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Årsmøte Hauketo-Prinsdal menighet 2017 
 

Det innkalles med dette til årsmøte for Hauketo-Prinsdal menighet  
 
Dato: 29. april, etter gudstjenesten 
Møteleder: Knut Sandal, leder av menighetsrådet  
Følgende saker behandles: 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 
2. Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen fra møtet. 

 
3. Årsmelding for 2017.  

 
4. Orientering om regnskapet, deles ut til de fremmøtte. 

 
5. Resultater av innsamlede midler 2017.  

 
6. Menighetsrådets strategiarbeid. 

 
7. Plass for innmeldte saker. 

 
8. Innspill, kommentarer og ønsker fra menigheten. 

 
9. Eventuelt 

 
Årsmeldingen ligger tilgjengelig på kirketorget.  
Ved spørsmål, ta kontakt med menighetsforvalter 
Charlotte Randel, post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no eller 23 62 98 52. 
 
Alle som er registrert som medlemmer eller har fått innvilget tilhørighet til Hauketo-Prinsdal 
menighet har tale- og stemmerett på møtet. 

mailto:post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no
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Menighetsrådets leder har ordet 

Årsmeldingen viser hvor mange forskjellige og flotte aktiviteter som skjer i menigheten 

vår. Det er rett og slett imponerende. Bla gjennom de neste sidene, så får dere et godt 

inntrykk. En fantastisk stab og mange frivillige gjør dette mulig. Det er fint å være 

menighetsråd for en sånn gjeng og menighet!   

«Inkluderende fellesskap» er overskriften på strategien for dette menighetsrådet. 

Strategien har tre arbeidsområder:  

 Dele tro – med fokus på mangfoldig gudstjenesteliv, mye sang og musikk og 

bønnefellesskap.  

 Åpen kirke – med fokus på bedre PR, flerkulturelle møtepunkter og flere frivillige. 

 Opplæring – med fokus på trosopplæring, levende ungdomsarbeid og grønn 

menighet.  

Arbeidsformen er at menighetsrådet går gjennom status og drøfter aktuelle tiltak på de 

ulike områdene. Vi håper dere merker noen nye aktiviteter og ting som har fått økt 

oppmerksomhet. Det er også andre aktiviteter som har kommet til etter initiativ fra en 

aktiv stab og engasjerte frivillige.    

Bidrag fra frivillige er viktig og blir ikke noe mindre viktig i årene som kommer. Hvert år 

har vi en stor fest for de frivillige, for å gi noe tilbake og for at vi blir bedre kjent med 

hverandre på tvers av aktiviteter. På festen i januar kåserte filosofen Henrik Syse, og det 

var god mat og annen underholdning. Da fikk vi også takket av Svein-Erik Skibrek og Per 

Otto Sitre for den store innsatsen de har lagt ned som henholdsvis redaktør og 

distribusjonsansvarlig for bladet Kongeveien. Takk også til Terje Tørring, som har tatt 

over redaktørjobben og alt har levert en super første utgave!  

Misjonsprosjektet vårt er KFUKs arbeid for å hjelpe folk med traumer etter forferdelige 

opplevelser i Sør-Sudan. Vi hadde nylig besøk av Modi Enosa Mbaraza, som leder 

arbeidet der nede ved åtte ulike sentre. Det gjør hun med stor risiko – hennes mann ble 

drept og hun må selv være forsiktig hvor hun drar. Men hun mener at arbeidet er så 

viktig at hun tar sjansen. Til nå har prosjektet hjulpet over 5000 personer, og de ønsker 

å utvide aktivitetene med flere sentre. Menigheten samlet inn 36.632 kr til prosjektet i 

fjor. Det er veldig bra! Norad tidobler det som samles inn.  

Det gir ekstra initiativ til å støtte misjonsprosjektet vårt også i 2018.     

Menighetsrådet takker for året som var og gleder seg til hva resten av 2018 har å by på. 

Et nytt, spennende initiativ er menighetsweekend 1.-2. september.  Vi tilbringer et døgn 

på Lunde leirsted i herlige Son – med fotballbane, bordtennisbord, grill, konkurranser, 

gudstjeneste, prat og lek. Vi håper mange blir med på en flott opplevelse! 

På vegne av menighetsrådet, Knut Sandal.  
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Ansatte 

 

I 2017 har alle ansatte vært på plass i sine stillinger og det har ikke vært mye fravær.  

For daglig leder er det viktig å ha et godt samarbeid med leder av menighetsrådet og 

soknepresten, fordi vi samlet er ledere for menigheten i sin helhet.  

Videre er det et viktig fokus å være en samlende leder for staben, og samtidig være 

synlig og tilgjengelig for frivillige medarbeidere og ha god oversikt over menighetens 

aktiviteter.   

Hos oss har de deltidsansatte egne arbeidsplaner og vi har felles arbeidsdag på onsdag. 

med bønnestund  og stabsmøte. I og med at alle er på huset, legges det til rette for 

gudstjenesteplanlegging, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av felles prosjekter.  

Vi jobber delvis i team, samtidig som at hver enkelt har selvstendige ansvar for sitt 

fagfelt.  

I tillegg til fast stab på fem medarbeidere har menigheten tre lønnede 

ungdomsmedarbeidere i småstillinger og et stort antall frivillige i ulønnet arbeid.  

De gjør en svært god og helt nødvendig innsats for gjennomføringen av gudstjeneste- og 

menighetsliv. 

I 2017 var følgende ansatt med tjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke: 

 

Kjerstin Jensen   Sokneprest, 100 % stilling, ansatt april 2013 

Charlotte Randel   Daglig leder, 65 %, ansatt mai 2012 

Susanne D. Sivertsen   Diakonimedarbeider, 50 % stilling ansatt august 2015 

Åslaug Hegstad    Kantor, 50 % stilling, ansatt november 2013 

Sarah Krebs     Menighetspedagog, 100 % stilling, ansatt mars 2016 

Dag Magelssen    Menighetssekretær, 5 timer annenhver uke 

Kathrine Soledade Silva Hervold Ungdomsleder Sjibbolet 

Hedvig Rønning    Dirigent Sjibbolet 

Ingrid K. Stensrud Blyverket Dirigent Sjibbolet 

Araja Teclu Tewelde   Renholder med 10 % i Hauketo-Prinsdal fra KfiO. 
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Menighetsrådet 
 

Menighetsrådet 2016 – 2019 består av: 

Knut Sandal (MR-leder) 
Helge Fjeldstad 
Marit Figenschou 
Gry Frogner 
Torleif Månsson 
Kjerstin Jensen (sokneprest) 

Varamedlemmer: 
Ingjerd Tørring (nestleder) 
Anders Tylèn 
Harald Stendal 
Geir Thorsnæs 

 
Charlotte Randel er saksforbereder og referent. 

Menighetsrådet har hatt 10 ordinære menighetsrådsmøter i 2017 i tillegg til årsmøte. 
Hvert møte blir forberedt med et arbeidsutvalg hvor leder, nestleder sokneprest og 
daglig leder møtes.  
Vi har ikke hatt felles møte med menighetsrådet i Holmlia menighet i 2017. 

Her er et uttrekk av de behandlede sakene på MR og AU gjennom året: 

 Menighetsrådets visjon og strategi for Hauketo-Prinsdal. 
 Årsregnskap og årsmelding for 2016. 
 Budsjett og offerformål for 2017. 
 Ny redaktør til menighetsbladet, Kongeveien. 
 Julemessen – ny komitè forslag om ny profil «Smaken av jul».  
 Nominasjon og avstemming for ny biskop i Oslo. 
 Inngått samarbeid med KFUK/M Kulturskole om bruk av lokaler.  
 Kirkebruksplan, svare prosjektgruppen.  
 Arrangere dugnad.  
 Øke givertjenesten til egen menighet: Kampanje 200 kr. Kan bli 100.000 
 Misjonsprosjektet, arrangerte amerikansk auksjon og globalløp.  
 Valg av leder og nestleder for 2018.  
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Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 

Gudstjenester på søndager og helligdager 

I 2017 har vi fortsatt satsningen på et variert gudstjenesteliv. Vi ønsker at mange 

frivillige skal være involvert, og at gudstjenestene i størst mulig grad har et tydelig tema. 

Vi har hatt gudstjeneste hver søndag med unntak av skoleferiene – da har vi som 

tidligere år hatt fellesgudstjenester med Holmlia menighet. Det har vært god variasjon i 

musikalsk og tematisk preg. I 2017 har vi blant annet hatt misjonsgudstjeneste, taizé-

gudstjeneste, keltisk messe, blues- og bønnedagsgudstjeneste, solidaritetsgudstjeneste, 

folketonemesse, gudstjeneste med Edvard Hoems salmer og klavergudstjeneste. I 

tilknytning til trosopplæringen har det vært flere familiegudstjenester som har fått sitt 

preg ut fra trosopplæringsplanen: Karneval, tårnagentgudstjeneste, LysVåken, hellig-tre-

kongersdag og «Sans og sprell»-gudstjeneste.  

2017 har også vært preget av 500-årsjubileet for reformasjonen, og i likhet med kirker 

over hele landet har vi hatt fire temagudstjenester knyttet til dette. Temaene var: 

«Nåden alene», «Skaperverket er ikke til salgs», «Frelsen er ikke til salgs» og 

«Mennesker er ikke til salgs».  

I tillegg til søndagsgudstjenestene, har menigheten i 2017 videreført tilbudet om 

Pastamesse for barnefamiliene og Hvilepuls for ungdommene. Det er en styrke for 

menigheten å ha etablerte gudstjenester på flere ulike tidspunkt i uka, fordi det gir 

valgmulighet og kan favne mange i ulike faser av livet. Utfordringen er likevel å oppnå at 

søndagsgudstjenesten har en sentral plass og fungerer som et samlingspunkt på tvers av 

grupper, interesser og generasjoner. 

   Deltakelse på 
gudstjenester 
søn/helligdager 
(gj.snitt) 

Antall 
dåp 

Antall 
dåpssamtaler 

Antall 
konfirmanter 

Antall 
gravferder 

Deltakelse på 
alle 
gudstjenester 
(gj.snitt) 

2017 75 12 19 16 (68%) 17 61 

2016 72 8 21 22 (53%) 20 54 

2015 79 9 17 28 (70%) 21 65 

2014 77 20 31 (+1) 24 (77%) 33 64 

2013 92 14 21 40 26 69 

*prosentandelen betegner hvor mange av de døpte og tilhørende som blir konfirmert 
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Kveldsmesse 

I 2017 har det vært 7 kveldsmesser på søndag kveld. De oppleves som et viktig 

supplement til høymesser og familiegudstjenester.  På kveldsmessene involveres gjerne 

litt andre frivillige, og vi ser at det kommer litt andre mennesker enn på formiddagen.  

Pastamesse 

Pastamessen har et enkelt gudstjenesteopplegg for barn og familier med en pastamiddag 

for alle etterpå. Målet er å gi barn og familier en smak av gudstjeneste og å bygge 

fellesskap. Oppmøtet på pastamessen har variert fra 20 til 50 deltakere. For å styrke 

pastamesseteamet har Kjerstin Jensen og Sarah Krebs bidratt mer aktivt i planlegging og 

gjennomføring dette året. Bl.a. med en temarekke om  «dyr i bibelen».  

Hvilepuls 

Hvilepuls er ungdommens egne gudstjenester og holdes hver torsdag. Det kommer ca. 

40 ungdommer i gjennomsnitt. De har vært ledet av en god gruppe ungdomsledere 

kallet HvilePuls-team. Hvilepuls er åpent for alle aldersgrupper, men er spesielt tilpasset 

ungdom. Sentrale elementer i Hvilepuls er lovsang og bønnevandring, med nattverd en 

gang i måneden. HvilePuls-teamet jobber med og forbedrer stadig gjennomføringen av 

gudstjenesten, som alltid krever litt spontanitet og noen justeringer.  

Skole- og barnehagegudstjenester 

I 2017 ble det holdt 2 gudstjenester med Prinsdal skole (barneskole), en med Hauketo 

skole (ungdomsskole) og en gudstjeneste med hver av de 4 barnehagene til jul. 

Før påske ble det gitt et tilbud om påskesamling for barnehagene, og 2 barnehager 

benyttet seg av dette.  

Barnas fem-minutter 

Etter en periode med få barn på søndagsskolen, samt at det har vært vanskelig å 

rekruttere nye søndagsskoleledere, ble søndagsskolen lagt om ved nyttår. I stedet for at 

barna tas ut på en egen samling, har vi satt inn «Barnas fem-minutter» som et eget ledd i 

alle formiddagsgudstjenester. Vi synger en barnesang eller involverer barna i noe annet 

som har med dagens tema å gjøre. Ideen til denne omleggingen kom fra menighetsrådet, 

og det oppleves som et godt grep. «Barnas fem-minutter» skaper en god forventning og 

gir rom for improvisasjon i gudstjenesten. Dette er ikke bare fint for barna, men også for 

de voksne.   
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Gudstjenesteutvalg 

Gudstjenesteutvalget hadde bare ett møte i 2017. Dels fordi menighetsrådet også har 

hatt gudstjenesten som satsningsområde og har jobbet med dette i sine møter, og dels 

fordi det ikke var så mange saker som ventet. 

Noen tema som ble diskutert: Hvordan fungerer informasjonsdelen i gudstjenesten, 

evaluering av «Barnas fem-minutter», bruk av sanger på skjerm, innspill til arbeidet med 

kveldsmessa, innspill til prekenarbeidet. 

Gudstjenesteutvalget besto i 2017 av:  

Per Frogner 

Anders Thylén 

Jan-Bjørn Osnes 

Kirsti Høyen Halvorsen Skotte 

Kjerstin Jensen  

Åslaug Hegstad 

 

Mål for gudstjenestearbeidet framover: 

 Å fortsette arbeidet med involvering i gudstjenestene 

 God PR med tydelige tema for alle gudstjenester 

 Å få kirkekjøringen i gang igjen 

 Flere frivillige til kirkekaffe og som kirkeverter 

 

 

  

 

 

  

Bilde fra globalløpet i juni, 4 fra staben tok oppgaven svært alvorlig og løp for penger! 
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Kirkemusikalsk arbeid 

Åslaug Hegstad Lervåg er ansatt som menighetens kantor. Kantoren tjenestegjør på 

menighetens gudstjenester, kirkelige handlinger og bidrar musikalsk på HvilePuls på 

torsdagskveldene. Menigheten er så heldig å ha Torleif Månsson som frivillig 

medarbeider som spiller fast på Pastamessene og på noen gudstjenester når det er 

behov. 

Prinsdal Sangeri har stilt opp, enten hele eller deler av koret, på flere gudstjenester 

gjennom året, under ledelse av kantor. Dette er en berikende ordning som hever det 

musikalske arbeidet med gudstjenestene. Sjibbolet ten-sing og HP Kluzz har også deltatt 

med sang på gudstjenester i løpet av året. I tillegg er det også en fin gruppe som stiller 

opp som forsangere på gudstjenester ved behov. Det har også deltatt solister og 

instrumentalister på gudstjenester i løpet av året, både profesjonelle og frivillige, gjerne 

i forbindelse med høytidsdager eller gudstjenester med spesielt musikalsk preg. I løpet 

av året har menigheten flere gudstjenester med et spesielt musikalsk fokus, for 

eksempel folketonemesse, blues- og bønnedag og Taize-gudstjeneste. Kantor har også 

ansvaret for «Vi synger julen inn» som fant sted 18. desember, med medvirkning fra 

Prinsdal skolekorps, Prinsdal skolekor og Sjibbolet. Det tradisjonsrike arrangementet 

samlet rundt 250 mennesker og er en fin måte å samle folk fra hele lokalmiljøet. 

 

Bilde fra Taize-gudstjenesten  
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Prinsdal Sangeri  
 
Prinsdal Sangeri er menighetens voksenkor. Koret ble etablert i 1992 og 2017 var preget 
av feiring av 25 års jubileum. De feiret med tre jubileumskonserter, en jubileumstur til 
Berlin og Leipzig og en jubileumsfest på høsten. I tillegg hadde de en hyggelig 
gjenforening med korets tidligere dirigenter på en liten sommerfest i kirken. 

De aller fleste av korets aktiviteter foregikk i Hauketo-Prinsdal kirke. De deltok på 8 
gudstjenester, arrangerte til sammen fire konserter der og har hadde alle øvelsene sine i 
kirkerommet.  

De har tradisjon for å delta på 1. Juledags-gudstjenesten med en gruppe fra koret, kalt 
Prinsdal Kammeri. Det har etter hvert også blitt en tradisjon at de deltar på Prinsdals 
dagen, Bydelens Lysvandring og har en konsert i Bredtveit kvinnefengsel. 

Prinsdal Sangeri er i stor grad et sosialt kor. Både vår- og høstsemesteret starter de med 
pizzasamling i forkant av øvelsen, og kaffepausene er en viktig del av tirsdagsøvelsen. 

Hans Olav er dirigent på 8. året nå og koret vokser og trives under hans musikalske 
ledelse. Han har en god teft for arrangementer og musikere som kler koret. Hans Olav er 
korets aller beste tirsdagsvenn og inspirator og han sørger for at de får en 
helsebringende dose korsang hver uke. 

Da vi gikk ut av 2017 hadde koret 57 medlemmer. 

Styret har blant annet ansvar for alle aktiviteter og konserter, oppdatering av medlems-, 
bake- og oppmøtelister, søknader om økonomisk støtte og rapportering i etterkant. 

Styret 2017:  
Styrets leder: Tone Eikrem Nyvold. Styremedlemmer: Dag Myhre-Nielsen, Geir 
Guttormsen, Inger Marie Haaland, Janne Berge Jensrud og Ragnhild Grove Knutsen. 
Mange kormedlemmer har bidratt til oppgaver som regnskap, inn/utbetalinger, 
hjelpedirigent, noteforvalter, tekst/presse, plakater, foto osv.  
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Barnearbeidet  
Det kontinuerlige tilbudet for barn   

Menigheten har et godt gudstjenestetilbud til barn og barnefamilier.  Vi har månedlige 

familiegudstjenester på søndager og Pastamesse siste tirsdag hver måned.  I 2017 har 

barnegruppen HP Kluzz blitt større og gledet seg over en god vekst av 20 stykker. Se 

egen omtale under.  

Pastamessen har vært holdt 9 tirsdager med et enkelt gudstjenesteopplegg for barn og 

familier og en pastamiddag for alle etterpå. Den har et tosidig mål – å gi barn og familier 

en smak av gudstjeneste og å bygge fellesskap i den samme gruppen. Hvis vi er heldige 

kommer en stor, morsom papegøye på besøk! Arbeidet drives av en egen gruppe 

frivillige.  Ida og Øyvind Håbrekke, Anne Fjeldstad, Manuela Andresen, Ingrid Mehus og 

Torleif Månsson, Kristoffer Tufthaug, Liv Katrin Andresen, Henriette Felix.  

HP Kluzz er meldt inn i Norges KFUK-KFUM. De samles hver 2. mandag i måneden kl. 

17.15 – 18.30 – enten i kirka eller ute i naturen. Barna får utfolde seg kreativt og åndelig 

gjennom sang, dans og drama, og lek og læring i skog og mark. Foreldrene lager mat og 

skravler, og så samles alle rundt middagsbordet/bålet. Kvelden avsluttes med en kort 

skumringsstund. Dette takket være den frivillige innsatsen fra Karianne Stokke Gjerstad, 

som organiserer gruppen. Men alle foreldre bidrar til gjennomføring av gruppen med sin 

kunnskap. 
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Trosopplæring 

 
 

Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter utgjør én trosopplæringsenhet, har felles 

trosopplæringsutvalg og samarbeider om flere tiltak.  

2017 har vært preget av både videreføring av eksisterende tiltak og opprettelsen av noen nye. 

Gjennomføringen av trosopplæringstiltak ligger i fellesansvar av Kjerstin Jensen, Susanne 

Dommernes Sivertsen, Åslaug Hegstad Lervåg og Sarah Krebs.  

Trosopplæringstiltak i 2017 (tallene i parentes viser hvilken aldersgruppe som var spesielt invitert):  

Dåpssamtale/Barnedåp/Ungdomsdåp: Dåpssamtalene blir i hovedsak gjennomført i kirken, og det 

har vært 12 dåpssamtaler med barnefamilier og en samtale knyttet til konfirmantdåp.   

Babysang: Høsten 2017 startet vi opp igjen med babysang etter ikke å ha hatt det noen år. Vi 

inviterte til sangstund og påfølgende lunsj 10 tirsdager i høst, med både mulighet for drop-in og 

påmelding for hele semesteret. I alt var 22 barn med foreldre innom og i gjennomsnitt var vi 6-7 barn 

på hver samling. Etter de 10 planlagte gangene, hadde vi tre ekstra tirsdager med babysang etter 

ønske fra mødrene. 

Sans- og sprellgudstjeneste:   

Et tiltak for de minste, hvor 1-2 åringer for utdelt en sprell-engel og får oppleve gudstjeneste med 

alle sanser. I år deltok 3 babyer. Her er det fortsatt vanskelig for å få familiene til å komme. Vi tar det 

som en spennende utfordring fremover og gjennomtenke konseptet med blikk mot 2018. 

Karnevalsgudstjeneste (2-3 år): 2-3-åringene ble invitert til Karneval i kirken. De fikk også utdelt 

spisebrikke med bordverset «Å, du som metter liten fugl» på. Etter gudstjenesten slo vi på pinjata. 

Det deltok 3 barn fra målgruppen. 

4-årsbok: Dette året var det 8 som mottok «Min kirkebok» for 4-åringer på årets Høsttakkefest, og 

det utgjør en oppslutning på 44% av de døpte. Leketimen før 4-årsbokgudstjenesten ble godt tatt 

imot hvor barna er med å skape guds skapelse på en lekende måte. 

Kirkerotteteater (3-6 år): For andre og siste gang kom IKOs forestilling «Kirkerottene» på besøk til oss 

I Hauketo-Prinsdal kirke. Vi inviterte 4-6-åringer. 16 barn fra Hauketo-Prinsdal deltok. Siden 

kontrakten med IKO løper ut i 2017 bestemte seg trosopplæringsutvalget for å prøve et nytt konsept 

i 2018. I samarbeid med Holmlia skal vi ha en forestilling som kalles «Inn i fisken». 

6-årsbok: 6-åringene ble spesielt invitert til påskeverksted og en leketime med utdeling av 6-årsbok. 

Det var 5 barn som deltok på dette tiltaket, og det utgjør 19% av de døpte på årskullet.    

Påskeverksted (4-6 år): Årets påskeverksted var en fin ettermiddag, med 18 barn i målgruppa, men 

også noen eldre og yngre. Dette utgjorde en oppslutning på 59% av de inviterte. Det ble servert en 

enkel middag, og så laget barna påskepynt til både hjemmet og kirken. På kirketorget fikk vi et tre fylt 

med fargerike påskeegg. Påskeverkstedet ble avsluttet med en påskevandring i kirkerommet, fra 

palmesøndag til Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag.  

Trosopplæring for barn 0- 13 år  
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HP junior (6år): Det ble bestemt av trosopplæringsutvalget å utsette HP junior en gang til høsten 

2018. Det skyldes en ny vurdering av tiltaket og innholdet. Det kan hende at HP junior blir omgjort til 

«første klassis» et konsept som møter barn i deres 1. skoleår. 

 

Juleverksted (7-8 år): Bakgrunnen for denne aktiviteten er å gi barna mulighet til å forberede jul på 

sin måte ved å lage objekter og dekorere hjemmene deres selv. Juleverksted er knyttet til julemessa, 

hvor barna har mulighet til å delta på en øving sammen med HP kluzz  i kirkerommet.  10 barn (31% 

av de døpte) i målgruppa deltok, men også mange yngre og eldre.  

  

Tårnagenthelg (7-9 år): 7-9. åringene ble også i år invitert til et Tårnagenthelg, som er et arrangement 

mange andre menigheter lykkes med. Tårnagentene gikk på en farlig safari i skogen for å hjelpe Mr.G 

med å finne sønnen sin som forsvant. De bidro også i søndagens gudstjeneste. 9 barn som deltok. 
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HP-Tweens (10-11 år): 

HP-Tweens kom godt i gang med 13 barn som samlet seg annen hver onsdag i februar og mars. Og 

siden gruppen ble så godt tatt imot, ble det en ny runde med 15 barn tidsperioden oktober til 

november. HP-Tweens prøver å møte barn med sine spørsmål om tro og livet og gir dem rom for å 

oppleve gøye ting i kirken som f.eks. trommekurs, bygging av fuglekassene og mye mer. Vi er svært 

fornøyd med dette tiltaket som gir oss anledning til å møte barn før de blir om 3 år konfirmanter. 

 

LysVåken – adventsnatt i kirken (10-11 år):  

LysVåken ble arrangert natt til 1. søndag i advent. Etter god PR med utsending av t-skjorter og 

tannbørster til 10-åringene og kluter og tannkoster til 11-åringene, kom det rekordmange påmeldte – 

over 30 deltaker (som utgjør 51% av de døpte). Med innsats av flere ungdomsledere og «MILKere» 

ble det en fantastisk opplevelse for barn.  

 

Pilegrimsvandring (12-13 år): 

Med en flott innsats av både frivillige og ansatte fra Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter ble 

Pilgrimsvandring en vellykket lørdag ettermiddag for totalt 15 barn (derav 1 barn fra Hauketo-

Prinsdal). Utkledd som pilegrimer reiste de til middelalderen og traff på spennende utfordringer langs 

pilegrimsleden i Grønliåsen. I Jesu forspor møtt de biskop, røvere og mange andre, måtte forsvare 

seg mot farlige dyr og løse oppgaver for å komme seg videre. Særlig stas var maten rundt bålet og 

fakkeltoget til Hauketo-Prinsdal kirke på slutten av vandringen.  
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Trosopplæringsutvalget 

Hauketo-Prinsdal og Holmlia har felles trosopplæringsutvalg.   

I 2017 har utvalget bestått av:  

Fra Hauketo-Prinsdal menighet: 

Kjerstin Jensen, sokneprest, 

Sarah Krebs, menighetspedagog, 

Gry Frogner (MR)  

Fra Holmlia menighet: 

Dag-Eirik Lannem (MR), leder 

Therese Tveit, frivillig, 

Bendik Vollebæk, kapellan 

Ingebjørg Baklid Hegstad, trosopplæringsleder.  

 

Trosopplæringsutvalget er et viktig forum hvor man jobber langsiktig med trosopplæringen i 

menighetene. Utfordringen fremover er å finne en frivillig som ser seg i dette arbeidet og stille opp 

med tid, kreativitet og meningene sine og har lyst til å sitte for Hauketo-Prinsdal i utvalget.   

I 2017 jobbet utvalget med arbeidsgrupper for ulike tiltak og bidro med ideer, krefter og råd til 

gjennomføring av trosopplæring fra 0-18.  

Utfordringer i trosopplæringsarbeidet i tiden som kommer:  

- Å få god nok oppslutning om tiltakene, slik at vi når bredden av alle de døpte i de ulike årskullene.  

- Å få nok frivillige til at alle tiltak kan gjennomføres.  

- Å jobbe videre med en god balanse i samarbeidet mellom Holmlia og Hauketo-Prinsdal. 
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Hauketo-Prinsdal og Holmlia ungdomsarbeid  
Fortsatt har Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter hatt det spennende samarbeidet om ungdoms- 

og konfirmantarbeidet. Bendik Vollebæk og Sarah Krebs har funnet en god balanse i samarbeidet 

deres. UV-teamet (unge vokse-teamet), ledere og medarbeidere har gjennom hele året hatt et tett 

samarbeid for å utvikle og planlegge arrangementer.  Hele veien har målet vært å gjøre alt vi kan for 

å ha et godt og stabilt arbeid hvor ungdommer kan komme med alt mellom himmel og jord - tro, 

kreativitet, tvil, nysgjerrighet, erfaringer osv.   

  

Året har brakt med seg massevis av minner.  Sjibbolet Ten Sing har som mange år tidligere vært på 

kosetur, øvingshelg og har gjennomført sin årlige revy. Annen hver torsdag har de øvelse kl. 18:00-

20:00.  Tempel, som er et klubbtilbud på samme tidspunkt, har hatt ulike temakvelder, biljard-

bordtennis-quiz-kvelder, filmkvelder osv.  Begge tilbudene er åpne for alle ungdommer fra Hauketo-

Prinsdal og Holmlia.  Hvilepuls har også gått sin gang, kl. 20:30 hver torsdag. Her har ungdommer selv 

bidratt, i tillegg til andre som har holdt andakt. Hvilepuls er ungdommenes gudstjeneste, det er 

tilrettelagt ungdommer, men er selvfølgelig åpent for alle.  

 

I tillegg til disse ukentlige arrangementene har vi hatt konfirmantarbeid med konfirmanter født i 

2002. Undervisningssamlingene «Deeper», lek, samtaler, mat, konfirmasjonsleir på Tjellholmen og 

mye mer er noe av arbeidet. Det ble to konfirmasjonsgudstjenester i Hauketo Prinsdal og en i 

Holmlia. Totalt ble 37 konfirmert dette året, av disse tilhørte 16 konfirmanter Hauketo-Prinsdal. Av 

det samlede kullet har 20 ungdommer blitt med videre i ungdomsarbeidet og deltar på 

ledertrengingskurset MILK. Dette er et kurs som skal gi deltakerne mulighet til å styrke troens liv, 

danne et grunnlag for videre lederidentitet og til å være frivillig leder i ungdomsarbeidet og andre 

arbeidsfelt i menigheten.   

 

Vår årlige påskeleir til Bjorli er en viktig tur for ungdomsarbeidet. Vi bygger fellesskap, bekjentskap og 

blir enda bedre kjent med Bibelen. Undervisning, underholdning, skiturer og Hvilepuls er 

programmet for leiren. Alt i alt var det 64 personer som spente pakket kofferten og satte seg på en 

seks timers busstur mot Bjorli. 
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I november 2016 startet den voksen/foreldre-gruppe ved navn «MasterChef» som serverer enkel 

kveldsmat annenhver torsdag både til konfirmantene, MILKere og de eldre ungdommene som stiller 

opp som ledere eller bare stikker innom. Denne gruppen er også i 2017 i gang og bygge også på 

konfirmantforeldre og andres foreldre sitt engasjement. Vi er utrolige glade for å ha den muligheten 

til å se smilende ansikter til ungdommene som får pannekaker. 

Alt i alt har 2017 vært et innholdsrikt år for ungdomsarbeidet i Hauketo-Prinsdal og Holmlia 

menigheter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MILK 
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Diakoni 

Det diakonale arbeidet i Hauketo-Prinsdal kirke har som mål å gjøre Guds kjærlighet 

synlig gjennom omsorg, forkynnelse og fellesskap i menigheten og i vårt nærmiljø. 

Arbeidet er mest rettet mot eldre, men diakonen deltar også på noen 

trosopplæringstiltak og med miljøarbeid. Under følger en oversikt over diakonale 

aktiviteter gjennom 2017: 

Lokal plan for diakoni: Det jobbes med å utarbeide en ny plan for den kommende 

perioden. Planen er et verktøy som hjelper oss til å reflektere rundt tiltakene og 

arrangementene vi har.  

Diakoniutvalget (DU) består av tre medlemmer, Marit Bjerlin, Kari Tellefsen og 

diakonen. Utvalget møtes to ganger i året, og jobber inn mot konkrete arrangement, som 

hyggetreff og kulemarked. DU ønsker seg flere medlemmer. 

Grønn menighet: Vi ble Grønn menighet i 2014, og mange av de 28 små og store 

miljøvennlige tiltakene som står i handlingsplanen, er godt innarbeidet.  I 2017 fikk vi 

forbedret søppelsystemet, og dermed ble kildesortering lettere gjennomførbart.  

Menigheten er med i forum for grønn menighet i prostiet, hvor diakonen oppdateres og 

inspireres til å tenke grønt. For å synliggjøre vårt engasjement for skaperverket og for 

rettferdighet, har diakonen valgt å satse på to tiltak som er merkbare for flere. 

I 2017 arrangerte vi for første gang Klesbyttemarked.  
I løpet av to lørdagstimer kunne folk komme til kirka for å bytte klær og kjøpe mat og 
sosialisere i kaféen. Vi hadde noen frivillige til å hjelpe i klesmottaket og kaféen, og 
sammen med organist Åslaug kunne barna lære en gjenbrukssang, som ble sunget på 
grønn gudstjeneste. Arrangementet fikk mye positiv tilbakemelding, og neste år håper vi 
på større deltagelse.  
Dagen etter hadde vi Grønn gudstjeneste, hvor vern om skaperverket stod i fokus 

gjennom bønnevandring og i det som ble formidlet. På kirkekaffen ble det servert salater 

og prosten åpnet bytt-en-bok-hylla, som siden har vært flittig brukt på kirketorget. 

Gjennom disse to arrangementene har vi klart å løfte frem det grønn perspektivet for 

både menigheten og nærmiljøet.   

Babysang: Etter flere år med opphold i babysang, er det hyggelig at vi høsten 2017 har 

klart å få i gang en babysanggruppe igjen! Åslaug har ansvaret for det musikalske, mens 

Susanne og Sarah har laget lunsj. Gruppen varierer fra 5-10 mødre, og gir uttrykk for at 

de setter pris på dette tilbudet. 

 

Strikketreffet er tenkt som et sosialt møtested for strikkeglade i alle aldre. Treffet, som 

er en gang i måneden, samler ml. 4-8 personer og er et hyggelig tiltak som gjerne kunne 

vært benyttet av flere.  
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Hyggetreffet arrangeres en gang i måneden av diakonen og frivillige. Oppmøtet ligger 

på mellom 20 og 50 stykker. Ulike bidragsytere fra forskjellige organisasjoner står for 

underholdning og informasjon. Det serveres god mat og loddsalg er med på å dekke 

utgiftene. Det er ønskelig med flere frivillige inn i dette arbeidet, og dette året har en 

bibelgruppe tilknyttet menigheten vært med som kjøkkenhjelpere. Vi har valgt bort å 

arrangere tur for gruppen i juni, da det er mange tilbud om tur i dalen. I stedet 

arrangerte vi Grillfest på kirkebakken, noe som ble en suksess.  

Bursdagshilsen sendes ut til dem som fyller 75, 80, 85, 90 eller 95 år (og evt enda 

høyere runde tall!) i menigheten. En gang i semesteret er det bursdagsfest for disse 

jubilantene på hyggetreffet, med kake og god mat. Festen oppleves som et høydepunkt 

for mange, og er også en anledning til å få inn nye deltakere til hyggetreffet. 

Julekort gis til beboere på Kantarellen og andre tilknyttet menigheten. Julestjernen, som 

pleier å være gaven, har vist seg å være allergivare. Det er derfor hyggeligere å gå rundt 

personlig og levere kort til de ca 20 beboerne som er tilknyttet menigheten og som bor 

på Kantarellen.  

Besøkstjeneste er et tilbud som er tilgjengelig for alle som måtte ha det. Både prest og 

diakon kommer gjerne på besøk. Det annonseres i Kongeveien, men oppslutningen 

rundt dette er heller liten.  

Som et ledd i dette arbeidet har diakonen engasjert seg i et allerede eksisterende tiltak 

som er et samarbeid mellom Mortensrud skole, Kantarellen sykehjem og Mortensrud 

kirke. Tiltaket går ut på at 7. klassinger besøker sykehjemmet, får undervisning i diakoni 

og gjennomfører en aktivitet sammen med eldre og diakonene. Diakonen opplever det 

meningsfullt å bli kjent med beboerne og sykehjemmet på denne måten.  
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Nærmiljøarbeid.  

I forbindelse med områdeløftet som bydel Søndre Nordstrand er lovet, har diakonen 

deltatt på folkemøte og prøvd å knytte kontakter, for å vise at kirka er på banen.  

Bønnestund holdes hver onsdag i kirkerommet fra kl. 09.00-09.30 og er åpent for alle.  

Vi leser en bibeltekst, synger en salme og ber bønnene i bønnekrukken som alltid står 

fremme.  

Samlivskurs arrangeres i samarbeid med de andre menighetene i prostiet. I høst ble 

kurset arrangert i Bekkelaget kirke. 

Utfordringer i det diakonale arbeidet fremover 

Å oppdage mennesker som trenger diakonale tilbud, som besøkstjeneste. 

Å knytte kontakt med ulike mennesker og miljøer. 

Å få flere frivillige til hyggetreffet. 

 

HIMMEL OVER LIVET - TEMAKVELDER I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE 

 
I 2017 ble det holdt tre temakvelder i kirken under overskriften «Himmel over livet». 

 

Alle kveldene ble det holdt en innledning til temaet etterfulgt av samtale rundt bordene i en 

ramme av solosang, fellessang og enkel servering. 

 

Målgruppen er voksne som søker eller er opptatt av troens liv i møte med hverdagen og det 

har vært rundt 20 som kommer hver gang. 

 

Tema for 2017 har vært: 

- Å be til Gud – hva vil det si? ved Svein-Erik Skibrek 

- Bønn som gave og oppgave – hva gjør det med oss? ved Jan-Bjørn Osnes 

- Når vi opplever at Gud ikke svarer bønn – hva da? ved Kjerstin Jensen  

 

Solosang har vært ved Torild Sandøe Møller og Per Frogner, musikk ved kantor Åslaug 

Hegstad Lervåg. 

 

I 2018 planlegges også tre temakvelder åpne for alle under overskriften: HIMMEL OVER 

LIVET, som kvelder om tro, liv og erfaring der det gis mulighet både til å lytte og til å dele 

egne tanker og erfaringer om det samme. 

 
Arbeidsgruppe for temakveldene var Jan-Bjørn Osnes og Svein-Erik Skibrek. 
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Bibel/samtale-grupper 

 

Bibelgruppe 1. 
 
 

Denne gruppen ble startet våren 2014 og består i dag av 9 medlemmer. 

 

Gruppen har i 2017 møttes ca en gang i måneden til et enkelt måltid med tid til å dele litt om 

livet siden sist. Tema for videre samtale har vært Nådens gåte, etter en bok av Philip Yancey 

og hva dette vil si for oss som lever i dag. 

 

Gruppen holdes i de forskjellige hjem.  

 

 

Leder og kontaktperson for gruppen er Svein-Erik Skibrek. 

 

 

Bibelgruppe 2  

 

Gruppen ble startet våren 2014 og er en tverrkulturell bibelgruppe for kvinner. 

 

Gruppen består av 7 kvinner med bakgrunn fra forskjellige land. De møtes for å spise middag 

og dele livet siden sist for deretter lese og samtale om forskjellige tema ut i fra Guds ord. 

Dette året har Johannesevangeliet vært tema. Gruppen avsluttes med bønn. 

 

Gruppen holdes i de forskjellige hjem ca. hver tredje uke. 

 

Det er plass til flere i gruppen. 

 

Leder og kontaktperson for gruppen er Liv Berit Skibrek 

 

Bibelgruppe 3 

 

Denne gruppen er for kvinner og ble startet i 1970. I alle år har den vært et viktig møtested 

med medlemmer som har kommet til eller flyttet fra.  

 

Gruppen består i dag av 6 kvinner som møtes til lunsjtid, deler tro, liv og erfaringer fra 

hverdagen før de samles om søndagens tekst. Gruppen avsluttes med bønn. 

 

Gruppen holdes i de forskjellige hjem ca. en gang i måneden.  

 

 

Leder og kontaktperson for gruppen er Guro Osnes 

 

  



24 
 

Hauketo-Prinsdal kirke i nærmiljøet  
Lysvandring i Hvervenbukta 

Hauketo-Prinsdal stod på stand sammen med Holmlia menighet på lysvandringen, hvor 

HoBaKluzz og Prinsdal Sangeri også var godt representert. Målet var å være synlig til 

stede og gi folk mulighet til en allmenn symbolhandling, men som likevel var tydelig 

kirkelig forankret.  

Fasteaksjon 

I 2017 gjennomførte menigheten bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp.  
Det var obligatorisk for konfirmantene, men også noen andre i menigheten tok turen ut 
denne ettermiddagen. Menigheten har også fast offer til fasteaksjon i gudstjenesten.  
 
Fritidsrådet 

Fritidsrådet er et koordinerende organ for dalens lokale aktører.  

Fra kirken deltar en representant på hvert møte og for å representere menigheten lokalt. 

Fritidsrådet er arrangementsansvarlig for julegrantenning og Dalens dag. 

Julegrantenningen ved Prinsdal velhuset er en tradisjon og det er nå et arrangement i 

regi av Fritidsrådet. Soknepresten deltok i arrangementskomiteen og ga de fremmøtte 

oppfordring om å tenne lys i desembermørket.  

Arrangementet hadde kafe, adventsappelsinverksted og underholdning fra kor og korps 

før juletreet ble tent.  

Dalens dag 

Det er blitt en god tradisjon å delta på Dalens dag i Prinsdal i begynnelsen av september. 

Menigheten hadde stand med aktiviteter og informasjon. Svampekast og lykkehjul var 

populært, og på scenen var sogneprest Kjerstin konferansier for de kulturelle 

innslagene. Mot slutten av dagen ble årets Ildsjelspris delt ut til Svein Martinsen for hans 

innsats for håndball og i HIF.  

Fakkelvandring 

Nytt av året var en fakkelvandring i regi av «Hauketo-Prinsdal Engasjementet». 

Menigheten ble spurt om å bidra og stilte opp med et «fakkelkor» som sang julesanger. 

De fremmøtte gikk i følge fra Hauketo barnehage til avslutning på bålplassen ved 

Prinsdalshallen.  
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Religionsdialog 

Menigheten deltar i «Forum for dialog og samarbeid» som ble etablert i 2011 av bydelen 

og politiet. Dette er et lokalt samarbeid om krisehåndtering, beredskap og ulike 

utfordringer i bydelen, og samler folk fra ulike trossamfunn, Røde kors, 

bydelsadministrasjon mm. 

Vi har hatt flere møtepunkt med Tauheed Islamic centre (moskeen på Hauketo) dette 

året. I mai fikk vi besøk av Sheikh Mahmoud Jalloul, som er lokal imam, sammen med 

hans besøk fra Libanon,  Sayed Ali Fadlallah. Vi samtalte om dialogarbeid, om hva 

kristne og muslimer har til felles, og hvordan troende av ulike religioner kan stå 

sammen i et sekulært samfunn. 

På 1. juledag kom Sheikh Mahmoud Jalloul på besøk i kirken og ønsket god julehøytid. 

Menigheten setter stor pris på kontakten med moskeen og opplever dette som en viktig 

samarbeidspartner. 
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Informasjonsarbeid – menighet på nett 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

På Facebook: https://www.facebook.com/#!/HauketoPrinsdalMenighet 
 
På internett: http://kirken.no/hauketo-prinsdal 
 
Påmelding for å få nyhetsbrev pr mail: post.hauketo-prinsdal.oslo@kirken.no  

 

https://www.facebook.com/#!/HauketoPrinsdalMenighet
http://kirken.no/hauketo-prinsdal
mailto:post.hauketo-prinsdal.oslo@kirken.no
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Kongeveien 
 
Kongeveien skal være et blad som binder sammen lokalmiljøet og samtidig tydeliggjør 

Hauketo-Prinsdal menighet med aktiviteter og det menigheten står for.  

I 2017 ble det gitt ut 4 nummer. Ansvarlig utgiver er Menighetsrådet. 

 

Kongeveiens redaksjon har bestått av Kristian Fjeldstad, Helge Viken, Øivind A. Monn-

Iversen og Svein-Erik Skibrek. I siste nummer for året var Geir Thorsnæs. Knut Sandal og 

Terje Tørring med i redaksjonen. Svein-Erik Skibrek var redaktør, men gikk av fra nyttår.  

Fotograf har vært Helge Viken, samt journalistene når det passer.  

 

Utover staben og redaksjonen, har faste spaltister vært Tore Burud, Bente Borren, Per Frogner 

og Thor Sandmel. Hauketo idrettsforening, Lions, Hauketo og Prinsdal velforening og 

Prinsdal skolekorps har gjerne hatt noe spalteplass med sine aktuelle ting 

 

Distribusjonen besørges av mange trofaste budbærere godt ledet og utført av Per Otto Sitre, 

Lars Tunang, Anders Thylén og Hans-Petter Heggelund. 

 

Layout besørges av «Ravnbø design og illustration» og bladet trykkes lokalt av «Rolf Ottesen 

AS». 

 

Utgiftene til bladet dekkes av lokale annonsører, giroinnsamling i bladet og Hauketo-Prinsdal 

menighet. Sånn sett trenger bladet flere annonsører. 

 

Redaksjonen ser sin begrensning i forhold til å være til stede i alt som skjer og er takknemlig 

for både innspill og tips.  

 

Redaktør fra nyttår 2018 er Terje Tørring og det planlegges utgitt 4 nummer – i ett av dem 

blir det lagt inn en giro til støtte for bladet. 

 

Forøvrig takker redaksjonen for både oppmuntringer og kreative kommentarer til bladet og er 

åpne for nye innspill. 
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Smaken av jul 
 

I år fikk julemessa nytt navn og en del nytt innhold. Smaken av jul satset på flere 
matprodukter, og kunne tilby alt fra sennep, lemon curd, tomatmarmelade og syltetøy av 
ulikt slag til tradisjonelle julekaker og julegodter. Produktene var laget både på felles 
lagekvelder og av menighetens folk hjemme. Sammen med strikkeplagg ble det et 
rikholdig og godt besøkt marked, hvor man kunne kjøpe julegaver og kose seg i kaféen. 
Ute på kirketunet kunne man grille pølser, og inne fristet grøt og annet godt i kaféen. 
Sjibbolet og en gruppe fra Prinsdal Sangeri sørget for mere julestemning med variert 
sang. Mellom kl. 11 og 15 var mange innom kirken, og etter loddtrekningen på slutten av 
arrangementet, var det mange som dro hjem med fine premier.  
 
Arrangementet ble annonsert i nyhetsbrevet, på kirkens hjemmeside, i Kongeveien og 
plakater ble hengt opp ulike steder i dalen. Det ble også opprettet et eget Facebook-
arrangement for Smaken av jul og spredt på andre lokale Facebooksider. 
 
Arrangementet var vellykket, det var mye folk og god stemning. 
 
Takk til alle som har strikket, heklet og laget mat for salg, og til alle som er med for å få 
til dette arrangementet! 
 
Juleverkstedet var flyttet tilbake til menighetssalen, og var godt besøkt med over 40 
barn.  Arrangementet er et ledd i trosopplæringen, og 7-8åringer var spesielt invitert.  
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Økonomi 
 

Regnskapstallene viser:  

Det foreligger ikke et foreløpig driftsregnskap for 2017 pga manglende bemanning i 

regnskapsavdelingen.  

Driftsregnskapet blir lagt frem på årsmøte 22. april 2018 etter gudstjenesten.  

Det ser ut til at menigheten får et regnskapsmessig mindreforbruk i 2017,  

og dette vil i sin helhet overføres disposisjonsfond som tidligere.  

Disposisjonsfondet skal være en økonomisk trygghet for fremtiden og det vil ved hvert 

budsjett vurderes om det er nødvendig å ta ut midler for å dekke enkelte utgifter. 

Menigheten har penger «på bok», men ser at inntekter fra stat og kommune synker.  

Arbeidet med å øke inntektene må fortsette, både på givertjeneste og utleie.  

Samtidig skal vi bruke fornuft på de kostnadene som er mulig  å påvirke.  

Givertjeneste er en form for dugnad, dette gir økonomisk forutsigbarhet. Menighetsrådet 

arrangerer i samarbeid med staben dugnad i og utenfor huset hvert år.  

På grunn av lavt oppmøte har det vært nødvendig å bruke mer penger på oppgaver som 

fint kunne vært løst om flere tar i et tak. Der er oppfordringen gitt! 

I 2017 jobbet menighetsrådet med en vervekampanje for fast givertjeneste.  

Kampanjen heter: 200 kr. kan bli 100.000. 

Behovet for å øke menighetens inntekter er tydelig tilstede og heldigvis har vi sett at det 

er flere som er villige til å bli fast giver.  

I 2016 var det 12 faste givere og ved utgangen av 2017 var det 8 nye avtaler tegnet. 

Økningen er på kr. 21700,- i perioden.  

Å ha givere med fast avtale har stor betydning for å kunne legge planer for menighetens 

arbeid.  

Menighetsrådet benytter anledningen til å takke våre givere for økonomiske bidrag.  

Menighetens viktigste inntekter stammer fra: 

Driftstilskudd fra Fellesrådet, tilskudd fordi frivillige kirketjenere på gudstjenester. 

Menighetens bundet fond for diakonalt arbeid, renteinntekter. 

Givertjenesten ble økt og ga i 2017 en inntekt på kr. 85.400. 

Offer tatt opp i gudstjenester: kr. 140.630, hvor kr. 97.740 er til andre. 

Julemessa hadde i 2017 en netto inntekt på kr. 30.000 når man inkluderer juleverksted.  

Utleie av lokaler ga en inntekt på kr. 60.000. 
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Innsamling fremstilt grafisk 
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Bygget vårt 
I 2017 har vi holdt dugnad hvor prosjektet var å oppgradere uteområdet. 

Badene ble luket og vi har lagt duk og dekkbark. Det ble i tillegg plantet Eføy og Rododendron som 

forhåpentligvis vil pryde plassen foran kirken i mange år. Tusen takk til alle som stilte opp!  

Prioritering av hver krone, endelig var det vår tur. 

Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO) mottar bevilgninger fra Oslo kommune for vedlikehold og investeringer 

av kirkene i Oslo. Det er et stort gap mellom hvilke bevilgninger man får og hva som er behovet. 

Det man vet men som ikke er lett å overholde når man må snu hver krone er at å utsette vedlikehold 

er det samme som at kostnaden på sikt bare øker.  

Hauketo-Prinsdal kirke er i den store sammenheng en ung kirke, bygget i 1995.  

Så man kan godt forstå at det er flere som må prioriteres foran.  

Vi har i år vært svært heldig å blitt prioritert. Først meldte behovet seg for å fornye det liturgiske 

utstyret, den blå glassutsmykkingen i kirkerommet.  

På semesterstartsgudstjenesten kunne vi glede oss over å vise frem helt nytt sett med blomstervaser, 

lysskåler og døpefat i blått glass fra Hadeland Glassverk. 

Vi hadde tidligere sendt en søknad om maling av fasade og vinduer i forbindelse med 20 årsjubileet 

og meldte igjen vårt behov til Bygg og anleggssjefen Torbjørn Borgen.  

Gleden er også stor over at vi har fått bevilget penger til utvendig vedlikehold.  

Treverket er nå blitt malt rundt vinduer, korset og de grå veggene. Flere planker på veggen over 

hovedinngangen måtte byttes og to store vinduer er bestilt og vil bli byttet. Treverket var råttent. 

Vi er veldig takknemlig for jobben som er gjort og har hatt veldig godt samarbeid med hyggelig 

håndverkere noen uker i høst.    

 


