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> Norges morsomste 
kvinne gråter på 
81-bussen

> Slik feirer de jul  
i nytt hjemland

> Han som tok bolig  
i blant oss

Vi ønsker degen velsignet
juletid
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I en vanlig hverdag skifter ting hele tida. Mange opplever at dagene er  
oppstykket, vi rekker ikke alt vi ønsker hverken på arbeidsplassen eller på  
fritida, og skynder oss fra det ene til det andre. Gjennom livet er det også mye 
som er omskiftelig, vi flytter, bytter jobber, skilles, stifter ny familie, reiser – vi 
forholder oss hele tiden til utrolig mange valg. Går vi 100 år tilbake i tid, hadde 
folk flest færre valgmuligheter og livet var nok mindre omskiftelig.

I alt dette som skifter, kunne vi tenke oss at nå er høytidene passé. Budskapet har 
ikke appell lenger, og julepynt passer ikke inn i årets trend. Hva med å droppe ju-
len? Det er likevel en absurd tanke, nettopp fordi vi trenger lange linjer, vi trenger 
tradisjon. Nå er ikke alle tradisjoner av det gode, og noen av dem tar vi oppgjør 
med og forkaster. Tradisjon kan også være negativt ladet hvis man gjør noe «bare 
av tradisjon» – da har vi sluttet å reflektere og gjør ting bare av gammel vane. 

Men julen som tradisjon, den holder seg. Juletradisjonen gir oss stabilitet og 
trygghet, den er overlevert fra slekt til slekt, den skifter ikke. Selve budskapet, at 
Gud ble født i stallen, det er mystisk og gåtefullt, men det skifter ikke, det varer. 
Og denne lange linjen som julefeiringen har, den minner oss om at Gud er evig, 
en trygghet uansett hvordan livet ellers måtte skifte.

Er det blått juletre som er trenden i år? Er glitter ut og furu inn? Jeg prøver å bry 
meg minst mulig, i mitt vindu skal den skakke, gamle nissen få stå. Han sto der i 
fjor og for ti år siden, det er tradisjon!

Velsignet julehøytid, hilsen

Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Hva med å 
droppe julen?
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•	 For juletradisjonene
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Lene kongsVik JoHansen

komiker med 
HudløStHet 

som levebrød
Hun er flere ganger kåret til  

Norges morsomste komiker. Men 

på 81-bussen kan hun felle en tåre  

i skjul, og hun nyter løpeturene  

alene i Grønliåsen. 

 – Jeg har nok gjort min hudløs-

het til levebrød sier, Lene Kongsvik 

Johansen, bosatt på Toppåsen.

Norges morsomste dame vokste opp på Asperud på 
Holmlia, men gikk deler av barneskolen og hele ung-
domsskolen på Prinsdal og Hauketo. Det var på 80-tal-

let før gangbrua på Lerdal var på plass, og hver dag måtte hun gå 
opp det de kalte «dødsbakken» på vei hjem til Asperud. 

 Nå er hun tilbake i strøket, bosatt på Toppåsen med 
mann og datter – og trives bedre nå enn i oppveksten. Og 
hun synes det er bedre her enn i indre Oslo.
 – Det var litt tilfeldig at jeg havnet her igjen, men nå tri-
ves jeg virkelig. Jeg er drabantbyjente, men elsker knauser 
og furutrær, og jeg bor midt blant det! Også er jeg blitt så 

glad i å løpe! Jeg har mye uro i meg, men løping stemmer 
sinnet og jeg synes det er kjempefint i Grønliåsen, der jeg 

beiner rundt alene. Målet var å klare 3-kilometeren uten å dø. Nå 
løper jeg greit 8 km uten å få vondt!
 
Mangfold på radaren
Lene setter også stor pris på mangfoldsmiljøet som er vokst fram 
rundt oss de siste årene. 
 – Ja, virkelig, nikker hun. Jeg trives med «vibben» jeg merker 
det fra mangfoldet. Det er noe «fresht» med å være omgitt av så 
forskjellige folk. Jeg tar det inn på radaren og liker det. Det er helt 
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der. Sånne som har Jesus som idol liksom. Og kanskje noen litt 
mer rocka freake-kristne i mørke klær, og sikkert også en kul 
ungdomsleder som er litt høy på seg selv.
 Hun har selv ingen kristentro, men med sin lille datter har hun 
besøkt Hauketo-Prinsdal kirke og tilbudet om baby-sang. – Det 
var hyggelig! Jeg møtte et åpent og inkluderende miljø.

– Er du som komiker en menneskekjenner, slik en prest eller en 
terapeut kan være det?
 – Jeg vil ikke skryte på meg det, men jeg kjenner at jeg har 
mange antenner ute når jeg er blant folk. Men jeg kan bli sliten av 
folk og da kan jeg til og med bli irritert. Det er nok en hudløshet 
jeg har, som jeg heldigvis har klart å gjøre til levebrød.

– Ser du etter typer når du går rundt i nabolaget også?
 – Jeg lager ikke figurer av «ekte folk». Dalen kan bare puste 
lettet ut, smiler Lene Kongvik Johansen – og drar videre til nytt 

planleggingsmøte med TV-bransjen.

TEKST: PER FROGNER  FOTO: PRIVAT OG SEEFOOD TV

annerledes enn da jeg vokste opp her, da den eneste svarte man-
nen i nabolaget het Roger og var adoptert!
 Det er folkeradaren og menneskeskildringene Lene har hatt 
mest suksess med de siste årene. I flere sesonger med TVNorge-
serien Kongsvik har hun skildret en lang rekke karaktertyper, alle 
spilt av henne selv . Typene er lett kjennelige, morsomme, irrite-
rende, sårbare, brautende – og litt ensomme. Hun får inn mye på 
det hun kaller «radaren»
 – Det er ikke alltid jeg ser etter noe spesielt hos folk rundt 
meg, men det starter gjerne som en slags «kløe». Noe jeg kan 
legge merke til som irriterer eller som ikke blir borte. En stemme, 
en holdning, et kroppspråk. Den alltid sykmeldte læreren «Wen-
che» er en type jeg har levd med lenge. En ganske atal dame som 
er seg selv nok og på en måte gankse ufyselig. Tenårings»baben» 
Kine, og den krevende «tigermammen» Birigitte kan virke ganske 
usympatiske, og jeg har lyst til å utlevere dem, men jeg prøver å 
være dem innenfra og forstå hvordan de har det. En iskald ytre 
utleveringer ville ikke vært like morsomt. En forutsetning for alle 
mine typer er det alle mennesker kan kjenne igjen: Alle sliter med 
noe, og det er helt OK. Selv om alle jager etter lykke, stikker det 
ofte noe under.
 
Sipper på bussen 
Komikeren Lene snakker begeistret om den lokal 81-bussen, der 
hun selv ofte kan gjemme seg litt bort og ta ut litt sårbarhet. – 
Det er deilig å ta bussen inn og ut til byen. Jeg har behov for å 
skjule meg litt, og det kan jeg gjøre ved et 
bussvindu. Der faller jeg til ro, ser utover 
den flotte fjorden, hører på musikk og 
sipper litt. Jeg gråter ut litt følelser fra 
det øyet som vender ut mot sjøen, så 
ingen ser det. Jeg har hatt mange sterke 
opplevelser på bussen. Nesten hellige 
stunder, smiler hun.
 
– Hvis du skulle laget noen typer i en 
«Kongsvik kirke» – hvem hadde vi møtt 
der?
 Lene ler av et vanskelig spørs-
mål. Hun er sjelden i kirken, men 
var i en periode med i ten-
singkoret Sjibbolet i ungdoms-
tida. Det er de bildene som 
kommer først...
 – Det hadde i hvert fall 
vært en gjeng med søte, 
unge veldig glade jenter 

>

•	 Komiker og skuespiller 
•	 TV-serier: Kongsvik ungdomsskole, Kongsvik  

videregående skole, Costa del Kongsvik 
•	 Mottatt fire Komipriser, bla «Årets morsomste»  

i 2011 og 2013 
•	 Standup-forestillinger «Lene for president»  

og aktuell med «110% lykkelig» på Latter 
•	 Kjent fra «Asbjørnsen og Joh.» og  

«Sjel og showtime»

> lene Kongvik johansen

>>   det var litt tilfeldig at jeg 
havnet her igjen, men nå trives 
jeg virkelig. Jeg er drabantby-
jente, men elsker knauser og  
furutrær, og jeg bor midt blant det!
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Norsk jul har mange tradisjoner – både lokalt og  
nasjonalt – og den leves forskjellig i de ulike hjem. Men 
hvordan opplever og lever våre nye landsmenn julen? 

For å bli kjent med det, inviterte 
vi Amina, Ayan, Erlinda, Jagdish 
og Araia til en prat om jul og 

julefeiring og var på besøk hos Mansha og 
Amna for det samme. Alle har røtter i land 
utenfor Europa, men har bodd i Norge i 
mange år.

juletider under fjerne  
himmelstrøk
 – Opplevelsene er selvsagt forskjellige. 
Erlinda som er katolikk fra Filippinene, 
det eneste kristne land i Asia, forteller 
at hun vokste opp med at julestemning 
merkes fra sent i september. Da begynner 
shoppingsentrene med julepynt og har 
julesanger på radioen. Men den religiøse 

feiringen av Jesu fødsel begynner med 
nattgudstjenester i den katolske kirke 9 
netter fram til natten til 25. desember. 
 Araia fra Eritrea er vokst opp med å 
feire ortodoks jul med 6. januar som den 
store høytidsdagen. Han forbinder julefei-
ringen mest med at de alltid fikk nye klær 
til jul. I India der Jagdish, som er sikh, 
kommer fra, så hun at de kristne arbeider-
ne til faren var veldig spente ved juletider 
og gledet seg til feiringen. Selv fikk hun 
også skolefri dagen da de feiret jul. Amina 
og Ayan, mor og datter, muslimer fra 
Somaliland som er nabolandet til Somalia, 
visste ingenting om kristendom og jul fra 
hjemlandet. >

jul i nytt HJemLand
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Fra kjent til ukjent
 – For Amina og Ayan (18 år) var julen 
helt ukjent da de kom til Norge, men 
Ayan forteller at hun ble kjent med julen 
i barnehagen og at hun har vært på guds-
tjeneste en gang. Til vanlig var hun med 
på skolens alternative julemarkeringer. 
 For Erlinda og Araia var ikke feiringen 
av jul noe nytt, men de var ikke vant til 
at den store feiringen av Jesu fødsel for 
folk flest foregikk på julaften. For Erlinda 
var julefeiringen i Norge kortere og hun 
var vant med 25. desember som den 
store høytidsdagen. Også for Araia ble 
tidspunktet annerledes. Hans første møte 
med norsk jul var julebordet på job-
ben. Jagdish kom til Norge i slutten av 
desember, opplevde at byen var veldig 
pyntet, men hadde aldri sett et juletre før 
og heller ikke hørt om julegrøt. – Den 
gang kjente jeg ingen som feiret jul og vi 
feiret ikke, forteller hun, men da jeg ble 
kjent med noen kristne spurte jeg hva de 
gjorde.

Nye tradisjoner tar form
 – Jagdish er først frampå: – Barna mine 
ble kjent med julen i barnehagen og jeg 
tenkte hvorfor ikke? Siden vi er sikher, 
feirer vi ikke Jesus, men vår familie har 
juletre, bruker julegrøt og julemat med 
indisk preg. Jeg ønsket å gi barna mine 

erfaring av norsk og kristen jul så de fikk 
være med barnehagen og skolen i kirken 
og vi gir gaver. Erlinda, som ble gift norsk, 
feirer jul med kirkegang og fest, men har 
alltid den filippinske retten pansit. Dessu-
ten lager hun minst 7 slag riskaker som 
desserter. Den ortodokse julefeiringen 
er over for Araia. Han feirer tradisjonell 
norsk jul med sin familie, kirkegang og 
mat med både norsk og eritreisk preg, 
men ringer alltid til mor i Eritrea 6. januar. 
Våre muslimske naboer lar julen være 
som dager flest. Id-festen etter fasten er 
deres store religiøse høytid og Jesus feires 
ikke. Av og til har de en adventskalender 
med sjokolade og Ayan gir julegaver til de 
hun får noen av selv. Men alle vi som var 
sammen gjør som både nye og heim-
fødte nordmenn flest – gleder oss over 
alle fridagene og mulighetene til å være 
sammen med venner og familie.

Mansha og Amina
er muslimer og går i moskeen. Vi møt-
tes noen dager senere i deres hjem i 
Prinsdal der de har bodd siden 1987. 
Mansha forteller at han bodde hos en 
kristen familie i Drammen fra han var 9 
år. Dermed ble han med familien i kirken 
både julaften og andre dager og tok del i 
deres julefeiring hjemme – dog med mat 
som også var tilpasset ham som muslim. 

Amina kom til Norge som voksen og ble 
overrasket over hvor lenge julefeiringen 
varte – den muslimske Id-feiringen varer 
bare 3 dager.
 Etter hvert som han og Amina fikk 
barn, ble også de med til Drammen for 
å feire jul på tradisjonell norsk vis med 
både gang rundt juletreet, julesanger og 
kirkegang. 

Sin egen tradisjon
 – Mansha og Amina forteller – at etter 
hvert som barna (de har 4 voksne barn) 
vokste til, laget de sin egen juletradisjon 
hjemme. De pynter huset med juleblom-
ster og spiser julegrøt med mandel på 
julaften. Barna kjøper gaver og vi har et 
kveldsmåltid med god pakistansk mat. 
Vi kjenner Jesus som profet, men feirer 
ham ikke. I juletiden gjør vi som de fleste 
andre – bruker dagene til å være mye 
sammen med både familie og venner.

Mye er forskjellig
Etter samtalene blir jeg sittende i ettertan-
ke. Våre nye landsmenn, lik nordmenn 
flest, markerer julen med respekt, både 
for sitt religiøse ståsted og med en blan-
ding av ulike tradisjoner – noen feirer 
Jesus, andre skaper høytid med tradisjo-
nene rundt. Men alle lar i feiringen, i den 
grad noe feires, noe som har med røtter å 
gjøre, blandes med smaken av tradisjoner 
der de bor. Det gjør også vi hjemme hos 
oss, sier Liv Berit. Der hører kirkegang 
med, vi leser juleevangeliet ved bordet, 
har en blanding av østlandsk og bergensk 
julefeiring og gleder oss samtidig over 
fridagene og mulighetene til samvær med 
familie og venner. 

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK | FOTO: MATHILDE 

THUE, FOTOVIKEN.NO OG SVEIN-ERIK SKIBREK

>

Våre nye landsmenn, lik nordmenn 
flest, markerer julen med respekt, 
både for sitt religiøse ståsted og 
med en blanding av ulike tradisjoner.

>>
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Tusenvis av barn, ungdom og voksne – går 
eller har gått i korps. Og i sporene av det 
har utrolig mange opplevd at det som be-
gynte som usikre og skjærende toner som 
aspirant, ble til vakker musikk til glede for 
både liten og stor. 

Og mange har tatt med seg kunnskapen fra korps videre 
i livet, en og annen som profesjonell musiker, de 
fleste på hobbybasis. Her er historien til en av dem.

Skolekorps siden 1955
Prinsdal skolekorps ble stiftet i 1955 og tilbyr i dag skolens 
elever til å bli med i musikkens verden gjennom korpset. Og i 
den invitasjonen ligger opplæring i både noter og det å spille et 
instrument, men også samspill og sosialt fellesskap med andre på 
øvelser, konserter og turer. I siste nummer av Kongeveien fortalte 
Anne-Lisbeth Østenheden om alle de som i nyere tid hadde gått 
videre i Hans majestet Kongens gardemusikk – blant andre om 
Anne Persson og hennes historie. Vi sa at Ivar Bergundhaugen var 
den første – men det var en som var ute året før – nemlig Trygve 
Bjørnstad og her er hans historie:

trygve med trombonen
Trygve begynte i korpset høsten 1981, og han var der helt til han 
"falt for aldersgrensen". Han begynte på eufonium (baryton), men 
da korpset skulle starte med storband fikk han beskjed av dirigen-
ten Bjørn Morten Kjærnes at han måtte lære seg trombone. Det 
var ikke bruk for eufonium i storband. Trygve tok den utfordrin-
gen, og har siden spilt begge instrumenter. 

en god inngang tiL musikkens Verden

•	 Ønsker du kontakt med Prinsdal skolekorps for spørsmål: 
Møt på øvelsen mandager kl. 18 eller send epost  
leder@prinsdalskolekorps.no eller tlf. 92612704

> øNSKeR du KONtAKt?

 Etter videregående skole gikk han på musikklinjen på Agder 
Folkehøgskole. 
 Han skulle så i militæret og ønsket seg til Gardemusikken. 
Der ble han spurt om han ville spille trombone. Det gjorde han – 
både i korpset og i Gardens storband. Det ble mange spennende 
oppdrag i den tiden – bl.a. var han med på 50-årsmarkeringen for 
invasjonen i Normandie. 
 Etter militærtjenesten var det noen år med studier og lite spil-
ling, men så ble Trygve spurt av Bjørn Morten Kjærnes om han ville 
begynne i korps igjen. Da begynte han i Romsås Janitsjar der han 
fortsatt er med og har stor glede av musikken.

Musikk skaper glede på alle plan
Alle som har sett aspirantene blåse eller tromme i vei har sett hva 
det gjør med dem og merket hva det gjør med oss. Samtidig aner 
kanskje du som meg at det går en vei fra musikkglede og lyst i de 
første tonene til musikk som kan bety noe for resten av livet.
 Å begynne i voksen alder kan være tungt – men å begynne i det 
små, når kroppen er ung i tanken og frimodig på å skape, er enklere. 
Så hvorfor ikke unne ditt barn å få lære seg å spille et instrument – 
gjerne i korps – det som er en god inngang til musikkens verden?

TEKST I SAMARBEID MED ANNE-LISBETH ØSTENHEDEN OG EVA BJØRNSTAD 

FOTO: PRIVAT 

SKOleKORPSet
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De fleste har hørt om Lions, men vet ikke så  
mye om dem utover at de støtter gode formål. 
For å finne ut mer har Kongeveien snakket med 
«Løvenes konge» – Tom Thoresen, entusiastisk 
leder i Hauketo Lions Club. Les mer og bli klokere!

– Kan du si noe om bakgrunnen til Lions?
 – Lions ble startet av noen forretningsforbindelser i USA for 
snart 100 år siden. Siden har Lions spredd seg til svært mange 
land. Målet er å hjelpe mennesker som av ulike grunner har 
behov for støtte – det kan være eldre, funksjonshemmede, barn, 
unge og folk i katastrofeområder. Globalt er vi kanskje spesielt 
kjent for arbeidet for blinde og svaksynte, og driver en rekke 
øyeklinikker i utviklingsland. 

– Ligger det noe spesielt politisk eller religiøst syn bak?
 – Nei, og der er vi helt klare: Lions er nøytral i forhold til politikk 
og religion. Vi ønsker rett og slett å hjelpe de som trenger hjelp. 

– Hvem er Hauketo Lions Club?
 – Vi er nå rundt 20 medlemmer, stort sett menn litt opp i årene. 
Vi møtes på Vellet den andre mandagen hver måned, til med-
lemsmøte og litt hygge med smørbrød og prat etterpå. På møtene 
diskuterer vi hvem vi skal støtte og hvordan vi skal arbeide for å 
samle inn midler. Vi har også inviterte foredragsholdere, eller vi 
drar på besøk til interessante steder. Jeg kan bare snakke for meg 
selv, men jeg tror folk er med i Lions av to hovedgrunner. Det ene 

er at de vil hjelpe andre, og de ser at støtten gjør en forskjell. Det 
andre er det sosiale – hyggelige treff med lokale folk. 

– Lions oppfattes kanskje litt som en «gutteklubb»?
 – Ja, vi er jo stort sett menn, både i Lions generelt og her på 
Hauketo. Klubben er imidlertid åpen for begge kjønn, og vi vil 
gjerne ha flere medlemmer, både kvinner og menn! Jeg har sett 
eksempler på hvordan flere kvinner i klubben virkelig har vitalisert 
klubbene. Det hadde vært flott om det også skjedde på Hauketo. 

– Hvem støtter dere lokalt?
 – Å, det er for mange til å nevne alle, men jeg kan gi noen 
eksempler: Vi har støttet ny fane for Prinsdal skole, juletrær ved 
Vellet, orgelkrakk og lerret i kirken, reiser for folk på Sponstuvei-
en bosenter, aktiviteter på Kantarellen og Prinsdal eldresenter, nye 
kart for orienteringsgruppa og hjertestarter i Hauketo IF, instru-
menter til korpset og hvite busser-turer for ungdomsskoleelever. 
Vi er også med på tiltak mer generelt i Oslo, slik som utkjøring av 
ved om vinteren til de som trenger det. Vi er åpne for å støtte et 
bredt spekter av gode lokale formål. Gi oss en god begrunnelse i 
en skriftlig søknad!

liONS  
– hvem, hva, hvorfor?

Lions er nøytral i forhold til politikk og religion.  
Vi ønsker rett og slett å hjelpe de som trenger hjelp. >>
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– Dette må jo koste mye penger. Hvordan skaffer dere midler  
til veie?
 – Vi har to lokale tiltak. Det ene er å selge sekker med strøsin-
gel til bensinstasjoner. Vi kjøper inn billig singel og står selv for 
arbeidet med å fylle sekker og kjøre ut. Den andre inntektskilden 
er å kjøre rundt til bedrifter og samle inn tomme tonerkassetter fra 
skrivere, som kan gjenvinnes. Alt vi tjener fra dette, blir delt ut til 
lokale formål. 

– I tillegg er dere også med på noen nasjonale aksjoner?
 – Ja, vi har den årlige tulipanaksjonen i april. Her selger vi 
buketter med tulipaner, til en pris folk bestemmer selv! Og i 
begynnelse av februar skal vi ha en stor Røde Fjær-aksjon, som 
også er TV-aksjon. Lokalt vil vi stå med bøsser på ICA og Kiwi, 
og gjerne også gå litt rundt. Inntektene fra disse aksjonene går til 
Lions-programmet «Det er mitt valg». Mottoet for programmet er: 
"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne". 

– Det høres jo lurt ut, men hvordan får dere til det i praksis?
 – Lions har en stiftelse med folk som reiser rundt og lærer opp 
ansatte i barnehager og skoler til forebyggende og holdnings-
skapende arbeid. Programmet fokuserer spesielt på å bekjempe 
mobbing, rusmiddelbruk, vold og overgrep. Våre folk skal snart ha 
en slik opplæringsdag med lærere på Toppåsen skole, og besøker 
gjerne flere. Kongeveien takker Tom for en hyggelig prat! 

INTERVJU OG FOTO: KNUT G. SANDAL

•	 Hvis du er interessert i å bli med i Hauketo Lions, eller vil 
ha mer informasjon, kan du kontakte Tom Thoresen på tlf 
928 13 111 eller epost tom.thoresen@netcom.no

> eR du iNteReSSeRt? 

Velkommen til Hauketo IF
Har du lyst til å drive med idrett har vi bordtennis, fotball, håndball, innebandy, orientering 
og allidrett for de minste fra 4 år. Nytt for i år kan vi også tilby landhocky. Hauketo IF 
er en breddeklubb som har plass for alle. Ta gjerne kontakt med oss for mer info:

Idrett: Kontaktperson: Telefon: Mail:
Bordtennis Cecilie Svarød 97 65 28 29 cecilie.svarod@gmail.com
Fotball Knut Nordam 94 48 68 56 knordam@online.no
Håndball Anniken Carlsson 41 55 42 92 anniken.carlsson@atea.no
Innebandy Geir Sand-Strand 47 17 91 10 sandstrand@vikenfiber.no
Landhocky Shahzad Ali 45 46 18 80 shahztikatika@gmail.com 
Orientering Ove Martinsen 92 84 09 30 ove.m@lc.no
Allidretten Marcus Løfstedt 41 43 07 92 marcus.lofstedt@dnb.no

For mer informasjon om Hauketo IF: www.hauketoif.no
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En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!

T: V. 1: AMERIKANSK 1855/V. 2-3: EYVIND SKEIE 1979. 

O: V. 1: AGNES LANDMARK (D. 1959). M: WILLIAM J. KIRKPATRICK 1895

NORSK SALMEBOK NR 56

En av de flotteste salmene 
vi har – Deilig er jorden – 
avsluttes med et skikkelig 
punktum: «Oss er en evig 
Frelser født».
Oss, er ikke det deg og 
meg og oss alle?

I sin gjendiktning av san-
gen «Away in a Manger» 
har dikterpresten Eyvind 
Skeie satt ord på hva noe 
av dette betyr i salmen 
«En krybbe var vuggen».

Født til jORdeN
– ogsÅ For oss
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norsk  
salmebok 2013

sponstuVeien

Salmeboka skal synges  
minutt for minutt på tV
Fra fredag 28. november til søndag 30. 
november har du og jeg en kjempemulig-
het til både å synge med og bli kjent med 
skattene i vår nye salmebok. Da får vi 
være med på at kjente og ukjente kor og 
sangere fra hele landet, gjennom direkte 
TV, synger seg gjennom Norsk salmebok 
fra nr. 1 til nr. 899.
 – Salmene er Norges kulturelle arv, og 
har vært sunget i generasjoner. NRK øn-

sker med prosjektet også å vise fram bred-
den i Kultur-Norge, det er stor koraktivitet 
i både byer og grender. Når det gjelder 
salmene så betyr de mye for folk. Dette 
ser vi derfor fram til, sier kringkastingssjef 
Thor-Gjermund Eriksen.
 Så gå ikke glipp av den enestående 
muligheten til både lytte, se og synge med 
i kjente og kjære salmer og i nye som 
kanskje vil bli det!

k
ong

eveiens lokalhistoriske «hjørne«

norsk  
salmebok 2013

    

Bildet over viser det gamle, koselige huset, som 
fram til begynnelsen av nitten-syttiårene, lå kloss 
inntil krysset Sponstuveien – Høydalsveien.
 Henrik og Martha Mathisen bodde her. Huset 
var nok bygd ca 1920 da mange andre «Prinsdals-
tomter» også ble bebygget. 
 Lenge før dette fant man rester av grunnmuren 
til en gammel stue. Her skal man ha laget spon 
til så vel taktekking som fiskekurver. Stua ble 
derfor kalt Sponstua. Derav navnet Sponstuveien. 
 I gamle dager gikk veien over bekken på en 
bro akkurat her. Helt ferdig var Sponstuveien i 
1928. For ordens skyld nevner jeg at Nedre Prins-
dalsvei fra Hauketo via Lerdal sto ferdig i 1932.

TORE BURUD

Slik ser det ut her i dag, og det er 
Britt og Roy Mathisen som bor her.
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Asle Andresen
Grønliåsen er en 
perle, også i førjuls-
tiden, og vi benytter 
oss mye av den. Vi 
lager bål og går på ski 
om forholdene tillater 
det. Samtidig setter 
vi pris på de åpne 
arrangementene som 
er, og prøver å få med 
oss disse. 

Philip teigen jansrud (5 år)
Jeg gleder meg til julenissen kommer. 

Også liker jeg å 
hjelpe andre til 
jul, og egentlig 
hele året. Hvis 
noen barn i bar-
nehagen gråter, 
så prøver jeg å 
muntre dem opp 
ved å si mor-
somme ting.
 

øivind Merlid
Vi prøver å være 
ekstra mye med 
barn og barnebarn 
i førjulstiden. Det 
er både koselig 
og viktig. Første 
søndag i advent 
starter vi med pep-
perkakebaking og 
julegrøt. Dette er også en fin tid å ta med 
barnebarna ute i skogen.

TEKST OG FOTO:  

KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD

Anne lindahn
Det viktigste jeg 
gjør er å pynte 
vinduene mine i 
Nedre Prinsdalsvei 
19B. Det er noe jeg 
gleder meg til hvert 
år, jul etter jul, og 
som jeg er veldig 
stolt av. Jeg tror jeg 
har dalens hyg-
geligste julevindu. 
Det er bare å titte 
inn når man kjører forbi og se selv. 

Maria t. lindal
Jeg setter stor pris 
på alle julearrange-
mentene i Dalen, 
blant annet julegr-
antenning ved velet, 
julemesser og jule-
konsert i kirka. Det 
er fine møteplasser 
som anbefales, og 
det er viktige tradi-
sjoner i Dalen som 
jeg håper fortsetter i 
mange, mange år. 

isabel Paris Georgieva (4 år)
Pappa kler seg ut som en julenisse og 
prøver å late som at han er julenissen. 
En gang dro storesøs-
ter i barten, og da så 
vi pappa. I år skal jeg 
skrive brev til den ekte 
julenissen, der jeg sier 
at jeg har vært snill 
og spør om jeg kan få 
oppfylt noen av gave-
ønskene mine. 

Petya Georgieva
Vi pynter huset med masse lys, for å lyse 
opp i vintermørket. Jeg synes det er fint å 
kombinere bulgarske og norske jule-
tradisjoner, så barna våre får et forhold 
til begge 
deler. En 
tradisjon fra 
hjemlandet 
er å ha så 
mange som 
tretten retter 
på bordet på 
julaften.

 
 

Saman (7 år) og Rehan Sied
Vi er muslimer, så vi feirer ikke jul, men 
bruker allikevel denne tiden til å gjøre 
fine ting sammen i familien. Familien er 
også inspirert av norske julegavetradisjo-
ner når vi gir hverandre gaver ved eid, 
slutten på fastemåneden ramadan.

Hva er det  
hyggeligste du gjør

i førjulstiden, enten hjemme eller i Dalen?

Våre forberedelser og forventninger til advents- og juletiden er mangfoldig. 
Kongeveien spurte noen på Prinsdalsenter hva de hygget seg med i denne 
tiden. Nedenfor møter du et knippe av gode opplevelser. 
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Og Ordet ble menneske 
  og tok bolig iblant oss  
 og vi såhans herlighet 
     (Johannesevangeliet 1,14)
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en menighetsrådsleder med dype røtter 
Helge Fjeldstad er 59 år, har bodd i Prinsdal siden 1979, er gift 
med Anne, har 4 barn, 5 barnebarn og jobber i dag som gravferds-
konsulent etter å ha vært lærer i ungdomsskolen i 30 år. Han har 

hatt mange oppgaver i menigheten og er altså valgt som menighets-
rådsleder i sin tredje periode. 
 – Jeg angrer overhodet ikke på at jeg sa ja til å stille til valg, 
tilføyer han – det har vært både utfordrende og meningsfullt.

Mange gleder og store utfordringer
Når jeg spør hva som har vært den største gleden og er den største 
utfordringen som leder, blir det stille en stund. 
 – De største gledene for meg har vært at vi fikk til at Kjerstin 
Jensen ble vår nye sokneprest og at Svein-Erik Skibrek stilte seg til 
rådighet som fungerende sokneprest i en mellomperiode. Den stør-
ste utfordringen handler om å finne svar på hva som hindrer folk i 
å komme til kirken og samtidig å finne hva slags møteplasser som 
kan være med på å rive stengslene ned. 

ungdommelige forbilder
Helge er både stolt over og glad i ungdommen og mener at det 
som foregår i ungdomsarbeidet på mange måter er forbilde i det å 
bygge en åpen kirke. De møter hverandre slik de er, hjelper hver-

Fra venstre:  Manuela Marina dos Santos Andersen, Kjerstin jensen,  
Kari tellefsen, ellen Birgitte Strandenæs, ellen Sunniva Aasen Helgesen, 
Charlotte Randel og Helge Fjeldstad.

Menighetsrådslederen

Menighetsrådslederen velges årlig 
innad i menighetsrådet og har ved 
siden av å være med i planlegging av 
møtene gjennom AU, til oppgave å 
lede møtene og ta del i utviklingen av 
menigheten i samarbeid med prest, 
øvrige stab og resten av menighetsrå-
det. Helge Fjeldstad har sittet i rådet i 
omtrent 3 år – men hvem er han?

Leder for en menighet med mange utfordringer og store drømmer
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andre til fellesskap og gjør ting sammen. 
 – Ungdomsgudstjenesten Hvilepuls både åpner opp og er 
inkluderende for alle. Vi er nok på flere måter en åpen menighet, 
men de voksne har så mange andre ting – hvordan skal vi skape 
engasjement for dem slik ungdommen gjør?

Noe for folk i alle aldre
 – Samtidig, Helge tenker videre – har vi babysang for de minste, 
søndagsskole de fleste søndager, pastamesse for barn og familier, 
både hyggetreff og bibelgrupper, temakvelder, gudstjenester og 
kveldsmesser. De siste er en annerledes gudstjeneste på kveldstid 
der vi får brukt flere sanser enn i de vanlige gudstjenestene. Dessu-
ten står kirken til rådighet for både dåp, konfirmasjon, gravferd og 
bryllup og har et strålende kor i Prinsdal sangeri.

Å leve livet mens vi har det
 – Troen har alltid fulgt meg, forteller Helge, men i møtet med 
jobben i begravelsesbyrået, har jeg sett hvor viktig det er å leve livet 
mens vi har det. Samtidig går det mer og mer opp for meg at å tro 

på Jesus har stor betydning i det daglige og håpet om det evige liv 
bærer meg liksom videre. 
 – Jeg opplever å få hjelp av en som er større enn meg selv. Det 
merket jeg særlig den gang jeg fikk hjerteinfarkt, men også i det å 
skifte yrke fra lærer til gravferdskonsulent.

drømmer for Hauketo-Prinsdal menighet
 – Menighetsrådet og jeg har en felles drøm om å være en kirke 
for vår tid. Vi drømmer om en kirke som er i bruk alle ukas dager 
og som møter alle typer mennesker i ulike livssituasjoner med en 
åpen, lyttende og inkluderende holdning. Dessuten, smiler Helge, 
ønsker vi at kirken skal være en møteplass for hele lokalsamfunnet. 
De som søker til kirken skal møte mennesker som bryr seg og har 
omsorg og varme – enten det handler om sorg og glede, tro, håp 
eller kjærlighet.
 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Vi vil gjerne være en kirke for vår tid. Vi drømmer om 
og arbeider for en kirke som er i bruk alle ukas dager og 
som møter alle typer mennesker i ulike livssituasjoner. 

>>

Menighetsrådslederen
Leder for en menighet med mange utfordringer og store drømmer
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På en samling på Hafjell ble jeg 
intervjuet av en journalist fra Lille-
hammer by-avis om Funkis. At alle 

som var med der har et handicap som vi 
mer eller mindre sliter med. – Jeg har bare 
amputert en legg etter en trafikkulykke, sa 
jeg – og bruker en protese i stedet for den 
leggen som ikke er der lenger. Plutse-
lig spurte journalisten: «Hvorfor er dette 
viktig for deg?» 
 Det var ikke lett å forklare dette i en 
håndvending. Jeg fortalte om de 17-18 
operasjonene jeg hadde vært igjennom og 
om det halve året på sykehus. Jeg tegnet 
opp en tidslinje for å huske rekkefølgen 
tilbake til livet. Jeg fortalte også at jeg før 
ulykken, hadde gått Birken og Grenaderen 
og hadde kjørt på ski i Chamonix. – Det er 
godt å være med i Funkis og bli akseptert 
både for den man er og det vi sliter med. 
Vi hjelper hverandre så godt vi kan. 
 Det ble en lang forklaring, men da jeg 
var ferdig følte jeg at jeg ikke hadde lyktes. 
Dette handlet om motivasjon og trivsel, og 
å gjøre noe sammen med andre. Journa-
listens spørsmål ble liggende og gnage i 
underbevisstheten min. I bildeteksten til 
artikkelen sto det: «Helge Viken har funnet 
ny livsglede gjennom snowboard.» Det var 
en god beskrivelse.
 Men hvorfor dette var viktig for meg, 
det var det vanskelig å finne de rette  

ordene til. For meg var det innlysende. 
Men hvilke brikker var det som måtte på 
plass for å få denne livsgleden? 
 Jeg hadde en drøm om å delta i NM i 
alpint – riktig nok for brannfolk – men NM 
er NM. Jeg var usikker til det siste, men jeg 
kom meg igjennom løypa med et fall og 
uten å skade meg. Målet var nådd! Da jeg 
tok heisen opp igjen, må jeg innrømme at 
jeg gråt en tåre et øyeblikk av bare glede og 
lykke. Det var kanskje dette som handlet om 
livsglede og lykke? Men hvordan skulle det 
forklares? Hvordan hadde jeg kommet dit? 
 Noe av svaret på journalistens spørs-
mål fant jeg i en artikkel: «Lykkereisen 
går i zikkzakk» I artikkelen sto det at man 

skulle sette seg mål, lage en handlings-
plan, være fysisk aktiv, lære nye ting, ha 
gode relasjoner, gjøre gode gjerninger og 
være oppmerksom. Lykkereisen må kjøres 
i sikksakk mellom engasjement og tilfreds-
het. Man kan ikke være på topp hele ti-
den. Man må ned for å komme opp igjen. 
For meg hadde brikkene falt på plass av 
seg selv. 
 Journalisten hadde rett. Jeg hadde fun-
net ny livsglede gjennom snowboard, og 
jeg hadde gått fra nybegynner til NM på 
ett år. Nå gleder jeg meg til neste sesong. 

HELGE VIKEN (TIDLIGERE BRANNMANN)

HAUKETO, OSLO

I en alder av 55 år begynte jeg å kjøre snowboard. Den første turen var 
10-20 meter. Jeg skrenset ned barnebakken mens en instruktør holdt meg 
i begge hendene. Så meldte jeg meg inn i en klubb som heter Funkis. 

Livsglede og lykke? 
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OPPSLAGSTAVLA
Velkommen  
til pastamesse!
Det er PASTAMESSE for liten og stor: 25. 
november, 27.januar, 24.februar, 24.mars, 
28.april og 26.mai

Velkommen!
 

 
 

6.-7. desember blir alle 10-12-åringer invitert til å overnatte i 
kirken. Vi skal kose oss med taco og finne på mye moro. Samti-
dig skal vi lære litt om advent og forberede oss til jul. LysVåken 
avsluttes med en gudstjeneste, der barna har viktige oppgaver. 

Spørsmål og påmelding kan sendes til  
kjerstin.jensen@oslo.kirken.no

KONFiRMANt 2015
En spennende konfirmant-tid med konfirmanter fra både  
Hauketo-Prinsdal og Holmlia starter opp i januar 2015.

Konfirmantinnskrivningen har vært – men om noen ikke har fått 
meldt seg, så ta kontakt med kateket Bradley Long så snart som 
mulig! Velkommen til en tid for å se Gud, deg selv og andre på 
en ny måte!

Kateket Bradley Long Tlf 23629854/  
E-post: bradley.long@oslo.kirken.no

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

Med vennlig hilsen  
Diakonien i  
Hauketo-Prinsdal kirke

HYGGetReFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
Hyggetreff følgende tirsdager: 13. januar, 18. februar, 10. mars, 
14. april, 12. mai og tur tirsdag 9. juni!

Alltid god underholdning, mat og tid – ta gjerne med en venn!
Klokkeslettet er 11.30-13.30 i menighetssalen. Velkommen!

Holdes i Hauketo-Prinsdal kirke  
lørdag 29. november kl. 10 – 15

Det blir juleverksted for voksne og barn i andre etasje, kafé  
og salgsboder på kirketorget. Klokken 12 blir det tale ved  
Per Anders Nordengen, sang ved Frida Monn-Iversen og sang 
ved Seniorkoret.

Velkommen til en hyggelig dag!

JULEMESSE 
for liten og stor 

En av Hauketo og Prinsdals gode juletradisjoner 
står for døren:

Søndag 14. desember kl 18 i Hauketo-Prinsdal 
kirke – både synger og lytter vi Julen inn sammen 
med Prinsdal sangeri, Prinsdal skolekor, Prinsdal 
skolekorps og Sjibbolet.

Velkommen til en kveld med god og lokal  
julestemning! 

HELLIG-TRE-KONGERS-DAG Juletrefest
Søndag 4. januar kl. 11 kan du møte  
de tre vise menn i levende live!

Vi blir med på en vandring i kirke- 
rommet og følger etter stjernen.

Etterpå blir det juletrefest i menighets-
salen, med gang rundt juletreet  
og besøk av St. Nikolas.
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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 Hauketo-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 forsan-
ger i kirkens gudstjenester. Ta kontakt med 
Åslaug Hegstad, kantor i kirken

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

KONGeVeieN  
SøKeR ANNONSe- 
MedARBeideR
Kongeveien er et viktig bidrag til lokal- 
miljøet i Dalen. Nå trenger vi en som 
kan selge annonser og følge opp de 
annonsørene vi har.

NOE FOR DEG?
Kontakt Svein-Erik Skibrek
Tlf 90936639

NÆRtuR – AKtiV i 100 – HAuKetO

BLi med ut pÅ tur!
HVER TORSDAG KL. 11.00. 

OPPMØTE VED LERDAL BHG (Prinsdal)

turansvarlig Åse tlf 90741785

  dNt Oslo og Omegn                   www.dntoslo.no                 FRiSKliVSSeNtRAleN



Kongeveien    20

TENNING AV

JULEGRAN
HAUKETO - PRINSDAL VEL

30. NOVEMBER

FRA KL 15.00
FELLES JULEMARKED 
NÆRMILJØETS LAG OG 
FORENINGER SELGER  
KUNSTHÅNDTVERK  

JULEGAVER, KAKER, KAFFE 
GLØGG & LODD 

 KL 17.00
TREET TENNES

PRINSDAL SKOLEKOR
PRINSDAL SKOLEKORPS

PRINSDAL SANGERI
BJØRNHOLT DANSEKOMPANI

HESTER FRA STALLEN

Utvidet 
i år:

Hauketo Prinsdal Fritidsråd: Følg med på lokale aktiviter                     Facebook: `Se hva som skjer i Hauketo og Prinsdal`  
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Hendt siden sist

Allehelgensdag inviterte Prinsdal sangeri 
til konsert – denne gang sammen med 
jazz-duoen Espen Eriksen på klaver og 
Gunnar Halle trompet. Sokneprest Kjerstin 
Jensen ønsket velkommen og ikledde kvel-
den en strofe fra Svein Ellingsen om «å få 
et glimt av den kommende verden».
 Slik ble det med denne kvelden. Kjente 
og kjære og noen nye salmer med klare 
og tydelige tekster om både himmel, jord 
og guddommelig tilhørighet ble sunget 
av koret. Noen ganger i samspill med 
trompet og klaver, andre ganger var det 
jazz-duoens tolkinger og improvisasjoner 
som rådde grunnen alene. Ofte med en 

bankende rytme fra 
flygelet og trom-
petens hese og litt 
boblende tone over, 
under og ved siden 
med liv og impro-
visasjoner i flott 
samspill. 
 Det var som om 
liv og død og den 
verden vi lever midt oppi med vår egen 
undring over livet, ble favnet av ord og 
toner fra det himmelske. 
 Kvelden ble elegant ledet av Hans Olav 
Baden med inviterende kommentarer og 

dyktig musikalitet. Takk til Prinsdal  
sangeri, Gunnar Halle og Espen Eriksen 
for en flott kveld.

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: MATHILDE THUE

Salmejazz  
til håp og trøst

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL 

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

Salen er utstyrt med projek-
tor, internettkobling og EL-
piano.  

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

Adr: Nedre Prinsdals vei 81
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NOVeMBeR
Tirsdag 25. november kl. 17: Pastamesse

Søndag 30. november kl.19.30:  
Kveldsmesse

deSeMBeR
Søndag 7. desember kl. 11: Adventsguds-
tjeneste med dåp. LysVåken-deltakerne 
er med. Pepperkakebaking etter gudstje-
nesten.

Søndag 14. desember kl. 18: «Vi synger 
julen inn» med Dalens kor og korps.

Søndag 21. desember kl. 11:  
Julemeditasjon

Julaften 24.desember kl. 14.30: Julaftens-
gudstjeneste med Prinsdal skolekor.  
Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste med 
Sjibbolet

1.juledag 25.desember kl. 13: Juledags-
gudstjeneste med MiniSangeriet

2.juledag 26.desember kl. 11: Felles-
gudstjeneste i Holmlia kirke

Søndag 28.desember kl. 11: Romjuls-
gudstjeneste i Hauketo-Prinsdal 

Nyttårsaften kl. 23: Midnattsmesse  
i Mortensrud kirke

jANuAR
1.nyttårsdag 2015 kl. 11: Nyttårsgudstje-
neste i Lambertseter kirke

Søndag 4. januar kl. 11: Hellig-tre-kon-
gers-fest. Vi følger stjernen sammen med 
de vise menn. Etterpå er det juletrefest for 
små og store.

Søndag 11. januar kl. 11: Gudstjeneste 
med dåp og nattverd. Søndagsskole

Søndag 18. januar kl. 11: Gudstjeneste 
med presentasjon av konfirmantene. 
Søndagsskole

Søndag 25.januar kl. 19.30: Kveldsmesse

Tirsdag 27. januar kl. 17: Pastamesse

FeBRuAR
Søndag 1. februar kl. 11: «Blott en dag» – 
Lina Sandell-gudstjeneste. Søndagsskole

Søndag 8. februar kl. 11: Karnevalsguds-
tjeneste

Søndag15. februar kl. 11: Fellesgudstje-
neste i Holmlia kirke (vinterferie)

Søndag 22. februar kl. 11: Gudstjeneste 
med skriftemål

Tirsdag 24. februar kl. 17: Pastamesse

MARS
Søndag 1. mars kl. 19.30: Kveldsmesse

Søndag 8. mars kl. 11: Taize-gudstjeneste. 
Utsendelse av ungdom fra Minileder-
kurset. Søndagsskole

Søndag 15. mars kl. 11: Familiegudstje-
neste med utdeling av 6-årsbok.

Søndag 22.mars kl. 19.30: Salmekveld – 
«Vi synger med Maria»

Tirsdag 24. mars kl. 17: Pastamesse

GUDSTJENESTER  
i HAuKetO-PRiNSdAl KiRKe

LIVSHJULET

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

døPte
28.09.2014 Johanna Sofie  

  Mossig Hansen

28.09.2014 Jakob Magnus  

  Mossig Hansen

12.10.2014 Sander Emil  

  Kristiansen

19.10.2014 Benjamin John Long

26.10.2014 Sophia Ellinor  

  Utheim Rykhus

16.11.2014 Amalie Erasmine   

 Bøgseth Lossius

16.11.2014 Oda Fjeldstad   

 Christophersen

BeGRAVelSeR
23.09.2014 Asle Johnsen

26.09.2014 Gudrun Angaard

17.10.2014 Ivar Bjarne 

  Gustafsen

22.10.2014 Tore Wigers

05.11.2014 Anna Kristin Gillebo 

  Backlund

07.11.2014 Kristian Nordli

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

Søndag 23. november kl 12 
Bjørn Mathiesen

Søndag 30. november kl 12 
Torleiv Austad

Søndag 7. desember kl 12 
Tore Laugerud

Søndag 14. desember kl 16  
Christine Bovim 
Fakkeltog fra Grønmo kl 15 

 
Gudstjenestene starter opp igjen  
Søndag 18. januar kl. 12
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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.

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: Fredrik Midtømme, 
fredmidt@gmail.com

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 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 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. 

Ikke på langt nær alt dekkes av det offentlige og menigheten er 
avhengig av både ofringer, gaver og givertjeneste for å bære utgif-
ten. I diagrammet nedenfor kan du se behovene og på neste side 
kan du se hvordan du kan bli med i givertjenesten for å støtte din 
lokale menighet.

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!
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idag minsker myndighetenes bidrag til menighetens øko-
nomi, slik at stadig mer av utgiftene ved å drive menighet 
må bæres av oss selv. Det har derfor aldri vært viktigere 

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 menighetsforvalter om et beløp 
som gjør deg til en glad giver. Da er du med på å støtte 
følgende:

•	 Musikkarbeidet i menigheten som Prinsdal Sangeri, Sjib-
bolet og lønnsmidler til et mulig barnegospelkor.

•	 Ungdomsarbeidet med støtte til ungdomsklubb, konfir-
mantarbeid og Hvilepuls.

•		Gudstjenestearbeidet med midler til variert musikk i 
både gudstjenestene på søn- og helligdager, i kveldsmes-
ser og pastamesser og i andre arrangementer i menighe-
ten. 

•	 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.

Husk – levere svarslippen til menighetsforvalter 
Charlotte Randel – telefon 23628852 eller e-post: 
charlotte.randel@oslo.kirken.no, så får du veiledningen du 
trenger.

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 drømmer om. Sånn er det i Hauketo-Prins-
dal menighet også. 

du vil vel være en støttespiller 
i din lokale menighet?

 Jeg vil støtte Hauketo-Prinsdal menighet med kr ___________

  Pr. måned     Pr. kvartal     Pr halvår     Årlig   
 

  Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er 

Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informa-
sjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i 
fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil 
ikke utlevere navn og adresse til andre, med unntak av 
eventuelle krav fra offentlige myndigheter, f.eks. skat-
teetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

 Jeg ønsker å benytte

SVARKuPONG

KID (fylles ut av menigheten)

Mottaker:   Mottakers konto:    Beløpsgrense pr trekk _________
Hauketo-Prinsdal menighet 16142777324 

Beløpet trekkes fra kontonummer:     Navn  _______________________________________________
 
        Adresse _______________________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden      Postnr/sted _______________________________________________

  Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.  

Sted _________________________________________    Dato ___________   Underskrift _______________________________________________

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til
Hauketo-Prinsdal menighet, Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo
Tlf.: 23629852>
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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

Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

Vil du annonsere her? 
Kontakt Marit Bjerlin

977 38 600

22 61 55 20
Alle rettigheter 

TAKE-AWAY FRA KR 175;-
LEVERING kr 70,-

MARABELLA PIZZA 
– BEST IN TASTE!

Åpningstider: 
Mand. – torsd. kl 15-23
Fred. og lørd. kl 14-01
Søndag kl 14-23

Nedre Prinsdals vei 77
Mob. 958 28 918

R E S T A u R A N T

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til
Hauketo-Prinsdal menighet, Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo
Tlf.: 23629852

www.prinsdalsushi.no
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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 skaper glede… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20

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

Annonsere? 
Kontakt Marit 977 38 600
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Vi har merket dem lenge – de små tegnene på at julen 
nærmer seg. En julenisse her, noen engler der, lysende 
stjerner og julegavetips for liten og stor! Som et veldig 
crescendo velter det over oss. Men gjennom alt lyder 
også en annen tone – den skjøre lyden av sanger om 
Glade jul, hellige jul og engler som daler ned i skjul og 
bringer bud om Han som i krybben lå.

Dette nummer av Kongeveien forteller om forskjellige 
måter å leve jul og advent på – de fleste blant oss har, 
med respekt for egen tro og tradisjon, funnet vår form. 
Allikevel oppfordrer Alf Prøysen oss alle gjennom Jule-
kveldsvisa «å dra krakken bortått glaset, sette oss og se 
og prøve finne leia der julestjerna er».
 
Hvorfor det? For også Prøysen ante at der, under stjerna 
ligger Guds nyfødte kjærlighet og sover og hos ham kan 
vi drømme om den fred som vi skal eie en gang. For 
dette barn har himmelen med, og jorden fylles med  
sang – lyden av jul for alle!!

Med ønske om en velsignet jul

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
Vi møttes i Hauketo-Prinsdal kirke,  
kirken som Dag Myhre-Nielsen i en av 
sine perioder som menighetsrådsleder, 
var med å bygge opp etter brannen. 

Han har bodd i Prinsdal med familien siden 1988. Faren var prest, 
noe som brakte ham mange steder – England, Mosjøen og Hov 
i Land før Dag kom til Oslo som 15-åring. Han studerte teologi, 
tenkte å bli prest, men slik gikk det ikke. Han ble forsker med 
teologi som fag i stedet. Til daglig er han fakultetsdirektør ved Det 
teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Når Prinsdal sangeri 
har konsert, står han i tenorrekka.

Hva betyr troen på Gud i hverdagen?

 – Det er et litt vanskelig spørsmål, sier Dag og blir tenksom, for 
troen er på en måte vevd inn i kroppen min. Jeg tenker ikke på 
troen i det daglige, den er der bare. Jeg vokste opp med gudstjenes-
ten som en naturlig del av livet, troen ble en del av meg – noe jeg 
ikke kan tenke meg å leve uten. Samtidig har jeg fått nærme meg 
troen fra en akademisk vinkel også. På jobben i møte med folk og i 
oppgavene mine både hjemme og andre steder – Dag smiler – så er 
troen at jeg er en del av Guds virkelighet i alt jeg gjør.

Hvordan ble du en kristen?

 – Jeg har vært kristen siden jeg var liten. Da møtte jeg fortellin-
gene om Jesus og det gjorde noe med meg. Så møtte jeg budskapet 
tydelig igjen da jeg ble med i ungdomsklubben på Sinsen og det å 
være en kristen ble mye mer omfattende for meg. Jeg spilte i band og 
begynte å studere teologi. Jeg var igjennom en periode med Jesus-
vekkelsen som både var en sterk opplevelse av tro, men som også 
stilte krav og forventninger som gjorde det vanskelig for mange. 

En troserfaring du vil dele?

 – Den mest konkrete erfaringen av Gud for meg, sier Dag 
Myhre-Nielsen, er knyttet til gudstjenesten og musikken. Musikken 
bærer i seg noe av skjønnheten som Gud har skapt i tilværelsen 
– å synge i kor gir meg mye. Å delta i gudstjenesten bringer gode 
påminnelser om Guds flotte skaperverk, avslutter Dag.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Lyden av jul



God jul  
– sånn egentlig

 Langs 

kongeveien

Noe som fascinerer meg ved å bo i Norge, er hvordan det 
blåser en vind av gavmildhet over landet vårt når høsten 
kommer. Dagene blir kortere, temperaturen lavere og 

min lyst til å stå opp om morgenen og smile til fremmede på bus-
sen er rekordlav. Samtidig ringer det på døra mi fra tv-aksjonen 
og med en enkel sms kan jeg glede en som gruer seg til jul eller 
gi bort en geit. Det er et vakkert paradoks.

Det siste året har vi sett mange dele sine hverdagslige utfordrin-
ger i offentligheten, noen av stemmene kommer også fra vår egen 
dal. Ukentlig hører vi om mennesker som sliter med angst, depre-
sjoner og om ungdom som knuses av flink pike-syndromet. Og 
jeg tar meg selv i å tenke; at midt i denne gavmildhetens vind, 
står noen av mine nærmeste og fryser. Jeg kan gjerne strekke meg 
langt for å glede en som gruer seg til jul, men hva gjør jeg egent-
lig for de rundt meg som gruer seg til å gå ut av døra i morgen?

Det finnes et bibelvers som sier «vi elsker fordi Han elsket oss 
først». Det kan brukes i mange sammenhenger. Som at vi gir 
fordi vi har fått noe, og det må vi fortsette med. Men vi må ikke 
glemme de som sitter rundt vårt eget middagsbord.

Så denne jula skal jeg gi så det regner geiter og måltider per sms. 
Jeg skal bake syv sorter som det er forventet av meg og legge ut 
bilder av pyntede juletrær og julemat på sosiale medier. Men  
jeg skal også spørre mine nærmeste om hvordan de har det 
– sånn egentlig.

Nikolai Skaslien Stubberud
Alder: 24
Status: Gift med Kristin
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