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Jeg har alltid vært glad i høsten.  

Samtidig vet jeg at ikke alle har det sånn. Mange 
gruer seg til mørke kvelder – og morgener som må 
vente lengre før lyset slipper til.  

Det hadde selvsagt vært fint med litt lengre sommer 
med fritid og lette lyse dager, jeg innrømmer selvsagt 
også det, men det er likevel noe godt når høsten 
kommer og roen igjen kan senke seg over naturen og 
menneskene. 

Det er mye hyggelig å gjøre inne – bøker som skal 
leses – filmer som skal ses – måltider og samtaler 
med venner og familie. Kanskje få tid til litt aktiviteter 
– en trimgruppe – eller matlagingsgruppe – litt hånd-
verk i heimen som skal unnagjøres – eller kanskje rett 
og slett litt tid til å sitte ned og kjenne på stillheten og 
hvilen.   

Naturen kler seg jo dessuten ekstra vakkert når høs-
ten kommer – så en tur i skogen er heller ikke å forak-
te.  Og de mørke høstkveldene ute – gir fin og skarp 
luft – med mulighet til å ta en ekstra kikk på stjerne-
himmelen som igjen blir klar og synlig.  

Høsten bringer med seg mange muligheter! 

Også i kirken og kirkeåret bringer høsten med seg 
viktige dager og muligheter. Vi feirer høsttakkefest – 
hvor vi takker for naturens gaver – alt det gode vi 
høster inn fra skaperverkets overflod og rikdom. Åke-
re med korn og poteter og skogen full av bær og 
sopp.  

Vi har bots- og bønnedagen, som minner oss om at 
ikke alt er selvfølgelig i livet.  En dag for refleksjon og 
selverkjennelse.  Kanskje er det noe jeg trenger å få 
ryddet opp i – ikke bare i hus og hjem – men også i 
mitt eget liv. 

Til slutt har vi allehelgensdag. Også en dag for reflek-
sjon og ettertanke. En dag hvor vi retter blikket både 
bakover og fremover.  Å kunne takke for mennesker 
som har vært i livet vårt og gitt oss kjærlighet og god-
het. Og samtidig knytte håp til at det finns en fort-
settelse – som vi med vår forstand ikke kan vite hva – 
og hvor – er… 

Allehelgensdag mer enn noen annen dag minner oss 
om betydningen av takknemlighet overfor de men-
neskene som livet har gitt oss. Dagen stiller oss over-
for dødens realitet. Noe som igjen minner oss om 

betydningen av å ta vare på hverandre mens vi ennå 
har hverandre og –  er – her i livet.  

Haldis Moren Vesaas har skrevet et dikt om dette.  
Denne høsten vil jeg la nettopp dette diktet få inspi-
rere meg: 

 

Å vera i livet 

Dette: å vera i livet, 
open for alt ikring, 
bunden med sterke røter 
til menneske og til ting, 
gi både hjarte og hender 
i omsorg som aldri svik, 
var det som gav meining til ferda di 
og let deg få kjenne deg rik. 
 
Og den som er rik vil ha seg 
eit hus som er såleis bygt 
at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt, 
og såleis at framande gjerne 
kjem innom dørene der 
og aukar den rikdom som finst der før 
med alt det dei sjølve er. 
 
Fattig var du om aldri 
i livet du kjenne fekk 
at mellom deg og dei andre 
levande straumar gjekk 
av tillit og varme som styrkte 
kvart band som til livet deg batt, 
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, 
at meir enn du gav, fekk du att. 

 

Høsttanker 

Sogneprest Rut Ugland 
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Herre Gud, ditt dyre navn og ære  
Herre Gud, ditt dyre navn og ære  
over verden høyt i akt skal være,  
og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle,  
de skal fortelle din ære.  
 
Gud er Gud, om alle land lå øde,  
Gud er Gud, om alle mann var døde.  
Om slekter svimler – blant stjernestimler i høye himler  
utallig vrimler Guds grøde.  
 
Høye hall og dype dal skal vike,  
jord og himmel falle skal tillike,  
hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne,  
men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!  
T: Petter Dass 1698  
M: Norsk folketone (Romedal) 

 

 

 

Deg være ære  
Deg være ære, Herre over dødens makt!  
Evig skal døden være Kristus underlagt.  
Lyset fyller haven, se, en engel kom,  
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!  
Deg være ære, Herre over dødens makt!  
Evig skal døden være Kristus underlagt.  
 
Se, Herren lever! Salig morgenstund!  
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.  
Jubelropet runger: Frelseren er her!  
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!  
 
Frykt ikke mere! Evig er han med.  
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.  
Kristi navn er ære, seier er hans vei,  
evig skal han regjere, aldri frykter jeg.  
T: Edmond L. Budry 1885  

O: Arne Fjellberg 1947  
M: G. Fr. Händel 1746 

 

Deg å få skode  
Deg å få skode er sæla å nå, 
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; 
ver du for tanken min dyraste skatt, 
ljoset som strålar ved dag og ved natt! 
 
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 
tal du det levande ord med di røyst! 
Far, lat meg vere barn her hjå deg. 
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! 
 
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 
ver du det merket som syner mitt verd, 
livd for mi sjel, den tryggaste vakt; 
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 
 
Rikdom og ære som menneske gjev, 
er ikkje meir enn den morknande vev. 
Du er min arv som varer til sist, 
himmelske konge, det veit eg for visst. 
 
Konge i æva, å lat du meg då 
sigrande inn i ditt rike få gå! 
Ver du mi tru, den vona eg ber 
til eg får skode din herlegdom der. 
Amen. 
 Irsk tekst frå 700- talet 

 Til engelsk ved Mary Byrne 1905 og Eleanor Hull 1912 
 Norsk omsetjing ved Arve Brunvoll 1978 

Salmer ved årets konfirmasjon 

Kristusbilde av Henrik Sørensen 
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– Se håndflatene mine, de er fulle av vannblemmer etter 

å ha lekt klatreharen med venninnene mine, sier 

Mathea Bollinger Lange (10). 

– Du har’n, roper Herdis Gyrre (10) og rører ryggen til 

Mathea.  

Jentene strekker seg, svinger og løper det forteste de 

kan, mens de holder seg fast i de røde tauene som er 

strukket fra bakken og opp mot himmelen i en pyra-

mideform.  

– Dette er supergøy, sier Ingrid Gyrre og slenger seg 

etter de to andre.  

 

Mange har de siste 

ukene stusset over 

den røde klatrepyra-

miden som plutselig 

stod på den gamle 

tomta til tante Ellens 

lekepark. Mange hus-

ker det inngjerdete 

området, der det var 

en liten brakke, noen 

benker og lekestativ. 

Noen hadde det som 

barnepark, andre som 

friområde når de var 

små. Men så forsvant 

parken, kommunen rev alt og anla plen. Et stort, tomt 

grøntområde som passet ypperlig som avtrede for fir-

bente. Men det var da kjedelig, kunne ikke denne flek-

ken på Huk brukes til noe mer? 

Tanken slo meg for noen år siden, og modnet gjennom 

samtaler i Bygdø Vel. Hva om vi søkte midler i Spare-

bankstiftelsen til prosjekt klatrepyramide? Pia Falk Lind 

og jeg påtok oss ansvaret, søkte midler og fikk 200 000 i 

gave. Det var i 2017.  

– Ting tar tid, sier Pia Falk Lind og smiler.  

 

En ting er å ha en ide, noe ganske annet er hvordan pro-

sjektet forankres og drives fram. Kommunen er en byrå-

kratisk institusjon, og det er (heldigvis) ikke bare, bare å 

komme med en ide og få den gjennomført. Dette vet vi 

nærmere fire år etter at ideen om en klatrepyramide slo 

rot i Bygdøy Vel. Men legg all frustrasjon til side. Da vi 

endelig fikk gjennomslag og etablert godt samarbeid 

med Oslo kommunes ansvarlige for Huk, skjedde ting 

fort. Og nå er pyramiden på plass, til glede for nærmil-

jøet, unger og ikke minst foreldre.  

Drømmen om en pyramide 

Fire år fra ide til realisering er egentlig ikke lang tid. Og nå står den der og strutter av rødt liv, klatrepyramiden 

på tante Ellens gamle leketomt på Huk.  

Tekst og foto: Julie Maske 
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Klatrepyramiden trener barnas viktige motoriske ferdig-

heter; smidighet, balanse og koordinasjon, og gir styrke 

til de store muskelgruppene i armer og ben, og i kjerne-

muskulaturen. 

 

– Jeg er veldig glad for dette nye lekeapparattilbudet på 

Bygdøy. Å ha flere tilbud til barna her ute er genialt, sier 

Rita Bollinger, trebarnsmor og fastboende på halvøya. 

Hun sitter på en av benkene rett ved pyramiden, og fry-

der seg over å se jentene som fyker rundt og leker klat-

reharen. 

– Det er et flott initiativ fra Bygdø Vel som må applau-

deres. Vi trenger flere slike tilbud her ute, sier Bollinger.  

 

Bymiljøetaten i Oslo kommune har nylig etablert en 

flott liten bålplass ved foten av klatrepyramiden. Midler 

er satt av til vedlikehold og oppgraderinger.  

I Bygdø Vel drømmer vi om en Tuftepark med trenings-

apparat i nærheten av klatrepyramiden. Vi ser for oss at 

dette området kan få enda flere attraksjoner som gjør 

det til et levende og godt tilbud ikke bare til nabolaget, 

men til alle som besøker vårt nærmiljø og gleder seg 

over det.  Selvfølgelig trenger vi midler, og er takknem-

lige for alle bidrag som tilføres oss.  

– Se på oss, se så høyt oppe vi er, roper de tre jentene 

fra toppen av klatrepyramiden. De ler.  

– Det er utrolig morsomt, og så kan vi finne på så mye 

rart her. Som ekorn løper de etter hverandre, slenger 

seg og er akrobater noen meter over bakken. Hendene 

holder de godt rundt det røde, tykke tauet som er 

strammet til bakken og gir unike opplevelser av luft, 

mestring og glede.  

Tante Ellens barnepark slik den – 

nesten – så ut. Her  har gresset 

grodd. Det klarte det ikke den gang 

20 – 25 barn lekte her kl.10 – 14 

gjennom hele året!  
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POTETPRESTER 

- DAG ERIK NORDLIE 

Poteten er en jordknoll som har sin opprinnelse i Sør 

Amerika. Den kom til Europa med de spanske oppda-

gere en gang på 1500 tallet, og det tok nærmere 200 år 

før de første poteter ble høstet i Norge. Det skal visst-

nok ha vært på gården Karterud at de første 

poteten i Norge ble dyrket frem, og Karterud 

gårdsbygning finner vi på Norsk Folkemuse-

um. 

Settepotetene var trolig kommet fra Sverige 

som på den tiden hadde sterkere bånd til det 

katolske Europa enn Danmark/Norge, og po-

teten kom til Europa med de spanske conquis-

tadorene og det var hovedsakelig i de katolske 

land at poteten først fikk sin utbredelse. 

Noe av motstanden mot potetdyrking i Norge skyltes i 

stor grad at folk ikke hadde lært seg hvilken del av 

planten som skulle spises. Etter hvert, heldigvis, så lær-

te man hva en potet var og en viktig oppdagelse v ar at 

poteten hadde gunstig virkning mot sykdommer som 

skjørbuk. Skjørbuk kommer av for lite C-vitaminer og 

var utbredt bl.al hos sjøfolk. 

Noe påstår at innføringen av poteten i det norsk kost-

hold skal ha vært viktigere for den norske befolkning 

enn Grunnloven av 1814. Det var nemlig poteten som 

skapte lettelser i det daglige strev til livets opphold. 

Poteten skal ha reddet tusenvis av menneskeliv i vårt 

land i perioder med uår og stor mangel på korn. Flat-

brød (av korn) hadde vært vanlig i det norske kosthold 

helt siden Jernalderen. Rå potet egnet seg dårlig til slik 

bakst, men når poteten ble kokt lærte man seg å bake 

lefser, noe som raskt ble en del av norsk kosthold. Rå 

poteter ble brukt til raspeballer eller komle. 

I årene før 1814 var det nødår og stor matmangel i Nor-

ge. Vi kjenner jo godt til historien om Terje Vigen og 

hans rotur til Danmark for å skaffe korn. 

Nødårene fikk mange prester til å engasjere seg i potet-

dyrking og de fikk etter hvert kallenavnet 

«potetprester». Hans Nielsen Hauge, som vi skrev om i 

forrige utgave av Vårt Nærmiljø var en av de som ivret 

veldig for potetdyrking. 

Alle midler ble tatt i bruk for å få poteten ut til folk 

over hele landet. Det kongelige landbruksselskapet i 

København begynte i 1772 å gi premier for å dyrke po-

teter i Norge, men dette var ikke alltid nok. Man treng-

te infrastruktur og gode budbringere. Løsningen lå i 

dagen: Det var kirker i alle bygder. 

Som i middelalderen sto teologene for opp-

lysning og vitenskap. Prestegårder sponset 

settepoteter, gratis. Man brukte prekener og 

enda mer opplysninger på kirkebakken. 

Man plantet på prestegårdene. Ikke tilfel-

dig, men så synlig som mulig. Noen steder 

langs kirkeveien, for å vise alle hvor flott 

det så ut.  

Og man skrev og skrev. Allerede i 1763 kom 

en lærebok, «Underretning for bønder i 

Norge om den meget nyttige Jord-Frugt Potatos at 

plante og bruge». Forfatteren var sogneprest Peder 

Harboe Hertzberg i Finnås i Sunnhordaland. 

En annen meget kjent «potetprest» var Abraham Phil. 

Men det virkelig store gjennombruddet for poteten fik 

man da man oppdaget at 

poteten egnet seg til å 

fremstille sprit.  

Det var først og fremst 

korn som ble brukt til å 

lage brenne- vin i Norge. 

Da man skjønte at 

poteten kun- ne brukes til 

spritproduk- sjon økte  

over hele landet potet-

dyrking. 

Men alle medaljer har en bakside. Spritproduksjonen i 

Norge økte betydelig og med også drukkenskapen, 

som etter hvert ble et stort problem. Det var nok ikke 

det våre potetprester hadde i tankene da de oppmun-

tret til potetdyrking i stor stil. 

. 

Abraham Phil 

Akevitt lages 

av potet sprit 

og lagres på 

gamle sherry 

fat . 
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POTETFERIE PÅ 
HØGBACKA 

PÅ HØGBACKA HAR VI VÆRT MANGE GANGER OG PLUKKET POTETER. SKIKKELIG GØY. 

ET ÅR VAR VI OGSÅ PÅ NORSK FOLKEMUSEUM OG PLUKKET POTETER OG ETTERPÅ LAGET VI POTETLEFSER. 

Potetferie var i mange år et begrep og hvert år dro tusen-

vis av barn til gården til besteforeldre, onkler og tanter 

eller noen man kjente for å hjelpe til med innhøstingen av 

poteter.  Vanligvis varte dette i tre dager. 

For mange var det også et fint avbrekk fra skolen. 

Men den tekniske utviklingen i landbruket har for lenge 

siden erstattet ivrige barnehender i potetåkeren. 

Potetferien er nå erstattet med høstferie, til glede for 

mange. Så i stedet for en tur på landet er det nå tur på hyt-

ta eller sågar til Spania eller andre mer eksotiske steder for 

enkelte. 

Men med «pottitt-ferie» som historie er nok noe dessverre 

gått i glemmeboken. Da er det godt at noen av oss har 

fortsatt med litt potetdyrking. Slikke kunnskaper er gode 

å ha. Under krigen i 1940-45 ble jordene på Kongsgården 

delt opp i parseller som folk kunne bruke til poteter og 

andre grønnsaker. Slik av det også i byen. Slottsparken ble 

en potetåker til glede for veldig mange. 
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I år ble det endelig konfirmasjon - det på «gamle» må-

ten. Og da var det viktig med en fin ramme.  

Bygdøy Kirke har såkalt «naturtomt». Det bruker Kirkelig 

fellesråd for alt hva det er verdt. Det er nemlig de som 

har ansvaret for vedlikehold, inne som ute. Et ansvar de 

skjøtter sånn passe. Men når det gjelder ute viser de til 

at her skal naturen råde.  

Og det har den fått – altfor lenge. Mente Liv Anniken 

Berg og Henriette Lønnum. Derfor tok de initiativ til en 

storstilt dugnad før konfirmasjonen.  

 

De engasjerte menighetsrådet, konfirmanter og foreldre 

og Kongsgården. Pluss en stor feiemaskin. Selveste 

Kongsbonden, Jan Tore Sørsdal kom med tilhenger og 

Kongens eldste traktor.  

Mange kom med hakker, spader og diverse motor-

redskap. Familien Gjørv kom med en tilhenger full av et 

assortert utvalg. Vi er litt usikre på hvordan CO2 utslip-

pene skal kompenseres. 

Det ble saget, hugget og klippet utover kvelden. Og til 

slutt ble det det 2 store tilhengerlass.  

-Dette er i god gammel norsk kirketradisjon, mente vår 

ungdomsprest Arne Slørdahl. -Hele menigheten tar an-

svar. Og det er jo han som skal konfirmere 32 konfir-

manter til helgen. I forhold til størrelsen er det ikke 

mange menigheter som slår Bygdøy her.  

Dugnad på kirketomten 
Tekst og foto: Hans Magnus Borge 
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Drømmen om en analog konfirmasjon 

 

Den teknologiske utviklingen har gjort mye lettere: Vi 

går i banken hjemmefra; vi søker om lån på nettet, vi 

følger foredrag og undervisning uten å måtte bevege oss 

utenfor døra. Og alt dette har vært gull verdt i pandemi-

tiden.  

 

Jeg er virkelig glad for mulighetene bredbånd gir oss. 

Men jeg er på samme tid lettet over at hjemmeundervis-

ningens tid etter all sannsynlighet er over … for en 

stund. For skolebarna våre jobber ikke like godt foran 

skjermen. Den individuelle oppfølgingen og omsorgen 

fra lærerne blir kraftfullt redusert via fiber! Og fysisk 

sosial kontakt er bedre enn digital!  

 

Tekst: Arne Slørdahl. Foto: Hans M Borge og Studio E 
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Kirken har også måtte være digital, og den har det siste 

året lært mye. For det er jo mange måter å «nå» folk 

på, spre kjærlighetsbudskapet og være støttende i 

tunge tider. Men det er en stor erfaring at det nok ikke 

var uten grunn Jesus var fysisk nær medmenneskene, 

hele tiden. At kirkens oppdrag til er å gå ut til mennes-

ker og lage fellesskap – fysisk.  

 

Konfirmasjonene den 11. og 12. september kunne hel-

digvis være fysiske: Åtte høytidelige gudstjenester med 

maks 100 tilstede i kirken. Men konfirmantåret 2021 

måtte ellers i store trekk vært digitalt: Og det har selv-

følgelig avslørt mangler i en prests data-kompetanse og 

hvor lite godt undervisningsmateriell som er tilgjenge-

lig. Men mest av alt har dette året gitt både prest og 

konfirmanter et savn etter å oppleve ting sammen, og 

vist oss nødvendigheten av fysiske samlinger i konfirma-

sjonstiden. Kirken er for det meste håndgripelige! Jesus 

levde kroppslig på jorden. Dåpen er berøring på så 

mange plan. Og nattverden har så mange dimensjoner 

som digitale erstatninger ikke er i nærheten av å kunne 

gjengi.  

 

Takk til et kjempeflott konfirmantkull 2021: for overbæ-

renhet, tålmodighet og positivitet i en underlig og 

ganske uvirkelig tid. Jeg håper at kirkedørene fra nå av 

kan være vidåpne, at kjærlighetsbudskapet først og 

fremst kan møte oss i ord og handlinger helt analogt og 

fysisk, og at vi kan møtes ansikt til ansikt i årene som 

ligger foran.  

 

Hilsen konfirmant-presten 

 

Digital konfirmasjon  

Hva gjør man når bestefar plutselig er syk 

på konfirmasjonsdagen. Tidligere var det en 

tragedie. Men ikke i disse tider. For han kan 

jo være 

med på 

Zoom.  
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Hva var bakgrunnen for at du valgte å konfirmere deg i 
kirken og ikke borgerlig? 

Jeg er døpt i kirken og er vant til å forholde meg til kirken 
på julaften og da føltes det naturlig å også konfirmere 
meg i kirken.  I 4. klasse var jeg veldig opptatt av tema 
døden og jeg var redd for at alt skulle ende og alt man 
bare ble borte når man døde. Da snakket jeg mye med 
tanten min og vi snakket om livet etter døden.  Denne 
tanken på at et liv etter døden var betryggende og godt 
for meg og det er viktig for meg i dag også. I tillegg har 
mange av vennene mine også valgt å konfirmere seg i 
kirken og det er ekstra hyggelig at vi er flere venner sam-
men.   

 

Hva er det viktigste du har lært i denne konformasjon 
tiden? 

Det har vært litt vanskelig med online- undervisning pga- 
Corona, men vi lærte om nestekjærlighet og det likte jeg 
godt. Ideen om at man skal hjelpe andre og det minner 
litt om karma fra andre religioner. Tanken på at verden 
blir litt bedre dersom alle hjelper hverandre liker jeg 
godt. Det er litt kardemomme loven i den gylne regel;- 
gjør mot andre som du vil de skal gjøre mot deg og dette 
er gode leveregler å ta med seg videre. 

 

Er det noe som har overrasket deg som du ikke så for 
deg på forhånd?  

Det overrasket meg at så mange valgte konfirmasjon i 
kirken i år, for da broren min som er -04 kullet konfir-
merte seg, var det mange som valgte borgerlig. 

 

Tror du noe av det du har lært i konfirmanttiden kom-
mer til å påvirke deg i fremtiden?  

Det med nestekjærlighet tror jeg kommer til å påvirke 
meg i fremtiden. Jeg håper jeg kommer til å ha med meg 
det når jeg blir voksen.  

 

Er det noe du har savnet i denne tiden?  

Det har vært mye med Corona så vi har måttet holde 
fysisk avstand. Det har ført til at det har vært vanskelig å 
stille spørsmål og vi har vært lite sammen.   Konfirma-
sjonsleiren ble også avlyst i år og det var synd for det 

hadde vi gledet oss til.  Vi har savnet å treffe hverandre 
fysisk og vi har manglet den felleskaps følelsen som vi 
kanskje vanligvis ville hatt uten Corona restriksjoner. 

 

På selve konfirmasjonsdagen: hva gleder du deg mest 
til og hva gruer du deg til?  

Jeg gleder meg aller mest til å ha en helt egen dag som 
bare er min, da broren min har bursdag samme dag som 
meg så jeg har aldri en egen bursdag kun for meg. Masse 
oppmerksomhet kun til meg føles litt skummelt, men jeg 
gleder meg faktisk mest til det. Ellers gruer jeg meg til å 
holde tale og håper jeg ikke begynner å gråte. Jeg gruer 
meg også litt til alle barnebildene som sikkert foreldrene 
mine kommer med på konfirmasjonen.  

 

Hva vil du si til neste år konfirmanter dersom de er 
usikre på om de skal konfirmere seg i kirken? 

Til neste år konfirmanter vil jeg si at man ikke trenger å 
være hyper- kristen akkurat selv om man konfirmerer 
seg i kirken; mange er litt usikre og det er ok. Det er fak-
tisk ganske hyggelig å konfirmere seg i kirken.  

Blancka Bech Gjørv  - en av årets konfirmanter  

Av: Liv Anniken Berg 
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Den gode Tevje i forestillingen "Spelemann på taket" gir 

mange talende uttrykk for antydningens kunst overfor 

Vårherre. Når tiden og tingene går ham i mot, og Tevje 

vil se meningen med dette, viser han i minespill, gester 

og ord at det er aktuelt å snakke med Den Høyeste om 

dette. Og det er i grunnen bare ett rop gjennom alle an-

tydningene: "Herre, hjelp meg!". Her kan vi kjenne oss 

som en Tevje noen og enhver.  

   Mange menneskers forhold til Gud er ofte langt mer 

begrenset i uttrykksform enn hos Tevje. Det er liksom 

blitt slik at Vårherre og hans ord nærmest omtales i 

stikkord og bleke antydninger. Kanskje er det den åndeli-

ge bluferdighet i folkedypet som gjør dette. Eller er det 

blitt et forhold som er tildekket av så mye annet at sjele-

ytringer av religiøs art blir heller sparsomt uttrykt, og da 

med tynn stemme...  

   Vårherre er fullkomment inne i alle språk og enhver 

sjeletale. Intet sukk fra dypet feiltolkes av han. Derfor 

kan vi være oss selv når vi har noe på hjertet. Vi kan gjer-

ne begynne med antydninger. De er nok tilstrekkelige til 

at Vårherre forstår. Men for vårt eget behovs skyld er 

det nok en hjelp at vi uttrykker oss i klartekst. 

ANTYDNINGER OVERFOR VÅRHERRE 
Asbjørn Nilsen 

Lasse Kolstad og Sølvi Wang i 
«Spelemann på Taket»  Det 
Norske Teater 
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«Skolehagene hadde ikke hatt slik vind i seilene hvis det ikke 

var for vår undervisning», sa en 

begeistret og ikke lite stolt Mari-

anne Leisner, daglig leder for Ur-

bant Landbrukssenter under om-

visningen på Orangeriet på Bygdø 

Kongsgård, en flott september-

dag. 

Orangeriet er et senter for forskning og opplæring i urbant 

landbruk. Det ble åpnet i mai 2019. 

Frogner historielag hadde invitert til utdelingen av rehabilite-

ringsprisen for Frogner. Dette er en pris som tildeles gode 

rehabiliteringsresultater i Frogner bydel. Frogner Historielag 

administrerer prisen i samarbeide med Frogner Bydel. Histo-

rielaget kommer med forslag til kandidater. Disse vurderes av 

en jury hvor også Frogner bydel er representert. I år var det 6 

nominerte kandidater. 

Gjenreisingshuset på Folkemuseet 

Riddevoldsgate 

Josefinesgate 13  

Kontorbygningen på Orangeriet 

Krypten i Uranienborg kirke 

Uranienborg skole 

Kontorbygningen på Orangeriet fikk prisen i år.   Kontorbyg-

ningen er en del av Orangeriet og ble rehabilitert i forbindelse 

med åpningen i 2019. 

Carl Henrik Bastiansen, nestleder i Bydelsutvalget, foretok 

den høytidelige utdelingen. Han minnet om hvor mangfoldig 

Frogner Bydel er. Et urbant «Fastlands-Frogner» og det mere 

agrare Bygdøy. Som han sa – «er andelen tweedjakker og 

høye slagstøvler langt flere enn i resten av bydelen»! 

Marianne Leisner og Jan Tore Sørsdal, forvalter på Bygdøy 

Kongsgård, tok imot prisen. En flott plakett i stein med grave-

ring.  

Både Carl Henrik Bastiansen og Jan Tore Sørsdal la vekt på 

dette med rehabilitering og gjenbruk i sine taler. -Det setter 

ramme for hva man kan foreta seg – som Sørsdal poengterte. 

Kanskje som en liten finte til de som mente at man måtte 

samle alt i et kjempestort nytt, dyrt Nasjonalmuseum!  

Lasse Tømte sang noen viser med tilknytning til Bygdøy – 

blant annet «Fiin Gammel». 

Avslutningsvis var det hyggelig samvær og kanapeer med 

lokalt produserte oster. Disse får man kjøpt i det lokale Bygdø 

Kolonial som vi skrev om i  årets påskenummer. 

  

 

 

 
 

 

 

 

  Frogner rehabiliteringspris til 

Orangeriet på Bygdøy 

Tekst og foto: Hans Magnus Borge 

Elisabeth 

Solem pre-

senterte 

gjenreis-

ningshuset. 

Og her er vinneren—den flott restaurerte kontor-
bygningen 



 Side 14 

 

Vårt Nærmiljø høst 2021 

Bygdøy Tennisklubb har tatt initiativ til å bygge en underjordisk tennishall på Bygdøy. Prosjektet har skapt et 
positivt engasjement på Bygdøy og en del spørsmål vedrørende hallen og prosjektgjennomføringen. 

Det har i løpet av våren 2021 blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å realisere hallprosjektet. Arbeidsgruppen be-
står av representanter for Bygdøy Tennisklubb, Bygdøy Vel og Stiftelsen Bygdøhus. I tillegg deltar en ekstern 
konsulent fra Norges Tennisforbund. Arbeidsgruppen har sammen laget dette informasjonsskrivet for å gi en 
beskrivelse av status samt å gi svar på spørsmål som har blitt stilt vedrørende prosjektet.   

Bakgrunn  

Interessen rundt tennis har økt svært mye på Bygdøy. Bygdøy Tennisklubb har i dag ca 600 medlemmer og 
dagens anlegg har ikke kapasitet til å betjene en så stor medlemsmasse, særlig i vintersesongen. 

Bygdø Tennisklubb ønsker derfor å bygge en underjordisk tennishall på den del av tomten der tennisbanene 
ligger i dag. Hallen vil bygges under eksisterende baneanlegg, med plass til fire innendørs tennisbaner, samt 
fire tennisbaner på taket (bakkenivå) i sommerhalvåret. For å finansiere prosjektet har Bygdø Tennisklubb fått 
bidrag fra privatpersoner og andre, fått tilsagn om støtte fra Oslo kommune, momskompensasjon, samt spille-
midler fra kulturdepartementet. Bygdø Tennisklubb vil i tillegg ta opp banklån for å finansiere prosjek-
tet.  Bygdø Tennisklubb vil nedbetale banklånet med de inntektene som klubbens virksomhet vil generere.  

Organisering av Bygdøhus-anlegget 

Hele Bygdøhustomten (inkludert de arealene som brukes til tennis og fotball) eies av Bygdø Vel, som fester 

Til Beboerne på Bygdøy 
Oslo, 23. september 2021 

Oppdatering på prosessen rundt bygging av underjordisk hall på Bygdøhus 
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bort tomten til Stiftelsen Bygdøhus. Stiftelsen Bygdøhus er eier av Bygdøhushallen, curlinghallen og fotball og ten-
nisanleggene, og har det overordnede ansvar for driften av hele anlegget. Pr i dag er følgende klubber tilsluttet 
Stiftelsen Bygdøhus: basketball, badminton, curling, fekting, fotball og tennis. En annen stor bruker av Bygdøhus er 
seniorsenteret. I tillegg er det initiativ for å inkludere turn og skøyter i tilknytning til Bygdøhus. 

Hvorfor tar hallprosjektet lenger tid enn antatt? 

Utfordringene ligger først og fremst i at det banklånet som Bygdø Tennisklubb må ta opp krever at kommunen ut-
steder en garanti til fordel for banken for å sikre tilbakebetaling (Kommunal Garanti). Oslo kommune krever imid-
lertid pant i festekontrakten for Bygdøhus for at de skal kunne utstede Kommunale Garantier.  

I og med at festekontrakten gjelder hele Bygdøhusanlegget, vil en slik pantsettelse eksponere ikke bare Bygdø Ten-
nisklubb, men også anlegget utenfor tennisbanene.  Arbeidsgruppen er enige om at man ikke ønsker å stille feste-
kontrakten -og derigjennom hele Bygdøhusanlegget - som sikkerhet for det underjordiske hallprosjektet. 

Hva skjer nå? 

Arbeidsgruppen har kommet fram til en løsning hvor man utreder å skille ut en tomt på Bygdøhus, tilsvarende fot-
avtrykket på den nye tiltenkte underjordiske hallen, alternativt en seksjonering. På den måte vil det kunne etable-
res et faktisk og juridisk skille mellom det underjordiske hallprosjektet og resten av Bygdøhus.  

Denne prosessen vil, dessverre, ta noe tid. Arbeidsgruppen mener at det er svært viktig at det legges ned tilstrekke-
lig med arbeid i planleggingsfasen for å sikre en løsning som kan forankres hos alle involverte parter. Vi ønsker at 
Bygdøhus med ny underjordisk hall kan møte Bygdø Tennisklubbs behov for økt kapasitet og at Bygdøhus forsetter 
å være det samlingstedet for våre barn og barnebarn slik det har vært i generasjoner. 

Ansvarsfordeling  

Bygdø Tennisklubb, vil stå som ansvarlig utbygger av prosjektet og håndtere prosessen rundt utbyggingen. Bygdø 
Tennisklubb har også ansvar for all finansiering av prosjektet, både i selve byggefasen og i driftsfasen. 

Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Vel vil løpende fatte beslutninger for å bidra til å realisere prosjektet herunder iverk-
sette prosesser for å endre vedtekter, festekontrakter, utskilling/seksjonering av tomt, eierskapsavklaringer, drifts- 
og vedlikeholdsavtaler mm. 

Hvilke fordeler vil de som ikke spiller tennis ha av dette prosjektet? 

Det er flere fordeler for Bygdøhus og dets brukere at dette prosjektet blir realisert. Disse kan summeres opp i tre 
hovedargumenter. 

1) For å varme opp den nye underjordiske hallen skal det bores for å skaffe jordvarme. Dette er en del Bygdøhus 
også ønsker å koble seg til. Ved å få jordvarme til hele anlegget vil dette betydelig redusere oppvarmings- og strøm-
kostnader i årene fremover.  

2) Ved å bygge en ny underjordisk hall, vil kapasitet på Bygdøhus frigjøres. Denne kapasiteten kan tilbys andre id-
retter etter behov. 

3) Arbeidsgruppen samtaler om hvordan andre idretter kan få tilgang til den nye hallen ved ledig kapasitet.  

I tillegg vil hele Bygdøhus-området få et visuelt og miljømessig løft, da den eksisterende boblehallen og dieselaggre-
gatet vil fjernes.  

Arbeidsgruppen setter stor pris på at nærmiljøet engasjerer seg når vi forsøker å få til noe som skal være til felles 
beste for alle som bor på Bygdøy! 

Vi håper at byggingen av en ny underjordisk hall på Bygdøhus starter i løpet av 12 måneder, og at vi skal få til en 
robust og langsiktig løsning for hele Bygdøhus. 

 
Med ønske om en riktig god høst! 

Arbeidsgruppen for utredning av tennishall  - Bygdøy Tennisklubb, Stiftelsen Bygdøhus, Bygdø Vel 



 Side 16 

 

Vårt Nærmiljø høst 2021 

Ny bussholdeplass på Huk 

 

Men bilistene blir nok ikke så glade 

Mange har nok opplevet forholdene ved snuplassen på Huk som tidvis ganske rotete. Spesielt når det er mange 

busser der. Det skjer ofte.  Og ikke bare i sommersesongen på fine dager. Når det settes inn ekstrabusser. Men 

ofte hoper bussene seg opp i rushtiden så de kommer rett etter hverandre.  

Det har lenge eksistert planer for å gjøre noe med dette. Den var i bydelsutvalget for flere år siden. Men nå gjør de 

altså alvor av det.  

Det de i praksis gjør er å flytte bussene inn på parkeringsplassen. På den måten blir  det plass til flere busser. Dess-

uten kommer passasjerene direkte fra Huk-området til bussene. De behøver ikke krysse biltrafikken i rundkjøring-

en.  

Men alt har sin pris. I dette tilfellet forsvinner omtrent halvparten av parkeringsplassene. Som man vel kan si er i 

tråd med Byrådets strategi. Og i anleggsperioden blir det selvsagt ekstra vanskelig.   

 

Tekst: Hans Magnus Borge. Tegning: Oslo Plan og bygningsetat 
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Hjalmar Jordansvei var faktisk planlagt som gjennomfartsvei. 
Og ikke lenger tilbake enn sytti-tallet. Det er nok mange som 
er glade for at det ikke ble noe av.  

Men den er en viktig del av sikker skolevei. I årenes løp har 
den blitt stadig dårligere. Hagene har spist seg ut på det som i 
praksis er en sti. Og egentlig er det ingen som hadde ansvaret 
for den. I 2000 ble den regulert til Gang og sykkelvei med to-
talt 5 meters bredde.   

I praksis er det ingen som egentlig har ansvar for denne veien. 
Systemet med «velveier» forsvant for mange år siden. Kongs-

gården fikk noen penger for å vedlikeholde disse veiene. Men 
de forsvant.  

I forbindelse med utbyggingen av Huk Aveny 41 ble veien bruk 
av maskiner og i praksis helt ødelagt.  

Eivind Sandt – styremedlem i Bygdø Vel og Christian M. Lange 
i Bygdøy Curling klubb tok kontakt med utbyggerne og fikk i 
stand en avtale slik at veien ble satt i stand. Og som bildet 
viser ser det riktig bra ut. 

 

I motsetning til hvordan den var! 

Hjalmar Jordansvei er fikset 

Samarbeidet mellom Bygdø Vel og Bygdøy Curlingclubb har båret frukter. 

Tekst og foto: Hans Magnus Borge 

Det ble ingen sommerpils på Huk i år 
Men nå skjer det noe—kanskje! 

Etter all gravingen og byggearbeidene på Huk gjennom 
vinteren var det nok mange som hadde gledet seg til å ta 
en kopp kaffe i den nye kaféen. Med utsikt til søppelkas-
sene. Men som vi ser er bygget ferdig – men kaféen er 
like tom.  

Vi var i kontakt med Bymiljøetaten i mai. De kunne da 
fortelle at det er gjort kontrakt med drifter Stian Floer. 
Han driver blant annet Strand restaurant. Men av en 
eller annen grunn har de ikke fått de nødvendige bevil-
linger. Ifølge de siste kontakter regner de med å åpne i 
oktober. Rett før «Vårt Nærmiljø» går i trykken har vi 
besøkt stedet. Det er kommet noen pappesker der, mer-
ket «På Huk». Og det blir. tydeligvis montert datakabler.  

Men stedet har fått et navn – og en logo! «På Huk» skal 

det hete. Det er jo greit å forholde seg til.  

Vi har også stilt spørsmålet om plassering av søppelkas-
sene. Som riktignok sto der på forhånd. På vårt spørsmål 
om hvorfor man da ikke valgte en annen plassering eller 
utforming av bygget får vi ikke noe konkret svar. Arkitek-
ten henviser til Bymiljøetaten – som ikke svarer på vårt 
spørsmål. 
Aner vi en 
uenighet mel-
lom Bymil-
jøetaten og 
arkitekt her? 
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For levering av lopper kontakt: 
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Tradisjonsrike Villa Fredriks-

borg egner seg ypperlig til jubi-

leer, bryllup, konfirmasjon, 

minnesamvær eller andre an-

ledninger. Bordsetning inntil 50 

personer. Uformelle sammen-

komster inntil 80 personer. Ta 

kontakt for visning og pris. 

www.fredriksborg.net  

Telefon: 91 35 74 78  

 E-post. fborg@online.no 

Vårt Nærmiljø utkommer 4 ganger i året 

• Før påske 

• Før sommer 

• Høsten 

• Før jul 

Annonsepriser 

• 1/1 side 1250 

• 1/2 side 750 

• 1/4 side 500 

Annonsematerialet må være ferdig utformet   

    

    

    

    

Rut Ugland 
Sogneprest Bygdøy 
ru693@kirken no 

Arne Ø. Slørdahl 
Kapellan    
as466@kirken.no 

Margunn Sandal 
Sogneprest Frogner 
ms952@kirken.no 

Anneline Emanuelsen 
Leder for trosopplæring 
ae948@kirken.no 

Vetle S. Halvorsen 

Kantor 

Heidi Park 
Leder i Menighetsrådet 
heidpark@gmail.com 

Jørgen Christensen 
Menighetskonsulent 
jc435@kirken.no 

Jens Jørgen Lie 
Daglig leder Bygdøy og Frogner 
jl936@kirken.no 

Besøksadresse: Bygdøy allé 36. 
Postadresse: Postboks 3072 Elisen-
berg, 0207 Oslo. 
Epost: 
post.frogner@oslo.kirken.no  
Www.kirken.no/bygdoy 
Telefon: 23 62 90 60 

 Åpningstider     
Mandag: stengt 
Tirsdag: 10-14 
Onsdag: 10-14 
Torsdag: 10-14 
Fredag: stengt 

Har du spørsmål til kirken og menigheten, kan du kontakte Bygdøy Frogner menighetskontor. 

mailto:post.frogner@oslo.kirken.no
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Oktober 
Søndag 3. oktober – 19. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Bendik Baasland. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 10. oktober – 20. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/vikar. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 17. oktober – 21. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Eirik Rice Mills. Org. Vetle Halvorsen  

 

Søndag 24. oktober – 22. søndag i treenighetstiden 

Høsttakkefest i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Anneline Emanuelsen og Rut Ugland. Org. Vetle Halvor-

sen 

Søndag 31. oktober – Bots- og bønnedag 

Kveldsmesse på Fredriksborg menighetshus kl. 19.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen.  

November 
Søndag 7. november – Allehelgensdag 

Allehelgensmesse i Bygdøy kirke kl. 18.00. 

v/Alle prestene. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 14. november – 25. søndag i treenighetstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/vikar. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 21. november – Siste søndag i kirkeåret 

Familiegudstjeneste med Lys våken i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Anneline Emanuelsen og Arne Slørdahl. Org. Vetle Halvor-

sen 

Søndag 28. november – 1. søndag i adventstiden 

Lysmesse i Bygdøy kirke kl. 18.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen 

Desember 
Søndag 5. desember – 2. søndag i adventstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 12. desember – 3. søndag i adventstiden 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Margunn Sandal. Org. vikar 

Torsdag 20. desember 

Skolegudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 09.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Håvard Ringsevjen 

Barnehagegudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 10.30. 

v/Arne Slørdahl. Org. Vetle Halvorsen  

Søndag 24. desember – Julaften 

Gudstjenester i Bygdøy kirke kl. 14.00 og 16.00. 

v/Rut Ugland. Org. Vetle Halvorsen 

Søndag 25. desember – Juledag 

Høytidsgudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Rut Ugland. Org. Håvard Ringsevjen 

Søndag 30. desember – Søndag etter jul 

Høymesse i Bygdøy kirke kl. 11.00. 

v/Arne Slørdahl. Org. Håvard Ringsevjen 

Gudstjenester i Bygdøy menighet høsten 2021 
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