
1 
 

 

  



2 
 

  



3 
 

Innholdsfortegnelse 
 

 

  



4 
 

 
 
Årsmøte Hauketo-Prinsdal menighet 2017 
 

Det innkalles med dette til årsmøte for Hauketo-Prinsdal menighet  

 
Dato: 23. 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 2016.  

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

 
5. Resultater av innsamlede midler 2016.  

 
6. Menighetsrådets strategiarbeid. 

 
7. Menighetens nye misjonsprosjekt. 

 
8. Plass for innmeldte saker. 

 
9. Innspill, kommentarer og ønsker fra menigheten. 

 
10. 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. 



5 
 

Årsmelding fra leder i menighetsrådet i 2016 
 
Året 2016 var det første hele året for det nye menighetsrådet.  
Det startet med et seminar på Granavolden Gjæstegiveri, Gran på Hadeland, for å bli 
bedre kjent med hverandre, og for å lage en visjon/strategi for arbeidet vårt. 
«Granavoldenerklæringen» munnet ut i overskriften «Inkluderende fellesskap» og 
deretter 3 arbeidsområder: 

1. Dele Tro 

2. Åpen kirke  

3. Opplæring 

Det ble nedsatt 3 grupper i menighetsrådet som jobber med hvert sitt punkt for 2016: 
Mangfoldig gudstjenesteliv, flerkulturelle møtepunkter og levende ungdomsarbeid. Vi er 
i god prosess med vurderinger og mulige tiltak. Muligens vil menigheten se noen 
resultater i 2017.  

I løpet av året vedtok vi et nytt misjonsprosjekt. I noen år har vi støttet Misjonsalliansen 
sitt arbeid i Equador. Nå ønsker vi å støtte KFUM/K sitt arbeid i Sør-Sudan. Et ganske 
nytt prosjekt i et land med store utfordringer. Det blir spennende å følge med på hva 
som skjer her. Vi hadde et kick-off for dette prosjektet på en gudstjeneste i januar 2017.  

I 2016 fikk vi også vite at Svein-Erik Skibrek gir seg som redaktør i Kongeveien. Han står 
ut 2017. Arbeidet er i gang med å finne hans erstatter. Vi vil takke han for den 
kjempeinnsatsen han har gjort som redaktør. Det er ikke få timer han har brukt på dette 
viktige bladet i Dalen. 

Ellers drives det mye godt arbeid i menigheten vår. Det er bare å lese årsmeldingene fra 
alle gruppene i menigheten. Vi takker alle og enhver for deres innsats i menigheten. Dere 
er unike.  

Arbeidet i menigheten blir nå spennende framover i og med at i 2017 kom skille mellom 
kirke og stat. Hva får det å si for vår menighet? Hva tenker du? 

Ha et velsignet nytt år. 

På vegne av menighetsrådet       

Helge Fjeldstad 
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Ansatte 

 

I begynnelsen av 2016 ble kateketstillingen utlyst for andre gang etter at Bradley Long 
sa opp jobben for å flytte til Tel Aviv. Vi hadde vikarer i første kvartal, Segen Araia 
Tewelde dekket konfirmant- og ungdomsarbeidet og Susanne D. Sivertsen dekket 
trosopplæringsarbeid for barn. Prosessen med å finne rette medarbeider for stillingen 
var selvsagt spennende. Sarah Krebs ble ansatt som menighetspedagog og startet 15. 
mars. Hennes ilddåp var ungdomsleiren på Bjorli.  

Nytt i 2016 var at Kirkevergens administrasjon har gjennomgått en strukturell endring 
og leddet på prostinivå med kirkeforvalter og rådgiver er tatt bort. Kirkens 
menighetsforvalter er blitt daglig leder, og arbeidsgiveransvaret er lagt til denne 
stillingen. Fra 1. september 2016 var endringen gjeldende.  

For daglig leder er det viktig å ha et godt samarbeid med leder av menighetsrådet og 
soknepresten, fordi vi samlet har ansvar for alle menighetens aktiviteter.  
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 
arbeid.  

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.  

Det å ha nye medarbeidere i en stab krever noe av hver enkelt, både med opplæring, 
tilrettelegging, bli kjent og få til et teamarbeid.  

I tillegg til fast stab på fem medarbeidere har menigheten et stort antall frivillige i 
ulønnet arbeid og tre ungdomsmedarbeidere i småstillinger. De gjør en svært god og 
helt nødvendig innsats for gjennomføringen av gudstjeneste- og menighetsliv. 
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I 2016 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 

Segen Araia Tewelde  Kateketvikar, 50 % til mars 2016 

Sarah Krebs     Menighetspedagog, 100 % stilling, ansatt mars 2016 

Dag Magelssen    Menighetssekretær, 10 % annenhver uke 

Ragnhild N. Hungnes  Søndagsskolen  

Marthine Ihlen    Ungdomsleder Sjibbolet 

Cecilie Trogstad Johnsen  Hovedleder Tempel (UKT-student) 

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: 

Helge Fjeldstad 
Marit Figenschou 
Knut Sandal 
Gry Frogner 
Torleif Månsson 
Sara Mørland (flyttet)  
Kjerstin Jensen (sokneprest) 

Varamedlemmer: 
Ingjerd Tørring 
Anders Tylèn 
Harald Stendal 
Geir Thorsnæs 

 
Charlotte Randel er saksforbereder og referent. 

Menighetsrådet (MR) har hatt 9 ordinære menighetsrådsmøter i 2016 i tillegg til 
årsmøte. 
Hvert møte blir forberedt med et arbeidsutvalg (AU) hvor menighetsrådsleder, nestleder 
sokneprest og menighetsforvalter/daglig leder møtes.  
Vi har ikke hatt felles møte med menighetsrådet i Holmlia menighet i 2016. 

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 2015, budsjett og offerformål for 2016. 
• Trosopplæringsplan, budsjett og aktiviteter. 
• To deltagere på kurs: Dialogisk menighet. 
• Søknad om gudstjenesteforordning.  
• Foreslå, utrede og velge nytt misjonsprosjekt 
• Arrangere inne og utendørs dugnad.  
• Arrangere en stor medarbeiderfest for alle frivillige medarbeidere. 
• Velge ny leder for 2017.  

 

  



9 
 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 

Gudstjenester på søndager og helligdager 

2016 har vært preget av et iherdig arbeid med å trekke flere til gudstjenestene, 
involvere mange og skape et variert gudstjenesteliv. Menighetsrådet har hatt «Et 
mangfoldig gudstjenesteliv» som ett av sine satsningsområder. Mange frivillige har 
bidratt som klokkere, kirkeverter, tekstlesere og konfirmant-ministranter. Vi har hatt 
gudstjeneste hver søndag med unntak av skoleferiene. Det har vært et mål å spisse 
gudstjenestene med tydelige tema, og det har vært god variasjon i musikk og 
uttrykksmåter. Vi har feiret taizé-gudstjeneste, keltisk messe, blues- og 
bønnedagsgudstjeneste, solidaritetsgudstjeneste, folketonemesse og gudstjeneste med 
sang fra den verdensvide kirke.   

Det har vært omtrent én familiegudstjeneste i måneden med temaer som Hellig-tre-
kongersdag, Karneval, Tårnagenter, Skaperverkets dag, Høsttakkefest, 
sansegudstjeneste og LysVåken. 

I tillegg til søndagsgudstjenestene, har menigheten i 2016 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. 

På tross av et jevnt arbeid, har det totale antall deltakere på gudstjenestene gått ned i 
2016, se tabell under. Den gjennomsnittlige deltakelsen på søndagsgudstjenesten er lav 
(72 personer), men det er verdt å merke seg at det i løpet av en uke i gjennomsnitt er ca 
110 personer til stede på gudstjenester, medregnet pastamesse og Hvilepuls. 

   Deltakelse på 
gudstjenester 
søn/helligdager 
(gj.snitt. antall) 

Antall 
dåp 

Antall 
dåpssamtaler 

Antall 
konfirmanter* 

Antall 
gravferder 

Deltakelse på 
alle 
gudstjenester 
(gj.snitt) 

2016 72 8 21 22 (56%) 20 54 
2015 79 9 17 28 (70%) 21 65 
2014 77 20 31 (+1) 24 (88%) 33 64 
2013 92 14 21 40 26 69 
2012 76 8 23 25 25 60 

 
*prosentandelen betegner hvor mange av de døpte og **tilhørende som blir konfirmert 
**Tilhørende er barn hvor en av foreldrene tilhører DNK. 
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Kveldsmesse 

I 2015 har det vært 7 kveldsmesser på søndag kveld. De oppleves som et viktig 
supplement til høymesser og familiegudstjenester.  På kveldsmessene er det en egen 
gruppe med frivillige som involveres, både i å forme innholdet og å pynte kirkerommet.  

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.  

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 kalt 
HvilePuls-team og ble støttet av UKT-student Ragnhild Narvestad Hungnes. 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 2016 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.  

Kirkekaffe og søndagsskole 

For at gudstjenesten skal samle mange, trengs det å tenke bredt om 
gudstjenestearbeidet. Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenesten, og menigheten har 
kirkekaffe de aller fleste søndagene, med kaker og kaffeservering. Dette er et viktig 
sosialt treffsted og bidrar til å bygge relasjoner. Søndagsskolen har hatt tilbud for barna 
de fleste formiddagsgudstjenester i skoleåret, når det ikke er familiegudstjeneste. For få 
deltakere førte til at menighetsråd og stab vedtok å legge om søndagsskolen. I 2017 
ruster vi opp lekerommet i 1. etasje, og oppfordrer barnefamiliene til å bruke det under 
gudstjenesten. Alle høymesser vil også få et ledd kalt «Barnas fem-minutter», der det 
skjer noe for barna. 
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Gudstjenesteutvalg 

Dette året har utvalget vært på utflukt til Tøyenkirkens onsdagsmesse, for å få innspill til 
gudstjenestearbeidet.  

Andre saker utvalget har tatt opp er: Innspill til valg av nytt misjonsprosjekt, vedlikehold 
av kirkerommet/kirkebygget, gi innspill til menighetsrådet om satsningsområdet «Et 
mangfoldig gudstjenesteliv».  

Gudstjenesteutvalget besto i 2016 av:  
Per Frogner 
Anders Thylén 
Jan-Bjørn Osnes 
Kirsti Høyen Halvorsen Skotte 
Kjerstin Jensen  
Åslaug Hegstad 
 

Mål for gudstjenestearbeidet framover: 

• Å utfordre flere til å bidra i gudstjenestene, så gudstjenestene blir varierte og 
innholdsrike. Vi ønsker oss flere solosangere, kirkeverter, instrumentalister og 
forbedere.   

• God PR 

• Et fleksibelt opplegg for barna i høymessen, der lekerommet brukes aktivt i 
stedet for egne søndagsskolesamlinger. 
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Kirkemusikalsk arbeid 
Åslaug Hegstad Lervåg har vært ansatt som kantor gjennom hele 2016. På grunn av 
omorganiseringer i Kirkelig fellesråd i Oslo, har menigheten fått økt sin kantorstilling fra 
42,25% til 50% fra 1. april 2016. 

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 har også deltatt 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 instrumentalister på 
gudstjenester i løpet av året, både profesjonelle og frivillige. Høstens store musikalske 
arrangement var «Vi synger julen inn» som fant sted 11. desember, med medvirkning fra 
Prinsdal skolekorps, Prinsdal skolekor og Sjibbolet. Det tradisjonsrike arrangementet 
samlet rundt 200 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. De aller fleste av korets aktiviteter foregikk 
i Hauketo-Prinsdal kirke. De deltok på åtte gudstjenester, arrangerte tre konserter der, 
og har hatt alle øvelsene våre i kirkerommet. Vi har tradisjon for å delta på 1. Juledags-
gudstjenesten med en gruppe fra koret, kalt Prinsdal Kammeri. Ellers deltok vi i 
Bydelens Lysvandring, og vi holdt også en konsert i Bredtveit kvinnefengsel.  

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

Dirigenten, Hans Olav Baden, sørger for et spennende og variert repertoar og han er en 
god inspirator. Han inviterer med seg profesjonelle musikere som er med på å løfte 
konsertene våre.  

Medlemsmassen er stabil, rundt 50 ved årsskiftet.  

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 2016:  
Styrets leder:  Sandra Liljedahl, styremedlemmer: Anne Marie Øygaarden/ Dag Myhre-
Nielsen, Roar Baust, Tone Eikrem Nyvold, Janne Berge Jensrud,  vara:  Ragnhild Grove 
Knutsen 

Mange av kormedlemmer har bidratt til oppgaver som regnskap, inn/utbetalinger, 
hjelpedirigent, noteforvalter, tekst/presse, plakater, foto osv.  
 
 

 



14 
 

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 2016 har en 
ny barnegruppe, HP Kluzz, blitt etablert etter initiativ fra noen barnefamilier. Se egen 
omtale under.  

Søndagsskolen har blitt avholdt alle søndager med høytidsgudstjeneste hvor det ikke 
var fellesgudstjeneste i Holmlia.  I 2016 ble det arrangert 12 søndagsskoler.  Antall 
deltakere varierer en god del, vanligvis rundt 2-6 barn og noen voksne med. I 
søndagsskolen er det sang, bibelfortellinger, oppgaver og mye lek og moro. Vi følger 
søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell levende». UKT-student Ragnhild Narvestad 
Hungnes ledet søndagsskolen. Hun har takket for seg etter praksistiden tok slutt i 
desember. Se også omtale av endringer foran. 

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.  

HP Kluzz startet opp i desember og 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 med sine kunnskaper i gruppen. 
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Trosopplæring 

 
 

Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter utgjør én trosopplæringsenhet, har felles 
trosopplæringsutvalg og samarbeider om flere tiltak. I 2016 har vi jobbet videre med 
utarbeidelsen av en systematisk og sammenhengende plan for trosopplæringen. Planen 
har blitt sendt inn til biskopen for godkjenning i vår. Etter en langvarig prosess ble 
planen godkjent i høst.   

2016 har vært preget av både videreføring av eksisterende tiltak og opprettelsen av 
noen nye. Fra 15. mars tok Sarah Krebs opp arbeidet sitt som menighetspedagog og har 
dermed ansvar for å gjennomføre tiltakene i samarbeid med Kjerstin Jensen og Susanne 
Dommernes Sivertsen. 

Trosopplæringstiltak i 2016  
(tallene i parentes viser hvilken aldersgruppe som var spesielt invitert):  

Dåpssamtale/Barnedåp/Ungdomsdåp: Dåpssamtalene blir i hovedsak gjennomført i 
kirken, og det har vært 20 dåpssamtaler med barnefamilier og en samtale knyttet til 
konfirmantdåp.   Babysang har strevd med rekrutteringen de siste årene, og i 2016 har 
vi derfor fortsatt det gode samarbeidet med Holmlia om dette. Babyer i Hauketo-
Prinsdal får nå tilbud om babysang i Holmlia kirke. Utfordringen er å møte 
konkurransen til andre tiltak for babyer i bydelen, og ha tidlig nok informasjon og god 
PR.  

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 7 barn fra målgruppen. 

4-årsbok: Dette året var det 3 4-åringer som mottok «Min kirkebok» på årets 
Høsttakkefest, og det utgjør en oppslutning på 25% av de døpte. Siden tiltaket på 
lørdager ble dårligere tatt imot fra barnefamilier, prøvde Sarah seg fram med å 
gjennomføre en leketime før 4-årsbokgudstjenesten.  

 
Kirkerotteteater (3-6 år): For første gang kom IKOs forestilling «Kirkerottene» på besøk 
til oss I Hauketo-Prinsdal kirke. Vi inviterte 3-6-åringer. 23 barn fra Hauketo-Prinsdal 
deltok. Det viste seg at det teateret var et vellykket arrangement for vår kirke og trakk 
flere til oss. Trosopplæringsutvalget bestemte seg derfor i november for å gjennomføre 
kirkerottene igjen i Hauketo-Prinsdal kirke. Alle inviterte fikk også en dvd i posten.  

 
6-årsbok: 6-åringene ble spesielt invitert til påskeverksted og til en søndagsgudstjeneste 
med utdeling av 6-årsbok. Det var 5 barn som deltok på dette tiltaket, og det utgjør 35% 
av de døpte på årskullet.    

Trosopplæring for barn 0- 13 år  
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Påskeverksted (4-6 år): Årets påskeverksted var en fin ettermiddag, med 14 barn i 
målgruppa, men også noen eldre og yngre. Dette utgjorde en oppslutning på 57% 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.  

  

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 samlingen 
med fortelling, sang og bønn i kirkerommet sammen med de andre julemessedeltakerne.  
11 barn (31% av de døpte) i målgruppa deltok, men også mange yngre og eldre.  

  

Tårnagenthelg (7-9 år): Nytt av året var at vi inviterte til Tårnagenthelg, som er et 
arrangement mange andre menigheter lykkes med. Tårnagentene gikk på en farlig safari 
rundt i kirken for å hjelpe Mr G med å finne den største skatten som finnes på jorden. 
Derfor undersøkte barna kirkeklokkene i tårnet, det brente alterbildet på bønnerommet 
og kunne åpne safen etter de hadde løst en gåte. De bidro også i søndagens gudstjeneste. 
11 barn deltok. 
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HP-Tweens (10-12 år): 

HP-Tweens måtte utsettes en stund på grunn av ressursmangel. Men i februar 2017 blir 
dette tiltaket startet opp igjen. 

 

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

LysVåken ble arrangert natt til 2. 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 – hele 30 deltakere (som utgjør 64% av de døpte). Med innsats 
av flere ungdomsledere og MILKere ble det en fantastisk opplevelse for barn. Til neste år 
satser vi fortsatt på flere ungdomsleder og MILKere ved gjennomføring.  

  

Kode B (10-12 år): Det ble et nytt forsøk i vår for å gjennomføre Kode B med 4 deltakere.  
Det lave oppmøtet førte til at det ble bestemt å ikke videreføre Kode B i 2017. Dette 
tiltaket blir erstattet med det nye opplegget til HP-Tweens, som retter seg mot samme 
aldersgruppe.  

  

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 19 barn 
(derav 6 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, harlekin 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 2016 har utvalget bestått av:  

Sarah Krebs (menighetspedagog HP)  

Ingebjørg Hegstad (trosopplæringsleder Holmlia)   

Sara Karoline Mørland (menighetsråd HP)  

Therese Tveit (menighetsråd Holmlia)  

Dag-Eirik Lannem (frivillig Holmlia)  

Øyvind Håbrekke (frivillig HP)  

Kjerstin Jensen (stab HP)  

Bendik Vollebæk (stab Holmlia)  

  

Kirkevalget  høsten 2015 medførte noen endringer i utvalget.  
Dag Eirik Lannem er representant fra Holmlia.  
Sara Mørland takket for seg høsten 2016 pga av flytting og likeså Øyvind Håbrekke i 
desember. Utfordringen er å finne en MR-representant og en frivillig som kan sitte fra 
Hauketo-Prinsdal i utvalget.   

I 2016 jobbet utvalget med forbedringene og tilbakemeldingene fra bispedømmet, og 
har fått godkjent planene sine i løpet av høsten.  

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. Våren 2016 begynte Sarah Krebs sitt arbeid. 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 hatt sin årlige revy. 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 2001. 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 41 konfirmert 
dette året, av disse tilhørte 22 konfirmanter Hauketo-Prinsdal. Dette utgjør en 
konfirmantandel på 56 % hvis man tar høyde for at noen som hører til Hauketo-Prinsdal 
velger konfirmasjon i Holmlia kirke. Av det samlede kullet har 30 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 49 personer som spente 
pakket kofferten og satte seg på en syv timers busstur mot Bjorli. 
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Nye tiltak/prosjekter 

I oktober ble det startet opp et nytt tiltak som ungdommene ga navnet KVELD. KVELD er 
en åpen samtalegruppe, der man kan snakke om alt ungdommene synes det er viktig å 
snakke om. Ragnhild Narvestad Hungnes og Sarah Krebs leder gruppen. I september ble 
det laget en temaoversikt sammen med alle deltakerne som blir fulgt til april 2017. Her 
er alle velkommen som ikke er lengre MILKer eller 16+. 

 

I november 2016 startet en ny frivillig voksen/foreldre-gruppe ved navn «MasterChef» 
som kommer til å servere enkel kveldsmat annenhver torsdag både til konfirmantene, 
MILKere og de eldre ungdommene som stiller opp som ledere eller bare stikker innom. 
For å støtte dette arbeidet ble det søkt om penger fra Bydel Søndre Nordstrand. 
MasterChef-prosjektet fikk tildelt 8000 kr som måtte brukes opp i 2016. Med midlene 
ble det kjøpt en ny komfyr og kjøkkenredskaper. 

Alt i alt har 2016 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, fellesskap og forkynnelse i menigheten og i vårt nærmiljø. Dette 
innebærer å skape en diakonal holdning som kommer til uttrykk ved at vi ser hverandre 
som likeverdige individer, og som viser dyp respekt for den enkelte, uavhengig av evner, 
ressurser og muligheter. Under er en oversikt over diakonale aktiviteter gjennom 2016: 

Lokal plan for diakoni: Den lokale diakoniplanen gjaldt fra 2014 til 2016. Det jobbes med 
å utarbeide en ny plan for den kommende perioden. Planen skal hjelpe oss til å forstå at 
vi er en menighet som sammen utretter diakoni gjennom ulike diakonale tiltak og 
arrangementer. Videre er diakoniplanen et verktøy som hjelper oss til å reflektere rundt 
tiltakene og arrangementene som vi har. 

Grønn menighet: Vi ble Grønn menighet i 2014, og mange av de 50 små og store 
miljøvennlige tiltak som står i handlingsplanen, er godt innarbeidet.  Kildesortering og 
minimal bruk av papp ved ulike arrangementer er to av de mest synlige tiltakene. 
Menigheten er med i forum for grønn menighet i prostiet, hvor diakonen oppdateres og 
inspireres til å tenke grønt. Staben har en tanke om at det å løfte fram noen få punkter 
på listen og gjøre dem til våre, kan være bra for arbeidet med grønn menighet. Vi har 
derfor lagt planer om to tiltak våren 2017. 

Babysang: Fordi interessen for babysang i soknet er så liten, samarbeider vi med 
Holmlia menighet og inviterer to ganger i semesteret til deres babysangkurs. Samtalen 
om babysang holdes levende hvert semester. 

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. I juni dro 
hyggetreffet på utflukt til Jeløya. 20 personer deltok, i tillegg til 5 fra Holmlia menighet.  

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. 

Blomsterhilsen og julekort gis til beboere på Kantarellen og noen andre tilknyttet 
menigheten. Julestjernen, som pleier å være gaven, har vist seg å være allergivare. Det 
ble derfor tenkt nytt rundt dette, og vi endte opp med å lage kort til de om lag 20 
beboerne i stedet.  
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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 og 
gjennomfører en aktivitet sammen med eldre og diakonene. Prinsdal skole takket nei i 
første omgang, men diakonen har vært med på dette som et ledd i å bli kjent med 
sykehjemmet og beboerne der.  

Strikketreff: Nytt høsten 2016 var strikketreff, som er tenkt som et sosialt møtested for 
strikkeglade i alle aldre. Treffet samler 4-12 personer og er et hyggelig tiltak som favner 
bredt i befolkningen, og som kan bygges større over tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nordstrand kirke, og prep-kurset ble byttet ut med et nytt kurs 
arrangert av ekteparet Dag og Tonje Hauketo Stang. 

 

Utfordringer i det diakonale arbeidet fremover 

Å oppdage mennesker som trenger diakonale tilbud, som besøkstjeneste og kirkeskyss. 

Å knytte kontakt med ulike mennesker og miljøer. 

Å få flere frivillige til hyggetreffet. 
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HIMMEL OVER LIVET - TEMAKVELDER I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE 
 
I 2016 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. 
 
Tema for 2016 har vært: 
- Min fred gir jeg dere – hvilken fred? med Tore Kopperud 
- Guds nåde – hvordan møter den oss i hverdagen? med Bendik Vollebæk 
- Guds nåde – hvordan møter den oss i gudstjenesten? med Silje Kivle Andreassen 
 
Solosang har vært ved Torild Sandøe Møller, Siri Skaaret og musikalsk ved kantor Åslaug 
Hegstad. 
 
I 2017 planlegges tre kvelder om bønn under overskriften: HIMMEL OVER LIVET, som 
temakvelder 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 menighetspedagog Sarah Krebs, 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 4 ektepar. 
 
Gruppen har i 2016 møttes med et enkelt måltid med tid til å dele litt av livet siden sist – 
deretter gjennomgang av Fader vår – en bønn hver gang med påfølgende samtale om bønnen 
og hva den har å si til oss som lever i dag. 
 
Gruppen holdes i de forskjellige hjem ca. 1 gang i måneden. 
 
Det er mulighet for flere å bli med. 
 
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 
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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 2016 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. 
Ungdomsarbeidet arrangerte Globalløp en torsdagskveld og fikk inn en del penger.  
 
Fritidsrådet 

Fra kirken deltar en av oss i AU på hvert møte og er med for å representere menigheten 
lokalt. Fritidsrådet er arrangementsansvarlig for julegrantenning og Prinsdalsdagen. 

Julegrantenningen ved Prinsdal velhuset har blitt en tradisjon og det er nå et 
arrangement i regi av Fritidsrådet. Soknepresten deltok i arrangementskomiteen og det 
var restesalg fra julemessa. Arrangementet hadde kafe, adventsappelsinverksted og 
underholdning fra kor og korps før juletreet ble tent.  

Dalens dag 
Igjen gikk Aktivitetsdagen i Prinsdal av stabelen –første lørdag i september. Menigheten 
hadde stand med aktiviteter og informasjon. Svampekast var populært og var nyeste 
medarbeider Sarah fikk gjennomgå hele dagen. Noen spilte ball, løp orientering, gikk tur 
eller drev med karate – andre underholdt.  
Mot slutten av dagen ble årets Ildsjelspris delt ut til Tom Gavem for hans innsats for 
håndball og i HIF.  
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Religionsdialog 
Menigheten deltar i forum for dialog og samarbeid som ble etablert i 2011 av bydelen og 
politiet som et lokalt samarbeid om sorg, krisehåndtering og beredskap sammen med 
andre menigheter, moskéer, Røde Kors, etc. Det er månedlige møter i forumet.  
 
Menigheten deltok på kurset Dialogisk menighet i regi av Kirkelig dialogsenter med to 
representanter. Kurset bestod av undervisning på Dialogsenteret, studietur til Gøteborg 
og utarbeidelse av en dialogisk aktivitet i lokalmiljøet.  Som et resultat av dette kurset 
ble det i høst arrangert en busstur med overskriften «Hellige rom i Søndre Nordstrand». 
Turen gikk til Taheed Islamic center og Karma Tashi Ling buddhisttempel på Bjørndal og 
Hauketo-Prinsdal kirke. Det var ca. 35 deltagere.  
 
Stabene i Holmlia og Hauketo-Prinsdal dro i høst på en 2 dagers stabstur, hvor 
religionsdialog var hovedtema. Vi besøkte Interreligiøst senter, Stadsmissionen og 
Fryshuset i Gøteborg. Vi fikk gode innspill til det videre arbeidet med dialog.  
Vi fra Hauketo-Prinsdal besøkte også Allehelgons kyrkan hvor vi fikk med oss en 
kveldsgudstjeneste.  
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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 
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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 2016 ble det gitt ut 4 nummer. Ansvarlig utgiver er Menighetsrådet. 

Kongeveiens redaksjon har bestått av Knut G. Sandal, Kristian Fjeldstad, Helge Viken, 
Øivind A. Monn-Iversen og Svein-Erik Skibrek. Sistnevnte er redaktør.  

Fotografer har vært Helge Viken og Mathilde Thue, samt journalistene når det passer.  

Vi ønsker en ny journalist i redaksjonen til et hyggelig blad – gjerne en kvinne. Interesserte 
må gjerne ta kontakt med redaktøren.  

Utover staben og redaksjonen, har faste spaltister vært Tore Burud, Bente Borren, Per 
Frogner, Bente Overholt og Thor Sandmel. Hauketo idrettsforening, Lokale foreninger og lag 
får gjerne spalte plass med sine aktuelle ting 

Distribusjonen besørges av mange trofaste budbærere fint organisert av Per Otto Sitre, Lars 
Tunang, Anders Thylén og Hans-Petter Heggelund. 

Layout besørges av «Ravnbø design og illustration» og 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 og mer inntekter. 

Redaksjonen ser sin begrensning i forhold til å være til stede i alt som skjer og er takknemlig 
for både innspill og tips.  

I 2017 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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Årsrapport fra julemessa 
 
Det ble avholdt julemesse med juleverksted i kirken lørdag 26.11.2016.  
Julemessa endret åpningstid til kl.11.30 – 16.00 og salgsvarene og kafeen ble satt opp i 
menighetssalen.  
 
Det ble arrangert juleverksted i 1.etg for både barn og voksne som et ledd i 
trosopplæringen.  Arrangementet var godt besøkt, men det var svært få igjen til 
loddtrekningen. 
Vi hadde kafe med salg av grøt og kaker, åresalg og vanlig loddsalg.  
Det var salgsboder med hjemmestrikk og håndarbeid, gaveartikler, hjemmelagde kaker 
krydder og syltetøy. 
 
Arrangementet ble annonsert i nyhetsbrevet på kirkens hjemmeside, i Kongeveien og 
plakater og banner ble hengt opp ulike steder i dalen. 
 
Arrangementet var vellykket, det var mye folk og god stemning. 
 
Takk til alle som har strikket, heklet og laget varer for salg, og til alle som er med for å få 
til dette arrangementet. 
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Økonomi 
 

Regnskapstallene viser:  

Driftsinntekter på kr. 773.181,- er en nedgang på kr. 29.950 i forhold til 2015. 
Nedgangen i inntektene skyldes at det i 2015 ble samlet inn ekstra ifm jubileet. 
Driftsutgifter på kr. 1.057.823,- er en nedgang på kr. 51.758 i forhold til 2015. 
Nedgangen i utgiftene skyldes at vi i 2015 brukte en del på å arrangere jubileumsuke.  
Budsjettert underskudd var kr. 364500,-   
Brutto driftsresultat viser underskudd på kr. 284.641,- 
 
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.  
 
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. 

I 2016 har vi blant annet brukt penger på en strategisamling for menighetsrådet på 
Granavolden med en overnatting, en to dagers studietur for staben til Gøteborg, en stor 
medarbeiderfest med innleid underholdning og god mat i oktober.  
Huskomiteens budsjett er blitt brukt til maling og oppgradering av det gamle 
barnehagerommet. Det har nå blitt et lyst og trivelig rom som har mange 
bruksmuligheter. I tillegg har vi hatt noen uforutsette utgifter til det tekniske utstyret i 
kirkerommet.   

I forbindelse med jubileet i 2015 samlet menigheten inn penger til nye stoler på 
kirketorget og startet innsamling til høyttaleranlegg og teleslynge i menighetssalen.  
Dette har vi realisert i 2016 og nå er begge deler på plass.  
Vi har mottatt pengegaver fra Kiwanis, Lions og Hauketo- Kvinne og Familielag. Takk! 
Innsamlede midler i forbindelse med 20-års jubileum er synlig i regnskapet 2015 og 
øremerket til stoler og teleslynge. Utgiftene er synlig i regnskapet 2016.   

Menighetens viktigste inntekter stammer fra: 

Driftstilskudd fra Fellesrådet 

Menighetens bundet fond for diakonalt arbeid, renteinntekter. 

Givertjenesten ga i 2016 en inntekt på kr. 63.750,- 

Offer tatt opp i gudstjenester: kr. 108.150, hvor kr. 46.339 er til egen menighet. 

Julemessa hadde i 2016 en netto inntekt på kr. 30.000 når man inkluderer juleverksted.  

Utleie av lokaler ga en inntekt på nesten kr. 50.000. 
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