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NÅ ER DET 
JUL IGJEN!
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Ventelister, venterom, ventemusikk… Det fins mange kjedelige og negative  
assosiasjoner til det å vente. Og nå går vi jammen inn i en hel ventemåned,  
med desember og advent. Men advent rommer mye av den gode ventingen. 
Forventningen. Det sitrer av juleforventning, ja, det kribler såpass at vi bare  
må kjøpe litt marsipan allerede i slutten av oktober!

Det foregår så mye i desember at vi kan lure på om det blir litt lite igjen til selve 
julen! Hvis alle julesangene er sunget og alle kakesortene spist gjennom en hel 
desembermåned, så blir det ikke så mye igjen. Kanskje kunsten å vente handler 
om å spare litt? Sette oss ned og bare kjenne at vi gleder oss. 

Hva består den gode ventingen av? Vissheten om at det vi venter på er noe 
godt. Uavhengig av familiesituasjon, konfliktnivå og personlig økonomi bringer 
julen noe godt. Et budskap om frigjøring, om lys i verden. Sett deg ned og vent 
på det – midt i bekymringene over hvordan det skal gå når storfamilien skal 
samles og tradisjoner skal ivaretas. 

Det å vente har vanligvis det ved seg at det skjer lite, og derfor er det så kjede-
lig. Det er kanskje unødvendig å slå et slag for en kjedelig adventstid, men i 
hvert fall en advent som består av ekte venting. Forventning. Da må det bli stille 
nok og langsomt nok. Da må vi spare litt. Og så slippe gleden løs! «Slik skal 
lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang…» (Luk 1) 

Med ønske om en god advents- og juletid! 

 
Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Kunsten å vente 
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• For flyktningene som strømmer til Norge
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• For alle som er syke 
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• For familiene og vennene våre 
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INTERVJU 

>

Hekta  
på prat

For folk flest skjer det kanskje ikke så mye 
spennende ved en hylle på Rema 1000. Men 
så er da heller ikke Anne Fjeldstad som folk 
flest. Hvis hun møter et interessant menneske 
der inne blant reolene, kan Anne bli så gira at 
hun drar hjem og – hold dere fast – rydder!

Opptatt av levd liv
– Det er så mye å hente i en god samtale. 
Det gir meg styrke, sier Anne.
 Hun er hekta på mennesker. Genuint 
interessert. Ikke i moter, oppussing eller 
tv-programmer. Men på levd liv. Og 
møtene kan ha svært fascinerende utfall. 
Som å gå hjem og rydde. Eller å invitere 
disse spontane møtene hjem på middag. 
Plutselig sitter det seks mennesker rundt 
bordet og deler tanker om liv og død. En 
time tidligere kjørte de handlevogn på 
autopilot. Det har skjedd. Anne har lurt 
litt på hvorfor. Om hun er født sånn eller 
blitt sånn. Mer om det senere.

Glad i den gode samtalen
– Jeg er veldig glad i å prate. Det er nok 
min yndlingsgreie. Hvis jeg kan møte 
mennesker og prate, så trenger jeg verken 

kino eller tv eller annen under-
holdning, sier Anne og ler.
 Det gjør hun ofte. En slags 
klukkende bekreftelse på det hun 
allerede har sagt; at hun er glad 
i å prate. Latteren bærer den 
karakteristiske lyden av velbrukt 
stemmebånd.
 Det betyr ikke at alt er gøy og moro. 
Tvert imot. Anne snakker ofte om spennet 
i menneskene. Hun er ikke redd for å 
møte folk i sorg. Hun synes det er godt å 
være sammen med mennesker som er så 
i kontakt med livets dypeste fase. Selv om 
mange ønsker å ha sorgen for seg selv.

Ikke redd for de vanskelige stundene
– Det er helt greit for meg, jeg er ikke 
redd for å bli avvist. Det handler ikke om 
meg, men om hvor de er i sorgen. Noen 

tenker: Her kommer det et nytt menneske 
som jeg ikke kjenner så godt, det er befri-
ende. Andre orker ikke forholde seg til 
andre enn sine aller nærmeste. Men man 
skal ikke være så redd for de vanskelige 
stundene, sier hun.
 Anne er opprinnelig fra Klemetsrud. 
Når du passerer Hauketo stasjon og 
holder til høyre mot Klemetsrud og kjører 
rett gjennom rundkjøringen, så er hun 
fra omtrent der du svinger til høyre neste 
gang. Der lå farens landhandel. Den er 
nedlagt. Men faren er opplagt. 94 år og 
i strålende humør. På midten av 70-tal-

Stadig på farten og lett å få tak i.
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> let tok han med seg kone og to barn til 
Hauketosvingen.

Et par fra Klemetsrud og Ljan
– Vi kom fra null doer og hadde plutselig 
tre, sier Anne og ler igjen. 
 Og hvis du ikke allerede har skjønt at 
hun er noe for seg selv, så giftet hun seg 
med en fra Ljan. Anne var nemlig noe 
for Helge også, skulle det vise seg. Men 
«bønda» fra Klemetsrud og «sossen» fra 
Ljan var på den tiden ultimate motpoler 
for oss som kom omtrent fra midten, altså 
fra Hauketo og Prinsdal. Det måtte gå 
galt. For skeptikerne vel å merke. Nå har 
de vært gift i 36 år.

Burde fått igjen pengene fra danse-
skolen
– Helge skulle egentlig sjekke opp hun 
som leide andre etasje i nabohuset. Men 
samme dagen dukket det opp en kar til. 
Da ringte jenta til meg og sa det var så 
pinlig stille der inne. Dermed tok jeg med 
meg en kortstokk og gikk bort. Etterpå 
inviterte Helge meg med ut. 
 Et par år senere, i 1979, giftet de seg i 
Ljan kirke. Så kom det fire flotte barn med 
to års mellomrom. Og innimellom gikk de 
på Bjørg Gretes danseskole på Velet. Da 
barna ble såpass store at de fikk litt peiling 
på både koreografi og økonomi, var de 
skjønt enige om at Anne og Helge burde 
fått igjen pengene fra danseskolen…

Døden en del av livet
– Moren til Anne fikk kreft, og døde en 
gang mellom barn to og tre. 
 Ungene kom løpende inn og spurte: 

«Er mormor død nå?» Vi svarte «nei», og 
så løp de ut igjen. Det var en tung tid og 
en fin tid, sier Anne og smiler.
 Hun skulle ha barnegospel den dagen 
moren døde. Da gikk Anne opp til kirken 
og hang en lapp på døra: «Moren min 
døde, avlyser barnegospel i dag».
 Faren til Anne var tydelig på at døden 
ikke var skremmende. Den var er en del 
av livet. Derfor ble moren liggende i stua 
i to dager, stelt og nydelig. Alle kunne 
komme og ta farvel.

En mors siste ord
– Anne glemmer aldri morens siste ord til 
henne: «Jeg har kastet bort så mye tid på 
å bekymre meg uten grunn.» Og: «Jeg har 
vært så pertentlig og nøye, vasket så mye. 
Ikke ta det så nøye!»
 Det var ord jeg tok veldig til meg. Så 
vi fikk to barn som er vokst opp i et ryd-
dehjem og to som er vokst opp i et kaos, 
sier Anne og ler!
 To år senere døde også farmoren. De 
to viktigste kvinneskikkelsene i Annes liv 
var med ett borte.

Åpenhet og gjestfrihet i arv
– Farmor lærte meg om bønn og det å 
kunne leve godt, også i vanskelige dager, 
forteller Anne.
 Under oppveksten på Klemetsrud ble 
hun vant til at alle mennesketyper tuslet 
inn og ut av farens landhandel. Det var et 
åpent og aktivt hjem med høyt tempo. Og 
det er naturligvis den åpenheten og gjest-
friheten Anne har arvet – og som har gitt 
de merkeligste utslag for eksempel blant 
hyllene på Rema 1000. Men hun har også 

erkjent at det kanskje har vært for mye 
aktivitet.

Et liv i balanse
– Jeg har ant et mønster, på godt og 
vondt. Jeg måtte lære meg å sette meg 
ned og bare kjenne på stillheten, fortel-
ler Anne – som hver dag tenner et lys og 
ber for barn og barnebarn og alle sine 
nærmeste.
 – Jeg har funnet balansen i livet, sier 
hun og smiler.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

«  Jeg har  
funnet balansen  

i livet.»

• Gift med Helge Fjeldstad (60)
• Fire barn: Knut Helge (28), Kristian (30),  

Karianne (32) og Kjell Gunnar (34)
• Fem barnebarn
• Bor i Hauketosvingen i huset for-

eldrene kjøpte. Bodde tidligere på 
samme tomt helt nede ved Nedre 
Prinsdals vei

• Jobber som miljøterapeut på Conrad 
Svendsen Senter for døvblinde.

• Svært aktiv i kirken, og også ansatt  
i en periode. Ellers har hun vært  
engasjert i korps, fotball, barne-
gospel, konfirmantundervisning, FAU, 
for å nevne noe. Brenner ekstra for 
«Agathos venner», en forening som 
hjelper tidligere barnehjemsbarn i 
Romania med å bli velfungerende 
samfunnsborgere.

> ANNE BRIT BADEN-
DYCK FJELDSTAD (58) 

Flott å være sammen med noen og lage til i kirken.
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For å komme til Dølerud, kan du ta buss nr. 550 til God-
heim og gå på vei og sti inn til Dølerud. Fra Hauketo kan 
du sykle til Klemetsrud, forbi parkeringsplassen på Grøn-
mo, opp til Sølvdobla, deretter på sti sydover til Dølerud. 
Fra bommen på Grønmo er det 2-3 km. Det er planlagt en 
grusvei forbi Dølerud, noe som har vekket sterk motstand. 
Saken blir trolig avgjort til våren i det nye byrådet. 

Turisthytta ligger inne i Spinneren Svartdalen friluftsområde 
og er vernet etter markaloven. Naturen er sikret mot hogst 
og store inngrep som vil kunne forringe opplevelsesverdien.

Dølerud er en gammel husmannsplass fra 1800-tallet. Den 
gang bodde det åtte mennesker der. Bestemoren til Sverre 
M. Fjeldstad vokste opp på denne husmannsplassen. 
Sverre M. Fjeldstad er kjent for sine mange naturprogram-
mer på NRK TV på 1960 og 70-tallet. Han hentet mye 
inspirasjon til programmene sine fra eventyrskogen rundt 
Dølerud. 

FOTO: STEINAR SAGHAUG OG HELGE VIKEN

TEKST: HELGE VIKEN

Oslos nye ordfører Marianne Borgen 
fikk hjelp av noen unge miljøagenter 
da hun åpnet Dølerud som DNT-hytte 
1. november. 

1. november åpnet Den norske turistforening 
sin tredje hytte i Østmarka. Den heter Dølerud 
og ligger 3 km øst for Klemetsrud.

• Husmannsplass fra 1800-tallet
• DNT-hytte med 7-8 sengeplasser
• Låst med DNT standardlås 

> FAKTA OM DØLERUD: 

Dølerud 
– ny turisthytte i Østmarka

Små og store kom for å være med på åpningen. 
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Du grønne, 
glitrende tregoddag!

Slik synger vi og fortsetter med  
«Velkommen du som vi ser så gjerne, 
med julelys og norske flagg og høyt  
i toppen den blanke stjerne». Og de 
fleste av oss som feirer jul, pynter ei 
gran eller furu med lys og glitter og 
mye annen tradisjonell julepynt. 

Men hvor ofte tenker vi på at et juletre 
har en hel fortelling til oss der det står?

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Juletreet er  
gran og furu  

– det alltid grønne 
symboliserer livets tre 
i Edens Hage og Jesus 
som gir oss evig liv.

Eplene 
minner om 
syndefallet  

i Edens 
Hage.

Skikken med å sette opp et grantre i 
stua, kommer fra Tyskland på 1500–
tallet. Det første kjente juletreet 
i Norge ble pyntet i Christiania i 
1822, en skikk som langsomt bredte 
seg utover landet så vi i dag ser de 
pyntede trærne nesten over alt – på 
gater og torg og i de tusen hjem. 

> HISTORIE

Englene  
er Guds bud-
bringere som 
passer på oss.

Juletrefoten  
var tradisjonelt for-
met som et kors, og 
skal minne oss på 

Jesu død på korset.
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>>  Og om noe av pynten er  
laget av halm eller strå, så er det  
påminnelser om at Jesus – Guds 

Sønn, ble født, svøpt og lagt i  
en krybbe mens englene sang: 

«"Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden blant mennesker  

Gud har glede i"

Stjernen  
i toppen av treet 

er et bilde på 
julestjerna over 
stallen i Betle-

hem

Glitteret  
symboliserer stråler 
fra julestjernen, og 

minner om at vi alle 
er gjenskinn av  
Kristus som lys i 

verden.

Kristtornen  
er, slik det ligger i 
navnet, bilder på  
Jesu tornekrone.

Fugler  
er påminnelser 
om Den hel-

lige Ånd.

Julelenkene  
symboliserer  

solidaritet, felles-
skap og samhold 

mellom mennesker.

Julekurvene  
har ofte form som 
hjerter, og minner 

om Jesu kjærlighet til 
menneskene.

Flagg  
Norske flagg kom  

til som juletrepynt i 
forbindelse med unions-
oppløsningen fra Sverige 
i 1905, og symboliserer 
Norge som en selvsten-

dig nasjon.

Kurver  
med godsaker  
og smågaver er 

symboler på Guds 
gode gaver til  
menneskene.

Julekulene  
er bilder på 

jordkloden, og 
Guds kjærlighet til 

jorden.

Juletre- 
lysene er et 

bilde på Jesus 
som verdens 

lys.
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– Når man blir eldre, synes man visst det 
er veldig rørende å høre barn som synger 
fint, så da begynner man å gråte, sier 
Mathilde (9)
 – Ja, det skjer hvert år når vi synger, 
supplerer Alva (10).
 – Men jeg synes faktisk det er litt kleint 
at mamma absolutt må gråte, sier Max 
(10), som virker å treffe en nerve. Nesten 
samtlige korister svarer unisont «enig».
 – Samtidig så er det jo et tegn på at 
de synes vi er flinke og at vi synger fint, 
så vi er jo på en måte glade for det også, 
forsikrer Rodayna (10).

Den samkjørte og livlige gjengen tar en 
pause i juleforberedelsene når Konge-

veien sniker seg inn på torsdagsøvingen 
i musikkrommet på Prinsdal skole. Stem-
ningen står i taket. Mens flere i den yngste 
gruppa (1.-3.klasse) lærer juleklassikerne 
for første gang, vet den eldste gruppa (4.-
10.klasse) hva de går til. Og koret lover et 
fornyet repertoar i år. 
 – Jeg gleder meg sånn! Jeg pleier å få 
skikkelig julefølelse under julegranten-
ningen. Det er så fint å stå sammen, synge 
julesanger og se det gigantiske treet lyse 
opp. Det gir en god følelse, også er det 
koselig at treet står og lyser opp for oss 
gjennom hele juletiden, sier Max.
 Etter julegrantenning skal skolekoret 
senere synge julen inn i kirken. Gjengen 
blir også å se første julaftensgudstjeneste. 

 

– Jeg håper vi skal synge den enebær-busk-
greia, jeg. Det er så gøy, sier Thea (9).

Kongeveien håper mange blir med på de 
tradisjonsrike og flotte julearrangemen-
tene i dalen – med eller uten en tåre i 
øyekroken.

TEKST & FOTO: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

De er klare for 
å gi deg jule-
stemning og 
røre til tårer
Når de 45 barna i Prinsdal skolekor stemmer i  
under julegrantenningen søndag 29. november,  
er de nesten sikre på at både julestemningen og  
tårene vil presse seg frem blant de fremmøtte.
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• For alle barn på Prinsdal skole 
• Øver på torsdager med profesjonell dirigent 
• Markerte 40-årsjubileum i 2014 
• Synger under julegrantenningen søndag 

29.november, i kirka på «Vi synger julen 
inn» søndag 13. desember, og på første 
julaftensgudstjeneste (Se nærmere info om 
arrangementene lengre bak i bladet)

• For mer informasjon:  
www.facebook.com/PrinsdalSkolekor 

> PRINSDAL SKOLEKOR

Solstrålene i Prinsdal skolekor er klare 
for å spre sang og juleglede i Dalen.
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GUD  
– HVOR  
ER DU?

Livet har alltid vært en mangfoldig  
blanding av gode og andre dager.  
Mange sukker: «Gud – hvor er du?»  
når dårlige nyheter velter over oss som  
private tsunamier. Vi har invitert tre fra 
Prinsdal som alle har opplevd at livet ble 
annerledes enn de hadde tenkt. Hva ten-
ker, erfarer og tror de rundt spørsmålet? 

Gud har også en plan B 
– Jeg ser for meg livet som en labyrint der 
Gud har oversikten og vi har nok med å 
finne veien, sier Kirsti. Vi ser ikke, Gud 
ser oss. Han er alltid større enn oss, vi 
skjønner ham ikke. – Ingfrid fortsetter: 
Det er Jesus som gjør Gud tydeligst for 
meg. Han har gjort meg fortrolig med 
Gud uansett hvordan livet er.
 – Det hjelper meg å se livet i lys av 
syndefallet, sier Magne. Livet ble skapt 
fullkomment, men er det ikke lenger. Selv 
om vi gjerne vil godt, gjør vi av og til noe 
som skader andre. Gud er den gode hyr-
den, han som berger oss når vi er i nød. 
Han er for stor til å forstå, men han vil oss 
alltid vel. Derfor ser det ut til at Gud har 
en plan B. Han viser omsorg og gir hjelp 
til den som trenger det. 
 – Jeg tenker det samme, sier Kirsti, 
Jesus er en venn og Gud er en pappa som 
jeg kan komme til med alle ting. – Så stor, 
avslutter Ingfrid, at han også bor i oss. Jeg 
tror Han gjennom skapelsen har satt spor 
av seg i alle mennesker.

Ingfrid. For halvannet år siden brakk jeg 
lårbenet – akkurat det skulle jeg gjerne 
vært foruten. – Men jeg har opplevd at 
når jeg er syk og svak, virker Gud nær-
mere enn når livet bare går greit. En dag 
jeg var på vei fra fysioterapeuten til job-
ben og tenkte på hvor vanskelig det var 
å gå, kom en blind mann mot meg. Det 
minnet meg på hvor godt jeg tross alt har 
det og hvor heldige vi er som bor i Norge. 
Jeg har bodd i Nigeria noen år og sett 
hvordan livet kan være andre steder... 

MED ETT TIL HALVANNET ÅR Å LEVE
– Reino, mannen min, fikk i 1998, store 
smerter i skulderen, fortsetter Kirsti. Lille 
julaften samme år kom beskjeden om 
at det var kreft i beinstrukturen. Etter en 
operasjon på nyåret, ble han overført til 
Radiumhospitalet. Ingen ting hjalp. – Da 
vi spurte legen om hvor lenge Reino 
kunne leve, var svaret kanskje ett til 
halvannet år.
 Vi valgte å leve så alminnelig som mu-
lig og var stadig på farten med familien. 
Reino hadde lyst til å oppleve broen 

– Da de private tsunamier 
kom – hva skjedde?

DREPT PÅ JOBBEN
– Jeg kom intetanende hjem fra Japan, 
forteller Magne. På Gardermoen ble jeg 
loset til det stille rommet av to av sønnene 
mine og de fortalte: Anna Kristin er stuk-
ket med kniv og drept på jobben. 
 – Jeg ble helt satt ut. Tankene gikk 
ikke til Gud først og fremst, men til mine 
nærmeste: Hva med Andreas, han og 
Anna Kristin var nygifte og i ferd med å 
etablere eget hjem! Og Eli, alene hjemme 
med det forferdelige budskapet? Familien 
var sammen, fylt av gråt, tårer og fortvi-
lelse ble hjemmet vårt et sorgens hus. Det 
kom så uventet og brutalt. Anna Kristin 
ble bare 30 år og var kjent for å ha et stort 
hjerte for andre. Det hun og andre ansatte 
ikke fikk vite, var at jenta var livsfarlig. 

DET BLE MANGE TING ETTER HVERT
Sykdommen kom langsomt på meg med 
stenose og dårlig lungekapasitet Dermed 
ble det vanskelig for meg å gå, forteller 
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mellom Sverige og Danmark. Vi dro av 
sted og alt la seg til rette. Han kjøpte også 
en to ukers sydentur til oss som familie 
som han sa skulle være en avskjedstur. 
Midt oppi elendigheten hadde vi det bra 
sammen. Men da vi kom hjem, sa Reino: 
Nå må jeg på sykehus. Han hadde lun-
gebetennelse og 40 i feber. 2 uker senere 
døde han. Barna var 8 og 11 år.

– Hvordan reagerte du på det 
som rammet dere? 

JEG KOM I EN TROSKRISE
– Jeg gikk ned i en dal, ropte og skreik til 
Gud underveis: «Hvorfor kan han ikke bli 
frisk! Hvorfor, Gud!» Det ble en troskrise, 
forteller Kirsti. Da jeg for alvor stilte 
spørsmålet: Er Gud virkelig, bad jeg om et 
tegn på at Gud var til. Han svarte med en 
rød jakke. 
 Kirsti fortsetter: Jeg var terapeut og 
trengte tolk til en klient. – Om hun kom-
mer i rød jakke, Gud, ba jeg, da skal jeg 
tro at du er til. Og sannelig den dagen, 
kom tolken i rød jakke for første gang i 
den tiden jeg hadde kjent henne. Senere 
fortalte hun at hun på impuls hadde kjøpt 
den røde jakken og bare brukt den den 
ene gangen. Kirsti smiler: Gud har humo-
ristisk sans. 

SORGFAST BLE ET NYTT BEGREP 
FOR OSS
– For Magne kom først spørsmålene: 
Hvordan kunne noe sånt skje? Et brutalt 
og planlagt drap! Sorgsmertene ble nesten 
uutholdelige og mørke og liknet fantom-
smertene som ofte kommer etter ampu-

jeg sørger ikke. Jeg har tross alt vært frisk 
og rask i over 50 år. I bytte for det jeg har 
mistet, har jeg opplevd hjelp til å forsone 
meg med livet slik det er og håper på at 
det fullkomne en dag kommer. 

– Hva har det som hendte 
gjort med deg og ditt forhold 
til Gud?

VANSKELIG Å BE
– Spørsmålene har stadig vært der: Hvor-
for? Kan jeg tro på Gud, når noe så hjer-
teskjærende som Anna Kristins død kunne 
skje? spør Magne. Det har ikke vært lett å 
be etterpå og det er fremdeles vanskelig 
å holde andakter. Men jeg hviler i troen 
på Guds allmakt og visdom og innser at 
det er tid for både å leve og å dø for oss 
alle. Gud har svart med å gi Andreas og 
familien vår masse praktisk omsorg og for-
bønn fra alle kanter. Er ikke det også Guds 
måte å vise at han holder løftet om å være 
med oss alle dager, inntil verdens ende? 
I sorgen, som til tider har vært bunnløs, 
har jeg lært at jeg kan klynge meg til Jesus 
uansett.

NYTT PERSPEKTIV PÅ HVA  
SOM ER VIKTIG
– Jeg har også sett Guds omsorg gjennom 
menneskene rundt meg – familie, naboer 
og venner. Jeg opplevde meg båret i 
bønn og sorgen åpnet noe i meg. Mens 
Reino levde, kom han og jeg veldig nær 
hverandre og Gud har gitt meg et annet 
perspektiv på livet enn før. Familien har 
blitt viktigst – fordi Reino brukte tiden på 
oss som familie helt til det siste. 

tasjoner. Jeg kan ikke se noen mening i 
det. Men i etterkant tenker jeg som jeg 
vel alltid har gjort – at Gud vil bevare oss 
og ønsker ikke at noe ondt skal skje. Som 
kristen vet jeg at vi ikke blir spart. Og når 
det onde skjer, må vi, som alle andre, 
prøve, ikke å gå utenom, men gjennom. 
Sorgfast er blitt et nytt begrep for meg, 
sier Magne, og troen tok ikke bort sorgen. 
Det som har hjulpet oss er å snakke med 
både Gud og mennesker. “Kjære Gud 
jeg har det vondt” – ble andre verset av 
aftenbønnen vår. 

FORSONT MED LIVET SLIK DET ER
– Livet er en slags skole, fortsetter Ingfrid 
og Guds nærhet har hjulpet meg å ta i 
mot sykdommen. Dessuten, jeg har fått 
livsmot og tro ved å lese bøker av Vassula  
Rydén, en gresk-svensk kvinne som 
har fått åpenbaringer og tanker om den 
treenige Gud som ser til den syke, vil 
livet godt og gir kraften jeg trenger for 
hver dag. – At mange har bedt for meg, 
har gitt både trøst og styrke til å leve med 
sykdommen uten bitterhet.  – Kroppen 
min har fått harde slag, sier Ingfrid, men 

>
To gode og glade venner på  samme lag.
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 I etterkant har jeg sett at mine erfarin-
ger har vært til hjelp for andre slik Paulus 
skriver om: «Lovet være Gud, vår Herre 
Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barm-
hjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han 
trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne 
trøste dem som er i nød, med den trøst vi 
selv får av Gud.» (2 Kor 1,3-4)

LIVET SOM LIVSLANG LÆRING
Ingfrid har også undret seg: «Hvordan kan 
slike ting skje?» Nå ser hun at livet er en 
livslang læring der hun kan øve seg på 
å ta i mot det som kommer. Jesu lidelse 
viser meg at også lidelsen hører livet til, 
sier hun. Det hjelper å leve i løftet om 
at vi har en Gud som er kjent med alle 
plager og har lovet å være hos sine alle 
slags dager.
 – Nærmest som å være en leirklump 
på pottemakerens dreieskive, avslutter 
Magne.

– Hva har gitt trøst og håp i 
det som skjedde?
Alle tre er tydelige på hva som har gitt 
mest trøst og håp i de vanskeligste dage-
ne: Gud og menneskers godhet. Det hjalp 
å snakke med noen, det var mennesker 
som så dem, ba for dem og viste omsorg i 
ord og handling. Det gjorde godt. 
 Samtidig har det vært viktig å få lov 
til å sørge slik sorgen har vært. Sorgen er 
individuell.
 – For meg, forteller Kirsti, var det godt 
å ta med meg en stol og sitte ved graven 
med en kopp kaffe. Der småpratet jeg 
med Reino som om han var «til stede» 
– fortalte om hvordan dagen var og hva 
ungene holdt på med. – I Genève møtte 
jeg en som var Guds sendebud og gjorde 

der og bærer oss. 
   – Tror vi Gud sørger over 
det vi mennesker får i stand og 
alt det vonde som skjer? spør 
Ingfrid. Det lyder et entydig 
ja fra de to andre – men Han 
sørger nok mest over de blant 
oss som snur Ham ryggen – 
legger de til. 

– Hva vil dere svare 
mennesker som un-

dres over hvor Gud er – enten 
livet er godt eller vanskelig?
– Først vil jeg si at ondskapen i verden er 
noe vi må leve med enten den blir synlig 
gjennom mennesker, sykdom eller ulykker 
og katastrofer. Men Gud vil ikke at vi skal 
ha det vondt. Kirsti tenker videre: Gud lar 
seg ikke forklare, men han er der og lar 
seg snakke med uten at det betyr at han 
løser alle våre problemer. Men de som 
tror på ham, har en fremtid med en ny 
himmel og ny jord. 
 – Ja, for Gud er ingen julenisse som 
bare gir oss hva vi ber om eller det vi 
mener vi trenger, fortsetter Ingfrid, men 
Han er fra evighet til evighet tilgjengelig 
for alle som vil. – Tro er et valg som søker 
å gjøre Guds vilje, mer enn å forstå og 
bevise, mener Kirsti. 
 – Gud lar seg ikke forklare på annen 
måte enn at Han er kjærlighet, fortsetter 
Magne. Han er på lag med de som strever 
og har en knust hjerte. Dessuten har Gud 
gitt oss hjelp og frelse, fremtid og håp 
sammen med Jesus – både i livets gode 
og andre dager.

INTERVJU: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: PRIVAT OG SVEIN-ERIK SKIBREK

meg kjent med denne damen som hadde 
fått så mange åpenbaringer fra Gud, fort-
setter Ingfrid. Å leve med hennes bøker 
og samtidig ha et bønne- og andaktsliv 
har gitt meg både håp og trøst. – Magne 
forteller om en hilsen som minte dem på 
at Anna Kristin nå var i vår himmelske 
Fars varetekt – den gjorde veldig godt.

– Hva tenker dere om Gud i 
dag? 
– I gode dager kan jeg merke Guds nær-
vær når jeg går tur, sier Kirsti. Når fuglene 
synger er det som om de lovsynger Gud. 
Når dagene er svarte, bare vet jeg at Gud 
likevel er nær. Jeg har sett at det går an å 
være sint på Ham og fortelle om livet slik 
det er. Det er slik han vil møte oss.
 – Det er lett å glemme Gud i gode 
dager, mener Ingfrid, men jeg vet det 
er lurt å søke ham også da – ikke minst 
fordi det gir hjelp til de vanskelige dagene 
også. Gud lar seg finne gjennom å be og 
å bruke bibel eller andaktsbok eller søke 
kirken. 
 – Alt dette kan jeg underskrive på, 
fortsetter Magne, og jeg vet, uten alltid 
å føle, at Han våker over meg på en god 
måte enten dagene er gode eller vanske-
lige. Når vi trenger han som mest, er Han 

>

Har bodd i 
Prinsdal siden 
1996, har vært 
misjonær i 
Hong Kong 
i 15 år, har 
arbeidet i Blå 
Kors og er til 
daglig region-
leder i Norsk luthersk misjonssam-
band. Han er gift med Eli og de 
hadde 5 barn inntil yngste datter 
Anna Kristin, ble drept på jobb for 
omtrent ett år siden.

> MAGNE GILLEBO 
(66) 

Har bodd i Prins-
dal fra 1974, men 
har underveis 
bodd 20 år på tre 
ulike kontinenter 
siden ekte-
mannen Kjell, 
har arbeidet i 
utenrikstjenesten. 
De har tre sønner. I dag er Ingfrid 
pensjonist, men har arbeidet som 
sekretær i både UD, NHH i Bergen 
og katedralskolen i Oslo. De siste 
årene har Ingfrid vært alvorlig syk slik 
at hun har problemer med å gå.

> INGFRID LILLERUD 
(67)  

Har bodd i 
Prinsdal siden 
2010, har 
vokst opp i 
Stjørdal, har 
tidvis bodd der 
og i Oslo. Hun 
er utdannet 
lærer og er til daglig pedagogisk 
leder i en barnehage. Hun er gift 
med Svein Egil og har to voksne 
barn med sin første ektemann som 
døde av kreft i august 2000.

> KIRSTI HØYEN  
HALVORSEN SKOTTE  
(57) 

Ingfrid på damelunch i Nigeria.
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Velkommen til Hauketo IF
Denne høsten tilbyr Hauketo IF allidrett og ballidrett 
samt fotball og håndball. 

Allidrett 

Tilbys barn mellom 4 og 6 år som ikke har startet på 
skolen. Her lærer barna koordinasjon, balanse og 
ballferdigheter basert på mye lek og moro.

Sted og tid er Prinsdal skoles gymsal tirsdager kl 17.30-
18.30.

Ballidrett

For deg som går i 1.klasse og 2.klasse. Ballidretten 
prøver å lære barna grunnleggende ballferdigheter. 
Det er hovedfokus på øvelser knyttet til bruk av fotball, 
håndball og basketball. Det er også innslag av forskjel-

lige leker med og uten ball.

Sted og tid er Prinsdalshallen mandager kl 17.00-18.00. 
For barn som går på AKS vil det være felles avgang til 
hallen av aktivitetslederne.

Fotball

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse.

Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl 18.00-19.00.

Håndball

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse.

Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl 17.00-18.00. 

Påmelding gjøres via hauketoif.no under info/
kontakt oss eller møt opp direkte.

HAUKETO-PRINSDAL KIRKE  
SØNDAG 13. DESEMBER KL 18

Med: Prinsdal skolekor,  
Prinsdal skolekorps,  
Sjibbolet Ten-sing og Lucia-tog

Velkommen til førjulsstemning,  
allsang, adventslys, barnelatter  
og julemusikk!

Gratis inngang, det tas opp et offer til Frelsesarmeen.

Vi synger julen inn!
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– folkets kirke i 20 år
HAUKETO-PRINSDAL KIRKE 

20 år er ingen alder for en kirke, men når noe er verdt å feire, så blir 
det ikke mere fest enn det vi lager i stand selv. Dermed var hele Dalen 
invitert til åpent hus i kirken, for – i hele 8 dager til ende – fra søndag til 
søndag – å være med å markere at den nye Hauketo-Prinsdal kirke har 
vært Dalens kirke i 20 år. Og kjente og ukjente kom!

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

Allehelgenkonsert – vakker strykevartett og 
Prinsdal sangeri innledet jubileet.

JubileumsPastamesse – med minigudstjeneste, pastamat, 
ballonger og Prinsdal skolekorps spilte så det svingte. Jubileumshyggetreffet 

feiret Dalens godt voksne 
med alder fra 75 og opp-
over med roser, senior-
koret, festmat og prat.

Åpen Kveld med Prinsdal sangeri – her var det åpent for å 
synge med det nebbet du har.
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– folkets kirke i 20 år

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015

Midt i uka var festen for 
alle kirkens frivillige med-
arbeidere – med god mat, 
strålende blokkfløyte med 
Svein-Egil og orgel med 
Åslaug og gammelpresten 
Per Anders som talte.

Torsdagskvelden var viet ungdommen. "Gamle" og nye 
Sjibbolet-ere var i full gang med Sjibbolet, Hvilepuls og å sta-
ble Kongeveien høyest mulig!

Folkefest på lørdag – med marsj fra Prinsdal torg til kirken der 
langbordene var dekket og det var tid for hilsener, kirkehisto-
rie, kirkerebus og eggende rytmer fra romfolket.

Jubileumsgudstjenesten samlet opp i seg hele uka med høytid, 
fest og hellighet i sang og musikk, tale og dekket nattverdbord.

Sjibbolet avsluttet festgudstjenesten med å synge velsignelsen.
Tesalong i kirkerommet – der mange delte av sine skatter og 
skjulte talenter i en atmosfære av senkede skuldre. 

Ingeborg, Eigil, 
Henning og 
Kjerstin hygget 
seg.

Karianne sang  
"Gabriellas 

sang"

Henriette 
leste  
dikt.

Mange gode hilsener – her fra HP vel og Shiamuslimene.
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Hendt siden sist

Litt historie
Høsten 1955 tok Hans Paul Schwarz 
initiativ og inviterte til etableringsmøte, 
20.10.1955 ble Prinsdal skolekorps stiftet. 
Schwarz var veldig klar på at korpset 
skulle være for alle, både jenter og gutter 
– og var dermed det første blanda korpset 
i Norge – Aker krets. Det ble kjøpt instru-
menter for ca kr. 11700.- beløpet tilsvarer 
nok 700.000.- i dag. «Mødreforeningen» 
samlet inn penger og fikk alt betalt innen 
ett år var omme. Avlagte uniformer, som 
var møllspist og mugne, ble kjøpt inn fra 
Sinsen skolekorps. Husmorlaget fikk delt 
de opp og sydde dem sammen til hele 
uniformer. Alt ble på stell og klart til  
17. mai! 
 Korpsets «Mødreforening» var veldig 
tidlig ute med loppemarked for å finansi-
ere korps, ja – muligens først ute, og drev 
iherdig dugnadsarbeid for å samle inn 
penger til nedbetaling av instrumentene 
og uniformer. Skolekorpset ble Oslo-
mestere i 1995 og har deltatt på mange 
stevner og andre arrangementer. 

Jubileumskonsert!
Søndag 25.10.2015, omtrent 60 år senere, 
feiret skolekorpset 60-årsjubileum med 

PRINSDAL SKOLEKORPS 60 ÅR

sang, dans, musikk og afrikanske rytmer 
i Europasalen på Bjørnholt skole. Korpset 
består pr. oktober 2015 av 36 medlemmer; 
15 rekrutter, 4 juniorer og 17 i hoved-
korpset. Musikantene har jobbet mye med 
repertoaret, og gledet seg veldig til å vise 
seg fram på konserten. 
 Vi fikk høre sanger som «Kongolea», 
«Dyrene i Afrika», «Dembeza», «Waka 
waka», «Ejala», «Jeg vil ha en torsk til 
middag», «Afrikablues», «Pølser her», 
«Halleluja», «Stjøstjerner» og mye mer. 
 En marimba-
gruppe fra Bæ-
rum musikk- og 
kulturskole spilte. 
De var også 
med på noen av 
sangene sammen 
med korpset. Ra-
ciel Jimènez Tor-
res er slagverker 
i verdensklasse, 
og har jobbet 
med korpset i 
høst. Han ledet 
store og små 
musikanter, på 
hver sin djembe 

gjennom et fremragende djembenummer 
med fengende trommerytmer. Tidli-
gere korpsmedlemmer var også med, og 
fremførte «Sir Duke» (korpsets glansnum-
mer i sin tid). Det ble som seg hør og bør 
ekstranummer – «Hey look me over», og 
alle var med og sang korpsets egen sang. 
Bilder og mer om konserten finner du på 
www.prinsdalskolekorps.no .

TEKST/FOTO: HEGE NYDAHL

Korps  
er best!
Ingen  

protest!

Her kommer korpset fra Prinsdal, ja her kommer vi!

Vi har en hobby vi er glade i. 

Vi spiller tuba, sax og kornett, 

og tonene triller som tusen erter fra en klarinett. 

Her kommer korpset fra Prinsdal. Ja, HØR vi er her!

Vi er en gjeng som virkelig har tæl. 

Vi kan spille og synge og ha det gøy, i Prinsdal skolekorps. 

Ja, i Prinsdal skolekorps!
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Dyktige musikanter skapte fest.

Marimbagruppen spilte sammen med korpset
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Oslo Kommune har laget en plan for sykkel-
veier i Oslo som har vært på høring i høst. 
I sykkelveiplanen er Nedre Prinsdals vei 
foreslått som sykkelvei. 

Oppegård kommunes sykkelvei stopper ved bygrensen, og det er 
naturlig at Nedre Prinsdals vei videreføres som sykkelvei. I krysset 
Nedre Prinsdals vei/Trygve Strømbergs vei står et lite rødt skilt 
som indikerer sykkelvei til Hauketo. Men her er ingen sykkelvei.

Det er bra at det satses på videre utbygging av sykkelveinettet i 
Oslo slik at flere kan sykle til jobb og skole.
Planen foreslår:
•  Nedre Prinsdals vei fra bygrensa til Hauketo stasjon skal 

tilrettelegges for blandet trafikk. Bil, buss og sykkel må dele 
veien. 

•  Nedre Prinsdals vei fra Hauketo stasjon til Ljabruveien skal 
anlegges med egen sykkelvei/eget sykkelanlegg og knyttes 
opp mot sykkelveien langs Ljabruveien. 

Nedre Prinsdals vei skal tilrettelegges for blandet trafikk, men 

slik forholdene er i dag, er det lite tilfredsstillende med delt bil-, 
buss- og sykkelvei. Fram til Hauketo stasjon er veien smal med 
én kjørebane i hver retning. Hus og hager ligger tett inntil veien. 
Nedre Prinsdals vei er mye trafikkert i morgenrushet med gjen-
nomgangstrafikk fra områder syd for Oslo. Den er også busstrasé 
for 81 bussene. Ved holdeplassene stopper bussene i veibanen. 
Bare ved bygrensa er det egen busslomme ved holdeplassen. 
Bilene har ofte høy fart på Nedre Prinsdal vei, selv med en farts-
måler i Prinsdal senter. En del biler kjører på rødt lys i lyskryssene 
ved Prinsdal torg og Lerdal, der mange barn er på skolevei. De 
eksisterende fortauene er for smale til at disse kan deles mellom 
syklister og gående. 

TEKST OG FOTO: LIV JORUNN ERIKSEN

Tore Burud forteller at han, 
utenfor våningshuset på 
Lerdal, møtte en mann med 
blokk og blyant og med 
oppdrag for Omsorgsbygg. 

Bakgrunnen for oppdraget er et enstem-
mig vedtak i Bydelsutvalget om at By-
delsadministrasjonen skal henvende seg 
til Omsorgsbygg om å få gjort noe med 
Lerdal Gård. Så er gjort. 
 Velforeningen som samarbeider med 
Bydelsadministrasjonen i byggesaker, har 
fått en kopi av saken. Omsorgsbygg har 
gjort en enkel tilstandsvurdering av vå-

ningshuset som er på Byantikvarens gule 
liste. 
 Hovedpunktene i denne tilstandsvur-
deringen er at det ble gjort en rehabili-
tering på 1980-tallet som ikke var utført 
byggeteknisk riktig. Det sies at det er 
vanskelig å etterisolere en laftekonstruk-
sjon. Kledningsbordene som den gang 
ble satt rett på isolasjonen, var ikke lektet 
for lufting på baksiden. Fukt er blitt sugd 
opp av veden i kledningen, og de fleste 
kledningsbordene er råtnet nederst. Kled-
ningsbodene er sannsynligvis behandlet 
med damptett maling som hindrer fukt 
å komme ut, noe som har resultert i at 
malingen har krakelert. Det er ikke funnet 
råte i vindusrammene. Taksteinen er av 

gammel type, men undertaket er OK. 
Takrenner og nedløpsrør bør skiftes. Det 
er noen sprekker i grunnmuren. 
 Bydelsadministrasjonen sier at på 
bakgrunn av Omsorgsbyggs tilstandsvur-
dering skal det utlyses en anbudskonkur-
ranse. Arbeidene med våningshuset vil 
sannsynligvis kunne starte våren 2016.   

TEKST OG FOTO: LIV JORUNN ERIKSEN

Håp for Lerdal gård? 
– spør Tore Burud i Kongeveien nr 3/2015
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Her slutter sykkelveien 
nå, ved bygrensa. Nå blir 
det forlengning til  Nedre 
Prinsdals vei.

Det blir sykkel-
vei i Prinsdal 
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historiske «hjø
rnet 

Det lokal

«KONGEVEIEN  FOR 30 ÅR SIDEN

•  Dr. Terje Risanger ble tilsatt som skolelege ved Hauketo og Prinsdal skoler, og var på 
Prinsdal hver fredag.

•  Sommeren -85 vant ungdommer fra den da 23 år gamle Lerdal Fritidsklubb, «Låven», 
en bordtennisturnering i Gøteborg.

•  I mai ble Hauketo og Prinsdal Hagelag stiftet.

•  Selvaag Bygg AS var i gang med å bygge 45 seniorboliger på Lærdalsjordet.  
Ildsjeler var Thorn Dønhaug og Erling Rosenberg.

•  Det var også en stor dugnad som reddet en falleferdig låve og stall på Øvre Prinsdal 
gård. Dønhaug fikk Lions Hederspris for sin innsats i nærmiljøet.

•  Det var et stort møte på Velet om bevaring av en truet Grønliås. Nytt boligfelt var 
allerede på papiret. Grønliåsens venner ble født. Sentralt sto Thorn Dønhaug, Lise 
Henriksen og Tore Burud.

•  I kirken var søndag 13. oktober en maratondag med gudstjeneste, menighetsmøte, 
menighetsrådvalg, og Hele menigheten synger med barnegospel og «Sjibbolet».

•  Prinsdalsbråten Barnehage fikk ny port, og bestyrer Aase Grønli sier at nå slipper 
barn og foreldre å krabbe over gjerdet.

•  Lise Henriksens lokalhistoriske artikler, både da og i senere år, var særs spennende 
lesning. 

TORE BURUD

Fra Kongeveiens 1985-numre har vi plukket følgende:

Barneparken

Kongeveiens første 
redaktør, Pål A Berg, 
kalte bladet for et 
«kontaktorgan». Det 
første nummeret  
hadde 8 sider og ble 
meget godt mottatt 
både i kirken og  
distriktet ellers.  

(Kongeveien nr. 3 i 2015 hadde 
32 sider, og «kontaktorganet» 
er fortsatt svært populært).

Denne gang er vi tilbake  
til året 1965 – 20 år før 
«Kongeveien» ble til. 

Da lå en liten koselig «barnepark» der par-
keringsplassen mellom Velhuset og Bogerud 
Tekstil AS er i dag. Vi husker at småbarna var 
glad i «tante Åse». Vi ser at barna hadde to 
husker og et rødt klatrestativ, og at sekkene 
deres hang pent på gjerdet til høyre. Er det 
noen som er født rundt 1960 som kanskje var 
småtasser der?

Vårt andre foto er fra 
2015 – fra samme sted.

TORE BURUD
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På parkeringsplassen  
vi ser mot Senteret,  
lå barneparken.
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OPPSLAGSTAVLA

Lørdag 28. november
Kl 10:00  Julemesse. Salgsboder på kirketorget, utlodning, 
«åresalg» og kafé med grøt og kaker. Det blir også juleverksted!

Kl 12:00  Tale av Per Anders Nordengen og sang av Senior-
koret i kirkerommet. 

Kl 18:00  Lys Våken hvor 5. og 6.-klassinger inviteres til  
overnatting i kirken. Påmelding til kateket Bradley Long: 
bl879@kirken.no.

Søndag 29. november
Kl 11:00  1. søndag i advent. Lys Våken gudstjeneste. Barn 
fra «Lys Våken» er med på gudstjenesten. Prest: Kjerstin Jensen. 
Organist: Torleif Månsson. Pepperkaker, gløgg og saft etterpå.

Søndag 6. desember
Kl 11:00  2. søndag i advent. Gudstjeneste med nattverd  
Søndagsskole. Prest: Kjerstin Jensen  Organist: Torleif Månsson

Kl 18:00 Desemberklang m/ Prinsdal Sangeri. Inngang: 100,-

Tirsdag 6. desember
Kl 11:30 Hyggetreff med julegrøt og -sanger i menighetssalen

Søndag 13. desember 
Kl 18:00  Vi synger julen inn… og fyller kirken med små  
og store. Prinsdal skolekor, Prinsdal skolekorps, Sjibbolet, 
Luciatog. Prest: Kjerstin Jensen  Organist: Åslaug Hegstad 
Lervåg. Gratis inngang. Tradisjonen tro, offer til Frelsesarmeen.

Søndag 20. desember
Kl 11:00  Julemeditasjon 
Prest: Silje Kivle Andreassen. Organist: Åslaug Hegstad Lervåg. 

Torsdag 24. desember
Kl 14:30  Julaftensgudstjeneste m/ sang av Prinsdal skolekor

Kl 16:00  Julaftensgudstjeneste med sang av Sjibbolet.  
Prest: Kjerstin Jensen. Organist: Åslaug Hegstad Lervåg.

Fredag 25. desember
Kl 13:00  Høytidsgudstjeneste med «Prinsdal Kammeri».  
Prest: Kjerstin Jensen. Organist: Åslaug Hegstad Lervåg. 

Lørdag 26. desember 
Kl 11:00  2. juledagsgudstjeneste i Holmlia kirke, der vi  
synger alle julesangene.

Søndag 27. desember 
Kl 11:00  Fellesgudstjeneste i Nordstrand kirke.

Fredag 31. desember  
Kl 23:00  Midnattsmesse i Mortensrud kirke.

JUL & ADVENT 2015

Velkommen til 
pastamesse!
Det er PASTAMESSE for liten  
og stor Tirsdag 26. januar og  
tirsdag 1. mars kl 17.00. 

Velkommen!

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?
Vi henter deg! Legg igjen en talebeskjed på tlf. 994 195 55, 
eller ring søndag mellom kl 10.00 - 10.30.

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

Forsangere i kirken
Er du glad i å synge? Bli med som forsanger i kirkens guds-
tjenester. Ta kontakt med Åslaug Hegstad, kantor i kirken

Tlf: 95772926/E-post: aslaug.hegstad@oslo.kirken.no

Velkommen 
til Advents-
natt i kirken 
for 10-11-årin-
ger! Lørdag til 
søndag  
28.-29. nov.

Besøksvenn
Vil du gjerne ha besøk, eller ønsker du å bli besøksvenn?  
Ta kontakt med diakonmedarbeider Susanne Dommersnes 
Sivertsen på tlf 23629855 eller e-post: sd272@kirken.no

JULETREFEST  
FOR LITEN OG STOR

Søndag 10. januar kl 16: Juletrefest  
og vandring med de hellige tre konger.

Med gang rundt juletreet, pølser, kaker  
og besøk av en rødkledd med skjegg…
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Velkommen til

JULEVERKSTED
i Hauketo-Prinsdal kirke
Lørdag 28.nov kl 10-14

TENNING AV

JULEGRAN
HAUKETO - PRINSDAL VEL

29. NOVEMBER

FRA KL 16.00
JULEMARKED OG HESTER 

HJEMMELAGDE JULEGAVER,  
KAKER, KAFFE, GLØGG & LODD 

 KL 17.00
TREET TENNES

PRINSDAL SKOLEKOR
PRINSDAL SKOLEKORPS

Hauketo Prinsdal Fritidsråd: Følg med på lokale aktiviter                     Facebook: `Se hva som skjer i Hauketo og Prinsdal`  

Her kan barn og voksne komme og lage 
julepynt og julegaver! Barna får med seg 

det de har laget! Pris: 100 kr.

Følg med på kirkens hjemmesider 
www.kirken.no/hauketo-prinsdal
for oppdatert juleprogram!

HYGGE-
TREFFET 

I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE
– et trivelig sted å møtes hver 

andre tirsdag i måneden  
kl 11.30 – 13.30

Tirsdag 8. desember med 
julesanger og julegrøt

På nyåret: 
Tirsdagene 12. januar,  
16. februar og 8. mars

Velkommen til god mat,  
god prat og trivelig  

underholdning
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Lions Club  
Oslo/Hauketo tar opp igjen  

en gammel tradisjon: 

SALG AV JULETRÆR
I år vil vi selge norske kvalitets-juletrær  
fra Furuseth gård. Vi har selv plukket ut  

alle trærne som vi skal selge.

Det er norsk fjelledelgran og gran  
til en rimelig pris.  

Vi starter salget lørdag 12. – 13. desember 
og eventuelt 16. og 17. desember  

utenfor Prinsdal Velhus.

Inntektene går til vårt humanitære  
arbeid, også i vårt lokalmiljø  

i Hauketo og Prinsdal.

HUSK OGSÅ TENNING AV JULEGRANA  
ved Prinsdal Velhus søndag 29. november.

Nærtur – Aktiv i 100 – Hauketo

BLI MED UT PÅ TUR 
Hver torsdag kl 11.00. 

Oppmøte v/Lerdal BHG (Prinsdal).
Turansvarlig Åse tlf 907 41 785

Naturopplevelser for livet

Desemberklang  
med tradisjoner

Julekonserten «Desemberklang» er nå en  
etablert tradisjon i Hauketo-Prinsdal kirke. 
Søndag 6. desember kl 18. skjer det igjen  
– med Prinsdal Sangeri, profesjonelle musi-
kere og et repertoar som varmer hjerter og 

ører.

– Vi tar fram noen av godbitene fra det tradisjonsrike «Lessons 
and Carols» og legger til norske og internasjonale julestrofer som 
er ekstra gode ørevarmere nå i advent. Rett og slett svisker og 
salmer vi gjerne hører, sier dirigent og orkesterleder Hans Olav 
Baden. 

Han lover et kor i god form (ca 50 sangere), akkompagnert av 
profesjonelle gjestemusikere. I år bidrar blant andre den kjente 
trompeteren Gunnar Halle, Magnus Westgaard, bass og på trom-
mer Wetle Holte. 

Publikum får også gjenhør med ferskere julesanger, skrevet i 
nærmijøet og signert Hans Olav Baden og Torbjørg Torp Nilssen. 
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FOR BARN
SPRELL LEVENDE  
SØNDAGSSKOLE

Søndagsskolen deltar i begynnelsen av
Gudstjenesten og er for barn fra ca 4 år. 
Siste gang i år: 6 desember. 

PASTAMESSE

Er en kort hverdagsmesse i barnehøyde 
for barn og deres foreldre, besteforeldre 
eller foresatte. Etterpå spiser barn og 
voksne spagetti med kjøttsaus sammen. 
Kanskje kommer det en papegøye forbi.

Kontaktperson: Ingrid Louise Mehus, 
mobil 452 76 191, mail: inlm@online.no

BABYSANG

Sang med små barn fra 0 – 1 ½ år for 
hjemmeværende mødre, fedre og
besteforeldre, holdes i Holmlia kirke.

Kontaktperson:  
Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf.: 23629855
E-post: sd272@kirken.no

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

er menighetens Ten Sing gruppe med  
øvelser hver torsdag fra kl 18.00-20.30. 
Lek, kor, dans, drama, teknikk, band, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap.

Kontaktpersoner:  
Kåre Herlufsen, tlf 994 01 223 og 
Marthine Ihlen, tlf 948 67 434

HVILEPULS 

er en ungdomsmesse med lovsang, an-
dakt og bønnevandring som holdes hver 
torsdag kl 20.30 – 21.00 i kirkerommet. 

Kontaktperson:  
Bradley Long, tlf 942 65 415 
E-post: Bradley.Long@oslo.kirken.no

TEMPEL

– en ungdomsklubb i Hauketo-Prinsdal 
kirke, hver torsdag fra 18.00-20.30. 
Vi holder til i kjelleren som er stor nok 
for både deg og oss!

Kontakt: Fredrik Midtømme, 
fredmidt@gmail.com

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.
Kontaktperson: Sandra Liljedal. 
Tlf.: 93262823  E-post: liljeda@online.no

HYGGETREFFET

i Hauketo-Prinsdal kirke hver andre 
tirsdag i måneden kl 11.30. Trenger du 
skyss, kan vi ordne det. Kontakt Marit på 
tlf. 997 38 600.

BESØKSVENN

Vil du gjerne ha besøk, eller ønsker du å 
bli besøksvenn? Ta kontakt med diakon-
medarbeider Susanne Dommersnes 
Sivertsen på tlf 23629855 eller  
e-post: sd272@kirken.no

ÅPEN BØNNESTUND I KIRKEN

Onsdager kl 09. Velkommen til en enkel, 
ukentlig bønnestund i kirkerommet. Vi 
samles om bønnekrukka, ber, leser en 
bibeltekst og synger sammen. Ingen 
påmelding, forpliktelser eller krav. Kom 
innom om du vil! 

Du vil vel være en støtte- 
spiller i din lokale menighet?
Hauketo-Prinsdal menighet står i livets tjeneste. Både ansatte og 
frivillige legger ned mye arbeid for å møte menneskers behov og 
formidle Guds ord i sorg og til glede, i hverdag og fest. 

Du kan bli med i menighetens givertjeneste ved å kontakte
menighetsforvalter Charlotte Randel tlf. 23629850 eller fylle ut
givertjenestebrosjyren som ligger i kirken.

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!
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NOVEMBER
Søndag 22. november kl 11: Keltisk 
messe med forsangergruppe fra Prinsdal 
Sangeri. Søndagsskole

Tirsdag 24. november kl 17: Pastamesse

Søndag 29. november kl 11: Advents-
gudstjeneste for små og store. LysVåken-
deltakerne bidrar

DESEMBER
Søndag 6. desember kl 11: Adventsguds-
tjeneste med søndagsskole

Søndag 13. desember kl 18: Vi synger 
julen inn med Dalens kor og korps

Søndag 22. desember kl 11: Julemedita-
sjon. Søndagsskole

Julaften 24. desember kl 14.30: Julaftens-
gudstjeneste med Prinsdal skolekor. 

Julaften 24. desember kl 16.00: Julaftens-
gudstjeneste med Sjibbolet

1. juledag 25. desember kl 13: Juledags-
gudstjeneste med en gruppe fra Prinsdal 
Sangeri

2. juledag 26. desember kl 11: «Julesal-
mene minutt for minutt» i Holmlia Kirke

Søndag 27. desember kl 11: Romjulsguds-
tjeneste i Nordstrand kirke 

Nyttårsaften kl 23: Midnattsmesse i Mor-
tensrud kirke 

JANUAR
1.nyttårsdag kl 11: Nyttårsgudstjeneste i 
Lambertseter Kirke

Søndag 3. januar kl 11: Gudstjeneste med 
nattverd

Søndag 10. januar kl 16: Hellig-tre-kon-
gers-dag med juletrefest for små og store

Søndag 17. januar kl 11: Gudstjeneste 
med presentasjon av konfirmanter

Søndag 24. januar kl 19.30: Kveldsmesse

Tirsdag 26. januar kl 17: Pastamesse

Søndag 31. januar kl 11: Familiegudstje-
neste med karneval

FEBRUAR
Søndag 7. februar kl 11: Fastelavnsguds-
tjeneste 

Søndag 14. februar kl 11: Gudstjeneste 
med skriftemål

Søndag 21. februar kl 11: Gudstjeneste i 
Holmlia kirke (vinterferie)

Søndag 28. februar kl 11: Gudstjeneste 
med tema: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Tirsdag 1. mars kl 17: Pastamesse

GUDSTJENESTER  
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

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

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

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

LIVSHJULET
DØPTE
25.10.2015 
Martine Kristiansen Kornstad  
Erika Tveit 

15.11.2015 
Sunniva Tollefsen Johansen  
Adrian Nikolai Strøm 

GRAVLAGT
12.11.2015  Victor Jessen 

Takk for støtten!
Kongeveien deles ut helt 
gratis til alle i Prinsdal- 
Hauketo og vi får mange 
gode tilbakemeldinger. 
Vil du også være med og 
støtte bladet kan du gi en 
gave på kto:  1503 2053 138. 
Vi takker for din gave. 

SPORTSGUDSTJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET

Søndag 29. november kl 12:  
Dag Smemo

Søndag 6. desember kl 12:  
Gunnar Kagge

Søndag 13. desember kl 16: 
Christine Bovim. Fakkeltog fra 
Grønmo kl 15. Adventsgrøt 

Søndag 17.januar kl 12:  
Pål Erling Torkildsen

Søndag 24. januar kl 12:  
Sven Holmsen

Søndag 31. januar kl 12:  
Asle Rossavik

Søndag 7. februar kl 12: 
Åste Dokka

Søndag 14. februar kl 12:  
Eyvind Arnevåg

Søndag 21. februar kl 12:  
Tore Laugerud

Søndag 28. februar kl 12 

Søndag 6. mars kl 12:  
Karl Olav Sandnes
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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
B E G R A V E L S E S B Y R Å

Prinsdal Lille Klippotek
Nedre Prinsdalsvei 81 – tlf. 997 77 218

Åpent: tirsdag, onsdag og fredag kl 11-17
Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

HAUKETO OG PRINSDAL VEL har lokale til leie i VELHUSET

På grunn av begrenset kapasitet i 2015 prioriteres utleie til med-
lemmer, lokale foreninger og beboere i Hauketo/Prinsdal. 

Forespørsel om reservasjon sendes på SMS til 965 10 010  
eller e-post til booking@hauketoprinsdalvel.no. Husk å oppgi 
navn, adresse og dato for ønsket leie og vi kontakter deg. 

Det er få ledige utleiedager igjen fram ut året 2015. 

Vi formgir  
Kongeveien.  
Behøver din organi-
sasjon eller bedrift 
også god design? 
 
Kontakt Morten  
på 91 73 73 56www.ravnbo.com www.marabellapizza.no

Hent selv – eller vi bringer
RING OSS OM  

DAGENS TILBUD!
MARABELLA PIZZA 

– BEST IN TASTE!

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

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

KONTOR
Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK KIIL

HENNING 

MOEN LØVAAS

Tlf.: 22614208

adm@holmliatannlegene.no

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

det 
meste i 
bygge-
varer Annonsere her? 

Kontakt Ida Marie på 402 19 047

A
n

n
o

n
se

r

www.prinsdalsushi.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20
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Du har vel sett dem på Dagsrevyen du også. Den endeløse 
strømmen av mennesker som søker hjerte- og husrom i 
Europa. Jeg klarer ikke helt å lukke øynene for det de møter 
av sult, slit, kulde og avvisning der de går. Dermed kommer 
tankene: Hva kan vel lille meg gjøre – når de som har så mye 
mer makt heller ikke vet? 
 Jeg vet jo hva som er rett: å dele av mitt eget med de som 
nærmest ikke har i det hele tatt! 
 Plutselig kom en tanke på ei fjøl: «Vi kan ta vare på gle-
den vi får i jula når vi kjøper eller lager gaver til noen vi bryr 
oss om. Og så, når jula er over, kan du og jeg få ny glede i 
livet ved å fortsette å gi – ikke bare til våre egne, men også 
til noen av dem som trenger det mest»! Arnulf Øverland har 
sagt det sånn: 

«Det er en lykke i livet
som ikke vendes til lede:
Det at du gleder en annen
det er den eneste glede».

Med ønske om en velsignet juletid!

Svein-Erik Skibrek

Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

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

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

Kateket Bradley Long
Tlf 23 62 98 54 // Bradley.Long@oslo.kirken.no

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

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23629857 // Aslaug.Hegstad@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Helge Fjeldstad
Tlf 22 61 80 52 // he-fjeld@online.no

Redak-
tørens 
hjørne

> HVA TROEN  
BETYR FOR MEG

Et nytt menighetsråd er valgt og vi har invi-
tert menighetsrådets yngste, Sara Karoline 
Mørland (18), til å fortelle litt om seg selv og 
troen, livet og erfaringene. 

Sara bor på Holmlia, går på videregående inne i byen der hun 
og har musikk som valgfag. I fjor var hun på utveksling i England. 
Ved siden av synger hun og hører og er med på ting i kirken. Hun 
har vært konfirmantleder og leder i Sjibbolet, nå er hun nyvalgt i 
menighetsrådet

– Hva betyr troen for deg i hverdagen?
– Jeg lever først og fremst troen gjennom sang og musikk, fortel-
ler Sara, det gir meg ofte gode trosopplevelser. Sammen med 
bønn gjør dette meg trygg på meg selv og i forholdet til det som 
skjer i verden. Jeg synes kristendommen gir meg svar på ting som 
undervisningen ikke alltid gir svar på. Og moralen og tankegangen 
i Jesu liv hjelper meg å forstå og ha tålmodighet med menneskene 
jeg møter.

– Hvordan ble du en kristen?
– Det har ikke vært noe særlig kristendom hjemme, sier Sara, men 
jeg var med bestemor og bestefar i deres menighet. Jeg ble døpt 
som barn. Da jeg var tretten, ble jeg med i Sjibbolet og tok et 
bevisst valg for Jesus. Samtidig, legger hun til, aksepterer jeg andre 
religioner og har et nokså nyansert syn på kristendommen. I den 
finner jeg både godhet og vanskelige ting. Boka «En helt overkom-
melig Bibel», hjelper meg i møte med troen og livet.

– En troserfaring du vil dele?
– Det må være første gang jeg var på Hvilepuls, smiler hun. Jeg ble 
med to venner til Sjibbolet og gikk på Hvilepuls i kirken etterpå. 
Der kjente jeg meg hjemme med en gang – dette var for meg! 
Bønnevandringen og ungdom på min egen alder sammen i en liten 
gudstjeneste – det ble som en åpenbaring av noe hellig. Kirkelivet 
mitt blir delt opp, avslutter Sara, barn i Holmlia, ungdom i Hvilepuls 
og voksen i menighetsrådet i Hauketo-Prinsdal.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

DEN STØRSTE 
GLEDEN 



Med håpet i hendene

 Langs 

Kongeveien

Jeg tenner lys når det er noe eller noen jeg tenker på. Når 
noe vondt har skjedd. Når noe ekstra gledelig har skjedd. 
Eller når noe viktig er i ferd med å skje. Når jeg står foran 

en spesiell utfordring. Når noen jeg kjenner er syke, har mistet 
noen, eller trenger alle gode ønsker og bønner og håp. 
 Det lille te-lyset foran et bilde, eller på en brostein – eller i 
lysgloben i kirken: Det er blitt et personlig verktøy for å vise håp.

GLØTT AV FRED
Å tenne et lys er som å løfte noe ut av tanken, ta håpet i hen-
dene og gjøre det synlig for øyet og omgivelsene. Så står det der 
da som et gløtt av fred, på mitt eget hjemlige bord, eller midt en 
samling av mennesker som deler det samme håpet. Så ser vi det 
sammen, så gjør vi et felles ønske synlig og styrkes ved det.
 Det nyeste sterke eksemplet på felles lystenning var marke-
ringene etter terrorhandlingene i Paris i november. Tusenvis av 
mennesker tente lys på åpen gate, på nettet – og hjemme. Som 
trøst. Som et tegn på at håp og samhold når lenger enn hevn.

HÅPETS DRÅPER 
Hauketo-Prinsdal kirke feiret nettopp 20 år, gjennom en hel uke.
Det er tent tusenvis av lys i kirken de årene. Alle er velkommen 
til det.  
 Noe av det vi ikke helt rakk før feiringen var å skrape bort 
alle stearinflekkene. Det gjorde i grunnen ingen ting. For de små 
flekkene som har dryppet i krokene i kirkerommet er spor av tro, 
omtanke, fellesskap og håp. Mange av dryppene kommer fra de 
unge som møtes på torsdagskvelder, tenner sitt lys, tar det med 
seg – og setter seg hvor de vil i kirken i noen minutter. Derfor 
kan du se dråper av håp på alterringen, på gulvet under alteret, 
ved vinduet bak flygelet, under korset og ved døpefonten. Slik tar 
ungdom i bruk den unge kirken – med håpets lys i hendene. Og 
da er det bare de selv som vet hva lyset er tent for.

Per Frogner (61)
• Har bodd på Prinsdalsbråten siden 1979
• Mange år i Kongeveiens redaksjon
• Synger i Prinsdal Sangeri
• Ansatt i Kirkens Bymisjon

Jeg tenner lys. Bokstavelig talt og rett som det er, og ikke bare til pynt og kos.

PERSONLIG
Å tenne lys er en personlig handling. Det inneholder akkurat det 
jeg legger i det. Det kan være en bønn uten ord. Det kan være 
en enkel omsorg for en annen person. Det er alltid et varmt øn-
ske om at gode ting må skje. 
 Det er godt å kunne si: Jeg tenner lys for deg. Det er fint å 
høre andre si det...

Noen ganger skjer det nesten under når lys tennes. Jeg har sett 
det i jobben min i Kirkens Bymisjon. Mennesker i tung rus kan 
komme fram til et lystenningssted og uttrykke tro og håp med sitt 
lys. Eldre sykehjemsbeboere med demens kan rette ryggen når 
lyset tennes og navnet nevnes. – Det er jo meg!

Hjelper det? Er det ikke litt sentimentalt? Blir verden og livet noe 
bedre av å tenne lys? 
 Ja litt.  For et tent lys er et personlig ønske, synlig som en bla-
frende bønn. Ett tent lys kan være et standpunkt. Mange lys er et 
budskap om fred og samhold. Tente lys viser varmen fra de gode 
kreftene i verden.

Prøv.
Tenn lys.
Desember er en god tid for levende lys.


