inne mens jegere kom og skjøt oksen på stien bare 
noen titalls meter utenfor barnehagen. Deretter kunne de gå ut 
for å se den store dyrekroppen som etter hvert ble bakset opp 
på et lasteflak og kjørt vekk. Episoden gjorde sterkt inntrykk på 
mange av barna, og flere husker nok dette fremdeles.

I nærnaturen i Prinsdal er rådyr vanlige å se. Det er nok flere 
familiegrupper som holder til i våre områder, selv om de beveger 
seg rundt og kan besøke flere områder i løpet av et par dager. 
De større grøntkorridorene langs elva/bekkene, og inn mot 
Grønliåsen, er trolig de viktigste leveområdene. Men rådyrene er 
ikke redde for å bevege seg inn i bebyggelsen, og de små flek-
kene med 100-metersskoger er tydeligvis nok for å finne skjule-
sted og hvile. I vinter har vi bl.a. hørt om dyr som har spankulert 
rundt på småveiene inne i Rugdeberget borettslag. Hos oss oppe 
på Toppåsen hadde vi i fjor vinter fem rådyr som oppholdt seg 
daglig i skogholtet på nabotomta vår. Der er det et par store trær 
hvor det er litt mindre snø under trekronene og hvor de likte å 
ligge og hvile. I år har de ikke vært innom like ofte, men etter 
den siste ukens store snømengder har de vært her flere ganger. 

Rådyrene, med sine kortere bein, sliter enda mer enn elgene 
i snørike vintre, både med å bevege seg rundt og med å finne 
mat. De trekker derfor ekstra tett innpå oss mennesker. Men 
uredde som de er bruker de bebyggelsen og hagene året rundt 
for å finne lettvint mat. Rådyrene, som oss, setter pris på god 
og enkel hverdagsmat som hverken krever mye tid eller energi å 
ordne. I stedet for å tråle skogen og finne noen knopper her og 
noen urter der, er det komfortabelt med et stort og lett tilgjenge-
lig skafferi av lekkerheter som spises i fred og ro. Alle hage eiere 

i Prinsdal er sikkert godt kjent med det. Stemorsblomstene er 
gjerne de første som får unngjelde hos oss. Utenfor husene i det 
lille sameiet vårt er stemorsblomster ofte det første som blir plan-
tet ut om våren. Vi er glade for hver dag de får stå urørt. Plutselig 
en morgen våkner vi til at hele tunet er blitt raidet, og blomstene 
ved hvert hus er enten spist eller tråkket i stykker. Utover våren 
og sommeren blir tulipaner, rosenknopper og annet godteri beitet 
av. Påske- og pinseliljer, og annet som er giftig nok, får derimot 
stå i fred. Blir vi irritert? Blir vi lei oss? Selvfølgelig, noen ganger. 
Men det er den svært beskjedne prisen vi betaler for å bo nært 
skog og grøntområder, og i en tettstedsstruktur som ikke er altfor 
tett, der det fortsatt er lommer og korridorer av restnatur hvor 
dyrene kan bevege seg. Der vi kan oppleve dyre- og fuglelivet 
både når vi går tur i åsen, på vei til skole og togstasjon, og uten-
for stuevinduet vårt. 

TEKST: ANDERS THYLÉN

Kilder:
Strætkvern, G.O. 2010. Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og under-

ganger langs fire hovedveier på Østlandet. Universitetet for Miljø og 

Biovitenskap.

Rådyr på plenen vår på Toppåsen.  
Foto: Rønnaug Fagervoll

Både skummelt, spennende og morsomt når man plutselig  
og uforberedt kommer tett på de store dyrene i ens nærnatur.
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– Pappa foreslo at jeg, som allerede spilte piano, kunne prøve 
meg på orgel også. Jeg tror han tenkte at det kunne være en fin 
måte å tjene penger på mens jeg var student, fordi organistvika-
rer alltid trengs. Når jeg først lærte å spille orgel, synes jeg det 
var fint å spille på gudstjenester. Jeg har alltid vært glad i gudstje-
nester og salmer. Jeg trives veldig godt i Hauketo-Prinsdal kirke 
og synes dette er en veldig meningsfull jobb, sier Åslaug.
 

LITT OM ORGELETS HISTORIE
”Store norske leksikon” forteller oss at orgelet er et av historiens 
eldste musikkinstrumentene vi kjenner til i dag. Den har siden 
opprinnelsen i antikken forekommet i svært mange varianter. 
Fra siste del av middelalderen har orgelet først og fremst vært et 
kirkeinstrument som spilles på i gudstjenester. Det første kjente 
orgelet ble bygd på 200-tallet f.Kr. og ble laget av Ktesibios, en 
gresk oppfinner, ingeniør og matematiker fra Alexandria.

Åslaug vokste opp på Holmlia og bor nå på Mortensrud sammen med mann og 
datter på ni måneder. Hun har jobbet som organist i Hauketo-Prinsdal kirke siden 
november 2013 og har tidligere lang erfaring fra å jobbe som vikar i Holmlia kirke 
og andre kirker i Oslo. Hun begynte å spille piano da hun var 7 år og det var faren 
som inspirerte henne til å lære å spille orgel da hun var 16 år.

Et ønske om at musikken 
og sangen skal peke på 
Bibelens budskap
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ROLLEN SOM ORGANIST
Organisten skal lede menigheten i sangen og er 
med på å underbygge budskapet som presten 
ønsker menigheten skal sitte igjen med.

 – Jeg er her for å skape fin musikk og for å lede folk i salme-
sangen. Musikken og sangen er med på å gi form til gudstjenes-
ten og understreke gudstjenestens innhold. Derfor synes jeg det 
er viktig å velge musikk som passer til dagens tema og at musik-
ken og sangen jobber mot en større helhet. I en gudstjeneste er 
det ikke jeg som står i fokus, fokuset er mer på gudstjenestens 
budskap, enn på hvem som spiller musikken. Dette er forskjellig 
fra en konsert, hvor musikeren er i fokus og all oppmerksomhet 
er rettet mot deg, sier Åslaug.

VIKTIG DEL AV GUDSTJENESTEN
Musikken snakker til oss på en annen måte enn ord og en guds-
tjeneste uten musikk kunne lett blitt ensformig. Det å synge 
sammen er jo noe helt annet enn å høre på en som snakker, 
mener Åslaug.
 – Jeg synes det er fint å kunne synge sammen i kirken. Musikk 
er noe de fleste har et forhold og som kan snakke til alle uten 
at man trenger å være en ekspert. Gud har skapt musikken og 
derfor ønsker jeg å bruke talentet mitt til hans ære. Å være orga-
nist er ikke bare å spille på gudstjenester, men også i bryllup og 
begravelser. Jeg synes det er fint og meningsfylt å kunne ramme 
inn livets store begivenheter med musikk. Det ble derfor naturlig 
at det var i kirken jeg skulle jobbe, sier Åslaug.

SPENNENDE INSTRUMENT 
Åslaug liker å spille orgel fordi det har veldig mange muligheter 
til å spille mye forskjellig musikk. 
 – Orgelet vi har i Hauketo-Prinsdal kirke er ikke det største som 
finnes, men du kan få mye fin lyd ut av det. Jeg liker også veldig 
godt å spille piano, men instrumentet har ikke de samme klangli-
ge variasjonsmulighetene. Jeg er veldig glad for at jeg spiller begge 
deler fordi jeg liker dem på hver sin måte. Hvis noen skulle bedt 
meg velge, så tror jeg det hadde blitt vanskelig, sier Åslaug.

FORHOLD TIL JESUS
Åslaug har vokst opp i en kristen familie og har gått i kirken så 
lenge hun kan huske. Faren er teolog og moren jobber som kate-
ket i Holmlia kirke. Hun har vært kristen hele livet og tilknytnin-
gen til Holmlia menighet gjorde at hun fikk sin første vikarjobb 
som organist der på videregående. 
 –  Jesus er viktig for meg. Jeg tror at han er Guds sønn og ver-
dens frelser. Jesu oppstandelse er sentral for meg. Det at Jesus 
er sterkere enn døden, gir jeg håp, både for livet her og nå og i 
møte med fremtiden. Etter at jeg har fått barn, har jeg tenkt mye 
på teksten som handler om Jesus og barna. «La de små barn 
komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som 
dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike 
som et lite barn, skal ikke komme inn i det!» Mark. 10, 14–15. 
Dette bibelverset har blitt veldig viktig for meg, sier Åslaug. 

TEKST OG FOT: VERONICA KOFOED

Organisten skal lede menigheten i sangen og er med på å underbygge 
budskapet som presten ønsker menigheten skal sitte igjen med.

Et ønske om at musikken 
og sangen skal peke på 
Bibelens budskap
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GEIRS GEOGRAFI

nordover fra Høgåsveien, på vestsiden av Prinsdal, nær toppen 
av åsdraget nordover, Veien ender i et skogsområde som strekker 
seg nordover til boligfeltet Lerdalstoppen på Holmlia. 

Lenger sør i Prinsdal finner vi Snøggveien, en sidevei østover 
fra Nedre Prinsdals vei. Snøggveien går bratt opp et kort stykke 
før den dreier sørover, parallelt med Nedre Prinsdals vei. Som 
kjørevei ender den blindt, men fortsetter som en meget bratt, 
ikke opparbeidet gangvei østover, opp til Sponstuveien. Den 
ble navnsatt i 1932 og har antagelig sitt navn fordi den utgjør en 
snarvei fra Nedre Prinsdals vei opp til eiendommene i den øver-
ste delen av Sponstuveien. 

Fra øvre del av Sponstuveien fører for øvrig Sponstugrenda 
i en sløyfe østover nesten til Kongeveien og tilbake igjen til 
Sponstuveien; Sponstugrenda ble navnsatt i 1983. Mange av 
tomtene i veien er erstatningstomter til folk som tidligere hadde 
avstått eiendommer til kommunen gjennom ekspropriasjon eller 
frivillige salg andre steder. 

Et større boligområde på østsiden av dalen, nær grensen til 
Oppegård, er Prinsdalsbråten. Området består hovedsakelig 
av terrasseblokker og rekkehus og er oppført av Selvaagbygg. 
Prinsdalsbråten var en tidligere plass under Øvre Prinsdal gård, og 
alle boligene på dette området har adresse til Trygve Strømbergs 
vei, en vei som er oppkalt 1982 etter Hauketo og Prinsdals Vels 
første formann. Veien er en blindvei som fra Nedre Prinsdals vei 
fører i flere slyng praktisk talt helt opp til Kongeveien. 

Ytterligere to veier sør i Prinsdal ble navnsatt i 1932: Høgåsveien 
og Toppåsveien. Høgåsveien går fra Nedre Prinsdals vei og opp 

Spalten denne gangen omfatter de åtte vei-
ene som hittil ikke har vært beskrevet i «Kon-
geveien». Sju av disse veiene ligger sør i Prins-
dal. Den siste, Kollstien, ligger ved Hauketo 
stasjon. I alt har Hauketo-Prinsdal 29 formelt 
navnsatte veier som er omtalt i fem utgaver 
av «Kongeveien»: fra og med nr. 1/2018 til og 
med 1/2019.  

Vi starter denne gang med Kollstien som går fra Nedre 
Prinsdals vei like nord for Hauketo stasjon. Hefra går den 
over parkeringsplassen ved stasjonen og under jernbane-

linjen og vestover til Øvre Ljanskollen. Kollstien ble navnsatt i 1947 
i forbindelse med utbyggingen på Øvre Ljanskollen. Navnet på 
veien bærer preg av dette. Den er meget smal og er uten kjøread-
komst til de øvrige veiene i området. Veiens kanskje viktigste funk-
sjon i dag er som fotgjengerundergang under jernbanelinjen på 
Hauketo stasjon. Biltrafikken på veien er helt minimal og begren-
ser seg til adkomst for et par eiendommer vest for jernbanelinjen.

Midt i Prinsdal går Høydalsveien fra Øvre Prinsdals vei i øst 
til Berglyveien i dalbunnen i vest. Veien har navn etter plas-
sen Høydal som ligger ved krysset med Øvre Prinsdals vei. 
Nede i dalen krysser Høydalsveien først Sponstuveien, så Nedre 
Prinsdals vei ved Prinsdal senter før den ender i Berglyveien. 
Veien ble navnsatt i 1932.

Skausnaret, som også ble navnsatt i 1932, er en blindvei som går 

Veiene i Prinsdal sør

Høydalsveien sett østover fra Prinsdal sentrum. Midt i bildet 
ser vi veien krysse Nedre Prinsdals vei, og i bakgrunnen går 
Høydalsveien skrått oppover mot venstre. Den krysser også 
Sponstuveien før den møter Øvre Prinsdals vei.
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Veiene i Prinsdal sør
til Toppåsen der den krysser Toppåsveien. Høgåsveien fører 
videre ned til Liakollveien som går langs jernbanelinjen på vest-
siden av Toppåsen. Tidligere førte Høgåsveien helt ned til jern-
banelinjen der den gikk i undergang ved den daværende Holmlia 
stasjon og videre frem til den daværende Holmliveien. Dette 
siste stykket er i dag en lite brukt gangvei.

Toppåsveien ender blindt i en snuplass i nord. Herfra går den 
rett sørover, krysser Høgåsveien og fører videre til grensen mot 
Oppegård der den skifter navn til Fjellveien. Både Toppåsveien 
og Fjellveien er navnsatt ut fra beliggenheten langs toppen 
av åsen på vestsiden av Prinsdal. I Oppegård heter dalen 
Ormeruddalen etter gården Ormerud. 

TEKST OG FOTO: GEIR THORSNÆS

Snøggveien sett fra krysset med Nedre Prinsdals 
vei. Midt i bildet dreier veien skarpt til høyre og 
går videre parallelt med Nedre Prinsdals vei.

Skausnaret sett nordover  
fra krysset med Høgåsveien.

Krysset Sponstugrenda/Sponstuveien. Her går 
Sponstugrenda til venstre og kommer tilbake 
igjen til Sponstuveien 350 meter lenger sør.

Krysset Nedre Prinsdals vei/Trygve Strømbergs 
vei, tett ved grensen til Oppegård, jf. skiltet  
med Oslos byvåpen på høyre side av krysset. 
Trygve Strømbergs vei går herfra i flere  
slyng bratt opp til Prinsdalsbråten.

Høgåsveien sett østover fra veiens laveste 
punkt. Midt i bildet ser vi krysset Høgåsveien/
Nedre Prinsdals vei.

Toppåsveien sett nordover på  
sørsiden av krysset med Høgåsveien.  
På bildet ses ett av de mange eksemplene 
på fortetting i Hauketo-Prinsdal.

Hauketo stasjon med Nedre Prinsdals vei i forgrunnen, sett fra 
Hauketo senter. Kollstien fører fra parkeringsplassen til høyre for 
stasjonsbygningen, under jernbanelinjen i den trange undergangen 
som kan skimtes midt på bildet. Eiendommene i Kollstien ligger  
på den andre siden av jernbanelinjen.
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Jeg vil gi deg, o Herre, 
min lovsang 

MIN FAVORITTSALME:

Denne salmen har vært og er livsviktig for mitt kristenliv. Den sier noe om 
å bli en kristen og være en kristen. 

I første vers står det at det er av nåde jeg kan bli en kristen, ikke på grunn av 
mine gjerninger. Guds godhet og kjærlighet er så stor at jeg kan ikke forstå 
dette fullt ut, men hvilken glede å vite det. Og ikke minst takke for gaven.  
For dette er en gave til alle mennesker.

I refrenget står det noe om hvordan jeg skal være som kristen. Gjøre mitt liv 
til en lovsang for deg, og leve hver dag til din ære. Store ord sier du. Ja. Selv 
om jeg ikke alltid får det til, er det godt å vite at Guds nåde er ny hver dag. 
Og takk for det. Jeg trenger den.

I andre vers fortsetter lovsangen og takken. Det gjør godt å lovsynge og 
takke. Det gjør noe med oss.

I tredje vers blir vi minnet på at alle dager er ikke like gode. Vi er ikke lovet 
bare gode dager. Ja, det har jeg merket. Noen dager er ordentlig tøffe. Men 
heter det ikke at det er i motbakke det går oppover? Eller at i motgang blir 
vi sterkere. Eller som mottoet til Kirkens bymisjon ved fjorårets TV-aksjon: 
Mindre alene sammen. Fellesskap. Våge å snakke om tro, tvil og utfordringer 
i livet. 

Denne salmen gir meg kraft og styrke i hverdagen. Takk og lov.

I neste nummer av Kongeveien utfordrer jeg Tove Saghaug til å komme med 
sin favorittsalme.

HELGE FJELDSTAD

JEG VIL GI DEG,  
O HERRE,  
MIN LOVSANG 
Norsk salmebok nr 383

TEKST OG MELODI: CHRISTER HULTGREN
O: PER HAGEN
 
1 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang,
jeg vil takke deg med mine ord,
for din nåde som er uten grenser,
og for godhet og kjærlighet stor.

Ref.: 
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære!

2 Ingen annen er verdig den sangen.
Bare du, Herre, eier min sang,
og i himlen skal lovsangen lyde
til din ære en evighet lang.

Ref.: 
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære!

3 Og om sangen iblant skulle stilne
og forstyrres av uro og strid,
Herre, åpne på ny mine øyne,
så jeg ser at hos deg er min fred.

Ref.: 
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære!

Helge Fjeldstad 
Helge Fjeldstad, 63 år, gift og har  
4 barn og 8 barnebarn. 

Jobber nå som gravferdskonsulent 
i Wang begravelsesbyrå. 

Bodd i Prinsdal i 40 år. 
norsk  
salmebok 2013
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LEIE AV PRINSDAL 
VELHUS til møter, kurs,  
kulturaktiviteter og selskap.
Det er ledige onsdager og torsdager til møter, kurs 
og kulturaktiviteter våren 2019. Det er noen ledige 
weekender fram til sommeren. 

Velhuset er stengt i påskeferien og pinseferien. Det 
er ikke utleie i juli pga vask og vedlikehold. 

Velforeningens medlemmer, lokale foreninger og 
beboere i Hauketo/Prinsdal-område prioriteres for 
utleie. Forespørsel om leie sendes på SMS til 965 
01 010 til bookingen som har oversikt over utleie. 
Vi kan ikke ta forespørsler og bestillinger på face-
book eller private E-poster og telefoner.  Husk å 
oppgi navn, adresse og dato for ønsket leie og du 
kontaktes. Anonyme henvendelser besvares ikke. 

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.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og interesserte. 

Årsmøtet varsles i Kongeveien, på facebook og i brev 
til betalende medlemmer.

Årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene i posten 
2 uker før årsmøtet.

Hver husstand som har betalt medlemskontingent 
for 2018 innen 31.12.2018, som annonsert i Velnytt 
november 2018, har forslagsrett og stemmerett på 
årsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett.  
Jf vedtektene. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må leve-
res skriftlig til Velforeningens postkasse (ved siden av 
inngang til Velhuset) eller sendes på E-post til  
hauketo.prinsdal.vel@gmail.com innen 14.03.2018.

Gjester på dette årsmøtet er biolog Anders Thylèn 
og fotograf Inger Johanne Aag som forteller i ord og 
bilder om flora og fauna og historikk om enga i Øvre 
Prinsdal. Våren 2019 vil det ble satt opp en informa-
sjonstavle på enga nær standsplassen om dette tema.

Det blir enkel servering. 

Saksliste for Årsmøte:

1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

 Konstituering

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsberetning for 2018

4. Regnskap 2018

5. Arbeidsplan 2019

6. Innkomne forslag

7. Opprette og organisere Velhuset som en stiftelse

8. Valg av nytt styre for Velforeningen  
v/valgkomiteen

Hilsen

Liv Jorunn Eriksen Svein Myhre

styreleder   nestleder

ÅRSMØTE
FOR HAUKETO OG PRINSDAL VELFORENING 

TORSDAG 23. MARS 2019  
KL 18.30 I PRINSDAL VELHUS
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Hauketo skole feiret nylig 50-årsjubileum, og 
inviterte til åpent hus for alle elever, foresatte 
og andre interesserte. Vi fikk et flott inntrykk  
av elevene, ulike aktiviteter og skolens rom  
og moderne IT-utstyr.

Rektor ønsket velkommen, og en proff drama- og dansefor-
estilling dro det hele i gang. Her var det (i hvert fall tilsy-
nelatende) kule mot ukule gjenger som ble gode venner 

til slutt. Deretter kunne alle gå fritt rundt i bygget og se på ulike 
aktiviteter, blant annet klimadebatt, bygging av tekniske model-
ler og kjemiforsøk, hvor væsker av ulike farger skulle blandes 

sammen i reagensrør. Kongeveiens reporter hadde sett sånt på 
TV og valgte å holde seg så langt inn mot veggen som mulig. 
Heldigvis visste elevene og ikke minst læreren hva de gjorde. 

Lenger bort i gangen spilte et elevband en perfekt «Knocking on 
heaven’s door», og vi fikk også med oss en video med tidlige-
re rektor og lærere som diskuterte nybygget. Det var nok noen 
rom de ville hatt litt større, men totalt sett var de veldig fornøyde 
og også imponert over hvor godt det har holdt seg. Kongeveien 
rundet av en fin kveld med god suppe, kaker og saft i elevkanti-
nen. Bra jobbet av en sprek 50-åring!

TEKST: KNUT SANDAL

FOTO: TERJE TØRRING

SPREK 50-ÅRING!

>

tomt här...

HAUKETO SKOLE:



Som ny rektor på Hauketo 
skole i et år skolen fyller 50 år 
ble det naturlig å ha et intervju 
med Joachim Hirsch. Som  
det går fram i en annen artik-
kel feiret skolen sitt 50-års- 
 jubi leum med åpen dag  
15. november i fjor.

Hvorfor ble du lærer Joachim Hirsch?
– Min motivasjon lå i det at jeg 
kunne være med å forme fremti-

dens borgere. Jeg møter fantastiske men-
nesker, elever og lærere. Til elevene vil jeg 
gi noe til både hode og hjerte. Være med 
på å gjøre dem til gangs samfunnsmennes-
ker. Som lærere skal vi være rollemodeller 
for elevene.

– Hvorfor ble du rektor på Hauketo skole?
– Jeg har hatt lederfunksjoner på flere 
skoler i Oslo, og dermed også mindre 
undervisning. Da det ble aktuelt med jobb 
her og kom til samtale så jeg en skole som 

så flott ut og som må være en av de flot-
teste skolen i Oslo. En skole som var veldig 
godt lagt til rette for både elever og lærere.
Vi har en profesjonell skole og profesjonelle 
lærere. Læreren samarbeider tett.
 – For meg som skoleleder er det viktig å 
være synlig for alle elvene. Enten ved besøk 
i klassene, eller ved å møte elevene når de 
kommer til skolen om morgenen.
 – Skolen sier i sin Handlingsplan at alle 
elever og ansatte på Hauketo skole skal 
oppleve et godt læringsmiljø uten å bli 
utsatt for krenkende atferd eller mobbing. 
Alle elever på Hauketo skole møter trygge 
voksne som behandler elever med respekt 
og vilje til å legge skolehverdagen til rette 
for å skape lærelyst og nysgjerrighet. Dette 
er den viktigste utfordringen for alle ansat-
te, da trygghet og trivsel bygger grunnlaget 
for læring ot utvikling. Vi er opptatt av at 
alle elever kan utvikle seg faglig og sosialt 
med riktig støtte fra oss voksne. 

U-22
Hirsch forteller at skolen er en del av et 
prosjekt U-22 sammen med flere ungdoms-

skoler i Oslo. 
 – Hovedmålet i U22 er at flere elever 
skal fullføre og bestå videregående opplæ-
ring. Dette skal vi få til ved at å sikre at alle 
elever utvikler seg faglig og sosialt, minske 
skolefravær, øke skolemotivasjon og elev-
ens medvirkning, skape et trygt skolemiljø 
for alle og sikre gode tilbakemeldinger i fag 
og på elevens ferdigheter. 
 – Gjennom prosjektet skal elvene opple-
ve en skole som tryggere og varmere. Skal 
styrke og bedre motivasjonen til elevene, 
som for noen er dalende. Grep gjøres for 
å gjøre skolen hyggeligere å være på, også 
utover skoletiden.  Aktivitetstilbud av for-
skjellig art utvikles. Frokost blir servert hver 
morgen tre ganger i uka. 
 – En litt dalende motivasjon hos noen, 
og fravær ønsker vi å forebygge på denne 
måten. Fraværet arbeider vi med skal bli 
mindre. Minsket fravær vil føre til bedre 
deltagelse i den videre skolegangen.
 – Her er miljøarbeidere som er ansatt 
en viktig faktor. De følger opp de som ikke 
møter. I denne sammenheng er det viktig 
med god kontakt med hjemmene. Den er 
meget bra. Vi møter mange engasjerte for-

En stolt rektor
>
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DET LOKALHISTORISKE HJØRNET

av Tore Burud

• Joachim Hirsch
• 41 år
• Bodd i Oslo hele livet
• 2 barn– 7 og 10 år
• Bor på Nedre Bekkelaget
• Lærer fra Høyskolen i Oslo
• Studerte sosialpedagogikk på 

høgskolen i Østfold
• Mastergrad i skoleledelse ved BI
• Hatt lederfunksjoner på flere 

skoler i Oslo de siste 10 årene
• Fungerende rektor på Hauketo 

skole fra 2018

Dette bilde er fra 1957, og 
er Hauketo Idrettsforenings 
første klubbhus. Kloss inntil 
skibakken ved fotballbanen. 
Premieutdelingen foretas 
av Arne Christensen, Sverre 
Brustad og T. Rosenvinge. 
Han som får pokal som 
vinner av guttehopprennet 
er Bjørn Burud. 

eldre. Det er viktig at skolen er synlig for 
alle på Hauketo og Prinsdal.

Samarbeid med elevene
– Vi opplever at det er høy trivsel blant 
elevene. Dette inviterer skolebygningen 
og engasjerte lærere til. Der er et aktivt 
Elevråd også en viktig deltaker. Det har 
skolen. De skaper aktiviteter både i frimi-
nuttene og etter skoletid. Også viktig i bli 
tatt med på råd, la elevene få medvirking.

– Du leder en stor bedrift?
– Vi er 330 elever og over 50 ansatte, 
og en stor eiendom. Å følge opp disse er 
påhviler meg et stort ansvar. Vi har et stort 
budsjett som vi må forholde oss til. Som 
rektor og leder er Hauketo skole et fanta-
stisk sted å være. Gleder meg over elevene, 
mine ansatte og få lov til å arbeide i denne 
bydelen.

Kongeveien ønsker rektor Joachim 
Hirsch lykke til med sitt arbeide og lede 
Hauketo Skole videre inn i nye 50 år.

TEKST OG FOTO TERJE TØRRING

En stolt rektor foran elevenes kopi 
av Pablo Picassos maleri Guernica. 
Det er et maleri som gir en kunst-
nerisk fremstilling av den nazi-
tyske bombingen av den baskiske 
byen Gernika med 24 deltakende 
fly, den 26.  april 1937.

Hege og bikkja «Nikko» og jeg passerte  
«Eikekrysset» på vår treningsvei. Et av over  
tretti stedsnavn i Grønnliåsen, sånn som  
«Revekløfta» «Dønhaugen» og «Solkollen». 

Hege og «Nikko» småløp med lette hopp  
– mens jeg kravla bak i en giktbruten kropp.  
Langs Grytebekken og ned langs ei sti,  
og der møtte vi Berit og hun var ikke blid  
– stakkars hun savna bikkja si. 

«Mina» forsvant ved «Jettegryta» et sted  
– og nå hadde mamma'n ingen fred.  
Men, så fra intet og fra syd kom «Mina» med rolige skritt. 
Og Berit fikk gledestårer på kinnet sitt.  
Det er utrolig hvor glad du kan bli i dyret dittl 

TORE BURUD

Her bygges nytt klubbhus. Det 
er første juledag 1975. I dag er 
TINKENs treningsstudio der. Det 
lille huset i bakgrunnen var skole-
hagens redskapsbod.

Og her vi samme sted i 1980. Ennå 
intet Tennishus bak i skogkanten. 

KONGEVEIEN FOR 
30 ÅR SIDEN

Rektor  
Joachim Hirsch

> FAKTA
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Camilla Halse og Helge 
Fjeldstad bor begge 
i Prinsdal. De jobber i 
samme bransje, og er i 
nærkontakt med døden 
til daglig. De er viktige 
medmennesker i møte 
med sorg og krise.
 
– Å fortelle om hvor du jobber, det er ikke 
det første du gjør i selskap, sier Camilla 
om jobben i begravelsesbyrået. – Folk 
blir gjerne litt overrumplet, de var kan-
skje ikke forberedt på å snakke om døden 
akkurat da. 
 – Nå vet jo de fleste i omgangskret-
sen min hvor jeg jobber, supplerer Helge, 
men jeg tar aldri initiativ til å snakke om 
jobben. Du må være litt ekstra forsik-
tig med hva du sier, for du vet ikke hva 

slags erfaringer de du møter har. Og du 
kan ikke slenge rundt deg med lettvinte 
morsomheter!

Gode tilbakemeldinger
Det å jobbe i begravelsesbyrå er et spesi-
elt yrke, og de fleste av oss har heldigvis 
bare nærkontakt med dette arbeidet noen 
få ganger i livet. Mange kan tenke at det 
virker tungt og dystert å skulle jobbe så 
tett på døden hver dag, men både Helge 
og Camilla blir ivrige og engasjerte når de 
snakker om det daglige arbeidet.
 – Dette er jo en kjempejobb, vi får 
gjøre noe meningsfullt som virkelig betyr 
noe for folk, sier Helge. Det er mange 
av dem vi møter som sier at de er glade 
de ikke har jobben vår, men at vi gjør en 
veldig bra jobb. Mange er flinke å gi til-
bakemeldinger, og gir uttrykk for at det 
er godt å snakke med oss. Selv begyn-
te jeg i Wang begravelsesbyrå etter å ha 
vært lærer i 30 år. Jeg opplevde at det 
ble stadig mer rapportering i skolen, og 

Sorg og glede  
er nærmere hverandre enn vi tror

at det ikke var den typen lærer jeg ville 
være. Jeg savner elevene, men føler at 
jeg fortsatt får brukt mye av det jeg lærte 
i skolen. Begge steder handler det om å 
være et medmenneske!

Respekt for livet
Også Camilla har bakgrunn fra en helt 
annen bransje, men fikk lyst til å prøve 
seg i begravelsesbyrå.
 – Jeg er egentlig utdannet barneplei-
er, og jeg har jobbet både på sykehjem 
og i hjemmetjenesten. Jeg hadde jobbet 
med å følge opp folk som skulle dø, enten 
det var på sykehjem eller hjemme, og 
jeg hadde litt erfaring med stell av døde. 
Tanken på å jobbe i begravelsesbyrå 
vokste gradvis fram, og til slutt tok jeg mot 
til meg og ringte og spurte etter jobb. Etter 
en liten stund fikk jeg telefon med tilbud 
om å komme på jobbintervju. Det er utro-
lig spennende å jobbe med livets gang 
og med livets store utfordringer, og det 
bor nok både en psykolog og en filosof i 
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meg. I begravelsesbyrået har jeg et særlig 
ansvar for barnesakene, oftest er det barn 
som dør ved fødsel eller like etterpå. Det 
er krevende, men også veldig menings-
fullt. Det at en familie i krise kan få føle 
en trygghet midt i det vonde som har 
skjedd, det er det fint å kunne bidra til.

Helge er enig i at det er meningsfylte opp-
gaver de står i.
 – Det å være på hjemmehenting, er 
veldig spesielt, sier han. Da er man en av 
de første som kommer til hjemmet etter at 
noen er død, og man kommer tett på folk. 
Det er utrolig viktig at alt blir gjort med ro 
og verdighet. Og det er ofte en situasjon 
der jeg føler meg veldig heldig, som får ha 
en så viktig rolle.
 – Når et barn blir født, kjenner de 
fleste av oss en stor respekt for livet. Og 
litt av det samme er det når noen går ut 
av livet, en kjenner på respekt og tar ikke 
lett på det, understreker Camilla.

Bruke hele følelsesregisteret
– Dette er en jobb der du får brukt hele 
følelsesregisteret, sier Helge. Før tenkte 
jeg at sorg og glede var langt fra hveran-
dre, men det er ikke nødvendigvis mot-
poler. Sorg og glede er mye nærmere 
hverandre enn folk tror, og i møte med 
sørgende familier kan vi dele både gråt  
og latter. 
 – Ja, sier Camilla, folk deler utrolig 
mye, og det er stort å få ta del i en hel 
livshistorie. Selv om jeg aldri har møtt 
den døde i levende live, kan jeg føle at 
jeg kjenner vedkommende ganske godt. 
Det er veldig mye fint med denne jobben, 
men det skal også sies at vi kan bli slitne 
og utladet. Noen dager er jeg helt tømt, 
særlig hvis det har vært mange kompli-
serte saker. Da trenger jeg en pause og få 
muligheten til å hente meg inn. Jeg tenker 
nok mer enn andre på hvor heldig jeg selv 
har vært i livet, jeg blir takknemlig. Og 
selv om det kan være tøffe oppgaver å stå 
i, er jeg veldig stolt av yrket mitt!

TEKST OG FOTO KJERSTIN JENSEN

Lions Club Oslo/Hauketo 
fylte 50 år 13. januar 2019 og 
på selveste jubileumsdagen 
spanderte de på Dalens 
befolkning, en Jubileums-
konsert med Oslo Brigade-
musikk. Leder i Lions Oslo/
Hauketo, Tom Thoresen, 
ønsket varmt velkommen 
til konserten som ble holdt i 
Hauketo-Prinsdal kirke.

Oslo Brigademusikk som ble 
grunnlagt i 1986, var med 
original besetning for slike 

orkestre, kledd i stilige uniformer og 
mange av instrumentene var av gammel 
årgang. Jan Eriksen ledet konserten ele-
gant og krydret den med små historier 
mellom numrene. 
 Og for et repertoar! Her var feien-
de marsjer fra både Sverige, Italia og 
Østerrike, men selvsagt flest av vår egen 
Oscar Borg. Her var valser og nasjo-
nalromantisk musikk og et som het 

«Amerika-Norge» der både Ja vi elsker 
og den amerikanske nasjonalsangen var 
flettet inn.
 Og for en vellyd! Musikken klang 
godt i kirkerommet og var både velspilt 
og festlig for alle som liker denne type 
musikk. 
 Men typisk for Lions, så hadde de 
mer på hjertet enn bare musikk. Med 
raus hånd delte Vera Østenheden ut 
jubileumsgaver fra Lions Oslo/Hauketo 
til to aktiviteter for barn som ofte gleder 
oss med sin musikk. Den ene gikk til 
Prinsdal skolekor og den andre gaven 
gikk til Prinsdal skolekorps. 
 I pausen ble det servert god kringle 
og kaffe med tid til en prat med både 
kjente og ukjente. Konserten ble avslut-
tet med marsjen «Den norske løve» av 
Oscar Borg og Einar Bjerke takket av på 
alles vegne.

Takk til Lions for konserten, men også 
takk til Oslo brigademusikk med sin 
dirigent Jan Eriksen. Sånt gir mersmak!

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: SVEIN MYHRE OG SVEIN-ERIK SKIBREK

Jubileumskonsert 
Hjemme-henting er en 
situasjon der jeg føler 
meg veldig heldig, som 
får ha en så viktig rolle.

Sorg og glede  
er nærmere hverandre enn vi tror

Oslo Brigadeorkester  
i Hauketo-Prinsdal kirke.

Glade representanter for skolekor og korps mottar 
jubileumsgavene.

Hornister på gamle instrumenter.

LIONS CLUB  
OSLO-HAUKETO50 ÅR
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Som innflytter, var det spennende 
å flytte fra Lakkegata på Grønland 
og «ut på landet». For meg var 

landet der det ikke var trafikkstøy og trik-
ker rundt hjørnet.

Til Toppåsveien 54
Vi flyttet inn i nybygget tomannsbolig i 
Toppåsveien 54, sammen med familien til 
min onkel. Den gang kjentes det langt å 
gå for en førsteklassing barneskolen. Det 
manglet visst noen få meter på å kunne 
få skoleskyss. Da jeg kom til 2.klasse, var 
det ikke klasserom nok, så vi fikk skoleå-
ret nede på Vellet. Der gikk fetteren min 
også det året. Vi delte dagen i to puljer. 
Hver onsdag kveld var det kino der nede. 
Husker godt at vi noen ganger klarte å 
snike oss inn på voksen cowboyfilm ved 
å krype under luka når andre betalte for 
seg. Fikk sett «Ni liv» med Jan Baalsrud, 
det var tøft. 

For noen måneder siden, lå 
følgende epost i boksen min: 
«Jeg fikk lese Kongeveien 
hos min mor på Ammerud-
lunden sykehjemmet, der hun 
er siden i sommer. Jeg fikk 
en tanke i hodet. Kunne jeg 
bidra med litt gammel histo-
rie som kanskje ikke har vært 
framme tidligere? Jo jeg ville 
prøve!» Her er Odd Egil  
Larssons historie.

Alltid liv i Prinsdal  
på 50- og 60–tallet!

I skolekorpset
Så ble jeg med i skolekorpset og fatter’n 
kjøpte en klarinett til meg. Husker godt at 
den kostet 500 kroner. Det var nok mye 
penger i 1959! Det var av de første klari-
nettene i korpsets historie. Noen år senere 
ble jeg også med i første gruppa med sak-
sofoner. Jeg tror det var i 1962 at vi dro på 
den første utenlandsturen, som var rund-
tur i Tyskland. Her spilte vi i tysk radio. 
Sendingen fikk vi høre etter at vi kom 
hjem igjen.

Tøffe tider
Barne- og ungdomstiden var til tider tøff. 
Vi hadde kriger mellom prinsdalsungdom-
men og oss som bodde på Toppåsen med 
kamper med spretterter oppe ved skyt-
terbanen. Ammunisjonen kunne være 
murstein skutt nedover åsen med syk-
kelslanger, spent opp mellom to trær. 
Huff, det var tider. Jeg husker vi kastet en 

Odd Egil i 2. klasse på Velet i 1957. I skapet bak lå 
filmrullene og apparatet til onsdagskveldene. 

Mor tar bilde mens min 
søster Berit og min far 

Alf er med. 
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av gutta i klassen uti bekken oppe ved 
Gården i Prinsdal. Dagen etter dukket han 
ikke opp i klassen. Da ble vi redde – for 
hva hadde skjedd? Et par dager senere 
kom han tilbake og fortalte at han hadde 
slått seg hardt og fått «vann i kne». Ellers 
drev vi og utforsket 1000-metern, en 
grotte øverst inne i Berglyveien og holdt 
til i noe vi kalte Nøtteskogen. 

Flest radialer på TV-antenna
Vi var de første som hadde skolepatrulje 
nede i veikrysset ved Vellet og vokste opp 
med en tid der alt skulle prøves. TV’n kom 
og vi var nr. 2 på Toppåsen som kjøpte. 
Men det stoppet ikke der for kampen om 
å få inn Sverige var stor! Det gjaldt å ha 
flest radialer på antenna. Vi hadde høy 
stang og 14 radialer og fikk inn Sverige og 
noen ganger Danmark! Da kom naboer 
på besøk, gjerne på lørdagskvelden og vi 
barna måtte sitte på gulvet når stua var full. 

Glatte veier
Om vinteren strødde de bare av og til 
sand på veien. Dette gjorde at alle brukte 
sparkstøtting til og fra der de skulle. 
Salt var ikke kommet på veiene den 
gangen, heldigvis. En sommer fylte de 
igjen Dompa, ja vi husker da «Dompa» 
– i bunnen av Høgåsveien fra Nedre 
Prinsdals vei? Rundt 1960 var den svært 
dyp og gikk helt ned til bekkeleiet. Mange 
ganger måtte mannfolka beordres ut av 
for å dytte bussen, slik at den kom opp 
på den andre siden. Ja det hendte ikke 
bare der, for piggdekk fantes nok ikke. 
Og bussholdeplasser? Ja, de byttet plasser 
oftere enn vi barna fikk bade i varmt vann 
hjemme. På noen år flyttet de holdeplas-
sen 5 ganger midt på Toppåsveien. Vi var 
egentlig heldig for vi vi bodde mellom 
dem alle. Aldri lenger å gå enn maks 
100meter. Husker at det var forslag på 
nedleggelse av kjøreruta opp til oss. Da 

mannet alle beboerne seg opp, og vi fikk 
beholde bussen vår! 

Prinsdal for alltid med  
i våre minner
Vi får aldri tilbake tiden fra 50 og 
60-tallet. Alt hadde sin sjarm, og takk 
for det! I dag bor jeg i Mysen i Østfold 
og har planer om å flytte nærmere barn 
som bor nord for Oslo. Dermed er vel 
fremtidens bolig ikke så langt unna dem. 
Min mor flyttet fra seniorboligene ved 
siden av «Låven» nå i sommer og er på 
et sykehjem i Oslo. Prinsdal er for oss et 
tilbakelagt sted, men for alltid med i våre 
minner.  

TAKK FOR OSS!

TEKST OG BILDER: ODD EGIL LARSSON

Vår skoleklasse i 7. klasse med lærer 
Bjørnulf Bernhardsen. Noen som kjen-
ner seg igjen?

17. mai-toget gjen-
nom Dalen. Her er 
Rune Solberg som 
bodde over buss-
garasjen og meg 
nærmest. 
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SMÅNYTT

Tre vise menn
Søndag 6. januar var det fest i kirka. 
Mange små og store med fikk møte de 
Hellige-tre-konger. De fikk vandre med 
kongene gjennom kirken ledet av stjernen 
og kom etter hvert fram til stallen hvor 
Jesus-barnet lå. De vise menn overbrag-
te sine gaver, fortalte og svarte på gode 
spørsmål fra barne. 
 Og til slutt var det gang rundt juletreet. 

– I en samtale Kongeveien hadde med  
styreleder i Hauketo/Prinsdal Velforening, 
Liv Jorunn Eriksen ble det spurt om skal 
Velhuset nå selges?
– Ja, det er dessverre slik at velhuset må 
selges. Det er med tungt hjerte at vi for-
slår det.Det er ikke lenger økonomisk for-
svarlig å drifte velhuset. Inntektene står 
ikke til utgiftene. Velhuset har i mange år 
vært utleid for det meste til private selska-
per i weekenden, men lite utleid til orga-
nisasjoner. Velhuset ble bygget for 85 års 
siden som et grendehus eller samfunns-
hus, og her var det i mange år stor kultu-
rell og sosial aktivitet i Velhuset.
 – Tidene har endrer seg og i dag er det 
andre krav og behov. Foreninger har sagt 
at leia er for dyr for deres bruk av vel-
huset. Styret har redusert noe på leie til 
noen foreningsaktiviteter, men inntjenin-
gen er for liten i forhold til utgiftene.

– Å drifte et hus som Velhuset er 
krevende?
– Huset krever etter hvert større vedlike-
hold og reparasjoner. Velhuset må ha en 
annen driftsmodell enn dagens. Det må 
drives forretningsmessig. En velforening 
ligger under frivilligheten og alt arbei-

det med Velhuset i dag er frivillig arbeid 
på fritida. Et styre av frivillige har ikke 
kunnskap og ressurser som må til for en 
ansvarlig drift. Styret i en velforening har 
helt andre oppgaver enn å drive utleie av 
selskapslokaler. Andre vel har gjort om 
sine velhus til stiftelser eller aksjeselskap. 

– Hva skjer nå videre?
– Derfor anbefaler vi årsmøtet å selge 
velhuset. Pengene fra salget vil gå til en 
stiftelse som skal finansiere tiltak for å 
bedre bomiljøet i Hauketo og Prinsdal. 
Opprettelse av stiftelsen vil også foreslått 
vedtatt på årsmøtet.

– Arbeidet i Velforeningen påvirkes ikke av 
at huset blir solgt?
– Velforeningen vil fortsette sitt arbeid og 
vil få mer tid til å ivareta de oppgavene 
en velforening skal gjøre. Vårt nærmiljø 
er fortsatt under forbedring, utvikling og 
utbygging. Kommunen har innført med-
bestemmelse i byggesaker, så vi kan være 
med å delta i utviklingen av vårt nærmiljø.  

Er du ikke medlem, bli medlem og vær 
med i prosessen utfordrer Liv Jorunn 
Eriksen til slutt i samtalen. 

VELHUSET SELGES

Kongeveien har tidligere omtalt forslag om 
forlengelse av trikketraseen fra Ljabru til 
Hauketo. Utkast til kommuneplan har nå 
vært til behandling i bystyret. På møtet 
30. januar vedtok et flertall at det foreslåt-
te tiltaket «trikk Ljabru-Hauketo» endres 
til «styrket kollektivforbindelse Ljabru-
Hauketo». Det synes dermed som trikken 
vil snu på Ljabru i all overskuelig framtid. 
Vi antar at styrket kollektivforbindelse vil 
innebære styrket busstilbud, og at Ruter 
vil komme tilbake til gjennomføringen. 

TEKST OG FOTO: KNUT SANDAL 

Trikkestopp

Onsdag 10. april arrangerer vi 
påskeverksted i Hauketo-Prinsdal 

kirke kl. 17.00– 18.30
 

Vi starter med å spise pølser, og så blir det  
verksted hvor man kan lage noe fint! Ta med 

en voksen som kan hjelpe til litt :)
På slutten av verkstedet blir det en vandring 
hvor vi smaker, kjenner på og hører om det 

som skjedde i påsken. 

Pga maten er det viktig å melde seg på!
Påmelding til Susanne på e-post sd272@kirken.no 
eller tlf 40814154. Det koster kr 30 for mat og kr 50 
for verksted (per pers), og det kan betales på Vipps 
eller kontant når man kommer. Påmeldingsfrist: 9.4
Alle barn er velkommen, men vi sender en spesiell 

invitasjon til 4, 5-og 6-åringer.
  
 Velkommen til påskeverksted og vandring! 

Med vennlig hilsen oss i Hauketo-Prinsdal kirke.

Trikken snur på Ljabru, og det 
vil den fortsette med!

PÅSKEVERKSTED
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OPPSLAGSTAVLA

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.

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 
kirkekaffen? 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

Hyggetreffet i Hauketo-
Prinsdal Kirke 
Den andre tirsdagen i måneden er det hyggetreff i menighets-
salen, med god mat, loddtrekning, underholdning og god tid  
til å prate. Ta gjerne med en premie til loddtrekningen. 

Velkommen til hyggetreff fra kl 11:30-13:30 på disse datoene:

Tirsdag 12. februar, kl. 11:30-13:30 
Tore Burud forteller fra Prinsdal. Loddtrekning og allsang.

Tirsdag 12. mars, kl. 11:30-13:30  
«I Mesterens fotspor 2000 år etter» ved Svein Erik Skibrek.  
Loddtrekning og allsang.

Tirsdag 9. april, kl. 11:30-13:30 
Kateket Eivind Hildre Spilling forteller fra arbeidet sitt  
med ungdom.Loddtrekning og allsang.

Tirsdag 14. mai, kl 11:30-13:30 
Bursdagsfeiring! Vi feirer alle som har fylt eller fyller runde år 
dette semesteret med kake, god mat og underholdning. Sokne-
prest Kjerstin Jensen kommer, og kantor Åslaug H. Lervåg spiller. 
Påmelding for bursdagsbarn til diakon på tlf 40814154 eller mail 
sd272@kirken.no

Tirsdag 11. juni kl 11:30-13:30 
Grillfest på kirkebakken. Bente Midtsveen spiller trekkspill. 

Hjertelig velkommen til Hyggetreff!

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

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.

Rent vann er en menneskerettighet!   
Bidra til at flere får rent vann! 

Har du lyst å bidra til en god sak og bli bøssebærer? 
Ta gjerne kontakt med oss, sd272@kirken.no

Her i Dalen! 9. april kl 17-19.
Konfirmantene deltar!

Ta godt imot bøssebærerne våre!

Bøsseaksjonen
til inntekt for



SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Bartimeus var blind. Da Jesus kom forbi, ropte 
Bartimeus til ham, og 
Jesus ga ham synet tilbake.

Tegninger: Kari Sortland

De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet under?

I rutenettet 
under har vi gjemt ti jentenavn. Navnene står fra 
venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne 
alle sammen?

En turist kom til 
Bergen på en regnværsdag. 
Han spurte en gutt som 

gikk forbi:
– Si meg, regner det alltid 

her? 
– Eg vet’kje, svarte gutten, 

eg e bare elleve år.

Audun hadde 
begynt i første klasse 

og skrøt til læreren sin:
– Pappa og jeg vet alt!

– Javel? Hva heter hoved-
staden i Mongolia, da?

– Det er det pappa
 som vet.

J A K A L I T E A

U M U L I E I E M

V Ø L P N V R M A

S M E I N I I M K

I S A B E L L A O

R O T E A D Y K K

I F A T U E K N O

L I N O R A M A L

S E N K V S A S I

Finn 10 jentenavn!

Vitser
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

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

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

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.
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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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MARS
Søndag 3. mars kl. 11:  
Familiegudstjeneste med karneval. 
Fastelavnsris og pinjata på kirkekaffen. 
Fastelavnssøndag

Søndag 10. mars kl. 19.30:  
Kveldsmesse med sanger fra Taizé. Stillhet 
og ettertanke ved starten av fastetiden. 
Prinsdal Sangeri deltar

Søndag 17. mars kl. 11:  
Gudstjeneste med skriftemål

Søndag 24. mars kl. 11: 
Solidaritetsgudstjeneste med fokus  
på Kirkens Nødhjelp-aksjonen. Sjibbolet 
Ten-sing deltar.

Tirsdag 26. mars kl. 17:  
Pastamesse. En kort gudstjeneste i barns 
høyde, med pastamiddag etterpå

Søndag 31. mars kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd 
 

APRIL
Søndag 7. april kl. 19.30:  
Kveldsmesse med bønnevandring  
og nattverd

Palmesøndag 14. april kl. 11:  
Felles gudstjeneste i Holmlia kirke,  
med palmeopptog opp kirkebakken 

Skjærtorsdag 18. april kl. 11:  
«Påsken i ord og toner». En gudstjeneste 
med nattverd og påskepoesi

Langfredag 19. april kl. 11: 
Pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke 

1.påskedag 21. april kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste med nattverd

Søndag 28. april kl. 11:  
Gudstjeneste «for hjemvendte påske-
turister». Prinsdal Sangeri deltar

Tirsdag 30. april kl. 17:  
Pastamesse. En kort gudstjeneste i  
barns høyde, med pastamiddag etterpå.

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

LIVSHJULET
GRAVFERD
Brit Helen Mucia 16/11-2018

Hjørdis Løken 21/11-2018

Svanhild Clausen 6/12-2018

Reidun Eden 7/12-2018

Reidar Magneshaugen 13/12-2018

Rolf Andersson 14/12-2018

Lars Petter Nesvold 21/12-2018

André Kynningsrud Størbu  2/1-2019

Arne Wiker 23/1-2019

Leif Myrvold 23/1-2019

Tore Helge Abrahamsen 23/1-2019

Knut-Erik Holm Haug 11/2-2019

Thor Nordam 15/2-2019

 

 

3. mars  Gunnar Kagge 
10. mars  Jone Stødle 
17. mars  Ragna Dahlen 
24. mars  Eivind Arnevåg 
31. mars  Espen Andreas Hasle 
7. april  Tore Laugerud 
14. april  Åge Haavik 
22. april (2.påskedag)  

Anne Grethe Listrøm (nattverd) 
28. april  Dag Auli 
5. mai  Sunniva Gylver 
12. mai  Per Anders Nordengen 
19. mai  Henrik Syse 
26. mai  Liv Hegle 
30. mai (Kr.himmelfartsdag) Familiedag 

Silje Kivle Andreassen 
10. juni (2.pinsedag) Øystein Larsen 
16. juni  Morten Holmqvist 

Alle gudstjenestene begynner kl 12,  
unntatt adventsgudstjenesten.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten.

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

LIVSHJULET

MAI
Søndag 5. mai kl. 19.30:  
Grønn kveldsmesse med fokus på miljø 
og bærekraft

Søndag 12. mai kl. 11:  
Familiegudstjeneste med tårnagenter. 
Globalløp til inntekt for Sør-Sudan KFUK 
etter gudstjenesten. HPkluzz deltar

Søndag 19. mai kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 26. mai kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd og dåp av 
konfirmanter

Tirsdag 28. mai kl. 17:  
Pastamesse. En kort gudstjeneste i barns 
høyde, med pastamiddag etterpå

Kristi Himmelfartsdag  
torsdag 30. mai kl. 12:  
Gudstjeneste på Østmarkskapellet  
med grilling og åpen kafe etterpå 
 

JUNI
Søndag 2. juni kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 9. juni kl. 11:  
Pinsegudstjeneste med nattverd

Søndag 16. juni kl. 11:  
Gudstjeneste med Bjørn Eidsvågs  
sanger. Sommeravslutning med grilling  
og uteleker

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

ONSDAG 13. MARS 2019 KL. 20  
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 

Himmel over livet
- Temakvelder om tro, liv og erfaring

«Hvorfor måtte Jesus dø?
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SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

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
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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
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Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

tlf. 997 77 218

Åpent:

tirsdag, onsdag og  
fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

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

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 

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 
Lions klubb Oslo/Hauketo • tlf  928 13 111 • oslo.hauketo@lions.no

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!   



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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ET MYLDER  
AV HVETE  
OG UGRESS
Dette er mylderet som til sammen former meg. Er meg. 
Noe er jeg fornøyd med, stolt av, annet skulle jeg helst 
vært foruten. Og i en forstand har vi en avgrunn i oss 
alle. Det er et vakkert håp som ligger i det at mylderet 
som finnes her og nå, en gang skal forsvinne. Guds rike 
befrir oss fra ugresset som former oss, som holder nede 
det vi egentlig er skapt for å være.

Også Bibelen er et mylder. Heldigvis, for vi er ulike men-
nesker som trenger ulike tekster gjennom livet. Men i 
dette mylderet finnes noen klare, røde tråder som holder 
det hele sammen. At vi skal elske vår neste, løfte opp fat-
tige og undertrykte, kjempe for rettferdighet, holde oss 
nær til Gud og den veien Jesus peker ut. En vei som fører 
til et håp som kommer oss i møte, et gudsrike der Gud 
gjør alle ting nye. Det er et håp som bærer gjennom livet, 
for Gud er kjærlighet.

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 Ingjerd Karin Tørring
tlf. 90 67 82 58 // ingjerd@torring.no

Redaktørens 
hjørne

> JESUS  
ER MIN  
BESTEVENN

Veronica Kofoed (22) bodde på Holmlia til hun var 7 år før 
familien flyttet til Hauketo. Hun har en bachelor i medier 
og kommunikasjon ved OsloMet – storbyuniversitet.  
På fritiden er hun glad i å fotografere og driver bake-
bloggen ”Veronicas Baking Wonderland”, der hun legger 
ut mange spennende kakeoppskrifter.

Hun bor for tiden hjemme med foreldrene og to yngre søsken. 
Veronica går i Jesus Church Kolben som holder til på Kolben kultur-
hus. Hun er dessuten ny journalist i Kongeveien og har fått sin egen 
bakeside i bladet.

– Hva betyr troen for deg?
– Jesus er bestevennen jeg kan snakke med alt om. En person som 
alltid er der for deg og ønsker det beste for deg uansett hva som skjer 
i livet ditt. Han er en som lytter til deg, trøster, tilgir, kommer med råd 
og hjelper deg i vanskelige situasjoner. For meg handler min tro om å 
ha en nær relasjon til Jesus. Alt du trenger å gjøre er å be, så vil du få. 
Jesus er mitt forbilde og min inspirasjonskilde i hverdagen. Han er en 
del av min personlighet og identitet. Jeg liker meg godt på gudstjenes-
ter, lovsangen er favorittdelen min. Kirken er et sted jeg kan møte mine 
kristne venner og bli kjent med nye mennesker som elsker Jesus like 
mye som meg, sier Veronica med et smil.

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg opplever at jeg har vært kristen hele livet og har vokst opp i en 
kristen familie. Som barn ble jeg barnevelsignet i en pinsemenighet 
og gikk på søndagskolen som liten. Når jeg gikk i 6. klasse begyn-
te jeg å be på egenhånd før jeg la meg og siden har troen vokst seg 
sterkere. Jeg konfirmerte med i Filadelfiakirken Oslo og fortsatte å gå 
på Ungfila, som er kirkens ungdomsmøter i alderen 13 til 19 år. Som 
ung voksen går jeg nå på gudstjenester med mamma i Jesus Church 
Kolben, der jeg ble døpt som voksen. Jeg trives veldig godt der og 
føler jeg har funnet min kirke, sier Veronica.

– En troserfaring du vil dele?
– Som ungdom hadde jeg en sterk tro på Jesus, men jeg dro aldri 
fast i kirken og var heller ikke blitt døpt fordi jeg ikke hadde funnet 
en kirke jeg passet inn i. For to år siden begynte jeg å gå fast i Jesus 
Church Kolben og ikke lenge etter bestemte jeg meg for å la meg 
døpes. Det ble en minnerik dag. Pastoren hadde glemt å bestille sted 
for dåpen, noe som var veldig flaut da jeg hadde invitert familien til 
å være vitner. Heldigvis fikk pastoren ordnet det slik at jeg kunne 
døpes hos en venn som har hus ved sjøen. Det var en spesiell opp-
levelse fordi jeg ble døpt på en dag det var mye vind og høye bølger. 
Det var mai måned i fjor og vannet som vanligvis er iskaldt på den 
tiden var varmt. Jeg fikk en god følelse og følte fred etter jeg ble dratt 
opp av vannet. Det ble sagt av en dame at jeg ble ”døpt i stormen”, 
sier Veronica glad.

INTERVJU: SVEIN-ERIK SKIBREK  FOTO: VERONICA KOFOED

HVA  
TROEN  
BETYR 
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BENTE OVERHOLT (59 ÅR)
– har bodd i Prinsdal sammen  
med sin familie siden 1987. 
– jobber som psykiatrisk sykepleier  
i spesialisthelsetjenesten.

 Langs 

Kongeveien

Nå og da møter jeg folk som snakker dårlig om vår 
bydel, Søndre Nordstrand. Det er personer som har 
” hørt fra andre ” – eller ” lest i avisen” at der er det 
ikke bra å bo. Jeg er lei av å høre sånt snakk. Og mine 
reaksjoner kan variere. Ikke alltid like lett å få tak i 
hva som blir sagt , eller se hva som ligger bak et slikt 
negativt ladet utsagn.

Tidvis lar jeg det passere. Lar bare den andre personen ha sine 
meninger i fred. Andre ganger kan jeg gå til motangrep. Da frem-
står jeg nok litt umoden, og ganske sikkert usaklig. Og ikke så lite 
idealiserende om hvor fint vi har det her ute i Oslo 12. En person 
som snakker noe eller noen NED, er som oftest følelsesmessig akti-
vert. Og kan gjennom det virke svært overbevisende og troverdig. 
Vi kan oppfatte det som sies som en sannhet.

OPP eller NED
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Har vi lettere for å gå videre med utsagn og historier av det  
negative slaget? Jeg vet ikke. 

Jeg har bare registrert hos meg selv hvor lett det kan være å gjenta 
”dårlige historier”. De kan ha et snev av sensasjon – noe som ikke 
er helt korrekt å si. En aldri så liten spenning knyttet til.
Men de skaper ikke et fellesskap som holder.

Derfor vil jeg slå et slag for å snakke noe eller noen OPP!
Ikke ved å være ukritisk positiv – men generøs og bekreftende.
Og interessert!

Det bygger og styrker!


