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Over midtgangen i kirken vår henger det et skip – som i så mange andre kirker. 
Det seiler stødig mot øst, mot soloppgangen, og symboliserer livsreisen.  
«Håpet» står det på baugen til skipet i Hauketo-Prinsdal kirke. Himmelhåpet 
skal det nok minne oss om. Og det signaliserer trygghet: Uansett hvilke stormer 
vi måtte møte på i livet, så fører kirkeskipet oss trygt fram.

Denne våren har kirkeskipet stadig minnet meg om båtflyktningene i Middel-
havet. Det har minnet meg om de overfylte, skrale båtene som gir alt annet enn 
trygghet. «Håpet» kunne det stått på de båtene også, for selve drivkraften bak 
de farefulle båtreisene, er håpet om et bedre liv. Når vi går inn i en kirke, søker 
vi ofte ro og ettertanke, vakker musikk og gode opplevelser. Men kirken skal 
også være et sted for uro, et sted der det røskes litt i oss. Når vi ser på det stolte 
kirkeskipet med heiste seil, skal vi ikke bare tenke på vår egen trygghet og 
frelse. Men vi skal be en bønn for flyktningene verden over. Vi skal lete etter 
de små bidrag vi kan gi, og alltid prøve å ta imot fremmede på en god måte. 

Midt i kirken vår henger det et skip fylt til randen av flyktninger, og det bryg-
ger opp til storm. «Håpet» heter skipet, og fra Bibelboka på alteret lyser den 
gyldne regel mot oss: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere 
gjøre mot dem!»

Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Mitt skip er lastet  
med … flyktninger
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Man blir ikke en ildsjel bare fordi hå-
ret er rødt. Men det brennende en-
gasjementet til Liv Jorunn Eriksen 
kan både sees og høres – og merkes. 
Enten det er i et overfylt og støvete 
fabrikklokale i Kina, eller i en liten vaf-
felkø en idyllisk søndag utenfor stal-
len. Men først og fremst som styrele-
der i Hauketo og Prinsdal vel.

Stadig på vei til noe
Liv Jorunn Eriksen har vært pensjonist i tre år. Likevel er hun 
konstant på vei. For eksempel til et styremøte.
 – Jeg hadde vel fem forskjellige styreverv på det meste. Nå er 
det bare tre, sier hun og smiler.
 Eller så er hun på vei til en av Europas hovedsteder med de 
tre barnebarna på 20, 17 og 15 år. 
 – Jeg elsker å reise og å oppleve andre folks levesett og kultu-
rer. Dette ønsker jeg å formidle til barnebarna.
  Eller så er hun kanskje på vei til Bali. Et av barnebarna stude-
rer der. 
 – Jeg har selv bodd og studert et år i Frankrike. Det har jeg 
lært mye av. 
 Eller til Kina.
 – Det er nok den turen som har gitt meg mest. Det vi så var 
både skremmende og beundringsverdig…
 Eller på vei til stallen. 

møteplasser er viktige
Så mange søndager hun rekker er hun ved Stallen. Og med 
ektemannen Jan brummende rundt med kaffekoppen i hånda. 
Tidligere var det også en bikkje med. Hun har hatt fem. Store alle 

sammen.
 – Jeg liker dem store. Små hunder er katter, sier Liv Jorunn og 
ler.
 Hun storkoser seg disse søndagstimene ved stallen. Hun tref-
fer alltid kjente. Samtidig synes hun det er for få av dem.
 – Vi trenger en del møteplasser i Prinsdal. Stallen burde være 
et sånt sted for mange flere. Prinsdal senter kunne vært et sted, 
men der er det jo fryktelig kjedelig og altfor mange biler, sier Liv 
Jorunn – som har en CV innenfor både skoleverket og politikken 

Liv i DaLen 
Liv Jorunn Eriksen  

På stand på Dalens dag.

Liv Jorunn eriksen – engasjert 
bydelspolitiker for Sv – nå 

pensjonist, leder i hauketo og 
Prinsdal vel, medlem i  

humanetisk forbund og  
opptatt av nærmiljøet  
i hauketo og Prinsdal.
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>>  – Jeg gjør mest mulig ut av hver dag.  
Jeg er et ja-menneske. Carpe diem. Jeg må oppleve,  
erfare, bidra der jeg kan – sånn er jeg bare!

som ville okkupert det meste av spalteplassen her. Derfor nøyer 
vi oss med en slags fellesnevner:

engasjement
Først og fremst er hun engasjert for oss som bor i dalen her. 
 Hun har et ønske om at Vellet skal bli et mer samlende senter, 
en møteplass. At det skal fungere som et kulturhus, ikke bare et 
selskapslokale. Det ble i sin tid bygd som et samfunnshus, men 
fungerer ikke slik i dag. Alt ligger til rette for både konserter og 
utstillinger og mer uformell møtevirksomhet, men det er helt 
avgjørende at folk i dalen engasjerer seg. At de ser mulighetene 
som ligger der.
 – Vi bor rundt 6500 mennesker her. Rundt 200 av dem er 
med i velforeningen…
 Som aktiv SV’er siden tidlige ungdomsår, er det viktig for Liv 
Jorunn å påpeke at velforeningen ikke er noe partipolitisk organ. 
Men at det har politisk innflytelse. Og jo mer tyngde i form av 
medlemsmasse, desto større innflytelse.

Det viktigste er å få utrettet noe
 – Og da er vi et viktig talerør sier Liv Jorunn – og ramser 
opp en rekke utfordringene i nærmiljøet. Men først og fremst 
trafikksikkerheten i tilknytning til skolene. Der er engasjementet 
i dalen størst. Men også kommuneplanen for 2030 er viktig, der 
Hauketo er utpekt som et trafikk-knutepunkt.

aldri ferdig med Kina
Liv Jorunn blir aldri helt ferdig med Kina. Via venner som har 
vært reiseledere i landet, fikk hun oppleve mer enn turister flest. 
Livet på baksiden. Fabrikkene. Kvinnenes kår.
 – De var så flittige og produserte de vakreste ting … Porselen, 
silke… De jobbet og jobbet i dårlig belysning. Kvinnene sov i 
fabrikkene, og fikk kanskje lov å reise hjem til mann og barn 
hver tredje måned. Det var beundringsverdig hva de fikk til, men 
skremmende hvordan de levde, forteller Liv Jorunn.

Jeg tror på mennesket
Selv lever hun så intenst som mulig. I den forstand at hun griper 
det meste livet byr på.
 – Jeg gjør mest mulig ut av hver dag. Jeg er et ja-menneske. 
Carpe diem. Jeg må oppleve, erfare, bidra der jeg kan – sånn er 
jeg bare!
 Hun er medlem av Human-Etisk Forbund. Statskirken meldte 
hun seg ut av rett etter konfirmasjonstiden. Kanskje nettopp fordi 
hun følte seg tvunget til å bli konfirmert. Verken barn eller barne-
barn er døpt. Men de er konfirmert borgerlig.
 – Jeg var nok litt i opprør til mine foreldre. Spesielt min mor 
var oppvokst i et strengt kristent miljø, og det var aldri noe disku-
sjon rundt konfirmasjonen. Dessuten kom jeg inn på «katta» 
(Oslo Katedralskole), og der var det både et konservativt miljø 
og et radikalt miljø. Jeg tilhørte det siste. Det formet meg både 
politisk og i forhold til livssyn. Jeg tror på mennesket, det er mitt 
utgangspunkt, fastslår Liv Jorunn Eriksen.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE VIKEN

PRIVAT FOTO: LIV JORUNN ERIKSEN

Liv Jorunn og ektemannen 
Jan ved Stallen.

ut på tur – fant en jettegryte.
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"Prinsdalskiosken"

en sjelden skogtype
Ljosheim heter det – området vest for Hauketo stasjon. Her 
finner vi et område med rik flora og fauna. – En halvgam-
mel løvskog med bjørk, osp, gråor, hegg og selje. Barskogs-
trærne er nesten helt fraværende. Sletta har svært fuktig 
markvegetasjon og store tepper med liljekonvall (giftig). 
Dette området er trolig gjengrodd beite eller dyrkamark. 
Skogtypen er sjelden fordi de fleste slike områder er opp-
dyrket eller plantet igjen med gran. 
 Prinsdalsbekken går langsmed Hauketostasjon og dan-
ner en blågrå strek gjennom landskapet med frodiggrønne 
kanter på hver side. I denne bekken ble det fisket ørret i 
gamledager. 
 
mange fuglearter 
Da jeg besøkte området i begynnelsen av mai, observerte 
jeg 21 fuglearter i løpet av to timer. Gråtrosten og flaggspet-
ten lå trolig på eggene sine allerede. Her er et spennende 
sted, men det er vanskelig å bevege seg lydløst i området. 
Det er vått og nesten alltid nødvendig med gummistøvler. 
Anders Thylén er biolog og bor i Prinsdal. Han fortalte til 
Kongeveien at han har sett vintererle, fossekall og dvergs-
pett, og hørt den flotte gulsangeren i dette området. 
 
mer enn et veikryss
 – Det som gjør Hauketo og Prinsdal for øvrig til et hygge-
lig sted, er at det er mye grønn struktur og vegetasjon. Hau-
keto er ikke bare et kryss for veier, men også et møtested 
for tre vassdrag. For her møtes Ljanselva, Gjersrudbekken 
og Prinsdalsbekken. Det gjør dette til et landskapsøkologisk 
viktig område. Løvskogpartiene langs vassdragene samt bak 
stasjonen, gir rom for et rikt fugleliv. All planlegging i områ-
det må ivareta disse grønne verdiene, sier Anders Thylén til 
Kongeveien. 
 
TEKST OG FOTO: HELGE VIKEN. HAUKETO

Den lå noen meter syd for krysset Nedre Prinsdalsvei/
Høydalsveien og lå helt inntil hovedveien med stor tra-
fikk. Her var det kiosk i flere tiår. Bildene er henholdsvis 
fra ca 1940, fra 1965, og fra i dag. Som du ser er området 
totalt forandret.
 Eiendommen i Høydalsveien 14 var eid av Hanna og 
Einar Rusånes som kom fra Saltdal i Nordland. Hovedhu-
set lå høyt over kiosken, og var bygget i 1927-28, kiosken 
noe senere.
 På nordsiden av kiosken var det en vannpost. I en ju-
bileumsbok for Vellet kan vi lese at i 1944 var det kun et 
fåtall av eiendommene i Prinsdal som hadde innlagt vann.
 Øverst nordøst på den store eiendommen lå en hytte, 
trolig bygget ca 1918-20, fra den gang Nedre Prinsdal 
gård utparsellerte ialt 180 tomter. I denne hytta hadde 
Prinsdalslegen Christian Sandsdalen en periode sitt lege-
kontor.
 Kloss inntil kiosken var det både oppslagstavle og 
bussholdeplass. Her var i sin tid Prinsdals navle – der vi 
«hang».

TEKST OG FOTO: TORE BURUD.

gaukesyre har hvite blom-
ster med rosa årer. både 
blad og blomst kan spises 
i små mengder. Smaken er 
frisk syrlig og kommer fra 
oksalsyre. Det latinske fami-
lienavnet er oxsalis.

Prinsdalskiosken med hovedhuset bak.

K
ong

eveiens lokalhistoriske «hjø
rne«

Kiosken lå nederst i høyre hjørne  
i dagens bilde.

Kongeveien    5
Prinsdalskiosken i 1965.

Idyllen på Hauketo
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Knivskarp priskamp
REMA 1000, Kiwi og Coop Extra er tre av butikkene vi bruker mest i dalen. 
Kongeveien sendte tre småbarnsfamilier til hver sin butikk med samme 
handlelapp, her er resultatet.

TEKST OG FOTO: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

K
ongeveiens vårtest av de store matvare-
kjedene i nærområdet, ender i en kniv-
skarp priskamp om å være billigst. Butik-
kene kjører en rekke identiske priser, har 
åpenbart et våkent blikk på hverandre, 

og sluttsummen på kassalappen er svært lik.
 Likevel er det Coop Extra på Sofiemyr (ICA blir 
Coop i løpet av mai, derfor valgte vi butikken på Sofie-
myr) som fikk den laveste totalsummen på kassalappen 
etter Kongeveiens test av 19 varer. REMA 1000 får den 
nest billigste kassalappen, kun 7,50,- dyrere enn testens 
vinner. Kiwi fulgte under én krone bak REMA 1000, og 
er totalt 8,40 kroner dyrere enn Coop Extra.
 Coop Extras priser på 6 pk Pink lady-epler og 1 stk 
salathode ble tungen på vektskålen i Kongeveiens test.

Slik gjennomførte vi testen
Tre småbarnsfamilier, som alle bor i Prinsdal, kom  
uanmeldt til REMA 1000 Prinsdal, Kiwi Prinsdal og 
Coop Extra Sofiemyr, der de opptrådde anonymt lørdag  
9. mai. Butikkene ble besøkt i løpet av to timer.
 Handlekurven med 19 varer, som Kongeveien nå 
presenterer, er satt sammen av familiene selv.
 – Vi ønsket å se etter en litt typisk handlekurv. En 
som vi kan ende opp med når vi må en svipptur innom 
butikken lørdag ettermiddag. Kanskje for å fylle på med 
diverse varer før butikkene stenger og helgefreden kan 
senke seg i heimen. Dette var varene vi endte med, sier 
Ida Håbrekke.
 Familiene gikk for det de opplever som kjente og 
tradisjonsrike merkevarer i butikkene, og som de antok 
at alle butikkene ville ha.
 – Varene i testen passet til vårt forbruk, og blir nok 
spist opp fort. Til vanlig ville vi nok benyttet oss noe 
mer av de såkalte «billigproduktene», men vi er ganske 
selektive og opptatt av kvalitet, så det var uansett nyttig 
å sammenlikne disse varene mot hverandre, sier Gry 
Lalande.
 Kongeveiens handlekurv ble kjøpt og betalt av 
småbarnsfamiliene selv. Der en vare var utsolgt, ble 
hyllekantpris lagt til grunn. Prisen kan være endret etter 
9. mai.

•  Fullkornpasta fra Sopps, Sunniva Premium eplejuice Sydtyrol 
og green giants hermetisk mais gikk alle ut av testen, da 
familiene ikke plukket med seg identiske varer fra butikkene.

• Kiwi Prinsdal var tom for 150g Gilde familieskinke, men  
hyllepris er her oppført i testen.

• Familiene plukket ut 5 bananer, som vi rundet opp/ned  
til 1kg for enkelhets skyld

Handlelisten
1 agurk 
1 pk Bremykt
1 bærepose
1,5 liter Coca-Cola 
3 x 1 liter Tine ekstra lettmelk

1 rømme, ekstra lett 
6 pk Pink lady-epler 
200 g Freia daimsjokolade
150 g Gilde familieskinke 
400 g Gilde karbonadedeig
1 pk Kims fullkorn potetgull

4 pk Lambi tørkerull 
100 g Stabburet leverpostei (hermetisk)

1 pk egg frittgående
1 salathode 
1 pk Sætre ballerinakjeks m/ sjokolade

1 pk Toro meksikansk tomatsuppe

4x150 g Tine vaniljeyogurt
1 kg bananer 

vÅrteSt av nærbutiKKene
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** Fullkortpasta fra Sopps, Sunniva Premium eplejuice Sydtyrol og Green Giants hermetisk mais 
gikk alle ut av testen, da familiene ikke plukket med seg identiske varer fra butikkene. 
** Kiwi Prinsdal var tom for 150g Gilde familieskinke, men hyllepris er her oppført i testen (vi har 
bildebevis)
** Familiene plukket ut 5 bananer, som vi rundet opp/ned til 1kg for enkelhetsskyld

VARE REMA KIWI COOP1 agurk
15,90 15,90 14,901stk Bremykt, 520g pk 29,30 29,30 29,30Bærepose 4,95,-

5x0,99 4,95,-
5x0,99 4,95,-

5x0,991,5 liter Coca-Cola 26,90 (eks.pant) 26,90 (eks.pant) 26,20 (eks.pant)3 x 1 liter Tine ekstra lettmelk 36,30,-
3x12.10 36,30,-

3x12.10 36,30,-
3x12.101stk Rømme, ekstra lett 16,40 16,40 16,406 pk Pink lady-epler

32,90 32,90 29200g Freia 
daimsjokolade 35,90 35,90 39,90150g Gilde familieskinke 21,90 17,20 21,90400g Gilde 

karbonadedeig 52,50 52,50 52,601pk Kims fullkorn-
potetgull (blå) 24,80 24,90 24,904 pk Lambi tørkerull

27,30 27,60 27,30100g Stabburet 
leverpostei (hermetisk) 7,40 7,40 7,50Egg frittgående

29,80 31,90 29,801 stk salathode
22,90 24,90 16,601 stk Sætre 

ballerinakjeks m/
sjokolade

17,20 17,20 17,30
1 pk Toro meksikansk tomatsuppe 22,60 22,60 22,604x150g Tine 
vaniljeyogurt 14 14 14,00Bananer 1kg

19,60 20,90 19,60

TOTALT: 
458,55 459,65 451,05

Knivskarp priskamp

>

= kr 459,65

= kr 451,05

totaLt: 

1.

= kr 458,55

2.

3.

Coop extra  
Sofiemyr
hvem: Familien Lalande. F.v Pappa Guy, Emma (13), Sara (4), 
mamma Gry. Ikke tilstede: Filip (16).

morS Kommentar: Syns prisene i testen var overraskende 
like, hadde trodd det var mye større variasjon. Jeg er ikke 
helt prisbevisst fra før og må innrømme at valg av butikk ofte 
handler om praktisk løsning, det vil si hvilken butikk som er 
nærmest hjemmet, en aktivitet vi er på eller i nærheten av et 
shoppingsenter vi allikevel skal innom. Da er det jo bra at pri-
sene er rimelig like, så kommer vi ganske godt ut av det uansett 
valg av butikk. Coop Extra var stor, det var lite folk i butikken, 
greit utvalg, og mange varer hadde flere valg og prisvarianter.

butiKKenS Kommentar: Dette er vi strålende fornøyde 
med, og det er dette vi jobber for. Vi har allerede vunnet flere 
av VGs matbørstester i det siste, så helt overraskende er det 
ikke, men veldig gledelig. Vi får oppdateringer på priser fra 
hovedkontoret flere ganger daglig og kaster oss rundt for å 
holde oss billigst. Etter at vi endret fra Coop Prix til Coop Extra 
har omsetningen økt voldsomt, og alle er hjertelig velkomne hit 
også etter at Prinsdal får sin egen Coop Extra.  
(Jahn Andersen, butikksjef)
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Kiwi Prinsdal
hvem: Familien Ryding. F.v: Mamma Linda, pappa Kjetil,  
Sebastian (14), Mia Victoria (12). Foran: Wilma (6).

FamiLienS Kommentar: Jeg ble overasket over at Kiwi kom 
ut som dyreste butikk, selv om det skilte minimalt. De ansatte 
på Kiwi er hyggelige og kvaliteten er bra, men utvalget kan 
være litt snevert, blant annet er vi litt skuffet over brødutval-
get, og lokalene er litt trange. Men alt i alt er vi godt fornøyde 
med Kiwi som vår nærbutikk. De har de varene vi trenger til 
hverdags og på vei hjem fra jobb, og den kommer til å være 
vår nærbutikk også etter denne testen.

butiKKenS Kommentar: Hyggelig at kundene er fornøyde 
med butikken. Vi jobber hardt hver dag for å holde prisene på 
et lavest mulig nivå. Vårt mål er å være billigst på dagligvarer 
over hele landet. Vi sammenligner oss med de andre kjedene 
hver dag. Her sjekker vi over 3000 varelinjer og justerer pri-
sene til å være billigst. Når det gjelder utvalget i denne testen 
er den på 19 varer, mye mindre enn det vi vanligvis sammen-
ligner. Vi vil gjøre alt for at kundene skal fortsette å handle på 
KIWI Prinsdal. (Steinar Karlsen, distriktssjef Kiwi Oslo Øst)

REMA 1000  
Prinsdal:
hvem: Familien Håbrekke (Bak f.v: Ole Johannes (17), 
mamma Ida og Reidar (14). Foran Karianne (11) og Arne 
Ludvik (7). Ikke tilstede: Pappa Øyvind)

morS Kommentar: Litt overraskende at Coop Extra vant 
testen, selv om det ikke var den store forskjellen. Jeg pleide 
å handle på Kiwi, men ender nå ofte med å gjøre hverdags-
handelen på den nye Rema-butikken, og jeg liker meg der. 
Det er god plass mellom hyllene, rent og ryddig, hyggelig 
betjening og jeg får alltid plass til bilen. De har best brød 
av lavprisbutikkene, og stort sett godt brødutvalg senere på 
dagen – det er viktig. Til vanlig velger jeg nok Remas egen 
karbonadedeig framfor Gilde, og kanskje også billigegg  
og billigbananer. Ellers er utvalget litt begrenset her, de  
mangler enkelte ting, og det kan av og til irritere meg litt.

butiKKenS Kommentar: Dette resultatet er vi selvfølge-
lig ikke fornøyde med. Vi skal være billigst, og det jobber 
vi knallhardt med. Men det er mange varer i hyllene, også 
våre egne merkevareprodukter som ikke er med i denne 
testen, og min erfaring er at man både kommer billigst unna 
og blir mest fornøyd ved å handle på Rema 1000 over tid. 
Så er det veldig hyggelig at folk liker butikken vår og setter 
pris på alle de varme brødene som kommer inn hver dag. 
(Monir Hussain, kjøpmann/butikksjef)

>
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en naturlig utvikling
 – At den gamle statskirkeordningen går av og det oppstår en 
folkekirke som eget trossamfunn er for meg en naturlig utvikling  
i et flerkulturelt samfunn, sier Kjerstin. Jeg er ikke urolig for  
fremtiden, og håper heller at forandringen skal føre til at flere 
engasjerer seg i kirken som deres kirke – ikke Statens. 

velger sine egne ledere
 – Den umiddelbare forskjellen mellom før og nå, er at siden 
Den norske kirke er blitt et eget trossamfunn, så får den velge 
sine biskoper og proster selv. Ansettelse av prester til lokal- 
menigheten har bispedømmene tatt hånd om i flere år.  
Hvordan kirken for øvrig vil bli organisert, er ikke avklart,  
heller ikke hvordan den skal finansieres. Men den vil i hvert  
fall få støtte av Staten slik alle livssynssamfunn får. 

hverdager som før
 – Hovedbudskapet fra meg, sier Kjerstin ettertenksomt, er nok 
at det meste i Folkekirken blir som før. De som var medlemmer 

meD hÅP om en breD  
      og ÅPen FoLKeKirKe

er fortsatt medlemmer og soknet her blir fortsatt Hauketo-Prins-
dal sokn med eget menighetsråd som bestemmer i hverdagen. 
Finansieringen av kirken blir kanskje den største 
utfordringen på lengre sikt.

best om Staten støtter alle 
tros- og livssynssamfunn
 – Hvis det blir en endring i den 
offentlige finansieringen, så drøfter 
man muligheten for en medlems-
avgift for kirkens medlemmer, 
eventuelt en livssynsavgift som alle 
betaler og som fordeles til de ulike 
tros- og livssynssamfunn etter med-
lemsmasse. Jeg synes det er naturlig 
at alle i samfunnet bidrar til gode kår 
for religionsutøvelsen. Men uansett hvilken 
finansieringsmodell det blir, så må nok hele 
kirken belage seg på innsparing i årene som kommer.

Drømmer om en bred og åpen folkekirke
 – Min drøm er en bred og åpen Folkekirke som skaper 
tilhørighet og kaller på folks engasjement. At det blir en kirke 
som folk oppfatter som sin. Vi lever i en tid der ulike religioner 
har blitt synligere enn før. Da er det fint å vite hva som er vår 
egen tro og kjenne på at Hauketo-Prinsdal kirke er min kirke og 
min tilhørighet. Det tror jeg den «nye» Folkekirken skal bidra til, 
avslutter Kjerstin. 

Fra 21. mai 2012 er Den nye folkekirken et 
faktum selv om mye ennå ikke er avklart 
– hvem andre er det mer naturlig å spørre 
om hvordan fremtiden kan se ut, enn sokne-
presten vår – Kjerstin Jensen.

>

Kjerstin Jensen – 
sokneprest i hauketo-

Prinsdal.

FOLKEKIRKEN  
i støpeskjeen!

Stortinget har vedtatt at Den norske kirke ikke  
lenger skal være Statens kirke, men Folkets kirke.  

Det betyr i utgangspunktet at den fra da av ble  
et eget trossamfunn, ansvarlig for kirkens daglige liv  

– økonomisk, juridisk, personelt og for hverdagskirken 
i lokalmiljøet. Ikke alt er klart – en kirke der både lek 
og lærd skal ha innflytelse, blir ikke født på en dag.

 Så hva har skjedd, hva skjer og hva mener  
folket, presten og forskeren?

Presten:
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Like naturlig som å spørre presten og teologen om folkekirken, like naturlig er det å spørre 
folket – hva de tenker om Statskirke kontra Folkekirke. En liten intervjurunde utenfor Kiwi i 
Prinsdal ga oss noen svar. Felles for de fleste – navn og alder var greit, men bilde i Kongeveien 
– nei takk! Overraskende var det at alle vi spurte, med ett unntak, var medlem av kirken.

Kongeveien stilte tre spørsmål:
1. Hva tenker du om forandringen fra Statskirke til Folkekirke?
2. Hva tror du dette skille vil bety for ditt forhold til kirken?
3. Hva ønsker du deg av en Folkekirke?

Etter intervjuet spurte vi om de var medlem av kirken.

vÅr mening unDerveiSFolket:

marianne Skants  
(41) – medlem

 – Følelsen for forandringen er todelt. 
På en side resultat av en naturlig utvikling 
i samfunnet. Historisk vanskeligere, vi vet 

hva vi har, men ikke helt hva vi får. Jeg 
tror ikke skiftet vil ha stor betydning for 
mitt forhold til kirken. Men jeg ønsker 

meg Folkekirken, litt sånn som Hauketo-
Prinsdal fungerer som i dag. Med et åpent 
rom for alle slags grupper og som dekker 

menneskers forskjellige behov med  
raushet og vilje til samarbeid  

med andre.

arasj (41)  
– ikke medlem

 – Uansett forandring må folks 
forhold til kirken komme fra hjertet. 
Mitt forhold til kirken vil ikke for-
andre seg, jeg tenner lys der noen 
ganger og snakker med Faderen. 
Men jeg håper Folkekirken blir et 
hellig sted der man ikke blander  

religion og politikk.

gro Lyshaug  
(55) – medlem

 – Forandring er grei og jeg vil 
fortsatt være medlem. Det er mye tra-
disjon for meg og datteren min er døpt 

der. Jeg vil fortsette med å være der 
av og til. Jeg ønsker meg en Folkekirke 
som har aktiviteter og verksted for barn 
og ungdom, for eksempel sykkelverk-
stedet sist lørdag. En åpen kirke for  

alle uansett ståsted.

gerd Kalstadstuen 
(75) – medlem

 – Jeg har ikke tenkt over det, 
men tror ikke at forandringen vil 

ha noe å si for mitt forhold til 
kirken. Men jeg ønsker meg en 
mer folkelig kirke enn den jeg 

opplever i dag.

anonym (52)  
– medlem

 – Jeg synes ikke det er særlig lurt 
med forandringen fra Statskirke til 

Folkekirke og er usikker på om det vil 
gjøre kirken mer konservativ og skape 
avstand. Men når Folkekirken først er 

der, så ønsker jeg meg en kirke som er 
aktiv i verdispørsmål langt utover det 

som bare har med tro å gjøre.  
Egentlig ønsker jeg meg  

en Stålsett-kirke.

hans Petter  
Johanson (38) – medlem

 – Jeg har alltid vært medlem i Statskirken 
og synes den burde fortsette som før. Selv 
om jeg ikke går ofte, så synes jeg den er 

bærer av fine tradisjoner. I forhold til meg og 
min tro, så tror jeg ikke forandringen betyr 

noe. Men jeg ønsker meg en Folkekirke som 
har et positivt miljø og flere aktiviteter for 

ungdom. Dessuten at den engasjerer seg for 
samhold her vi bor. Og når store katastrofer 

skjer, som for eksempel i Nepal, så  
kunne kanskje kirken invitert lokal- 

miljøet til å bidra med hjelp.

Lene hansen  
(40) – medlem

 – Egentlig har jeg ikke tenkt 
over forandringen og tror mitt 
forhold til kirken blir som før. 

Jeg bruker den ikke og har  
ingen spesielle ønsker  

framover.

espen ekberg  
(40) – medlem

 – Jeg har ikke tenkt så mye over 
saken, men synes kirken skulle vært i 
staten. Verdiene er viktige for meg og 

jeg håper at ikke tradisjonene med dåp, 
bryllup etc blir mindre viktige i frem-

tiden. Den fremtidige Folkekirken håper 
jeg blir aktiv og folkelig, ikke bare 

aktiviteter som har med kristendom  
og kirke å gjøre, men har hobby  

og annet spesielt for barn.
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hvem: Dag Myhre-Nielsen 
fra Prinsdal
hva: Arbeider til daglig  
ved Teologisk fakultet  
på Universitetet i Oslo
hvorfor: Har forsket på  
Folkekirken og vært leder  
i Menighetsrådet i  
Hauketo-Prinsdal

veiskille underveis
I de neste årene skjer det store endrin-
ger for Den norske kirke. Etter et forlik 
i Stortinget der alle partiene var med i 
2008, ble de siste båndene mellom staten 
og kirken løsnet. I 2012 ble det så vedtatt 
endringer i Grunnloven slik at kirke og 
stat skulle skille lag. Det skjer for fullt fra 
januar 2017. Spørsmålet er hva dette betyr 
for oss som kirke og menighet.

Kirken ikke lenger hele  
folkets kirke
Det viktigste spørsmålet er ikke egentlig 
hvordan styringsorganer vil endre seg i 
denne overgangen, men hvordan endrin-
gen vil påvirke vår måte å være kirke og 
menighet på. Kirken vår har vært statskir-
ke i mange hundre år. Det har den kunnet 

være fordi nesten hele befolkningen har 
vært medlem. Slik folket har hatt en stat, 
har det også hatt en kirke. Kirken har vært 
(nesten) hele folkets kirke, – en folkekirke. 
Men slik er det ikke lenger, særlig ikke i 
de store byene. I 2014 var medlemspro-
senten i Oslo 53 %. Andre kirkesamfunn 
og andre religioner preger samfunnslivet 
i byen i mye sterkere grad enn før. Kirken 
er ikke lenger hele folkets kirke. Betyr det 
at kirken ikke lenger kan være folkekirke?

Den folkelige statskirken 
Da de aller fleste var medlemmer, tenkte 
man naturligvis ikke så mye på det spørs-
målet. Men det at folk følte at de tilhørte 
kirken, at kirken spilte en viktig rolle i livet 
deres og at kirken var preget av hvordan 
folk levde i lokalmiljøet, var avgjørende 
for hvordan livet i kirken ble utformet. 
Folks mulighet for å tilhøre kirken og sam-
menhengen mellom livet i lokalmiljøet 
og livsutfoldelsen i menigheten har vært 
viktige kjennetegn ved folkekirken. 

en folkelig fri kirke
Disse kjennetegnene trenger ikke å endre 
seg selv om staten ikke lenger styrer 
kirken og ikke mer enn halvparten av 
innbyggerne er medlemmer. Kirken kan 
fortsette å være folkekirke uten å være 
flertallskirke. Livet i kirken bygger nemlig 
på de egenskaper og fellesskap som men-

neskene i 
kirken har 
og skaper. 
Utfordrin-
gen når vi 
blir færre, er å 
ikke bygge murer 
rundt oss og ikke 
kreve at den som skal 
være med, må ligne på og leve som oss 
som er der. Å være en folkelig menighet 
er å inkludere både alt folket og alt det 
menneskelige i livet. Gud har skapt men-
neskelivet i sin mangfoldighet og deri-
gjennom gjort det egnet som byggemate-
riale for kirken. 

en hellig og alminnelig kirke
I trosbekjennelsen sier vi at vi tror på en 
hellig allmenn kirke. Før het det en hellig, 
alminnelig kirke. Det betyr ikke at kirken 
bare er et alminnelig menneskelig felles-
skap. Kirken er hellig og alminnelig. Det 
skjer noe helt spesielt i kirken. Det glade 
budskap om Guds kjærlighet og tilgivelse 
lyder og skaper troen og tjenesten. Men 
det skal skje med alminnelig språk i almin-
nelige menneskelige fellesskap blant barn, 
ungdom, voksne og eldre. Hvilken kirke vil 
vi være? Det glade budskap til tro er Guds 
ansvar – det glade fellesskap er vårt! 

DAG MYHRE-NIELSEN

Dag myhre-nielsen

Fra FoLKeLig StatSKirKe  
         tiL FoLKeLig Fri KirKe

Forskeren kommenterer:
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– D
e siste årene har jeg 
tenkt: Du blir aldri for 
gammel til det du virke-
lig har lyst til å gjøre.

Og helt siden jeg var ung har jeg vært 
interessert i isområdene arktis og antark-
tis. På en tur til Svalbard fikk jeg høre 
om en poltur der de gikk med skinnfeller 
under skiene. Da visste jeg det: Jeg ville til 
Sydpolen!

råd fra kjent polfarer
Elin Kvæl fra Sponstuveien forteller hvor-
dan den helt spesielle turplanen ble til 
og ble gjennomført. Til vanlig er hun en 
turglad dame, og hun og mannen Erik går 
gjerne minst 1,5 mil når de er på vandring. 
Men Elin som til daglig jobber i forsikring, 
er ingen typisk villmarksjente.  Ideen om 
Sydpolen måtte gjennom mange faser før 
den ble virkelighet.
 Ganske tidlige kontaktet hun polfare-
ren Børge Ousland, og meldte: - Jeg er jo 
både kvinne og har litt alder, hva tror du?  
Ousland svarte at hennes fordeler var både 
alderen og at hun er kvinne.  Da startet 
hun å trene!

tung trening
– Jeg måtte jo sjekke at jeg klarte trenings-
belastninger. Minst et år i forveien startet 
jeg å trene kondisjon, styrke og vandringer 
med tung sekk. Fra vinteren 2014 var det 
skiteknikk hver dag etter jobb. Også etter-

hvert: Trekking av bildekk med staver, for å 
bli vant til slede.
 – Det var fryktelig tungt i starten! Jeg 
trente alene, og forvirret nok både folk og 
hunder og hester der jeg gikk i lysløypa 
i Prinsdal med dekk på slep. Etterhvert 
ble det tidlige morgenturer i 5-tiden for å 
kunne trene i fred, smiler Elin.
 – Hvorfor ville du dette?
 – Jeg liker å gjøre ting som ikke er helt 
etter skjema, og tenkte at dette hadde vært 
veldig, veldig moro!

eneste kvinne
Midt i romjula ifjor var det klart for avreise. 
Da hadde hun for lengst fått kontakt med  
en liten ekspedisjonsgruppe på fem mann, 
en internasjonal gjeng som var ute i samme 
ærend: Førstereisfolk mot Sydpolen.  
Hun var eneste kvinne i gruppa. Det spilte 
ingen rolle for karene. Men en fordel fikk 
hun på turen: Eget telt.
 Ekspedisjonen startet helt sør i Chile. 
Fra Punta Arenas ble de fløyet inn til An-
tarktis og base-leiren «Union Glaciere» der 
alle som har ærend til Sydpolen møtes.

Sju dagers vandring 
Derfra høres Elins fortelling ut som en  
klassisk film:
 – Turen videre gikk med et gammelt 
propellfly fra 1943, flyveren måtte vente på 
godvær, for det er bare sikten som gjelder, 
her flyr man ikke på instrumenter. Flyet 

hadde snømeier under hjulene. Vi landet 
i isødet 111 km fra polpunktet. Det var en 
spesiell følelse da flyet dro og vi sto igjen 
med sju dagers vandring foran oss i 2700 
meters høyde! Alt vi så rundt oss var is 
og snø – og lys! For det er midtsommer 
på Sydpolen i desember - og midnattssol. 
Under vandringen hadde vi derfor liten 
føling med dagens tider. Vi gikk i 8 timer 
hver dag før vi slo leir.

Sommer i minus 30
Elin forteller om  de spesielle rutinene 
man vender seg til i isødet med jevnt 
30 minusgrader. Alle måltider var frosne 
porsjonspakker, primusen blir brukt til mat, 
snøsmelting og hygge inne i teltet. Ingen-
ting kan legges igjen i naturen. Mat legges 
foran i sleden. Det som kommer ut av 
kroppen blir lagt i plast i andre enden og 
kastes som frossent søppel ved målet. Og 
godt utstyr er livsviktig. I den gode sove-
posen kunne Elin sove behagelig i bare 
undertøyet mens tøyet tørket i telttaket. 
Under vandringene opp mot polpunktet på 
3000 meter var det viktig å drikke nok pga 
tørr luft, og beskytte seg mot kulden. 
– Og skiføret? 
– Det er aldri snakk om god glid. Til det 
er det for kaldt. Sydpolturen er vandring, 
skritt for skritt. Man går mye i egne tanker. 
Snakker lite. Tempoet er jevnt, ikke raskt. 
Det haster ikke med å nå målet, bare man 
når det.

Elin ble første kvinnefra Prinsdal
til Sydpolen

Første kvinne fra hauketo-Prinsdal 
(sannsynligvis) på Sydpolen: elin 
ved flaggborgen ved amundsen-
Scott-basen på Sydpolen.

– Hva er det jeg driver med? tenkte Elin (58) 
der hun gikk i lysløypa før andre hadde stått 
opp – og trakk tunge bildekk etter seg. Hun 
trente til vandringen mot Sydpolen! 
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Jul og påske er greit, men pinse – hva i all verden er 
det? Kongeveiens utsendte har tatt en tur til Jerusa-
lem i år 33 etter Jesu fødsel. Her møtte vi en glad, men 
sliten apostel som sammen med de andre disiplene, sto 
midt oppe i det som skjedde første pinsedag.

en fantastisk dag
– Jeg er dødstrøtt, sier Peter mens han 
smiler over hele fjeset. – Vi skulle feire
innhøstingen i dag, men dette ble 
noe helt annet. – En fantastisk dag - vi 
døpte omkring 3000 mennesker. Tenk 
deg, sier Peter begeistret - I dag ble vi 
en kirke med over 3000 medlemmer. 
Fantastisk!

Dagen begynte annerledes
– Du skjønner, vi gjorde som Jesus sa, 
samlet oss i Jerusalem for å vente på 
Den Hellige Ånd. Vi var ca 120 samlet 
- godt å være sammen, for vi var redde 
etter alt bråket rundt korsfestelsen. Men 
plutselig ble rommet fylt av lyden fra en 
veldig vind og det formelig gnistret med 
ildtunger over hodene våre. Men det 
merkelige var at motløsheten vår for-
svant. Vi fikk nytt mot og måtte liksom 
ut på torget for å fortelle om Jesus.

ut på torget i Jerusalem
– Vi tenkte ikke på at vi, fiskere fra 
Galilea, bare kunne arameisk. Men da 
vi åpnet munnen ute på torget foran 
jøder fra hele verden, så snakket vi 
forskjellige språk. Folk stimlet sammen 
og fikk høre om Jesus på sitt eget 
språk. Jeg holdt hovedtalen, sier Peter 
fornøyd. Det ble ganske spesielt.

uten manus 
– Jeg hadde ikke manus, men Den 
hellige Ånd gav meg ordene – de bare 
kom. Det glitrer i Peters øyne. – Gud 
har i dag øst Den hellige Ånd ut over 
alle mennesker. Nå kan alle som på-
kaller Herrens navn der de er, bli frelst. 
Dessuten, Ånden kom for å minne 
oss på hvem Jesus er og hva han har 
sagt. Talen ble avsluttet med: «Den 
Jesus som dere korsfestet, ham har 
Gud gjort til både Herre og Messias». 
Da begynte folk å spørre: Hva skal vi 
gjøre?

Kirkens fødselsdag 
– Det var da jeg sa, Peter blir alvor-
lig, - vend om og la dere døpe i Jesu 
Kristi navn så dere kan få tilgivelse for 
syndene og Den hellige Ånd i gave! 
Så skjedde underet – folket strømmet 
til. Dette er kirkens fødselsdag - 50 
dager etter påske. – Vi kan kalle dagen 
Pentecoste – den femtiende! Peter blir 
drømmende i blikket: Kanskje kan 
pinsen brukes til å tenke på vår dåp og 
at Gud er nærmere oss enn vi tror? I 
hvert fall kan vi feire kirkens fødsels-
dag – avslutter han.
 
TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK 

Da Ånden ble utøst 
over verden

elin Kvæl trener før 
turen med dekk på 
sommerføre i lysløypa.

På vei mot målet.

gleden ved å være framme
Også gleden når Sydpolen blir synlig som 
noen bygninger i det fjerne.
 – Der er det! Vi forlenget turen den da-
gen, og nådde helt fram. Jeg vil alltid huske 
12. januar 2015, sier Elin - og beskriver den 
enorme gleden ved å være framme.  
  – Det var ikke til å begripe at jeg virke-
lig hadde klart det. Velkomstmiddagen 
med helstekt oksefilet laget av kokken på 
Sydpol-teltleiren var fantastisk!
 Og så selvsagt: Fotografering ved 
flaggborgen på selveste Sydpolen. Der det 
norske flagget alltid har en særlig plass 
fordi Roald Amundsen var den første som 
kom hit.
 Tilbaketuren dagen etter gikk med fly. 
Motivasjonen til å gå tilbake er ikke like 
stor som å gå fram...
 –  Hva tenker du nå etterpå? 
 – At ødemarken og stillheten er noe av 
det flotteste jeg har opplevd. Naturen er 
skjør og verdifull og trenger vern! At man 
kan oppnå store ting steg for steg, og alt 
må ikke skje på en gang. Og at jeg hadde 
en god følelse av trygghet på en reise som 
også kunne blitt mye tøffere. Dette var 
stort for meg, og selv om jeg gjerne fortel-
ler om det, er det også «min lille hemme-
lighet» at det ble noe av.

TEKST: PER FROGNER  FOTO: ELIN KVæL PRIVAT

PINSE – ut i all 
verden?
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Marit Figenschou
Født: 05.08.75

Satsningsområder for HP:
Barnefamilier
Unge voksne

Gry Frogner
Født: 30.11.1958

Satsningsområder for HP:
Gudstjenesten
Trosopplæringen
Kulturarbeid

Harald Stensdal
Født: 30.09.1957

Satsningsområder for HP:
Barne– og ungdomsarbeidet
Menighetens rolle i lokalmiljøet

Ingjerd Tørring
Født: 17.09.51

Satsningsområder for HP:
Barne- og ungdomsarbeidet
Gudstjenestedeltagelsen
Kor og musikklivet i kirken

hvem vil du ha i menighetsrådet?
her er KanDiDatene Du Kan Stemme PÅ tiL ÅretS menighetSrÅDSvaLg:

oslo bispedømme-
råds nominasjons-
liste:     
Hva de enkelte kandidater står for, 
blir presentert nærmere valget 

1. harald hegstad, f. 1959

2. ingunn brita moser, f. 1965

3. Jofrid brænnseter, f. 1992

4. trond Skard Dokka, f. 1946

5. inger Johanne aas, f. 1965

6. einar Østerhagen, f. 1992

7. aud Kvalbein f. 1948

8. torunn Sneltvedt f. 1954

9. hans morten bruun, f. 1961

10. Håvard Sporastøyl, f. 1956

11. randi marie Selmer, f. 1953

12. ingvild hurlimann-Lindseth, f. 1979

13. Cathrine elisabeth nordlie, f. 1956

14. anne-Kristin bjerga bjåen, f. 1964

15. Fredrik midttømme, f. 1992

Åpen folkekirkes  
nominasjonsliste:
Hva de enkelte kandidater står for, 
blir presentert nærmere valget

1. Kristin gunleiksrud raaum f. 1961

2. gard realf Sandaker-nielsen f. 1978

3. odd einar Dørum f. 1943

4. Kristin Skjøtskift f. 1989

5. Jørgen Foss, f. 1989

6. britt Dybing f. 1961

7. Knut Lundby f. 1948

8. anne veiteberg f. 1966

9. Bjørn Erik Schjerverud f. 1959

10. Kristin Walstad f. 1974

11. Trygve Wyller f. 1950

12. berge-andreas Steinsvåg f. 1964

13. noel andré botterli trætnes f. 1984

14. Piriyanthty S. Skarbø f. 1987

15. olav Persson ranes f. 1989

16. anne Dean f. 1964

17. andreas alexander nordvang-
Sandvold Fosby f. 1989

18. inger molvik f. 1973

13. og 14. september avholdes det, på samme 
tid og sted som Kommunevalget, valg på med-
lemmer til Menighetsråd og Bispedømmeråd 
for vårt område. Folkekirkens utfordring er at 
du og jeg som er over 18 år og medlem av Den 
norske kirke bruker vår rett til å stemme fram 
våre favoritter til å lede Kirken her vi bor.

Torleif Kofoed Månsson
Født: 23.06.1971

Satsningsområder for HP:
Fellesskap i kirken
Kirkemusikk og sang
Drift og vedlikehold av kirken 
Aktiviteter for barn

Anders Tylén
Født: 14.11.1965

Satsningsområder for HP:
Bønnefellesskap for voksne
Ungdomsarbeidet
Forvalteransvaret natur og miljø

Geir Thorsnæs
Født: 20.08.1942

Satsningsområder for HP:
Kongeveien
Nye aktivitetsområder i kirken

Knut Sandal
Født: 26.06.69

Satsningsområder for HP:
Flere med: nye og ”come-backs”
God formidling av Jesu budskap
Kirken for store barn
Støtte til dyktig prest og stab

Helge Fjeldstad
Født: 08.10.1955

Satsningsområder for HP:
Kirken må styrke sin posisjon
i nærmiljøet.
Støtte godt opp om aktiviteter 
i kirken 

Sara Mørland
Født: 08.03.97

Satsningsområder for HP:
Barne- og ungdomsarbeidet
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•	 Støtter og inspirerer menighetene
•	 Preger kirkens veivalg i aktuelle saker
•	 Tilsetter prester
•	 Vedtar strategiplaner
•	 Sitter i Kirkemøtet

•	 Trosopplæring
•	 Tilrettelegging av arbeid blant  

konfirmanter og ungdom
•	 Diakoni og omsorg
•	 Relasjonsbygging
•	 Gudstjenesteliv
•	 Uttalelse om tilsetting av prest og andre 

ansatte

tiD og SteD  
For Å avgi Din 
Stemme tiL  
KirKevaLget:

Forhåndsstemming
For alle stemmeberettigede i soknet:  
Hver onsdag fra uke 33 mellom kl. 11-15 
på menighetskontoret i Hauketo-Prinsdal 
kirke

valgting på valgdagene  
13. og 14. september
Prinsdal skole stemmekrets:
13.09.2015, kl 13:00-18:00, Prinsdal skole,  
Øvre Prinsdalsvei 54
14.09.2015, kl 09:00-21:00, Prinsdal skole,  
Øvre Prinsdalsvei 54

Toppåsen skole stemmekrets:
13.09.2015, kl 13:00-18:00, Toppåsen 
skole, Tiriltunga 5
14.09.2015, kl 09:00-21:00, Toppåsen 
skole, Tiriltunga 5

Din stemme teller mer enn du tror – så 
bruk din rett og mulighet til beste for 
kirken og området du bor i! Godt valg!

Dette gjør  
bispedømmerådet:

Dette arbeider  
menighetsrådet med:

biSPeDØmmerÅDet  
for oslo, asker, bærum og Døveprostiet

menighetSrÅDet
for hauketo-Prinsdal menighet

Marianne Weydahl i 
barnevernet i bydelen

Kongeveien har slått av en prat med Marianne 
Weydahl i barnevernet i Søndre Nordstrand.   
Bydelen trenger flere som kan åpne hjemmene 
sine for barn i krise. Slike beredskapshjem tar 
imot barn på kort varsel, for å ha de boende 
hjemme hos seg i en periode til en har funnet et 
mer varig bosted, enten det blir et fosterhjem  
eller barna kan flytte hjem igjen til foreldrene.

– Gjelder dette barn som kommer fra vår egen bydel? 
Ja, og det er et viktig poeng. Barn som må flyttes fra foreldrene trenger 
noe som er stabilt i livet, så ikke alt blir nytt og annerledes på en gang. 
Det å kunne fortsette på samme skole eller barnehage, og med de samme 
vennene og fritidsaktivitetene, kan gi dem den stabiliteten. Når vi ikke har 
beredskapshjem, må barna som flyttes fra foreldrene plasseres på ulike 
institusjoner andre steder i Oslo eller utenfor Oslo, og alt er ukjent. 

– Hvem egner seg for en slik jobb?
– De bør være glade i barn og føle et engasjement for barn som har det 
vanskelig. Barn som har mistet omsorg fra foreldrene sine er kanskje den 
svakeste gruppen i samfunnet. Å hjelpe dem er en viktig samfunnsopp-
gave. Det er nok også en fordel at en er tålmodig og har eldre barn selv 
eller har jobbet med barn.  Da har en litt trening i å tolke barns signaler. 
Også må en jo ha et rom ledig i huset, og gjerne en bil.  

– Hva slags avtale har hjemmet med bydelen?
– Bydelen lønner en voksen i familien i en fulltids stilling i lønnstrinn 
35-40, avhengig av kompetanse og erfaring med å jobbe med men-
nesker – for eksempel som sykepleier, vernepleier eller pedagog i skole 
eller barnehage. Det er en fordel, men ikke et krav at en har relevant 
jobberfaring. Vi inngår typisk kontrakt for ett år av gangen, og en får lønn 
også i kortere perioder hvor det ikke bor noen hos seg. Men en må være 
tilgjengelig når behovet er der. 

– Får en noe opplæring og hjelp fra bydelen?
– Ja, jeg vil selv kurse dem på forhånd og følge opp underveis, blant 
annet om hvordan de bør møte barn som har opplevd vanskelige ting og 
håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. 
Jeg oppfordrer interesserte til å kontakte meg for en uformell samtale. 
Dette er en jobb hvor du virkelig kan gjøre en forskjell for noen som tren-
ger det, avslutter en engasjert Marianne Weydahl. Hun kan kontaktes på 
tlf 919 11 792 eller epost marianne.weydahl@bsn.oslo.kommune.no

INTERVJU OG FOTO: KNUT G. SANDAL

Barn i  
Bydelen  
trenger  
beredskaps- 
hjem
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hendt siden sist

Aktiv i hundre

Fri en torsdag? Lyst på frisk luft og samtidig 
lære nærmiljøet bedre å kjenne? Hver tors-
dag kl 11 kan du møte ved Lerdal gård (krys-
set Lerdalsfaret – Sveaveien) og bli med Den 
norske turistforening (DNT) på tur.

I ett år nå har vi hatt ukentlige turer på kryss og tvers i bydelen og 
i Østmarka – på vinteren mest på gangveier – når snøen har gått, 
oftere i skogen. Turene varer ca. tre timer, med en god spisepause, 
og tempoet er slik at de fleste kan henge med. Været stopper 
ingen tur – i vinter var det mye broddeføre, nå holder det med 
godt fottøy. Er det kaldt eller svært vått spiser vi inne. Ellers er det 
medbrakt ute – sitteunderlag er lurt.
 Hver tur gir innblikk i en ny bit av bydelen, en ny sti du aldri 
har lagt merke til før, en ny liten severdighet, jettegryta i Grønliå-
sen, bygdeborgen ved Rosenholm, gårdene i bydelen. Det er alltid 
noen med som kan fortelle om det vi ser. 
 En gang i måneden legges turen til andre steder i byen. Vi har 
vært bl.a. Østensjøvannet rundt, langs Akerselva og Malmøya 
rundt.
 I juni er det først en tur inn til Rausjø i Østmarka. Våren avslut-
tes 11. juni med en tur ned langs Ljanselva og Grønliåsen rundt 
den 18. juni.
 Etter ferien er første tur 20. august. Programmet er ikke klart 
ennå, men vi vil følge samme mønster. Se etter oppslag i bydelen, 
eller ta kontakt med ase.julsvik@vikenfiber.no.
 Alle er velkomne – ingen deltakeravgift, ingen påmelding til de 
vanlige turene. Spiser vi inne, må du betale litt for mat og drikke 
– ellers går det i medbrakt. Og til turene ut av bydelen må en ha 
penger til buss. Det er som oftest mulig også å ta buss tilbake. 
Uansett, vi starter på Lerdal torsdager kl 11!

TEKST: FINN-EGIL ELSTER  FOTO: LISE HENRIKSEN

Svartoren ved Flåten mot sør.

nytt styre i vellet
Nytt styre valgt på årsmøte 31.mars. På bildet bak: Jan Nordahl 
(Prinsdal), Nini Raknes (Prinsdal), Anders Hartmark (Prinsdal). 
Foran: Solvor Tollan (Prinsdal), Liv Jorunn Eriksen, styreleder 
(Hauketo), Svein Myhre (Prinsdal). Kjetil Farstad (Prinsdal) var ikke 
til stede da bildet ble tatt. 

Informasjon om Velforenings oppgaver og engasjement i lokal-
miljøet finner dere på vår facebook (Hauketo og Prinsdal Vel) og 
vår hjemmeside www.hauketoogprinsdalvel.velnettbeta.no

Å være medlem i Hauketo & Prinsdal Velforening, er å støtte opp 
om oppgavene i ditt lokalmiljø som tilligger Velforeningen, enten 
som et passivt medlem eller å være aktivt med. For bare 200 kr 
til konto nr 0532.15.07060 er dere med oss. Velforeningen trenger 
mange medlemmer som vil et trivelig lokalmiljø.  
 
Prinsdal Velhus ble bygget som et samfunnshus for medlemmene 
i 1937. Det var mange aktiviteter i Velhuset i «gamle dager». Det 
kan det bli igjen om du vil. Velhuset leies ut til møter, foreningsak-
tiviteter og til selskaper – og vil gjerne ha kulturaktiviteter. 

Bookingarbeid i Velhuset
Velforeningen er f.t. uten fast bookingansvarlig. Har du tid noen 

timer et par dager i uka til gjøre bookingarbeid? Bookingarbei-
det består i å ta i mot bestillinger, skrive kontrakter og levere ut 
nøkler. Forespørsler og reservasjoner kommer i vesentlig grad på 
SMS til mobiltelefonen eller på E-post. Arbeidet er lønnet. Kontakt 
styreleder Liv Jorunn Eriksen, tlf 908 51 842 for mer informasjon. 

TEKST: LIV JORUNN ERIKSEN  FOTO: SVEIN MYHRE
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bÅLDag på Solkollen!

Fra katedral til kjeller-
fest i budapest

bedre å bygge barn 
enn å reparere voksne

Prinsdal Sangeri var på kortur til Budapest 7.-10.mai. Nesten 
50 glade sangere satte kursen for den ungarske hovedstaden 
og sang seg gjennom noen uforglemmelige sommerdager ved 
Donau. Det ble på alle måter en variert tur med svært ulike 
sangsteder, god mat og drikke og rikelig med tid til å nyte 
en vakker by. Koret fra Hauketo-Prinsdal lot seg nemlig høre 
både i den norske ambassaden, i to katedraler og impulsivt 
på flere torg. Det hele fikk en kraftig landing i en folklorefest 
med middag i en stor vinkjeller. Der oppsto spontant en slags 
bordsangtevling mot en flokk med drosjesjåfører fra Polen! 
Det endte i herlig forbrødring med ringdans rundt bordene, og 
et litt betuttet orkester som plutselig kom helt i bakgrunnen. 
Norske folketoner smalt bra under kjellerhvelvet i Budapest – 
og sjelden har korets kirkerepertoar hatt større høyde over seg 
enn klangen i Terezakirken. 
 – Det er en stor glede å dra på turne med en så glad gjeng, 
og flott for koret å få brukt vårt varierte repertoar i så ulike 
sammenhenger, sier dirigent Hans Olav Baden

TEKST: PER FROGNER   FOTO: MATHILDE THUE 

Et av de sikreste vårtegn i vårt område er den årlige båldagen i 
Grønliåsen.
 Den andre lørdagen i april samlet folket seg rundt bålet på Solkol-
len og nøt medbrakt mat og drikke for liten og stor. Stemningen var 
stor – og ble ikke mindre da Tore Burud fortalte fra krigen i Grønliå-
sen, leste dikt og viste fram signaturen til Dalai Lama som en gang i 
tiden var i Grønliåsen på besøk i buddhisttempelet som ligger der. 

TEKST OG FOTO: SVEIN MYHRE

rundt bålet med prat  
og gode fortellinger for liten og stor.

grønn sykkeldag  
i Hauketo-Prinsdal
Lørdag 11. april arrangerte Hauketo-Prinsdal menighet sykkeldag 
utenfor kirken. Invitasjonen var klar: «Ta med deg sykkelen din, 
så hjelper vi deg med å sette den i best mulig stand! Og mens du 
venter, forsyn deg med kaffe og en vaffel!» Både vaffelstekerne og 
sykkelmekkerne hadde nok å henge fingrene i. Totalt ble det skrudd 
på omkring 30 sykler.
 Flere vil nok stusse over at kirken satte i gang noe sånt. Men etter-
som initiativtakerne er genuint interessert i sykler, og samtidig ønsker 
å arbeide for en grønnere hverdag med vern om skaperverket, er 
det ikke så underlig at menigheten inviterer til sykkeldag. I dagens 
samfunn hvor det er en enorm bruk- og kast-mentalitet, er det fint å 
se at det faktisk er mulig å fikse eiendelene våre så de varer lengst 
mulig. En bonusside med arrangementet var også at flere fikk større 
forståelse av hvordan ulike sykkelkomponenter fungerer, og hvordan 
delene enkelt kan vedlikeholdes og justeres. Noe av ønsket med 
sykkeldagen var jo å lære bort hvordan en selv kan fikse egne sykler. 
For faktisk så er det ikke så veldig vanskelig, særlig om man har riktig 
verktøy og interesse for sykler.
 Vi i Hauketo-Prinsdal kirke ønsker alle en god og lang sykkel-
sesong! 

TEKST OG FOTO: ØRJAN FRØVIK

her mekkes sykler.

Fra Prinsdal Sangeri ved mattiaskatedralen 
i budapest. Foto: mathilde thue

Å bidra til at barn får en trygg oppvekst, er noe av det viktigste 
vi gjør. Lions Tulipanaksjon er en årlig, landsomfattende aksjon 
der vi selger tulipaner. All inntekt går til å støtte vårt forebyg-
gende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

"mitt valg" er selve fyrtårnet i Lions
Lørdag 25. april var Lions Club Oslo/Hauketo på plass utenfor 
Kiwi og ICA for å selge tulipaner. I år har vi solgt 2400 tulipa-
ner. 1900 tulipaner er på 
forhånd solgt til bedrifter 
som hvert år støtter vår tu-
lipanaksjon. De resterende 
tulipaner solgte vi i våre to 
nærbutikker. Vi takker alle 
som støttet opp om vår 
tulipanaksjon. 

TEKST OG FOTO: LIONS 
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OPPSLAgSTAvLA

Velkommen  
til pastamesse!
Det er PASTAMESSE for liten og stor:  
Tirsdagene 25. august og 22. september  
kl. 17.00. velkommen!

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester i kirken?
Vi henter deg! Legg igjen en talebeskjed på tlf. 99 41 95 55, eller 
ring søndag mellom kl. 10.00 – 10.30.

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

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

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

hYggetreFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
HYGGETREFFET I HAUKETO-PRINSDAL fortsetter til høsten med 
underholdning, god mat og god prat kl 11 – 13.

Tirsdag 8. september: Åge Samuelsen – hans liv og hans sanger
Tirsdag 13. oktober: Spennende tema
Tirsdag 3. november: Bursdagsfeiring
Tirsdag 8. desember: Julesanger og julegrøt

Velkommen til en fargerik høst med gode hyggetreff!

Prinsdal skolekorps  
LoPPemarKeD 6. - 7. Juni
Forhåndslevering av lopper mandager mellom kl. 18-20 ved  
musikkrommet på Prinsdal skole. Vi kan ikke ta imot madrasser, 
hvitevarer, leksikon og pocket. Større møbler leveres til helgen 
5. – 6. juni.

Har du tid og lyst til å bli med på dugnaden? 
Vi trenger villige til arbeid før, under og etter loppa. 
Ta kontakt med styret tlf 92612704

Beatles, Evert Taube, Erik Bye, Grieg, Kverno, Nystedt, Pop, 
Kirkemusikk, Folketoner

PRINSDAL SANGERI

Med Hans Olav Baden (Dirigent og tangenter), Magnus Westgaard (Bass), 
Wetle Holte (Trommer) og Joakim Frøystein (Gitar)

Sommerkonsert
FINGERMAT

‘Med smak av sommer’ 
serveres rett etter konserten

Hauketo-Prinsdal kirke
Søndag 14.juni    klokken 19:00   

Pris: 100 kr (barn under 15 år er gratis)
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For barn
SPreLL LevenDe  
SØnDagSSKoLe

Søndagsskolen deltar i begynnelsen av
Gudstjenesten og er for barn fra ca 4 år. 

PaStameSSe

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

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

babYSang

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

Kontaktperson: Ørjan Frøvik
Tlf.: 23629858 
E-post: Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

For ungDom
SJibboLet 

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

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

hviLePuLS 

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

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

temPeL

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

Kontakt: Fredrik Midtømme, 
fredmidt@gmail.com

FASTE AKTIvITETER

For voKSne
PrinSDaL Sangeri

Hauketo-Prinsdals allsidige kirkekor med 
øvelse hver tirsdag kl 20. Er du glad i å 
synge, kom bli med!

Dirigent Hans Olav Baden.
Kontaktperson: Sandra Liljedal  
Tlf.: 93262823  E-post: liljeda@online.no

hYggetreFFet

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

Kontaktperson: Ørjan Frøvik
Tlf.: 23629858 
E-post: Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

ÅPen bØnneStunD i KirKen

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

SamtaLePartner

Noen å snakke med? 
Diakonen er tilgjengelig som samtalepart-
ner. Ta kontakt på telefon eller mail. 
Kontaktinfo: Ørjan Frøvik, tlf. 23 62 98 58  
E-post: orjan.frovik@oslo.kirken.no

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

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

varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!



Kongeveien    20

Ildsjelspris for  
Hauketo og Prinsdal

 
 
 
 
Ildsjelsprisen er innstiftet av Hauketo og Prinsdal fritidsråd og deles ut på  
Aktivitetsdagen til en ildsjel som bor i Hauketo og Prinsdal.

Alle innbyggerne i Hauketo og Prinsdal oppfordres til å foreslå kandidater. 

Prisen kan gis til enkeltpersoner i Hauketo og Prinsdal som frivillig eller ulønnet:

-  Over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det   
 bedre og/eller
-  Har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere

Forslag til Ildsjelsprisen med begrunnelse sendes Hauketo og Prinsdal fritidsråd 
e-post: fritidsraadet@gmail.com innen 15. juni 2015. 

 
Ønskes nærmere opplysninger kontakt leder i Fritidsrådet Svein-Erik Skibrek tlf 90936639.

17. mai er vi så glad i

mye folk på skolen  
på ettermiddagen

Flaggborgen var flott. 

Prinsdal skole på vei mot slottet.

Pyntet til fest  
på en viktig dag.

Kaldt var det, men flott fest ble det, både på skolen og i byen!
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Stands og innslag fra
Aktiv i 100

Grønliåsens venner 
Hauketo Idrettsforening 

Hauketo-Prinsdal menighet
Hauketo-Prinsdal kvinne- og familielag

Hauketo og Prinsdal Velforening
Kiwanis Club Holmlia

Kongeveien
Lerdal Fritidsklubb Låven
Lions Club Oslo Hauketo

Mudo Prinsdal
Natteravn Hauketo, Prinsdal og Toppåsen

Neptuns Barn svømmeklubb
Oslo Dansestudio

Prinsdal pensjonistforening 
Prinsdal sangeri

Prinsdal skolekorps
Prinsdal skolekor

Prinsdal Tennisklubb
Stall Prinsdal

Orienten galleri

5. september
Bli 
m

ed
÷v

Møt opp på 

Prinsdal idrettspark

AKTIVITETSDAGEN
I PRINSDAL -en
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Velkommen til Hauketo IF
Har du lyst til å drive med idrett? Hauketo If har fotball, håndball, innebandy, orientering, ballidrett 
og allidrett. Hauketo IF er en breddeklubb som har plass for alle. 

Idrett: Kontaktperson: Telefon: Mail:
Fotball Knut Nordam 94 48 68 56 knordam@online.no

Håndball Anniken Carlsson 41 55 42 92 annikenc@online.no 

Innebandy Thomas Benestad benestad@salomon-johansen.no 

Orientering Ove Martinsen 92 84 09 30 ove.m@lc.no

Allidrett/Ballidrett Rikard Munoz 92824123 rikard.munoz@online.no
 

HIF arrangerer Ballskole uke 26 – påmeldingsskjema på www.hauketoif.no.

Allidretten og Ballidretten (tilbud til barn fra 4 til 8 år), starter opp igjen ved skolestart. Mer 
informasjon på hjemmesiden til Hauketo IF. 

Det er kommet nytt styre i Hauketo IF. Se www.hauketoif.no for mer informasjon.

Er DU medlem?
Støtt Lions i kampen for et tryggere 
nærmiljø der du bor. Vi er tilstede på 
stand i Prinsdals lokalbutikker siste 
lørdag i april. Ta kontakt med oss 
for å få vite mer om vårt arbeid!

 

     Himmel over livet 
         - Temakvelder om tro, liv og erfaring 

             

Guds  nærhet i våre liv—hva er det? 

 En kveld for å lytte og å samtale videre om noe av  
det vi har hørt og erfart. 

 
 

Onsdag 16. september kl. 19.30 
 

Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 
 

Det blir enkel servering med te, kaffe og frukt.  

Vel møtt!  

 

Medvirkende: Svein-Erik Skibrek, Åslaug Hegstad,  

Torill Sandøe Møller og Jan-Bjørn Osnes 
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Juni
Søndag 7. juni kl. 19.30: Kveldsmesse 
med sang og kveldstanker ved Maria 
Liholt. Kjerstin Jensen, Åslaug Hegstad og 
forsangere.

Søndag 14. juni kl. 11: Familiegudstje-
neste på «Skaperverkets dag». Prinsdal 
skolekorps og HP-tweens-gruppa deltar. 
Sommerfest for små og store etter guds-
tjenesten.

Søndag 21. juni kl. 11: Sommerguds-
tjeneste i Holmlia kirke ved Silje Kivle 
Andreassen.

Søndag 28. juni kl. 11: Sommergudstje-
neste i Hauketo-Prinsdal kirke ved Anne 
Marie Lofthus Hindahl.

JuLi
Søndag 5. juli kl. 11: Sommergudstjenes-
te i Holmlia kirke ved Bendik Vollebæk.

Søndag 12. juli kl. 11: Sommerguds-
tjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke ved 
Kjerstin Jensen.

Søndag 19. juli kl. 11: Sommergudstje-
neste i Holmlia kirke ved Hans Jacob 
Finstad.

Søndag 26. juli kl. 11: Sommergudstje-
neste i Hauketo-Prinsdal kirke ved Anne 
Marie Lofthus Hindahl.

auguSt
Søndag 2. august kl. 11: Sommergudstje-
neste i Holmlia kirke ved Dag Auli.

Søndag 9. august kl. 11: Sommergudstje-
neste i Hauketo-Prinsdal kirke ved Silje 
Kivle Andreassen.

Søndag 16. august kl. 11: Sommerguds-
tjeneste i Holmlia kirke ved Silje Kivle 
Andreassen.

Søndag 23. august kl. 11: Semesterstart-
gudstjeneste for små og store, med 
misjonstivoli.

Søndag 30. august kl. 18: Samtaleguds-
tjeneste med konfirmantene.

SePtember
Søndag 6. september kl. 19.30: Kvelds-
messe med kveldstanker ved Jan Chris-
tian Kielland.

Søndag 13. september kl. 11: Folketone-
messe. Søndagsskole.

Søndag 20. september kl. 11 og 13: 
Konfirmasjon.

gUDSTJENESTER  
i hauKeto-PrinSDaL KirKe

LoKaLer tiL Leie
Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeids-
kirke med menighetssal, kontor og 
kirketorg i samme bygg. Kirkerommet, 
menighetssal og lekestue kan leies. 

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

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

LIvSHJULET
DØPte
15.03.2015 Tobias Lambrechts

03.05.2015 Herman Magnus  

  Østen Martinsen

10.05.2015 Tobias grinde  

  Rinding

begraveLSer
09.03.2015 Ronald Andersen

10.03.2015 Thore Karlsen

18.03.2015 Ingfrid Synnøve Hoel

09.04.2015 Kaare Arnold Ottesen

29.04.2015 Kristen Andreas   

  Johnsbråthen

gUDS- 
TJENESTER  
i ØStmarKS-
KaPeLLet

Søndag 7. juni kl 12  
Morten Holmquist

Søndag 14. juni kl 12 
Trond Skard Dokka

Søndag 21. juni kl 12 
Jan Gossner 

taKK!
Mange liker Kongeveien! 
Da er det flott å oppleve 
at flere av dere som 
gjør det, brukte giroen 
i forrige nummer, for å 
støtte bladet økonomisk. 

takk for gaven du og 
dere gav til driften av 
Kongeveien!
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Vi har fusjonert, men alt er som før.  Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet  fra 1939 - fortsetter å gjøre 
tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. 
Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring.

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

Wang Nordstrand:   Tlf 23 16 83 30
Wang Majorstuen:    Tlf 23 19 61 50
Olav Werner Grünerløkka:  Tlf 22 35 40 10
Olav Werner Stabekk:  Tlf 67 12 19 89
Wang Hasle: Tlf 23 16 83 25

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
B E G R A V E L S E S B Y R Å

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

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

Lørdag: Timebestilling

VETERINÆR 
JOHN NORDAL

Toppåsveien 10A

Timeavtale. Tar også hjembesøk

915 49 267

vil du annonsere her? 
Kontakt Svein-Erik

909 36 639
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

HAUKETO OG PRINSDAL VEL har lokale til leie i VELHUSET

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

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

Vi formgir  
Kongeveien.  
Behøver din organi-
sasjon eller bedrift 
også god design? 
 
Kontakt Morten  
på 91 73 73 56www.ravnbo.com
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HOLMLIA  
TANNLEGE- 

KONTOR
Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK KIIL

HENNING 

MOEN LØVAAS

Tlf.: 22614208

adm@holmliatannlegene.no

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

det 
meste i 
bygge-
varer annonsere? 

Kontakt Svein-Erik 909 36 639
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www.prinsdalsushi.no

 – Vi skaper glede… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20
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Noen har sagt at det moderne menneskets trosbekjen-
nelse er at «Det er mer mellom himmel og jord enn vi 
kan forstå».
 Kan det være at engasjementet og motet til å gjøre det 
ekstraordinære som enkelte rundt oss viser – har med 
dette mer vi ikke kan forstå, å gjøre? 
 Kan det være at omsorgen vi møter og vi selv av og til 
makter å gi videre til andre – også kan ha med dette mer  
å gjøre?
 Kan det være at kraften, kjærligheten og visdommen 
vi møter fra andre og i oss selv – også kan ha med dette 
mer vi ikke kan forstå, å gjøre?

Pinsen minner oss på Ånd og gudsnærvær som omgir oss 
på alle sider. Det er heller ikke til å forstå. Kan det være 
en sammenheng her? At dette mer mellom himmel og 
jord - det som av og til er vanskelig å sette ord på, fordi 
vi så gjerne vil forstå - er den Gud som ga oss livet og 
gjerne hjelper oss å leve det?

Svein-Erik Skibrek

Staben 
i hauketo-Prinsdal menighet

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

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

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

Diakon Ørjan Frøvik
Tlf 23 62 98 58 // Orjan.Frovik@oslo.kirken.no

organist Åslaug hegstad
Tlf 23629857 // Aslaug.Hegstad@oslo.kirken.no

menighetsrådsleder helge Fjeldstad
Tlf 22 61 80 52 // he-fjeld@online.no

redak-
tørens 
hjørne

> HvA TROEN  
BETYR FOR MEg

våren er kommet, sola skinner og Erlinda 
Pajarillo Skoglund (71)kommer innom for en 
prat om troen, livet og erfaringene.

Erlinda er født på Filippinene, og en drøm om å se verden førte 
henne til Norge i 1975. Hun fikk jobb som stuepike og hjelp til 
norskundervisning. Fra Filippinene hadde hun  statsvitenskap og 
pedagogikk, i Oslo tok hun mer pedagogikk og norsk som 2. språk. 
Erlinda har vært morsmålslærer, veileder og rådgiver i grunnskole 
og i videregående og vært spesialpedagog på voksenopplærings-
senteret på Skullerud. Hun er opptatt av integrering og det beste fra 
to kulturer. Derfor har hun undervist filippinske sykepleiere i norsk 
før de kom til landet. I 1983 giftet hun seg norsk og holder kontakt 
med familien på Filippinene mest gjennom internett.

– Hva betyr troen for deg i hverdagen?
 –  Troen betyr alt for meg, svarer Erlinda raskt – jeg ser Gud som 
veileder, frelser og helbreder. Kroppen er en del av verden, ånden i 
meg strekker seg mot Gud. Jeg takker ham når dagen begynner og 
ber om hjelp til både rutiner og utfordringer. Når noe blir vanskelig, 
lytter jeg etter Gud og søker hans hjelp. Når kvelden kommer, tak-
ker jeg for dagens sorger og gleder.

– Hvordan ble du en kristen?
 – Filippinene er katolsk, jeg ble døpt katolsk og lært opp i katolsk 
tro fra jeg begynte på skolen, forteller Erlinda. Underveis vokste det 
fram en tro og jeg ble med i en katolsk studentgruppe. Filippinerne 
har sterke familiebånd, legger hun til. Under studiene på Filippinene 
bodde jeg hos en tante – de var baptister og onkelen min kom ofte 
med bibelsitater. Det forsterket min tro på Guds kjærlighet. Nå, som 
jeg har blitt kjent i Hauketo-Prinsdal kirke, går jeg mest der.

– En troserfaring du vil dele?
 – Erlinda tenker litt. - Jeg synes jeg ser at det som har skjedd og 
skjer med meg, har eller får mening og at Gud har en plan med 
både mitt og andres liv. Problemene i verden og vanskelighetene 
i eget liv, har lært meg, selv om jeg ikke forstår, at Gud på en eller 
annen måte har kontroll. Det gir meg livsglede og hjelper meg til 
hvile og mer forståelse av hva som er viktig i livet.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

DET ER IKKE  
TIL Å FORSTÅ



Lykke  
– hva er det? 

 Langs 

Kongeveien

vi ønsker vel alle å være lykkelige. Men spør du meg 
hva lykke er, er det sannelig ikke enkelt å svare. 
Den berømte revyartisten Lalla Carlsen hadde ei 

varm vise om et noe alkoholisert uteligger-par, ”Ei hel ei, ei 
halv ei, for to”. Her synger hun blant annet: 

”Løkka er en merk’lig ting, 
den finnes overalt, 
den kan tilmed finne fram 
under brua i en pram, 
så sant du har et menneske 
som du kan dele a med.” 
  (Min utheving.) 

Dama som synger ”fattig, fillete og kåt fant jeg løkka i en 
båt” visste neppe hva en definisjon er, likevel gir hun her 
følgende definisjon: ”Lykke er å dele lykke med andre”. Jada, 
definisjonen er sirkulær, det vi skal definere er allerede forut-
satt i det vi definerer det som. Men hva så? Du finner ikke ut 
hva lykke er før du deler dette du ikke vet hva er med andre.
 Og er det ikke det samme Halldis Moren Vesaas sier i 
”Tung tids tale”? 

”Det heiter ikkje eg no lenger, 
heretter heiter det vi. 
Eig du lykka, 
er ho ikkje lenger berre di. 
Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, 
må du gi.”

Den kjente psykologen og hypnotisøren Milton Erickson fikk 
en gang en klient som var ekstremt opptatt av å ha huset i 
prikkfri orden. Et lite fotavtrykk i det myke gulvteppet var 
nok til å gjøre henne hysterisk. Med mann og barn var dette 
en umulig situasjon. Milton ba henne lukke øynene og sa: 
”Du er hjemme, og teppet ligger hvitt og mykt og glatt, uten 
et eneste fotavtrykk.” Hun slappet av og et lykkelig smil 
bredte seg over ansiktet. Milton fortsatte: ”Og du skjønner at 
du er helt alene i verden.” Det ble vendepunktet for henne. 
Den lykken hun bare kunne ha alene, var ingen lykke.

Vi hører sammen. Så enkelt, og så vanskelig.
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thor Sandmel (66 år).
hjelpelærer i matematikk ved uio, 
har bodd i Prinsdal siden 1981




