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Det er pinseliljetid, og vi feirer kirkens bursdag. Den aller første 
pinsen var disiplene samlet, de fikk Den Hellige Ånd og be-
gynte å spre det glade budskap. Pinsen handler om fellesskap.

I Apostlenes gjerninger høres det så vakkert ut: «Alle de troende 
var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt 
eget; de hadde alt felles.» Nesten som et kommunistisk ideal-
samfunn… Men det går ikke lenge før det fortelles om motset-
ninger og konflikter i den aller første menigheten.

Det er ikke så lenge siden Kirkemøtet var samlet, Den norske 
kirkes øverste organ. Man diskuterte hvorvidt det skal lages 
en vigselsliturgi for homofile, og man var selvsagt ikke enige. 
Saken resulterte i tårer for noen, lettelse for andre, og en del 
utmeldinger fra kirken. «Hva er dette for slags fellesskap?», kan 
vi spørre. Det er jo bare krangel og uenighet!

I en ideell verden deler vi alt, og alle tar vare på hverandres 
behov. Men kirken er ikke himmelriket – bare en liten forsmak. 
Fellesskapet vi feirer i pinsen, det må tåle uenighet og vanske-
ligheter. Heldigvis samles vi ikke først og fremst om debattmø-
ter, men om gudstjenester. Alle prøver å flokke seg rundt den 
samme hyrden, selv om vi ikke står helt på samme sted. I en 
saueflokk går det godt an at det blir litt knuffing mellom sau-
ene, hovedsaken er å høre til i flokken og følge etter hyrden. 

Det er pinseliljetid. Vi feirer kirkens mangfoldige fellesskap!

God pinse

Kjerstin Jensen, Sokneprest

Pinseliljetid
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Vi FOLDER VÅRE HENDER SmÅ
Vi TaKKER GUD
•	 For grunnloven og 17. mai-feiringen
•	 For ungdomsleiren på Bjorli i påsken
•	 For sommerens sol og varme
•	 For gode naboer og venner
•	 For fred og frihet i lander vårt 

Vi BER TiL GUD
•	 For de som har mistet noen av sine 
•	 For alle som skal ut og reise i sommer
•	 For de som tigger i Oslos gater
•	 For alle som strever med sykdom 
•	 For situasjonen i Ukraina
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Kan du si litt om din bakgrunn?
– Jeg er opprinnelig fra Østfold, men familien har, etter noen år 
på Holmlia, nå bodd ti år på Hauketo. Min mann Trond og jeg 
bodde her en kort periode også før det, og likte oss så godt at vi 
ville tilbake. Etter hvert har vi fått to sønner, som selvsagt også 
er aktive i idrettslaget! Jeg er jurist av utdanning, og jobber i 
næringsetaten i Oslo kommune. Der behandler jeg søknader om 
bevillinger til å servere mat og drikke. 

Hvorfor har du engasjert deg i Hauketo iF? 
– Jeg gikk først inn i styret, før jeg ble styreleder for tre år siden. 
Motivasjonen var å gjøre noe for barna, i tillegg til at jeg hadde 
lyst til å bli bedre kjent med et bredere lag av lokalbefolkningen 
enn de jeg møtte i tilknytning til barnehage og skole. Det har svart 
til forventningene – kontaktnettet er kraftig utvidet. Dessuten er 
det jo kjempemorsomt å få drive med noe i lokalmiljøet! 

Hvordan går det med Hauketo iF?
– Det er bra aktivitet. Vi har de tradisjonelle idrettene, som fotball 
og håndball, hvor det stadig er «påfyll nedenfra» med barn. Noen 

Hauketo IF er den største foreningen i Dalen, med nesten 500 medlem-

mer i ulike aldre. Det gjør idrettslaget til en svært viktig aktør for både 

idrett, helse og ikke minst det sosiale livet i Hauketo-Prinsdal. Kongeveien 

har slått av en prat med styreleder Cecilie Svarød. 

hauketo iF-leder 
Cecilie svarød:

 – mye bra, men  
behov for større  

foreldreengasjement!

av dem har også deltatt på allidrett og ballidrett først, noe som er 
gode tilbud til de aller yngste. Vi har også innebandy og oriente-
ring, hvor de aktive er voksne. Landhockey er en ny gruppe, og 
vi har et samarbeid med en personlig trener. Jeg vil også gjøre litt 
reklame for ballskolen for skolebarn den første uken av sommer-
ferien! Det er artig at A-laget i fotball er på vei opp, og jeg oppfor-
drer folk til å komme på hjemmekampene på torsdag kveld annen 
hver uke – gratis inngang! For de som ønsker å bli bedre kjent 
med idrettslaget, er den åpne aktivitetsdagen lørdag 6. september 
en utmerket anledning. 

Kongeveiens journalist har overhørt mange 
rosende ord om idrettslagets anlegg fra besø-
kende. Hva er status for anlegget?
– Vi har en fantastisk anleggsgruppe som står på tidlig og sent. De 
måker kunstgressbanen og områdene rundt straks det snør, de la-
ger is på den lille grusbanen om vinteren og de har lagd bålplass 
med benker. Kunstgressbanen er 8-9 år gammel, og det er egent-
lig så lenge en slik bane varer, men takket være godt vedlikehold 
(som idrettslaget får lov til å gjøre selv) er den fortsatt i ganske bra >
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Prinsdalshallen ble bygd etter initiativ fra noen driftige lokale ildsjeler, 

som satte i gang med tegninger, tillatelser og finansiering. Byggear-

beidene startet i 2003 og hallen ble innviet i juni 2004. 

Spådd dårlig framtid - men hvordan går det? 
– Da hallen ble bygd, var det noen som (basert på erfaringer fra 
andre privateide haller) spådde at Prinsdalshallen snart ville få 
problemer med økonomien og bli overtatt av kommunen, sier vi. 
Erland fortsetter raskt: – Økonomien er bra. Vi hadde en startkapi-
tal igjen etter byggeprosessen, som fortsatt er en reserve. I tillegg 
har vi en langsiktig avtale med Utdanningsetaten om utleie av 
hallen til gymsal for Prinsdal og Hauketo skoler. Samarbeidet med 
skolene fungerer godt. Sammen med leieinntekter fra Hauketo IF 
og håndballkretsen gir dette inntekter til lønn for de ansatte og til 
løpende vedlikehold. 

Har det skjedd noen endringer de siste årene?
– Vi har nettopp fått nytt nøkkelkortsystem, som erstatter de 
tradisjonelle nøklene til mange av dørene. Overvåkingssystemet 
med kameraer er oppgradert. Vi har også en forsøksordning med 
vakter ved inngangspartiet i hallen mandag til torsdag kveld. 
Disse tiltakene gjør at det er lettere å ha kontroll med hvem som 
går inn og ut av hallen. De som leier hallen har ansvaret for den 
i leietiden, men disse tiltakene er en støtte. Vi vurderer også å 
bygge et nytt lagerrom på sørsiden av hallen, men har ikke helt 
bestemt oss ennå. 

INTERVJU OG FOTO: KNUT G. SANDAL

Kunstgressbanen kom året etter. Sammen var de et gigan-
tisk løft for idrettslivet i dalen. Hallen er eid og ledet av 
en stiftelse. I anledning tiårsjubileet, har Kongeveien 

slått av en prat med leder i stiftelsen (og midtbanegeneral på Hau-
ketos veteranlag i fotball) Erland Nilsen. 

Kongeveien gratu-
lerer med jubileet. 
Hvordan står det til 
med jubilanten?
– Jo takk, det går veldig bra. 
Hallen brukes mye, både av 
Hauketo IF, håndballkretsen 
og skolene. Hallen er godt 
vedlikeholdt, takket være 
god jobb fra to vaktmestere 
og to renholdere. Det virker 
også som folk flest føler et 
ansvar for å holde hallen fin. 
Vi har også god kontinuitet i 
styret i hallstiftelsen, men får 
gjerne med flere damer!

stand. Vi har også et godt samarbeid med stiftelsen Prinsdalshal-
len, som vi leier timer i hallen fra. I tillegg låner vi skolens gymsal 
tre kvelder i uken. Det har vært noen tanker om cricket på den 
store grusbanen, men ellers er det ingen større endringsplaner. 

Hva er den største utfordringen for Hauketo iF? 
– Mange foreldre er flinke, men jeg etterlyser et enda større 
foreldreengasjement. Et minimum er at de kommer på kamper og 
heier på lagene hvor barna spiller. Barna setter sånn pris på det! 
Hauketo IF er en billig klubb med lave kostnader på trenings-
aktivitetene sammenlignet med mange andre klubber. Det er et 
bevisst valg, og med nok gratis hjelp kan vi gi et bra tilbud med et 
regnskap i balanse. Vi kunne imidlertid hatt enda større aktivitet 
til glede for barn og ungdom med flere voksne ressurspersoner 
som engasjerte seg. Ting ordner seg ikke av seg selv, men styrene 
i HIF er velfungerende og det er ikke mye jobb på hver når vi er 
flere om oppgavene. Si derfor ikke nei om du blir spurt om å være 
med å bidra. HIF har alltid behov for flere med engasjement for 
dalens barn. Heia Hauketo!

TEKST: KNUT G. SANDAL  FOTO: HELGE VIKEN OG SVEIN-ERIK SKIBREK

>

Cecilie Svarød på 17. mai, ikledd sin flotte festbunad fra Gud-
brandsdalen.

PRiNSDaLS- 
HaLLEN fyller 10 år
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Nytt styre ble valgt på årsmøte 31.mars: Liv Jorunn Eriksen (Hau-
keto), Mari Sefland Ludviksen (Prinsdal), Nini Raknes (Hauketo), 
Svein Myhre (Prinsdal), Anders Hartmann (Hauketo), Tom Røseth 
(Prinsdal), Kjetil Farstad (Prinsdal). 
 informasjon om Hauketo og Prinsdal Velforening finner dere 
på vår hjemmeside http://hauketoogprinsdalvel.velnettbeta.no/og 

Kjetil Farstad og Tom 
Røseth var ikke til stede 
da bildet ble tatt.

Bydelsadministrasjonen arbeider  
videre med trafikkplanen, og vi  
følger med. Her er litt informasjon 
om hvor saken står. 

Bydelsadministrasjonen sendte ut bydelens trafikkplan på 
høring med høringsfrist 25. april. Det er kommet inn 21 hø-
ringsuttalelser. Velforeningen sendte også kommentarer med 
ønske om noen endringer i teksten. 
 Teknisk og miljøkomitéen vedtok på møtet 8. mai at 
innspillene i høringsuttalelsene skal innarbeides i bydelens 
trafikkplan. Trafikkplanen blir deretter behandlet i Teknisk og 
miljøkomitéen (TMK) torsdag 5. juni og skal endelig vedtas i 
Bydelsutvalget (BU) 22. juni. 
 Begge møtene er åpne for publikum og det er lov å ta ordet 
i «Åpen Halvtime» før møtene. Møtetid for både TMK og BU 
er kl. 1900 – 2100. Møtene holdes i Rosenholmveien 22.
 Etter behandlingen i Bydelsutvalget, sendes den endelige 
trafikkplanen til Byrådet. Det antas at Trafikkplanen vil bli 
oversendt til Bystyret for vedtak i løpet av høsten 2014. Så får 
vi håpe det blir satt av noen midler på kommunens budsjett i 
2015 til utbedringer i Hauketo og Prinsdals området.      
      
TEKST: LIV JORUNN ERIKSEN  FOTO: TURID AAS IVERSEN

Trafikkplanen og Bydelen vår

vår facebook Hauketo og Prinsdal Vel, kan dere lese hva velforen-
ingen jobber med og engasjerer seg i 2014.  
 Å være medlem i Hauketo & Prinsdal Velforening, er å støtte 
opp om de oppgavene som tilligger Velforeningen eller å være ak-
tivt med. For bare 200 kr til konto nr 0532.15.07060 er dere med 
oss. Velforeningen trenger mange medlemmer som vil et trivelig 
lokalmiljø.  
 Planer og byggesaker er viktige oppgaver for Velforeninger og 
vi gir høringsuttalelser til kommunale planer og byggesaker.
 Smart, trygg og grønn er navnet på Kommuneplanen: Oslo 
mot 2030 som er den viktigste planen for Oslo og for Hauketo og 
Prinsdal. Velforeningen har valgt å uttale seg om våre to viktigste 
grøntområder: Prinsdal friområde som ligger i en aktivitetssone, 
og framtida for Prinsdalsbekken som ligger i den blågrønne 
sonen. Pga trafikksituasjon gjennom Prinsdal og Hauketo, har 
vi gitt innspill om kollektivtrafikken, og for Hauketo stasjon som 
knutepunktutbygging. 
 Prinsdalsbekk og lokalhistorie – Velforeningen har etablert 
en prosjektgruppe som skal jobbe med forbedring av Prinsdals-
bekken. Høsten 2014 skal en gruppe i gang med et lokalhistorie-
prosjekt.  

TEKST OG FOTO: HAUKETO OG PRINSDAL VEL

HaUKETO OG PRiNSDaL VEL – Nytt StyRe
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Døpt til livet
De aller fleste foreldre 
som har sittet med sitt 
nyfødte barn og sett på 
den fantastiske, lille og 
hjelpeløse kroppen, har 
kjent både gleden og al-
voret i det som har hendt. 
For med gleden følger også ansvaret for å gi 
barnet en god start og et godt miljø å vokse 
opp i. Et av valgene mange foreldre gjør er å 
bære sitt barn til dåpen. Ikke alltid fordi de-
res egen tro er så sterk, de fleste av oss bærer 
også på tvilen. Ofte velger de dåp fordi de 
selv er døpt, av tradisjon eller fordi det kjen-
nes godt å legge barnet i hendene på En som 
er større enn dem selv.
Noen foreldre gjør et annet valg – det 
nyfødte barnet blir ikke døpt. Kanskje fordi 
de ikke selv tror eller de tenker at barnet må 
velge dåpen i lys av sin egen tro.

Nesten hver søndag er det mu-
lighet for dåp i Hauketo-Prinsdal 
kirke
Søndag 11. mai var litt spesiell – da var det 
dåp både av lille Emma Elisabeth Löfstedt 
som ble båret og tre tenåringer som gikk på 
egne ben.
 Alle fikk de vann på hodet tre ganger 
mens ordene lød med den enkeltes navn 
først: «Etter vår Herre Jesu ord og befaling 
døper jeg deg til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn».
Og deretter, med prestens hånd på hodet: 
«Den allmektige Gud har nå gitt deg sin 
hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg 
inn i sin troende menighet. Gud styrke deg 
med sin nåde til det evige liv. Fred være med 
deg.»

Hva som egentlig skjer 
er det vel ingen som har fullt lys over, men 
presten sa under gudstjenesten at dåpen er en 
forberedelse til livet. Vi har spurt både forel-
drene til Emma Elisabeth og to av tenåringe-
ne, Erling Voldsrud og Thea Berg Martinsen, 
om hvorfor dåp og hva de tenker om den. 
Samtidig gir vi også presten vår, Kjerstin Jen-
sen, litt spalteplass til å si noe om hva som 
skjer i dåpen og hva hun tenker om den.
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Marcus er svensk, men har bodd i Norge i 14 år, trives i bankjob-
ben. På fritiden er han aktiv med ballidrett i Hauketo idrettsfore-
ning. Ingvild har vokst opp i Asker, er sykepleier, men synes det 
er privilegium å være hjemme med barna. De har bodd i Prinsdal 
siden 2007 og stortrives her ute.

Hva tenker dere om det som skjer på søndag?
Pappa Marcus er først ute: Det blir høytid og fint og, legger 
mamma Ingvild til: Det skaper en høytidelig ramme rundt Emma. 
Dåpen samler familiene våre – de bor jo litt spredt. Fint at 
søsknene til Emma kommer litt i fokus. Thea skal tørke hodet og 
Aurora ta av lua.

Hvorfor velge dåp for barna?
Svaret kommer raskt – det er en tradisjon i begges familie. Dess-
uten er de selv døpt. Selv om de ikke går ofte i kirken, så er de 
enige om mange av verdiene kristendommen står for. Da jeg spør 
hvilket forhold de har til sin egen dåp, så er det noe de har tenkt 
lite på. Marcus husker dåpslyset de fikk i hans dåp – at det var 
framme av og til, mens Ingvild av og til spiser med sølvbestikket 
hun fikk i sin dåp.

Hvordan følger dere opp dåpen i hverdagen?
Vi har ikke så mye fokus på det. Veien blir liksom til mens vi går. 
Når ungene spør, så prøver vi å svare og av og til leser vi litt fra en 
barnebibel. Vi tenker at når jentene blir store nok, så må de gjøre 

sine egne valg i forhold til troen.

men dåpen skal feires?
Ja visst! Vi har invitert fra begge familier, forteller Ingvild, og blir 
18 i alt. Vi skal starte i hagen med partytelt og varmelampe og 
håper på fint vær. Noen taler blir det sikkert og maten er Tapas. Vi 
gleder oss, avslutter Marcus. 

Hva tenker dere om Gud?
Det blir stille. – Jeg er usikker, sier Marcus, men jeg tror det finnes 
en eller annen der ute.
Jeg heller nok din vei, fortsetter Ingvild, her er ting vi ikke har 
kontroll på. Jeg aner noe godt, men hvem han er og hva han helt 
står for, vet jeg ikke.

Vi hadde en liten prat etter gudstjenesten
Og jeg spør: Hvordan opplevde dere dåpen og gudstjenesten i 
dag? De er nokså samstemte – det ble fint og var en god opplevel-
se. Gudstjenesten var variert. Fint med ungdommene i Sjibbolet 
og salmene var friske – lett å synge med på selv om vi ikke kjente 
alle. Dessuten, tilføyer Ingvild, det var godt å høre om dåpen som 
en forberedelse til livet siden min tro er at små barn neppe har 
noe synd å få tilgivelse for!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

med et lite  
barn i hendene

til dåpen på egne ben
De fleste som døpes i kirken vår, blir båret 
til døpefonten. Men av og til er det noen 
som kommer på egne ben. Søndag 11. mai 
ble tre tenåringer døpt og Kongeveien  
fikk en prat med to av dem i forkant. >>

Foreldrene til emma elisabeth, Ingvild 
Omdal erichsen og Marcus Löfstedt er 
nettopp ferdig med dåpssamtalen med 
presten der de har snakket om både livet, 
dåpen og hva og hvordan ting skal skje. På 
en måte er de erfarne, de har to andre barn 
også, thea og Aurora, som er døpt tidligere. 
Jeg ber de fortelle litt om seg selv.
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Presten og dåpen
Den som har mest erfaringen med dåp av 
alle vi har møtt i denne omgang, er sokne-
presten vår, Kjerstin Jensen. Vi spør henne 
om hva hun tenker om dåp.

Dåpen er spesiell
Det er veldig flott å få være med å feire 
et lite barn – dåpen blir liksom både en 
fødselsfest og samtidig noe mer. Dåpen 
kunne sikkert bli fin i vår egen stue, men 
i kirken skapes en opplevelse av høytid 
som jeg tror de fleste merker. I handlingen 
er det en åpenhet i retning av himmelen over 
den som døpes. Det gjør dåpen spesiell.

Noe skjer som vi ikke ser
– Vi ser barnet, vannet og hører ordene, men hva skjer som vi 
ikke ser? 
– Gud er til stede i dåpen, sier Kjerstin, og gjør den til et hellig 
øyeblikk. Ved vannet og ordene og Hans nærvær, får barnet del 
i et viktig fellesskap. Den som døpes blir sett og tas i mot slik 
han eller hun er skapt – det er det som kalles nåde. 

Dåpens gaver
I kirken sier vi at den som døpes, blir født på ny, sier sokne-
presten, med det menes at den som døpes tas i mot av Gud og 
sånn sett kan kalles Guds barn. Dessuten, den som døpes blir 
medlem i Den norske kirke, blir stadig bedt for og får som en 
påminnelse om dåpen – et dåpslys som mange tenner av og til 
for å huske hva som en gang hendte.

Dåpens nåde varer livet ut
Det flotte med dåpen, smiler Kjerstin, er at den lager en slags 
bue over livet. I gravferden får vi høre de samme ordene som 
møtte oss i dåpen, men 3 ganger vann over hodet er byttet ut 
med tre ganger jord og påminnelsen om at vi blir til jord og en 
gang skal stå opp igjen.
 Den nåden vi møtte i dåpen er noe vi alltid kan vende til-
bake til og skal holde hver eneste dag uansett hva vi måtte rote 
oss bort i, avslutter Kjerstin Jensen.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

•	Dåp meldes til Kirketorget, men ta gjerne kontakt med 
kirken vår for å finne en dag

•	I Hauketo-Prinsdal kirke er det mulighet for dåp de fleste 
søndager

•	En dåpsmelding med navn, foreldre og faddere må fylles ut 
og det legges ved en fødselsattest som sendes Kirketorget

•	Som forberedelse til dåpen inviteres til en dåpssamtale om 
dåpen, livet og det praktiske

•	Om du som voksen ønsker dåp, ta kontaktmed presten for 
samtale og forberedelse

 
 Kirketorget tlf: 23629009 og kirketorget@oslo.kirken.no

erling Voldsrud er konfirmant av året og 
thea Berg Martinsen planlegger å være kon-
firmant neste år. Begge er aktive tenåringer, 
thea driver med Cheerleading og erling 
med klatring på fritiden i tillegg til å være 

med på noe av ungdomsarbeidet i kirken.

Hvorfor vil dere døpes?
spør jeg. – Det er en del av tradisjonen i landet vårt, sier de begge 
og Erling legger til at det har noe med det å være en kristen. Thea 
har tenkt lenge på det, både med tanke på konfirmasjon neste år, 
men også fordi det hører med for en kristen.

Hva tenker dere om dåpen?
Det er noe veldig annerledes, sier Thea og jeg er litt spent. Hun 
kan ikke huske å ha sett en dåp, mens Erling har sett og synes det 
er merkelig med vannet og at noen skal ta vann på hodet til en 
nesten voksen. – Gleder og gruer meg, legger han til.

Er det noen forskjell før og etter dåpen?
Begge tenker litt. – Jeg har fått en bekreftelse på at jeg er en kris-
ten, sier Erling og Thea tror dåpen blir en ny opplevelse som hun 
vet lite om. Men hun vil bli konfirmant etter hvert fordi hun nå 
blir døpt og siden vil bekrefte det. Erling er konfirmant og jeg spør

Hvordan er det å være konfirmant?
Det er fint og veldig hyggelig. Jeg har blitt kjent med flere og fått 
nye venner. Dessuten tenker jeg på å bli med videre på Hvilepuls 
og noe av det som skjer for ungdom i kirken.

Hva tenker dere om Gud?
Ny tenkepause. – Vanskelig å si, sier Thea, men det er noen som 
ser og passer på oss. – Det finnes nok en himmel der Gud er, av-
slutter Erling. – Dessuten er han nok til stede i dåpen på søndag, 
sier jeg og takker for at de tok tid til en prat om noe som kan være 
viktigere enn noen av oss vet. 

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

>

>Når noen ønsker dåp!
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Presten og dåpen

De skammer seg over at du er til. Om du hadde levd med 
en funksjonshemning i Ecuadors storbyslum, ville dette 
vært virkeligheten.

Centro Creer
I Ecuador er mye skam forbundet med mennesker som har 
funksjonshemninger. Mange opplever å bli forsømt av samfunnet 
rundt seg; de får verken støtte eller hjelp til å mestre situasjonen 
de er i. For å hjelpe mennesker som har det slik, startet Misjonsal-
liansen «Centro Creer» i 1998. Det viste seg å være et stort behov 
for tilbud til barn og unge med ulike funksjonshemninger som 
cerebral parese, hørselsvansker, bevegelsesvansker, autisme og 
ulike former for psykiske utviklingshemninger.

De trenger vår hjelp
I dag har vi to sentre i de fattigste områdene av storbyen Guaya-
quil og det er over 200 familier knyttet til disse. Det jobbes med å 
utruste foreldre og barn til å mestre daglige aktiviteter og gjøre-
mål. Din støtte vil gå til fagutvikling og til å styrke kompetansen 
til de ansatte. Den vil også bli benyttet til den daglige driften og 
i arbeidet med inkludering av funksjonshemmede i skole- og 
arbeidsliv.

miSJONSPROSJEKT  
i Centro Creer i Guayaquil/ecuador

Nytt liv gjennom Centro Creer 
Han hører ikke, snakker ikke. Han ser litt på ett øye. Nå er han 
en ung mann på 23 år. Han er i full jobb og forsørger seg selv, be-
stemor, en tante og to små kusiner. De første årene var han bare 
hjemme med bestemoren sin og lærte først å gå da har var 5 år. 
Han kunne ikke begynne på skole og var aggressiv og sint.
 Da Alexander fylte åtte år begynte han på Centro Creer. Da 
skjedde det store forandringer. Han fikk delta på mange praktiske 
aktiviteter, og lærte masse gjennom dette. Han ble en roligere 
gutt, og fikk det mye bedre med seg selv. I over 10 år var Alexan-
der elev på senteret, og begynte etter hvert å trene på å gjøre ting 
utenfor senteret. 
 Nå er Alexander med i Centro Creer-prosjektet «Inkludering 
i arbeidslivet”. Han har fått fast jobb på en fabrikk og får jevnlig 
oppfølging av koordinatorene i prosjektet. 

Hauketo-Prinsdal menighet støtter dette prosjektet. Du kan 
være med å støtte det sammen med oss ved å gi en gave til 
misjonsalliansen

TEKST OG FOTO: MISJONSALLIANSEN

tenk deg at du ikke kan gå. Du har aldri fått hjelp til å lære hvordan. 
tenk deg at du ikke kan lese eller skrive. Myndighetene mener det vil 
være bortkastet å la slike som deg gå på skole. tenk at du ikke får gå ut, 
men blir holdt skjult fordi folk er flaue for deg.

– alexander kan 
kanskje ikke ære 
å lese og skrive, 
men han lærte 
å overleve, sier 
bestemoren.
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andreas Halse: 
 – Vi ville være et eget land, og slippe å være 

i union med Danmark eller Sverige. Dessuten førte 
det til at jeg kan spise så mye is jeg vil på 17. mai!

Kongeveien  10

Fire i skolegården 17. mai

Norges grunnlov har vi hatt i 200 år og etter-
hvert som modige nordmenn stakk hodene 
fram, ble grunnlovsdagen feiret, først med 
ulovlige 17. mai tog til de første barnetogene 
og fram mot det feiringen er i dag. 

17. mai mED historisk sus

Bjørn martin  
Kristensen: 
– Vi ville komme 
ut av unionen og 
ha vår egen rett.

Rolf aksel Barca: 
– Det var viktig for å bli et selv-
stendig land og få egne regler.

Fabian Ljung: 
– Det var viktig for vår 
fremtid og for hvordan 
Norge er i dag. 

– Hvorfor var det viktig at Norge fikk en grunnlov for 200 år siden?

Her i Hauketo og Prinsdal har vi vår lokale variant slik 
det ser ut til at bygder og byer over hele landet har sine. 
Reportasjen på disse sidene speiler litt av det de fleste av 
oss fikk en smak av på grunnlovsdagen – samtidig som vi 
har laget et lite portrett av «Vår mann på Eidsvoll».
 Og som en liten drøm – tegnet av Hege Burud Skjøl-
svold – tenk om vi kunne samles enda litt mer om det 
lokale borgertoget!
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Vi måtte stille spørsmålet nå som hele Norge feirer Grunnlovens 200 årsju-
bileum. Mediene er fulle av lokale glimt fra bygder og steder som kan skilte 
med en ekte Eidsvollsmann fra den gang i 1814, da de edsvorne fra hele 
landet signerte det historiske dokumentet. 
Vi vet at vårt nærmiljø på den tiden var et tynt befolket jordbruksområde, 
med få prominente personer. Da lå Hauketo i Akershus – utenfor bygrensen. 
Til Eidsvoll reiste tre delegater fra Akershus. Ingen av dem kom herfra, men 
den viktigste av dem strøk i hvert fall tett forbi. Han reiste på Kongeveien! 
Dette forteller Lars Alldén fra Søndre Aker Historielag:

Falsen på vei
Christian Magnus Falsen, som også kalles Grunnlovens far, var sorenskriver 
i Ås. I 1814 ble han, sammen med Peder Anker på Bogstad og en bonde 
Christian Christensen Kollerud fra Høland, valgt som en av de tre Akershus-
delegatene til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Vi må tro at han brukte den Fred-
rikshaldske kongevei fra sorenskrivergården i Ås forbi Prinsdal og Hauketo, 
over Ljabrua og opp bakken ved Ljabru videre til Ellingsrud der Akershus-
delegatene ble valgt. Så fortsatte han vel videre nordover mot Eidsvoll i følge 
med andre. Fra boka om Ljan, «Fint folk i bratte bakker», vet vi at han av og 
til var på Stubljan hos generalveimester Lars Ingier og Gjertrud Maren Juel, 
Ingiers hustru, og det kan vel tenkes at han som hadde forfattet et av grunn-
lovsforslagene, luftet sine tanker på herregården Stubljan.
 I januar 1814 kom det ridende offiserer langs Kongeveien med en melding 
fra kong Fredrik VI i København til kongens representant i Norge, tronfølgeren 
Christian Fredrik. Den meldingen ble overlevert prinsen i Paleet (som lå nede 
på sjøsiden av Østbanen) og fortalte ham at Danmark i Kiel hadde måttet 
avstå Norge til Sverige. Så kommer de politiske begivenheter i rask rekkefølge 
med notablemøtet i februar og riksforsamlingen på Eidsvoll i mai.
 Vi kan vel også se for oss de historiske prominenser og budbærere har 
trengt en stopp langs Kongeveien, og har visst å få i seg mat og drikke både 
på skysstasjonen Øvre Prinsdal Gård, eller i svalgangshuset på Hauketo Gård 
fra 1600-tallet.

Kongebesøk i 1998
Gjør vi et byks fram til vår egen tid, vil mange av oss huske det hyggelige be-
søket fra vårt nåværende kongepar 17.mai i 1998. Kong Harald og Dronning 
Sonja steg ut av sin limousin i rundkjøringa i Trygve Strømbergs vei, og ble 
fraktet med hest og kjerre av stedets folk gjennom skogen – nettopp langs den 
Fredrikhaldske kongevei – fra Prinsdalsbråten til Prinsdal skole.

TEKST: PER FROGNER

LESERiNNLEGG

Har en 
drøm ...
17.mai og markeringen av 200-år med Norges 
Grunnlov ble en fantastisk dag her i Oslo, og her 
i Prinsdal. Allerede klokken åtte på morgenen ble 
flagget heist på Hauketo og Prinsdal Velhus, etterfulgt 
av den tradisjonelle åpningen av dagen på Prins-
dal skole. Barn og voksne i finstasen hadde stått 
opp tidlig og var klare for å ta fatt på alle dagens 
gjøremål. Selv stod jeg og nøt solens varme stråler, 
mens elevrådslederen på Prinsdal skole holdt sin godt 
forberedte tale for dagen. Vi har flinke og oppvakte 
unge mennesker her i dalen vår. Og mange av dem 
fulgte med raske skritt etter skolens fane for å ta plass 
i bussene som skulle frakte dem ned til Oslo sentrum. 
Vi fulgte etter. 
 Vel framme i Oslo, myldret det av mennesker, og 
det var om å gjøre å finne seg en plass langs rek-
kene for å få sett de flotte unge menneskene vaie 
flagget i været og feire dagen. Prinsdal skole gjorde 
meg stolt, korpset, koret og flaggborgen, etterfulgt 
av alle elvene, gjorde meg stolt av å være fra Prins-
dal. På fine rekker og med blikket frem og smilet på 
plass marsjerte de mot slottet. Dere var virkelig et 
flott skue! 
 Alt har en slutt. Også barnetoget i Oslo sentrum. 
Men, vi her i Prinsdal har en lang og fin tradisjon 
med borgertoget på ettermiddagen, som fører 
hordene med seg opp til arrangementet på skolen. 
I år som tidligere år kunne vi høre tilfeldige slag fra 
en tromme, noen lette blås i en trompet fra Prinsdal 
Torg – et sikkert tegn på at klokken nærmet seg av-
gang for korpset, koret og flaggborgen. Og så kom 
de marsjerende, korpset spilte opp og fanene vaiet 
igjen i luften. 
 Men, det var noe som manglet. «Hvor er fanen 
til Idrettslaget?» hørte jeg meg selv si. 
 Jeg fikk aldri noe svar på spørsmålet mitt den 
dagen. Men jeg har tenkt mye på dette i etterkant. 
Jeg er prinsdalsjente, født og oppvokst i dalen, mine 
barn vokser opp med den samme skogen, skolen, 
til og med lærere, butikkbygg og tradisjoner. Men 
hvilke tradisjoner har vi egentlig her i Prinsdal? Vi 
har blitt så mange nye ansikter, unge og gamle, fra 
fjern og nær. Mye er kanskje ulikt blant oss, men vi 
har også mye felles. Dalen vår og 17.mai er noe vi 
har felles. 
 Jeg har en drøm. Neste år skal borgertoget gjøre 
meg like stolt som Prinsdal skole gjorde meg da jeg 
så dem marsjere nedover Karl Johan i år. Se for dere 
et langt tog hvor alle er med – vi viser oss fram for 
hverandre. Idrettslaget, Lions, Hauketo og Prinsdal 
Velforening, Tennisklubben, Grønliåsens Venner og 
hvem andre? 
 Det er min drøm – men kan den bli virkelighet?

Hege Burud Skjølsvold

Grunnlov  
og Kongevei

Finnes det spor av Grunnloven og  
nasjonalt sus i Hauketo-Prinsdals-området?
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mer enn et supperåd
Samarbeid, samtaler og gjensidighet er 
viktige stikkord for Fritidsrådets arbeid. 
Derfor legges vekt på at dette ikke 
skal være et supperåd, men at Rådet 
skal ha en utadvendt virksomhet med 
kunngjøringer av medlemmenes ak-
tivitetstilbud og samarbeidsprosjekter 
for å skape trivsel og tilhørighet for oss 
som bor i Dalen. Lørdag 6. september 
arrangeres «Åpen aktivitetsdag – en 
dag for hele Dalen» i samarbeid med 
Hauketo Idrettsforening, den årlige 
TV- aksjonen står Rådet for og første 
søndag i advent kommer Julegranten-
ningen.

"Se hva som skjer i Hauketo og Prinsdal"
For at du og jeg og alle skal kunne følge med i hva som skjer i 
Dalen, har Fritidsrådet opprettet en Facebook-side med tittel:  
Se hva som skjer i Hauketo og Prinsdal.
Her legger de forskjellige lag, foreninger, klubber, organisasjo-
ner og institusjoner inn sine tilbud og aktiviteter og Fritidsrådet 
forteller om sin virksomhet. Her har jeg lært at du ikke må være 
medlem av Facebook for å komme inn – alle kan gå inn for å se.

Et Råd til beste for oss alle
Hauketo og Prinsdal fritidsråd er gjenopprettet for å skape økt 
trivsel og tilhørighet for oss som bor her og mye av det gjøres 
gjennom aktive liv som både støtter andre og tar vare på oss selv. 
Mye av dette foregår i vår kultur gjennom foreninger, lag, organi-
sasjoner og institusjoner av de slag som er medlemmer i Fritids-
rådet. Hvem de er – kan du se både i Facebook og i rubrikken på 
denne siden. Bruk dem – de er der for deg!
Og er du med i en organisasjon, forening eller lag som du mener 
burde være med i Fritidsrådet, så velkommen til kontakt!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Fra venstre: Kjerstin Jensen, H-P menighet; Christin Kjosmoen,Neptun svømmeklubb; Hege Nydahl, 
Prinsdal skolekor; anne Lines, Stall Prinsdal; Øivind abrahamsen, Prinsdal Pensjonistforening; maj 
Brit m. Berglie, HiF; mari S. Ludviksen, HP vel; John Sandberg, Lions; Bao Vu, mudo; Gunnar H.H. 
Bjerlin, Kiwanis; Svein-Erik Skibrek, Kongeveien.

Hauketo og Prinsdal har mange gode kultur- og fritids-
tilbud for oss som bor i Dalen. Idrettsforening, svøm-
ming, kampsport, dans og ridning, sang og musikk, 

fritidsklubb og kirkeklubb, velforening, pensjonistforening og 
husmorlag, kirke og ideelle organisasjoner som Lions, Kiwanis 
og Natteravnene. Sammen vil alle godt – nå har de gjenopprettet 
Hauketo og Prinsdal fritidsråd.

Hvordan det begynte?
Ved at Hauketo og Prinsdal vel inviterte til et samsnakkmøte høs-
ten 2013. På det første møtet delte de frammøtte sorger og gleder 
i arbeidet, men også ønsker om å stå sammen i tjenesten for godt 
liv for alle som bor her ute. Svaret ble: La oss fortsette å snakke 
sammen og finne en form for samarbeid der vi ikke konkurrerer 
om folks fritid, men heller kan støtte hverandre.

Et råd for gode formål
Før Fritidsrådet ble formelt stiftet, var det enighet om å arbeide 
fram retningslinjer.
 I formålsparagrafen heter det: Fritidsrådets formål er ved sam-
arbeid mellom de ulike foreninger, lag, organisasjoner og institu-
sjoner å skape gode kultur- og fritidstilbud som bidrar til trivsel og 
tilhørighet for folk i alle aldere. Dette gjøres gjennom:
a.  Samtaler og gjensidig orientering for å støtte opp om hveran-

dres arbeid
b.  Samarbeid mellom de enkelte aktører der det er naturlig og 

ønskelig
c.  Være sammen om fellesarrangementer i Fritidsrådets regi

Et stort øyeblikk
Med dette som bakteppe og grunnmur var det et stort øyeblikk da 
Hauketo og Prinsdal fritidsråd ble formelt gjenopprettet 13. mars 
2014. Det ble ikke underskrevet noen protokoll, men øyeblikket ble 
foreviget med et bilde. Det ble formelt opprettet et arbeidsutvalg 
bestående av Mari S. Ludviksen (Hauketo og Prinsdal vel), Hege S. 
Nydahl (Prinsdal skolekor) og Svein-Erik Skibrek (Kongeveien).

HaUKETO OG PRiNSDaL FRiTiDSRÅD

>Hauketo og Prinsdal  
fritidsråds medlemmer:
•	Hauketo	og	Prinsdal	vel	•	Neptun	svømmeklubb
•	Hauketo	idrettsforening	 •	Stall	Prinsdal	•	Mudo	Prinsdal	
•	Prinsdal	skolekor	•	Hauketo-Prinsdal	menighet	•	Lions	
Club	Oslo	Hauketo	•	Kiwanis	Club	Holmlia	 •	Prinsdal	
pensjonistforening	•	Kongeveien	•	Grønliåsens	venner	 
•	Hauketo-Prinsdal	kvinne-	og	familielag	•	Natteravnene
•	Prinsdal	sangeri	•	Lerdal	fritidsklubb	•	Prinsdal	skole-
korps	•	Oslo	dansestudio	•	Kongeveien	•	TV-aksjonen	
•	Galleri	Orienten

Kontakt
fritidsraadet@gmail.com 
Svein-Erik Skibrek, mob.: 90936639 

et råd for gode formål 
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HIStORISK OG KONGeVeIeN FOR 30 åR SIDeN

Fra gamle og  
veldig gamle 
dager

Kongeveien i 30 år

Lokalhistorisk er derimot bildet vi viser i dag hele 86 år 
gammelt. Det er fotballkamp på Lærdalsletta våren 1928. 
Han med mørke langbukser i det primitive målet, ville stått 

på parkeringsplassen til dagens kirke, Dagens klokketårn ville 
vært bak de store granene til venstre på bildet. «Banens» østre 
del, til høyre på bildet, var full av lange fururøtter. Der spratt bal-
len i alle retninger. Bak det andre målet i nord, startet en fin sti 
som gikk gjennom skogen fram til kolonialbutikken til Guslund, 
senere Finseth. Herfra, rett østover, opp Hagenbakken og til ven-
stre i Øvre Prinsdalsvei, lå også en kolonial, drevet av Kolbjørn 

Bladet Kongeveien er i sin 30.årgang. Rik-
tignok er det først til neste år – i 2015 at det 
er 30 år siden første nummer kom ut. Det 
skjedde i februar 1985. 

Men slik årganger telles, kan vi altså være stolte av vår 30.årgang i 
år. Det første nummeret – på bare åtte sider, markerte tydelig at her 
ville Hauketo-Prinsdal menighet sette døra på vidt gap for kontakt 
med nærmiljøet: Fange opp det som skjer av nyheter i området, 
løfte fram lokal kultur, presentere enkeltpersoner og grupper, invi-
tere til kirke og andre aktiviteter – og skape stolthet over å bo og 
høre til her, langs den gamle Kongeveien. 
 Bladet gikk første gang i trykken etter at behovet for et eget 
lokalt kontaktorgan for et voksende nærmiljø var avdekket. 
Hauketo-Prinsdal hadde fått egen prest (Hans-Erik Raustøl), kirken 
var bedre betjent, stedet trengte sitt eget menighetsblad, men ikke 
i den innadvendte formen. Hele lokalmiljøet skulle speiles. Og 
slik har det vært i snart 30 år.

Hver måned
Det var høy utgivelsestakt de første årene. Bare i 1985 kom det 
ut 10 numre – et pr måned! Nærmiljøet hadde fått det nærmeste 

Fjeld, senere Tellefsen.
I svingen ved Ljabru gård hadde søstrene Hauff sin kolonialbu-
tikk. Her var det senere Gudmund Håbesland (Norges skytterkon-
ge i 1960) holdt til. Den fine stien er i dag Hauketosvingen – med 
vakre hus på begge sider.
 Tilbake til fotballspillerne på plassen der kirken vår er, så måtte 
de vente helt til 1952 før Hauketo og Prinsdal fikk sin nye bane. 
Så nå har vi både en vakker kirke og en flott idrettspark – og frem-
deles mange matbutikker, bare andre steder enn før...

TEKST: TORE BURUD

Klokka fem over ni om morgenen den 3. 
oktober 1992 ringte Svein-erik Skibrek og 
fortalte at «Kirken vår har brent i natt»... Selv 
om vi husker godt det triste som hendte, så 
er det altså over 21 år siden.

man kunne komme en lo-
kalavis.
 Den første redaktøren 
var Pål A. Berg. Kongeveien-
redaktørene ble i en årrekke 
tilbudt rimelig leieavtale i me-
nighetens leilighet. Bladet ble 
prioritert med gode ressurser.
 I det første nummeret kun-
ne man lese om oppstarten 
av bladet, om bydelen som 
prøveprosjekt på helse- og so-
sialsektoren, prestens egen spalte, ny barnehageport – og et dryss 
av lokale notiser og tjenestetilbud. Det var etablert en kulturell og 
kirkelig «kongevei» i tillegg til grusveien gjennom skogen. 
 Utgivelser og finansiering har gjennom årene vært så ulendt 
som en gammel vei kan være, men bladet kommer fortsatt som en 
god og gratis lokal puls til alle adresser i menigheten. 
 Det er tid for takk til alle som sender inn tips og stiller opp og 
gir bladet innhold, og til alle som bærer bladet ut! Gratulerer med 
30-årsgangen alle sammen!

TEKST: PER FROGNER
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HYGGETREFFET 
Hauketo-Prinsdal kirke er så mye mer enn 
bare et sted for gudstjenester. Hele uken 
igjennom samles folk – barn, ungdom, voks-
ne i alle aldere til ulike aktiviteter og samlin-
ger. I dag er Kongeveien med på Hyggetref-
fet – og i forkant ser vi et lite tog av godt 
voksne på vei inn i kirken.

Det surrer av forventning
Langsomt samles folket ved dekkede småbord og småpraten 
surrer med «åssen står det til» og «takk for sist!» før Marit Bjerlin 
ønsker oss varmt velkommen. Hun forteller litt om hva som skal 
skje og runder av med å tenne lys for Dalen vår, de syke og de 
som strever, noen som har gått bort og for alles daglige liv. 
Til slutt introduserer hun dagens gjester – Prinsdal seniorkor.

Gladsang med Seniorkoret
18 glade sangere, som ser ut til å kunne det meste utenat, stem-
mer i, mer eller mindre flerstemt under dyktig ledelse av dirigen-
ten Kiss Monn-Iversen. «I dag er det mest norske sanger», forteller 
hun og det nikkes gjenkjennende og nynnes med av og til rundt 
bordene etter hvert som sangene klinger – «Fagert er landet, 
Blåveispiken og Mari du bedåre» for å nevne noen. Koret avslutter 
med «Navnet Jesus blekner aldri» og applausen er varm. Kiss for-
teller at koret ble startet for 14 år siden på initiativ fra Seniorsen-
teret og at det ikke er noen aldersgrense oppad for å være med.

Vårt bord er dekket
I forkant av Hyggetreffet har gode hjelpere laget til mat på kjøk-
kenet, Nå bæres den fram og gjestene lar seg ikke be to ganger til 
det fristende bordet. Det blir raskt kø – enda det er mer enn nok til 
alle. Jeg legger merke til at de som av forskjellige grunner ikke kan 
hjelpe seg selv får velvillig hjelp av de som sitter i nærheten. Kaffe 
og te skjenkes i og det er god tid for prat og nye bekjentskaper.

Lodd gir spenning
I hyggetreffene er det alltid utlodning – ofte innkjøpte blomster 
og gevinster som noen av gjestene har tatt med. Inntekten går til 
å dekke utgiftene og å kjøpe juleblomster til de som trenger en 
oppmuntring. Skal vi dømme etter iveren etter å få kjøpt lodd, så 
er takknemligheten for Hyggetreffet stor. Fem lodd på hver åre og 
det gjelder å sikre seg årer med litt forskjellige bokstaver.

Norsk-engelsk sjarme
Dagens andre gjest er kateket Bradley Long. På sjarmerende 
norsk-engelsk og med tydelig stolthet forteller han om sin engel-
ske bakgrunn før han legger ut om kateketens arbeid. Med bilder 
og plansjer og begeistring for ungdom forteller han om trosopp-
læringen for de opptil 18 år: Hvilepuls, klubb, kurs, lederteam og 
påskeleir – nesten sånn at vi kunne ønske oss unge igjen.

– et sted å ha det hyggelig!
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HYGGETREFFET 

hyggetreff  
med lang historie

Hvordan er det å 
eldes i Prinsdal?

Det har vært Hyggetreff i Hauketo-
Prinsdal kirke i mange år og Konge-
veien tar en prat med lederne Marit 
Bjerlin og Ørjan Frøvik om Hyggetreffet 
og hva det handler om..

Hva vil dere med Hyggetreffet?
Marit, som har vært med i omtrent 10 år, forteller at Hyg-
getreffet har en lang historie – helt fra Diakoniforeningens 
dager. – Vi vil at det skal være hyggelig for de godt voksne 
og andre som kan være hjemme på dagtid – uansett hvil-
ket forhold de har til kirken, faller Ørjan inn. – Det viktig-
ste som skjer ved siden av underholdningen, er muligheten 
for en god prat, bli kjent og bedre kjent med både Gud og 
mennesker. Maten skal være god, underholdningen lokal 
og veksle mellom sang, musikk og fortelling. 

må man være medlem?
Hyggetreffet har ikke noe medlemskap, sier Marit raskt. 
Det er en åpen samling der alle er velkommen og det er 
hyggelig å se at stadig nye finner seg en plass og kommer 
igjen siden. – De som ikke kan komme på egne ben av 
forskjellige grunner, kan vi hente. Det er bare å ta kontakt 
med Marit Bjerlin på telefon 977 38 600 så ordner vi det.

Hvordan ser fremtiden for Hyggetreffet 
ut?
Vi både drømmer om, håper på og arbeider for at flere skal 
finne veien hit, sier Ørjan. Derfor deler vi ut løpesedler 
på Seniorsenteret og forteller om Treffene våre i Konge-
veien. Munn til munn-metoden virker vel best. – Til høsten 
overtar Ørjan ledelsen, tilføyer Marit og Hyggetreffet skal 
fortsette i samme gode ånd – med velkommen til alle!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK 

Kongeveien benytter anledning til å høre med noen av de godt 
voksne på Hyggetreffet, hvordan det er å eldes her ute. Vi stilte 
følgende spørsmål:
1. Hvem er du?
2. Hvordan opplever du Hyggetreffet?
3. Hvordan er det å bli eldre i Prinsdal?

Unni andersen er 79 år, har bodd her ute siden 
1963, arbeidet de siste årene før pensjon i 2000 
på Oslo likningskontor. Hun synes det er godt å 
komme seg ut blant folk og er aktiv som frivillig 
medhjelper i Pensjonistforeningen både her og i 
Oppegård, på Hyggetreffet og på Seniorsenteret. 
     2. Unni synes Hyggetreffet er et veldig hyg-
gelig og godt tiltak med god underholdning. Av 
og til kjenner hun seg litt skuffet over at ikke 

flere finner veien dit.
 3.Unni Andersen kjenner seg sprek og gangfør og har vært 
heldig i livet. Området har nok forandret seg, det er liksom blitt 
travlere og mer fargerikt. Men med gode naboer og noe å holde på 
med, er det godt å bli eldre her ute
 
inger Stubberud og inger-Lill Svendsen 
er nabovenninner fra Seniorboligene. Inger 
har bodd i Prinsdal siden 1953 og har vært 
ansatt i Postverket i 25 år, i Frimerketjenes-
ten. Inger-Lill flyttet til Prinsdal i 2003 og 
har arbeidet som bioingeniør ved Folke-
helseinstituttet og ved. Blodbanken i Oslo. 
Inger-Lill er på Hyggetreffet for første gang, 
mens Inger har vært her flere ganger.
 2. Begge synes at det er trivelig på Hyggetreffet med fint pro-
gram og god tid til prat og å bli kjent med andre.
 3.Både Inger og Inger-Lill synes de bor sentralt og fint på Senior-
senteret og gleder seg over at de bor så nær skogen med gode mu-
ligheter for å gå turer. Inger synes hun klarer seg bra her ute – men 
mye kommer an på helsen. Inger-Lill som er 15 år yngre understre-
ker at en føler seg ikke eldre enn man er inni seg og opplever at de 
som bor i Seniorboligene bryr seg om hverandre. Det gjør godt.

Geir Thorsnæs vokste opp på Lambertseter 
og har bodd her ute siden 1987. Han har i det 
meste av sitt yrkesliv arbeidet med statistikk, 
planlegging og utredningsarbeid i Sentraladmi-
nistrasjonen i Oslo kommune. Han har dessuten 
vært leksikonforfatter i Store norske leksikon 
siden 1970, etter at han ble pensjonist med 
hovedansvar for Sveits og fire norske fylker.
 2. Geir trives på hyggetreffet og synes både 

rammene og opplegget er godt og at programmet er veldig variert. 
 3. Geir synes Prinsdal er ideelt med nærhet til både fjorden 
og skogen og transport i alle retninger. Miljøet er trivelig og han 
merker ikke noen uromomenter. Han har sine gjøremål og vet 
foreløpig ikke helt hva det vil si å bli eldre ettersom helsa er god 
og det er nok oppgaver å ta fatt på. Som pensjonist lever han som 
før og trives ikke minst med å følge opp leksikonartiklene som nå 
er tilgjengelige på internett. 

Så er det slutt for denne gang
Marit tar ordet igjen med glimt fra en tur til Israel – denne 
underlige følelsen å være der det skjedde i de dager, før 
loddtrekning, velsignelse, vel hjem og velkommen neste 
gang – på tur til Sjømannskirken på Bygdøy.
Kongeveiens utsendte går hjem med en god følelse i 
magen – ikke bare på grunn av den gode maten, men også 
fordi dette var et hyggelig sted å se og bli sett.

– et sted å ha det hyggelig!
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hva skjer med 

Løft nærmiljøet

Bildet på denne siden er bare et lite utvalg av 
skrot langs «langtrappa» ved Prinsdalsbakken i 
mai. Ingen vil ha det slik. Sikkert ikke de som 
har kastet fra seg heller. Heldigvis finnes det 
dugnader og ryddefolk! 
 Det er et felles ansvar å gjøre nærmiljøet til 
et godt sted å være. På Tøyen satser de syste-
matisk på det og har etablert kampanjen «Løft 
Tøyen». Vi låner denne gode teksten av dem – 
lett om skrevet til vårt nærmiljø:
 Slå av TVn , gå ut, snakk med naboene. Sitt 
på en benk, nyt solen, smil til noen du ikke 
kjenner, hør fuglene i Grønliåsen, benytt lokale 
kafer og butikker, ta treningsøkta i ballbingen 
på skolen, få andre med på spill og lek, plukk 
opp søppel som noen andre har kastet, snakk 
med postbudet, sett blomster ut på gaten, hold 

Grønliåsen?

No livnar det i lundar – nå søples det i li? I overgangen mellom 
vinter og vår kunne omskrivningen vært passe. tidlig vår avslører 
utrolig mye skrot og søppel fra en lang vinter.

et bakgårdsmarked, snakk om det du liker ved 
Prinsdal, bak mer enn du trenger og del med 
andre, spør om hjelp når du trenger det, hils 
på en hund, pynt opp i vinduene, sett opp 
et fuglebrett, gi bort det du ikke trenger, hyr 
nabo-ungdommer til småjobber, la barna tegne 
med kritt på fortauet, våg å gå ute om kveldene 
og natten, delta på dugnader, følg med i lo-
kalpolitikken, la barna holde basar i gata, støtt 
skolen, hjelp noen uten å vente noe tilbake, 
bland deg om du ser hærverk eller mobbing, 
lær av de som er annerledes enn deg.
 Husk at du og alle andre har noe å gi..!

PER FROGNER 

TEKST FRA TØYENKAMPANJEN.

1. september er det fem år siden Markaloven 
trådte i kraft, men allerede nå ønsker Oslo 
kommune å endre grensen 27 steder. Stort 
sett er det snakk om mindre justeringer, 
men byrådet ønsker også å bytte til seg tre 
større områder innen for Markagrensen – på 
Romsås og i Søndre Nordstrand. Konge-
veien har tatt en prat med Gjermund Ander-
sen i Naturvernforbundet.

mange små endringer
– Vi har ikke uttalt oss formelt, men vi gjør det allerede nå klart 
at de ikke kan gå med på byttehandelen Byrådet legger opp til. 
Dette er en svært dårlig avtale for marka. Vi mener dette er i strid 
med loven, og er noe departementet må stoppe, sier han. 
En rekke mindre justeringer, er også på høring. Blant annet 
skjærer markagrensen gjennom en fotballbane på Bjørndal. Disse 
endringene kan Naturvernforbundet akseptere. – Dette er ikke 
så problematisk, og handler om at markagrensen er trukket tvers 
gjennom et hus eller over en gårdsplass, mener Gjermund. 

Noen store forandringer
– I Østmarka på Lysopp, Fredheim og Stensrudåsens søndre del er 
det lagt opp til større endringer av markagrensa. Her er det snakk 
om at det kan bli plass til 900 småhus. Innenfor disse områdene 
er det kartlagt verdifulle naturverdier, blant annet rik sumpskog. 
Disse områdene ønsker kommunen å få utenfor markagrensa i 
bytte med et annet område i Stensrudåsen. Kommunen har selv 
brukt penger på å registrere disse områdene. 
 – Registrerte naturverdier må ivaretas, sier Andersen, ellers har 
registreringen ingen hensikt. 

Kommunen mer opptatt av bruk enn vern
– Generelt er kommunene mer opptatt av bruk enn av vern. 
Forvaltning av nasjonale naturinteresser må derfor foretas på 
nasjonalt plan, dvs. av Fylkesmannen. Kommunen har foreslått at 
Grønliåsen skal bli en aktivitets sone. Det betyr at det blir mulig-
heter for noen tillempinger innenfor grensen av Grønliåsen.  
 – Dette er en oppmykning av de reglene som gjelder for Marka. 
Nær-friluftslivet er viktig. Vi må ha ekte natur og vi må holde på 
den Markagrensa som er fastsatt, avslutter Gjermund Andersen.  
 – En seier er ikke endelig, den må forsvares hele tiden. 

HELGE VIKEN, HAUKETO FOTO: FOTOVIKEN.NO 

Kilder: Oslo by og Gjermund Andersen Naturvernforbundet Oslo og Akershus
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Har du hørt om påskeleiren for ungdommer på Bjorli? For de 
fleste av ungdommene i Hauketo-Prinsdal menighet (HåPe) er 
Bjorli den største happeningen i året! Leiren arrangeres hvert år i 
palmesøndagshelgen, fra fredag til tirsdag – så også i år.
 Stedet er Bjorliheimen hotell – 6 timers gøyal busstur unna 
som innledning til en flott uke. Dagene har sine faste punkter 
med en frivillig morgensamling, frokost før Ski på skisenteret og 
«henging på hotellet». Etter en god middag, stod Deeper på pro-
grammet med undervisning, gruppearbeid og «Q & A»(questions 
and answers)-samling. Temaet på Bjorli var «Jeg vil takke for ditt 
kors», og vi utforsket «Påskehistorien» med følgende dagstemaer: 
«Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og Første påskedag». 
 Så var det «Afterski», med underholdning, lek og mye latter 
avsluttet med kosemat.
 Det er heller ikke Bjorli uten HvilePuls – en rolig og kort guds-
tjeneste med sang, andakt og bønnevandring som begynner kl 23 
og er tilrettelagt for ungdom. For Maija Bjerke er nok HvilePuls 
«den beste delen av Bjorli. Det var den tiden der man kunne 
slappe av og be sammen. Og jeg syntes det var spesielt koselig 

at vi satt på gulvet, da blir man mer avslappet og det er lettere å 
finne sin indre hvilepuls.» Kveldene ble avsluttet med at kateket 
Bradley leste Bedtime story på engelsk. Som Daniel Frøne sier om 
Bjorli: «Det var gøy å bli bedre kjent med veldig mange nye folk».  
Ikke gå glipp av ungdommenes høydepunkt neste år!

Vil du vite mer: Ta kontakt med Bradley Long via facebook, 
telefon: 23629854 eller e-post: Bradley.Long@oslo.kirken.no

TEKST OG FOTO: UNGDOM

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) for 
Prinsdalsbråten barnehage har laget en 
flott ny gapahuk på ”Hestesletta” ved 
Kongeveien. Den ble bygget på dugnad 
av foreldre i barnehagen tidlig i mai.
 ”Hestesletta” er et populært utflukts-
mål for barnehagen og benyttes året 
rundt. Med den nye gapahuken kan barn 
og voksne bruke sletta i allslags vær og til 
mange aktiviteter. FAU håper at gapahu-
ken blir tatt godt i mot i nærmiljøet og 
den er naturligvis mulig å bruke også for 
for andre, for eksempel på søndags- eller 
ettermiddagsturen.

TEKST OG FOTO: TORKEL SKJæRVEN

Våren er loppemarkedenes tid – i så 
måte er Hauketo og Prinsdal intet 
unntak.
Lørdag og søndag 10. og 11. mai 
holdt Prinsdal skolekorps sitt marked.
Mange gode hjelpere og ivrige 
kjøpere gjorde det til mulighetenes 
marked. Klokken 10 stod mange på 
startstreken: Klar ferdig kjøp!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK
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Ny Gapahuk  
på hestesletta

Skolekorpsets loppemarked!

Prinsdal sangeri har klart det igjen! Sammen 
med Tore Thomassen skapte de en søndags-
kveld i mars, en varm og livsnærkonsert. 
Ikke bare fordi de selv synger bra og gjør 
gode valg, men denne gang ikke minst på 
grunn av Tore Thomassen. Både som solist 
med diverse strengeinstrumenter og i dyktig 
samspill med koret, tok han oss med i et 
allsidig menneskelig univers. Fra opplevel-
ser i 5’te klasse, gjennom bestefars dødsleie 
og protestviser mot verdens elendighet til 
nære kjærlighetssanger og spørsmålet om 
Hvordan vil du ha det? Jeg hørte at det ikke 
bare var meg som gikk beriket hjem!

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK  FOTO: HELGE VIKEN

Varm og livsnær konsert!

Hendt siden sist

Påskeleiren på Bjorli
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OPPSLAGStAVLA
Velkommen  
til pastamesse!
I høst kommer nye pastamesser for liten og 
stor. Det er PASTAMESSE tirsdagene 26/8, 
23/9, 28/10, 25/11. Siste tirsdag i måneden 
bortsett fra i september (pga høstferien).

Velkommen!

HYGGETREFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
Hyggetreff følgende tirsdager høsten 2014 kl 11.30 – 13.30

Tirsdag 9. september, 14. oktober, 11. november og 16. desember
Alltid god underholdning, mat og tid – ta gjerne med en venn!
Klokkeslettet er 11.30-13.30 i menighetssalen.

Utflukt til Bygdøy! 
Onsdag 25. juni drar hyggetreffet til 
sjømannskirken på Bygdøy, der vi 
virkelig får hygget oss med blant annet 
omvisning og god mat!

Påmeldingsfristen er mandag 16. juni, 
og skjer ved Marit Bjerlin tlf. 977 38 
600, eller diakon Ørjan Frøvik tlf. 905 
96 543.

Utflukten koster kr. 200,- per pers, og inkluderer transport, mat 
og omvisning.

TaKK TiL DEG OG DERE 
som har støttet kongeveien siden sist!
Som kanskje mange av våre lesere husker var det en giro innlagt 
i forrige nummer av Kongeveien som en mulighet til å støtte 
utgivelsen av bladet! Mange har brukt den! 

Stor takk til deg som har gitt en frivillig abonnementsgave  
– det har vært til stor oppmuntring og hjelp!

Takk på vegne av Kongeveien!  
Svein-Erik Skibrek (Redaktør)

menighetens halvtime på 
Seniorsenteret
Det er menighetens halvtime 27. august og 24. september kl. 14 
i underetasjen på Seniorsenteret. Velkommen til kaffe, vaffel 
og prat om tro og liv ledet av sokneprest Kjerstin Jensen.

Velkommen!
 

Gamle nummer av kongeveien?
Kongeveien kommer ut i sin trettiende årgang og i alle år har 
bladet vært til glede for mange! Bladet har skiftet redaktører 
flere ganger og den gamle kirken ble påtent i 1992. Sammen 
har dette gjort at gamle nummer av Kongeveien ble borte.

Om du har gamle nummer av Kongeveien som bare har blitt 
liggende, kunne du tenke å gi dem fra deg til et arkiv i Kirken 
vår? Vi henter gjerne om du tar kontakt med redaktør Svein-Erik 
Skibrek – telefon 90936639. TaKK!

KONFiRmaNTTiDEN 
FRamOVER! 
Konfirmantene har vært med på gudstjenester, undervisning og i 
Sjibbolet siden januar. Nå går konfirmanttiden mot sin avslut-
ning. 

JULi  
Tirsdag 8. – lørdag 12.: Tjellholmen sommerleir

aUGUST 
Lørdag 30. kl. 10.30: DEEPER: Gudstjenesteliv og øvelse til 
Samtalegudstjeneste

Søndag 31. kl. 11: Samtalegudstjeneste og foreldremøte

SEPTEmBER 
Torsdag 4. kl. 18-20.30 Fotografering og øvelse til konfirmasjon  

Søndag 21. kl. 11 / 13 KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

Bli med ut på tur

Hei – har du sett vi er ute og går?
AKTIV I 100 er ute på tur hver torsdag kl. 11.00 fra Lerdal.

Vi går på stier og veier gjennom hele bydelen og finner stadig 
nye stier, trapper, småveier og utsiktpunkter. Vi forteller litt fra 
gammel og nyere tid fra steder vi passerer. 

Turene varer i ca. 2 timer + spisepause. Ha med mat, drikke, 
sitteplate og bussbillett om nødvendig. Vi spiser ute ved pent 
vær.  Noen ganger går vi på kafe, ellers har vi noen innespise-
steder vi kan benytte.

Turene går i områdene Holmlia, Hvervenbukta, Prinsdal, 
Grønliåsen, Bjørndal, Mortensrud og litt over til Kolbotn, Ljan 
og Nordstrand. En gang i mnd. har vi en litt lengre tur. 

Siste tur før sommeren er 26/6 og første tur etter ferien er 21/8.

Bli med på tur og ta gjerne med en turvenn!

Hilsen oss turglade Nighat, Geir og turansvarlig Åse Julsvik tlf. 
90741785
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HaUKETO-PRiNSDaL KiRKE inviterer til

BaBYSaNG
Hver tirsdag kl. 11:00–12:00

”La oss gynge lite grann”

for hjemmeværende 
mødre, fedre og besteforeldre 

med små barn fra 0-1,5 år.
Semesteravgift kr 250.-. Drop in kr 40.-

åPeN KAFe med lunsj  
til hyggelige priser etterpå.

Velkommen!

Åpen kafè 
Hver tirsdag kl. 12:00 – 14:30 i Hau-
keto- Prinsdal kirke. 

Her kan man kjøpe en god suppe med 
tilbehør, samt kake eller vaffel til kaffen 
for en rimelig penge. Det er mulighet for 
en god samtale ved bordet hvis du ønsker 
det. Alle er velkommen!

Forsangere i kirken
Er du glad i å synge? 

Bli med som forsanger i kirkens gudstje-
nester. Ta kontakt med Åslaug Hegstad, 
kantor i kirken

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

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL 

møte- og selskaps-
lokaler til leie for inntil 
90 personer. 

Vi har utstyr for projektor, 
PC, mikrofoner og eL-piano. 

Bestilling 965 01 010 til Alia kl 
17 – 21 hverdager.  

Adr: Nedre Prinsdals vei 81

StOR tAKK tIL LiONS!
Styret i Prinsdal Skolekorps takker Lions Club 
Hauketo for støtten som gjorde det  
mulig å kjøpe stortromme i barnestørrelse.

Takk! 
Prinsdal skolekorps
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PRINSDAL 
SKOLEKORPS

Prinsdal skolekorps?
Har du lyst til å bli med i

Synes du musikk er gøy og har lyst 
til å lære mer om rytmer, noter og 
spille et instrument.

Vi har øvelsene våre på Prinsdal skole på mandager.
Rekrutter og aspiranter øver kl 18.00 – 19.00 
Hovedkorpset øver kl 18.00 – 20.30. Alle musikantene 
har eneundervisning på sitt instrument hver uke. 

Vi kan kontaktes på mail:  
post@prinsdalskolekorps.no eller 92612704

Vi går nå mot  
sommeraVslutning 
... for flere av våre aktiviteter som  
Allidrett, Ballidrett og Håndball i Hauketo IF. 
Vi starter opp med disse aktivitetene igjen 
etter sommerferien.  

Fotballgruppa er godt i gang med årets 
sesong og Ballskolen starter opp i uke 
26 som er et populært tilbud for barn på 
barneskolen hvor det blir fokus på fotball, 
badminton, basket m.m.

Vi ønsker alle våre medlemmer i Hauketo 
IF en riktig god sommer så ses vi på nytt 
etter sommerferien. Hvis du ønsker å bli 
medlem eller har noen spørsmål ikke nøl 
med å ta kontakt med oss. 

se våre nettsider for  
mer info om våre tilbud. 
www.hauketoif.no 

HauKeto a-lag  
HJemmeKamPer 2014
PrinsDal Kunstgress
22.05. torsdag 20:15   
Hauketo: skeid 2 
05.06.  torsdag 20:15   
Hauketo: Vålerenga 3 
12.06.  torsdag 20:15   
Hauketo: niH  
07.08.  torsdag 20:15   
Hauketo: teisen  
21.08.  torsdag 20:15   
Hauketo: Bjørndal  
04.09.  torsdag 20:15   
Hauketo: Fagerborg 2 
25.09.  torsdag 20:15   
Hauketo: lindeberg

GRATIS INNGANG – ÅPEN KIOSK  
stØtt Dalens  iDrettsungDom!
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JUNi
Søndag 8. juni kl. 11 (1.pinsedag) 
Høytidsgudstjeneste v/Kjerstin Jensen 
og Åslaug Hegstad. Sang ved Siri Skaret

Mandag 9. juni kl. 11 (2.pinsedag) 
Felleskirkelig pinsefest i Oppsal kirke

Søndag 15. juni kl. 11 
Familiegudstjeneste v/ Kjerstin Jensen 
og Åslaug Hegstad. Prinsdal skolekorps 
deltar

Søndag 22. juni kl. 11 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke  
v/ Kjerstin Jensen

Søndag 29. juni kl. 11 
Sommergudstjeneste i Hauketo-Prins-
dal kirke v/ Svein-Erik Skibrek

JULi
Søndag 6. juli kl. 11 
Fellesgudstjeneste på Ekeberg på Norsk 
misjonsselskaps generalforsamling

Søndag 13. juli kl. 11 
Sommergudstjeneste i Hauketo-Prins-
dal kirke v/ Kjerstin Jensen

Søndag 20. juli kl. 11 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke

Søndag 27. juli kl. 11 
Sommergudstjeneste i Hauketo-Prins-
dal v/ Silje Sørebø

aUGUST
Søndag 3. august kl. 11 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke  
v/ Silje Sørebø

Søndag 10. august kl. 11 
Sommergudstjeneste i Hauketo-Prins-
dal kirke v/ Silje Sørebø

Søndag 17. august kl. 11 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke  
v/ Bendik Vollebæk

Søndag 24. august kl. 11 
Semesteroppstarts-gudstjeneste  
v/Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad. 
Prosjektkor deltar

Søndag 31. august kl. 18 
Samtalegudstjeneste med konfirman-
tene v/ Kjerstin Jensen, Bradley Long og 
Åslaug Hegstad

SEPTEmBER
Søndag 7. september kl. 19.30 
Kveldsmesse

Søndag 14. september kl. 11 
Høsttakkefest. Familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-årsbok

Søndag 21. september kl. 11 og 13 
Konfirmasjon v/ Kjerstin Jensen, Bradley 
Long, Åslaug Hegstad og Sjibbolet

Søndag 28. september kl. 11 
Gudstjeneste med nattverd v/ Svein-Erik 
Skibrek

GUDStJeNeSteR  
i HaUKETO-PRiNSDaL KiRKE

LIVSHJULet
DØPTE
 

23.03.2014 Leon Werner  

 Aasgaard 

23.03.2014 Solveig Selmer  

 Sonderman

30.03.2014 Nikolai Hartmark

30.03.2014 Savanna Andrea  

 Askim Kjærnli

06.04.2014 Isak Skagerlund  

 Vatvedt

06.04.2014 Sarah Olava Njoki  

 Snipstad

20.04.2014 Nikolas Hasund

04.05.2014 Jacob Andreas  

 Haaland

11.05.2014 emma elisabeth  

 Löfstedt

11.05.2014 Sigrid Steinnes  

 Norby

11.05.2014 thea Berg 

 Martinsen

11.05.2014 erling Voldsrud

GRaVLaGTE
 

02.04.2014 Olav Gauksheim

05.04.2014 Mona Lilleberg

20.04.2014 edel Sofie Janger

06.05.2014 tom Aarnæs

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

Temakveld: På leting  
etter håp i hverdagen

ONSDaG 24. SEPT. KL 19.30
i HaUKETO-PRiNSDaL KiRKE

Alle håper vi på noe – på kort eller lengre 
sikt. Men hva er håp og hvor er håpet som 
bærer alle dager?

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

Prost Tore Kopperud og diakon Ørjan 
Frøvik innleder, Åslaug Hegstad  
og Torild Sandøe Møller  
spiller og synger  
og kaffebordet  
er dekket.

HåPet I VåRe LIV – 
HVA OG HVOR DA?

GUDStJeNeSteR  
i ØSTmaRKS KaPELLET

Sportsgudstjenester i Østmarkska-
pellet søndager kl 12. Kafeen er åpen 
på søndagene for servering kl 11-14 

Mandag 9. juni Gyro Sølvsberg

Søndag 15. juni Øystein Larsen
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FOR BaRN
SPRELL LEVENDE SØNDaGS-
SKOLE

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

BaBYSaNG

Sang med små barn fra 0 – 1 ½ år for 
hjemmeværende mødre, fedre og
besteforeldre. Hver tirsdag 11 – 12.

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

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 
Tirsdagene 26. august, 23. september og 
28. oktober og 25. november.

Kontaktperson: Ingrid Louise Mehus, 
mobil 452 76 191, mail: inlm@online.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 

Kontaktperson Segen Araia Tewelde
Tlf.: 97148356 

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.: 94265415 
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: Nikolai Skaslien Olsen,  
nikolai-olsen@hotmail.com, 95284407

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! 

mENiGHETENS HaLVTimE  
PÅ SENiORSENTERET 

Den siste onsdagen i hver måned arran-
gerer vi «menighetens halvtime» på seni-
orsenteret kl. 14.00. Noe å spise, sang og 
prate om det som opptar oss i hverdagen. 
Menighetens halvtime holdes onsdagene 
27. august, 24. september. Velkommen!

Kontaktperson: Kjerstin Jensen,  
kjerstin.jensen@oslo.kirken.no

SamTaLEPaRTNER

Noen å snakke med? 
Diakonen er tilgjengelig som samtale-
partner. Ta kontakt på telefon eller mail. 

Kontaktinfo: Ørjan Frøvik, tlf. 23 62 98 58  
E-post: orjan.frovik@oslo.kirken.no

FASte AKtIVIteteR

Du vil vel være en 
støttespiller i din 
lokale menighet?
Alle som mottar penger regelmessig som 
fast lønn eller pensjon, vet hva det betyr 
for den daglige husholdning. Det er da vi 
kan planlegge både daglig brød og det lille 
ekstra vi trenger for å nå målene vi drøm-
mer om. Sånn er det i Hauketo-Prinsdal 
menighet også. 

I dag minsker myndighetenes bidrag til 
menighetens økonomi, slik at stadig mer av 
utgiftene ved å drive menighet må bæres 
av oss selv. Det har derfor aldri vært vikti-
gere enn nå at de som ønsker en levende 
menighet kommer på banen. Derfor spør 
vi deg:  Vil du være med i Givertjenesten i 
Hauketo-Prinsdal menighet?

Om du sier ja, så kontakt menighetsforval-
ter om et beløp som gjør deg til en glad 
giver. Da er du med på å støtte følgende:

•	 Musikkarbeidet i menigheten som 
Prinsdal Sangeri, Sjibbolet og lønnsmid-
ler til et mulig barnegospelkor.

•	 Ungdomsarbeidet med støtte til 
ungdomsklubb, konfirmantarbeid og 
Hvilepuls.

•		Gudstjenestearbeidet med midler til 
variert musikk i både  gudstjenestene på 
søn- og helligdager, i kveldsmesser og 
pastamesser og i andre arrangementer i 
menigheten. 

•	 Fasiliteter i form av nytt musikk– og 
høyttaleranlegg, fast projektor i kirken, 
teleslyngeanlegg i menighetssalen  – alt 
til det best bedre for alt som foregår her.

Du kan melde deg til givertjenesten ved 
å kontakte menighetsforvalter Charlotte 
Randel – telefon 23628852 
eller e-post: charlotte.randel@oslo.kirken.
no, så får du veiledningen du trenger.
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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
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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

Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdagerVil du  
annonsere

her? 

Kontakt Marit Bjerlin

977 38 600
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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

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

 – Vi skaper glede… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20
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det gode livets  
hemmelighet
For et par år siden var jeg på et foredrag for generasjonen 
60 pluss. Der satt vi, 400 mer eller mindre gråhårede og 
ventet på et foredrag om mosjon. Men det første vi ble 
møtt med, var et spørsmål: «Vet dere hvor alt godt liv 
starter?» 
 Kort tenkepause – Alt godt liv begynner med å takke! 
Takke når du våkner, Takke når du legger deg. Takke for 
det du tross alt har!
 17. mai var jeg på morgensamling på Prinsdal skole og 
et av de fine innslagene var elevrådsleder Karine Johnstad 
Sørfondens tale for dagen. Hun minnet oss på å takke – 
for grunnloven vår, for freden og friheten og det flotte lan-
det vi har. Og med korte historiske glimt ble vi minnet på 
at alt dette var kjempet fram av de som hadde gått foran.
 Her jeg sitter og skriver ble jeg minnet på noen av de 
godt voksne i blant oss som jeg traff på Hyggetreffet. Der 
merket jeg litt av denne takknemligheten – Takk for det vi 
tross alt har.
 Kanskje begynner og fortsetter alt godt liv i Hauketo og 
Prinsdal også med å takke – takke for det vi har sammen 
og er og kan være for og med hverandre!?
 God sommer med godt liv!

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?
en lang arbeidsdag går mot kveld og 
vi møtes i kirken for en liten prat om 
troen og livet.

Elisabeth Langeland har passert de 60 og har tre voksne barn 
som betyr mye for henne. Hun har bodd i Prinsdal siden 1992 og 
trives. Selv er Elisabeth født i India. Foreldrene var misjonærer, hun 
gikk på internatskole og så, med unntak av to perioder i Norge, 
foreldrene et par ganger i året. Først da Elisabeth var 16 år, bosatte 
familien seg fast i Norge. Overgangen ble stor, forteller hun.  – Den 
første tiden passet jeg liksom ikke inn noen steder. Hun utdannet 
seg til lærer, var en tid husmorassistent på Madagaskar og jobber i 
dag på kursavdelingen på et hotell i Oslo.

– Hva betyr troen på Gud i hverdagen?

– Troen på Gud er et fast punkt i hverdagen. Gud kan jeg be om 
hjelp og komme til med alt. Men, tilføyer Elisabeth med et lite smil 
– jeg er flinkest til det når ikke alt er greit. Jeg kjenner meg litt igjen 
i Peter. En gang Jesus spurte disiplene: «Vil også dere gå bort?», så 
svarte Peter, som jeg også gjør: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har 
det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» 

– Men hvordan ble du en kristen?

Elisabeth tenker litt – Jeg ble døpt i India, men selv om jeg i hele 
oppveksten hørte Guds ord, både hjemme, på reise og på inter-
natskolen tok det allikevel lang tid før troen på Gud ble min egen. 
Troen vokste seg liksom fram uten at jeg har noen dag eller år som 
jeg kan si at den virkelig ble min – Troen bare er der, allikevel er 
jeg ikke alltid like sikker på hva det er å tro.

– En troserfaring du vil dele?

– I etterkant ser jeg ofte at ting jeg har bedt for, har lagt seg til rette. 
Samtidig, livet har ikke alltid vært lett. Når jeg i slike tider har fått 
hjelp av en venn som har stilt opp for meg, så har det noe med 
Gud å gjøre. Men jeg husker en dag fra tiden på Madagaskar! – Jeg 
var på gudstjeneste, satt på en benk uten ryggstø i 5 timer. Elisabeth 
smiler – Den flerstemte sangen til Guds ære rullet fram og tilbake 
og jeg følte meg omsluttet av hellighet. Jeg ble inkludert – enda jeg 
ikke forsto språket. Det var stort.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK
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På vei 
mot et 

kaldere 
samfunn?

 Langs 

kongeveien

En dag fikk jeg sms fra en venninne kl. 10.20. Hun var ennå 
i senga. Ikke fordi hun hadde hatt en sen kveld og sovet 
lenge, men fordi hun ikke hadde fått hjelp til å stå opp. 

Hun er avhengig av hjelp av hjemmetjenesten. Det fungerer altså 
så som så. Hun får hjelp, men ikke alltid når og på den måten hun 
trenger den. Dårlig kommunikasjon innad i tjenesten gjør også sitt 
til å øke hennes frustrasjon. Hun har også fått store talevansker, 
og de som kommer har ikke alltid tålmodighet eller tid til å vente 
mens hun skriver på sitt kommunikasjonshjelpemiddel. De har jo 
sine instrukser og tidsrammer å forholde seg til.

Og nettopp dette er et viktig stikkord. Det er lett å skylde på de 
ansatte i hjemmetjenesten, for ”vi ” ville selvsagt ikke opptre slik 
overfor et menneske som trengte vår hjelp? Nei, forhåpentligvis 
ikke. Men som pårørende og venner er ikke vi underlagt instruk-
ser og stramme tidsrammer ovenfra. Det er avsatt et visst antall 
minutter til hver oppgave, uten store muligheter til å utøve skjønn 
og ta personlige hensyn. Og andre oppgaver enn de som er ek-
splisitt nevnt i det enkelte vedtak må for all del ikke utføres. Noen 
rebeller gjør det likevel, med risiko for å få en reprimande og i 
verste fall miste jobben. En av dem tok med seg et brev for å poste 
det, men ba min venninne om ikke å nevne det for noen, for han 
hadde ikke lov til å gjøre det.

Ideen bak hjemmetjenestene var glimrende: de skulle sette men-
nesker som ellers måtte vært på sykehus eller sykehjem i stand til 
å bo hjemme, i sitt kjente miljø. Billigere for kommune eller by-
del, og bedre livskvalitet for den enkelte. Vinn – vinn. Og i beste 
fall kan det faktisk fungere slik.

Men kommunen eller bydelen skal holde sitt budsjett, og det 
er mange gode formål å prioritere mellom. Og grunnen til den 
skremmende overskriften på dette innlegget er at jeg ser en stadig 
økende tendens til at mange tjenester som skal bistå mennesker 
som av en eller annen grunn ikke klarer alt selv, styres etter be-
driftsøkonomiske prinsipper, og er gjenstand for nitide tidsstudier 
og effektivisering. Det er tilsynelatende altfor lett å glemme at det 
er individuelle mennesker det dreier seg om, ikke masseproduk-
sjon av bildeler. Og hvor det handler om mennesker, er det ikke 
alltid mest effektivt å være ”effektiv”. Faktisk er det mest effektive 
å ha ro til å ta den tiden som skal til for å fullføre jobben skikke-
lig. Men denne formen for effektivitet lar seg ikke så lett måle, og 
passer derfor ikke inn i bedriftsøkonomiske systemer. De ansatte i 
disse tjenestene, det være seg sykehus, sykehjem, hjemmetjenes-
ter eller andre, gjør vel som regel så godt de kan, men de oversty-
res ofte av systemet. Ganske mange har uttrykt frustrasjon over at 
de ikke får gjort jobben slik at de kan føle seg tilfreds når de går 
hjem. Og skal man først regne på kostnader, får man også ta med 
kostnadene ved økt sykefravær på grunn av slike frustrasjoner.

Jesus gjorde opprør mot fariseernes sabbatshysteri. Jeg gjør opprør 
mot det økende system- og effektivitetshysteriet i dagens samfunn. 
Heldigvis vet jeg at jeg ikke er alene. Systemene skal være til for 
menneskenes skyld, ikke omvendt.

TEKST: THOR SANDMEL FOTO: HELGE VIKEN

Thor Sandmel (66 år).
Hjelpelærer i matema-
tikk ved UiO, har bodd i 
Prinsdal siden 1981.


