
 
 
 

Sang til Grefsen kirkes innvielse 
søndag 3.mars 1940 

 
Forfatter: «O.K.» 

              = Olav Kristiansen,  
lærer ved  

Lilleborg skole 
 

Melodi: «Apostlene satt i Jerusalem» 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ja, nå har vi fått 
hva vi lengtet til, 
en kirke vi vår kan kalle, 
med Guds ord 
og alter og klokkespill 
som samler oss  
alle, alle!bli med på kirkevei, 
der vet jeg Gud  
vil møte deg.  
 
på kirkevei. 
Her er det  
rom for alle. 
                  På vei til barnedåp 1.des.1940 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Så trofast og trygg ligger  
kirken her på høyden og ser mot 
fjorden, og viser oss alle at Norge er 
det fagreste  
land på  
jorden.m, bli med på kirkevei, 
der vet jeg Gud  
vil møte deg.  
På vei til barnedåp, 
1.desember 1940.  
I barnevogna:  
John Erik Skjefstad 

med  
på kirkevei. 
Her er det  
rom for alle. 
                  På vei til barnedåp 1.des.1940 

 



3.Vårt land er et rom i vår  
Frelsers hus 

hvor folket hos ham får leve, 
arbeide og lytte til Åndens sus 
og hjertet mot himlen heve. 



4.Og derfor vi  
vandre vår  
kirkevei til ordet  
og guddomstalen, 
fra Nydalen,  
Grefsen,  
fra hver en lei,  
fra Kjelsås  
og Maridalen! 



5.Men hvorfra du  
kommer til  
kirken her,  
så ser du den  
strålende stjerne 
som står over huset  
hvor Jesus er 
- som en gang i  
tider fjerne. 



6. 
Og følger du stjernen  
til kirken hen, 
og møter du ham  
her inne, 
da blir du så glad  
som de vise menn, 
da vil du din Frelser finne. 



  

 

 

Hvem var tekstforfatteren «O.K.» ? 

 
Mange av oss har spurt folk i passende alder om de kjente til 

hvem tekstforfatteren «O.K.» var, men uten hell. Under 

minnesamværet etter Alf Sivertsens gravferd 31. mars, også han 

Lilleborg-lærer, ble gåten løst. På vårt spørsmål svarte Bjørn 

Guii-Larsen spontant at han husket salmen i programheftet for 

kirkeinnvielsen i 1940, at "O.K." var lærer Kristiansen på 

Lilleborg, og at han bodde i Kapellveien. 

 Oslo Adressebok 1940-1944 viser:  

"Kristiansen, Olav, lærer (Lilleborg) Kapellv. 58, Grefsen".  

  

Marianne Wedervang Bruland i Kapellveien 56 sier at Olav 

Kristiansen var hennes morfar, at han ved siden av 

lærergjerningen var en aktiv salme-, sang- og prologdikter, at 

han skrev "Lilleborgsangen" og at han gjerne kan ha skrevet 

Grefsen-salmen i 1940. Studert til prest noen år hadde han også 

gjort.     Med jubileumshilsen  

    Øivind Østang og Trygve Magelssen  

 

 

 

                                                                        


