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Meditasjon, yoga og mindfulness er tema som fins i mange bokhyller, og i mange 
treningsprogram. Vi leter etter ro i travle hverdager. Vi leter etter dybde og ekt-
het i alt det kjappe og overfladiske som omgir oss. Den lokale kirken er både et 
samfunnshus, et konsertlokale og et gratis, åpent meditasjonssenter. Særlig i tida 
rundt påske har gudstjenester og samlinger et meditativt preg. Folk fra helt andre 
århundrer har gitt oss sine tanker og bønner i form av tidebønner og salmer. Og i 
dette kan vi finne ro og fokus i en hverdag som fyker så mye fortere avgårde enn 
det gjorde for dem. Meditasjon i kirkens kontekst, det innebærer en kontakt med 
det indre, men samtidig et blikk utover og et ansvar for medmennesker. Fastetida, 
som strekker seg fra fastelavn til påske, er tida for ettertanke. Kirkeåret legger ikke 
opp til kjappe nyttårsforsett som er glemt uka etter, men har lagt inn en 40-dagers 
tenke-tid, der vi kan justere kursen. Trenger jeg tilgivelse for noe? Prioriterer jeg 
riktig i livet? 

Gud, vær i mitt hode og i min forstand. 
Vær i mine øyne og i mitt syn. 
Vær i min munn og i min tale. 
Vær i mitt hjerte og i min tanke. 
Gud, vær i min siste dag  
og når jeg skal dra herfra. 

(Bønn fra 1500-tallet)

Mens vi minnes veien til Golgata, så gir vi plass til å tenke over vår egen vei. 
Gudstjenesten flimrer ikke, og den er ikke det mest fargesprakende eller fasjona-
ble du kan tenke deg. Men du kan garantert finne ro. Og vakker musikk. Plass for 
tanker. Litt meditasjon. Og bønn. Og det er helt gratis – klokkene ringer for deg! 

Med ønske om god ro i travle dager.

Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Pust inn, pust ut
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INTERVJU 

>

Prinsdalsgutten Alexander Mørk-Eidem 
har tatt regi på flere av Skandinavias 
største teatersuksesser det siste tiåret. 
Han er til og med blitt kalt genial av 
voksne, oppegående kritikere. Og spør 
du ham om hvor alt startet, så svarer 
han kanskje «kjelleren på Vellet».

Det begynte i kjelleren på Vellet 
Da andre guttunger fant fram akebrettet for å leke seg i unnaren-
net i hoppbakken bak Prinsdalsbanen, satte Alexander Mørk-
Eidem kursen i motsatt retning. Ned Snøggveien. I riktig gamle 
dager – før saltets og firehjulstrekkernes tid – kunne dette være 
en perle av en akebakke. Men Alexander var ikke på jakt etter 
fart og moro. Han var på jakt etter bøker. I kjelleren på Vellet 
hadde Deichmann en liten filial. Stor nok for Alexander.
 – Så lastet jeg opp en haug med bøker på akebrettet og gikk 
hjem. Det var kanskje 20-30 bøker. Jeg leste alt som var. Det 
hendte vel det kom noen reaksjoner fra foreldrene mine: «Ikke 
bare ligg der på senga og les, kom deg ut!», sier Alexander og 
humrer.

Det har fortsatt med suksess
Så kan man selvsagt stille ham det usedvanlig ledende spørs-
målet om det ikke er like mye fart og moro i et drama man kan 
fordype seg i og levendegjøre? Svaret er opplagt. For det er dette 
han driver med. Historiefortelling. Shakespeare og Lindgren. 

Ibsen og Egner. Og på aller ypperste nivå innenfor skandina-
visk teater. Kritikkene har vært strålende. Utmerkelsene mange. 
Og han kan velge eller vrake engasjementer på alle de store 
scenene.
 
Med solide røtter i Prinsdal
Han bodde i Prinsdal, nesten øverst i Sponstuveien, til han var 
22. Far Bjarne er pensjonert fiskeriminister og riksrevisor. Mor 
Erna er pensjonert lærer. I dag bor han på Söder i Stockholm 
med skuespillerkone nummer to, en sønn fra første ekteskap 
og en bonusdatter fra det andre. Han minnes årene i Prinsdal 
med glede. Og kanskje med litt ekstra varme de dagene den 
svenske hovedstaden gjør seg ekstra stor og kaotisk.
 – Når man får egne barn, ser man at Prinsdal er et fint sted 
å vokse opp. Det er kort vei til skoler og fotballbane og natur. 
Man kan slippe barna litt mer løs, sier Alexander.

Alexander med stødig hånd på regien.

Til sist handler det om  
å gjøre folk lykkeligere

ALEXANDER MØRK-EIDEM
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 Han var aktiv i speider’n og skolekoret og Sjibbolet og diverse 
idrett. Han hoppet litt fra det ene til det andre. Ikke ulikt regien i 
flere av hans mest roste oppsetninger.
 Og apropos hopping: Det hører med til historien at Alexander 
faktisk også hoppet i den nevnte hoppbakken mens det fortsatt 
var ovarenn der. På slalåmski riktig nok. Improvisasjon ble tidlig 
et varemerke.

Stadig nye utfordringer
Han jobber ofte i Oslo. Senest med «DE TRE MUSKETERER» 
på Folketeatret. Før det, «Peer Gynt» på Nationaltheatret. Og 
selv om gutterommet bare er noen holdeplasser unna de store 
sentrumsteatrene, så blir det hotellrom de få timene han har til 
overs i Oslo.
 – Det føles vel ikke helt riktig å bo hjemme hos foreldrene 
sine i min alder, sier han og ler.
  Fritiden bruker han enten på fotballbanen, som trener for 
laget til sønnen Alfred (9). Eller til egentrening. I kjent rastløs 
stil har han kastet seg på et hardtreningskjør som kalles crossfit, 
og som er spesielt egnet for hardbarkede brannmenn, politi og 
militære.
 – Jeg prøver meg på håndstående pushup. Jeg er foreløpig et 
stykke unna, kan man si.

Gamle klassikere i ny form
Alexander måtte noen kilometer inn mot sentrum for 
å ta neste skritt i teaterkarrieren. Til Nordstrand vi-
deregående skole. Der fikk han virkelig smak på 
skuespilleryrket – og aller mest regissør-rollen. 
De to siste årene var han revysjef på skolen. 
Snaue 10 år senere ble han uteksaminert ved 
instruktørlinjen på Teaterhøyskolen. Og snaue 
16 år etter det igjen, er det gjort med et par 

>

•	 Teaterregissør 
•	 Har satt opp blant annet: «Peer Gynt» og «Gen-

gangere» på Nationaltheatret, «Jungelboka» 
på Det Norske Teatret og «De Tre Musketerer» 
på Folketeateret, i tillegg til store oppsetninger 
både på Stockholms Stadsteater og Det Konge-
lige Teater i København.

•	 Har mottatt blant annet Heddaprisen og den 
svenske kritikerprisen.

> Alexander Mørk-Eidem

>>   Jeg er opptatt av å få fram dilemmaene og 
paradoksene i livet. Jeg vil ikke være misjonerende, 
men gjerne problematiserende.

tastetrykk å finne minst 50 store oppsetninger i hans regi. Gamle 
klassikere i ny form, er blitt en slags spesialitet. Som i «Peer Gynt» 
på Nationaltheatret, der «Peer» var gjest hos Fredrik Skavlan for å 
snakke om sitt elleville liv – omkranset av samtidskjendiser som 
Erna Solberg, Petter Northug, Knausgård og Siv Jensen i tidvis 
svært så vulgære settinger. Helt ulikt originalen. Men samtidig vel-
dig likt – på et mer ettertenksomt plan. Slik Alexander ønsker det.
 – I sin opprinnelige bokform fikk «Peer Gynt» mye kritikk. 
Den var grovkornet og revyaktig. Men skuespillet tok også for 
seg samtidige hendelser og personer. «Peer» var noe av det nor-
skeste norske da den kom. Jeg ville at stykket skulle si noe om 
det norskeste norske i dag, forteller Alexander.
 
Opptatt av hvorfor han lever
Som regissør må han jobbe med helt grunnleggende problemstil-
linger. All god dramatikk har noe eksistensielt over seg. På et mer 
personlig nivå kaller han seg aktivt tvilende. Opptatt av hvorfor 
han lever, og hva han bruker livet til. Han sier han foretrekker 
å leve i en lett krisetilstand, framfor å gå på de store smellene. 
Men tanker rundt liv og død gjøres ikke nødvendigvis i en reli-
giøs kontekst. Heller en profesjonell.

På riktig gode dager på jobben…
 – Jeg er opptatt av å få fram dilemmaene og paradoksene i 
livet. Jeg vil ikke være misjonerende, men gjerne problematise-
rende. Hvis folk kan reflektere og åpne opp litt etter å ha sett noe 
jeg har laget, så er jeg fornøyd, sier Alexander – før han påpeker 
at alt til sjuende og sist handler om å gjøre folk lykkelige. 
 For det meste Alexander har regi på, har en komisk side. Enten 
det ligger litt i dypet, eller er veldig tilgjengelig på overflaten.
 På riktig gode dager på jobben, opplever han skuespillere 
som lever seg så sterkt inn i rollen at det faktisk må påpekes at 
«nei, du skal ikke forlate kona. Det er bare et skuespill».
 – Troen kan være sterkere enn virkeligheten. Det er en  
parallell til gudstroen, mener Alexander.
 
TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: PRIVAT OG NETTSIDE

Alexander som en av to hanner i Prinsdal skolekor.
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•	 Latinsk navn: Canis lupus
•	 Flokkdyr som innordner seg natur-

lig i en gruppe. 
•	 Kroppslengde: 90-150 cm
•	 Skulderhøyde: Maks 90 cm 
•	 Vekt: 20-60 (maks 80) kg. Hannen 

er tyngst. 
•	 Levealder: I gjennomsnitt 3-4 år; 

Maks ca 14 år. 
•	 Kosthold: Hovedsakelig elg, noe 

rådyr. I Østmarka har den også tatt 
bever og grevling. Trenger ca to kg 
kjøtt pr. døgn. 

> Fakta om ulven

Det er ikke umulig at ulven kan komme tilbake til Grønliåsen! I Østmarka er 
det nå en liten ulvestamme. Ulven har blitt sett i nærheten av bebyggelsen 
på Bøleråsen i Ski, Veien over til Grønliåsen er ikke lang. 

Ulven i Østmarka skaper engasje-
ment uansett: Enten er du veldig i 
mot eller så er det greit med ulv. 

Vi har undersøkt saken litt.

Ulven med stor betydning for 
andre arter 
Norge har en av verdens tetteste bestand 
av elg og en av Europas minste bestan-
der av ulv. Befolkningstettheten er av de 
laveste i Europa.
 Næringsbehovet for en ulveflokk er 
grovt regnet 100-150 elg pr år. Det er sær-
lig de voksne ulvene som dreper elg – for-
trinnsvis kalv og ungdyr. I Østmarka regner 
man at produksjonen av elg er under 100 
dyr. I det opprinnelige norske skogsøkosys-
temet er ulven en såkalt nøkkelart, det vil si 
at den har stor betydning for andre arter.

Mange ulvehistorier
Det finnes mange gamle historier om ulv 
som har angrepet mennesker – fortellinger 
som ble fortalt videre til stadig nye gene-
rasjoner. De har nok skremt både store og 
små. Fra Norge er det ikke dokumentert 
med sikkerhet at ulv har drept mennes-
ker. Sporavtrykk fra en ulv er praktisk talt 
umulig å skille fra avtrykket til enkelt store 

hunder. Avtrykket er nesten rundt og ca 
8-10 cm i diameter.

Jeg vet aldri hvor ulven er
Toril Westgaard Simonsen bor i kanten 
av Østmarka, på Fjell ved innkjøringen til 
Vangen. 
 – Jeg tør ikke gå ut bak huset for å lufte 
hunden min lenger. Jeg vet aldri hvor 
ulvene er. Ulvene kan krysse Østmarka i 
løpet av noen timer.» sier hun. «Det sies 
at den har vært gjennom Ski sentrum og 
tatt et rådyr. På Siggerud har den gått forbi 
barnehagen. Den har også tatt tre av sau-
ene på Vangen, så nå har de nesten sluttet 
helt med sauer. 
 – Jeg ser ikke noe positivt ved at ulven 
har kommet tilbake. Det er for liten plass i 
Østmarka. De som er for ulven kjenner ikke 
problemet inn på kroppen, sier Toril, de bor 
kanskje på Grünerløkka eller Ullern? 

Det går fint å leve ved siden 
av ulven
Tone Damli bor sammen med samboer 
og 8 polarhunder i Rausjøgrenda ved 
Børtevann i Østmarka. De har tatt sine 
forholdsregler. 
 – Vi har ikke hundene løse i skogen 

og har flyttet alle inn i hundegård her 
hjemme.». Nå i vinter er det to - tre elger 
som har blitt tatt på isen på Børtevann, 
Den ene var helt oppspist på ryggen av 
hjortelusflue. 
 – For meg ser det ut som det er et rikt 
dyreliv i skogen, for jeg ser mange andre 
spor også. Det går fint å leve ved siden av 
ulven, forteller Tone til Kongeveien. 

TEKST: HELGE VIKEN

FOTO: TORIL W. SIMONSEN (1), LASSE DYBDAL (2,3)

Ulv i nærheten av Vangen.
Sporavtrykk av ulv.

Ulv i Grønliåsen? 

Halvspist elg.
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Shahbaz Tariq, leder av bydelsutvalget har 
klare synspunkter på hvordan Hauketo kan 
utvikle seg i fremtiden.

–Hauketo er på en måte et midtpunkt i bydelen, 
med Bjørndal og Mortensrud på den ene siden og 
Holmlia og Rosenholm på den andre. Hauketo 

er et veldig viktig trafikknutepunkt. Mange reiser kollektivt med 
toget og bussen herfra, og passerer forbi med bil. I fremtiden vil 
det bare bli enda flere som bruker Hauketo. Det bygges i nærlig-
gende områder, og det er planer for en kjempeutbygging av 
Gjersrud/Stensrud, hvor det kan bli matebusser ned til Hauketo 
stasjon. Hauketo må planlegges så området tåler alt dette – det 
er jo allerede i dag et stort køproblem særlig i morgentrafikken. 
Men Hauketo trenger også noe mer enn biler og parkeringsplas-
ser – vi må få til et skikkelig bymiljø!

Trenger en helhetlig plan 
– Hva bør gjøres?
 – Det viktigste nå er at vi får en helhetlig plan for Hauketo-
området. Bydelsutvalget har som høringsinstans vært skeptisk til 
enkelte større byggesaker som grenser opp mot Hauketo. Vi vil 
ikke at området skal utvikles tilfeldig, stykkevis og delt. 
 – Hvis vi sier ja til enkeltprosjekter, kan det legge begrensnin-
ger for en bedre totalløsning. Vi tror det er mye bedre at vi nå får 
en skikkelig områdeplan som i et samlet grep tar for seg bilveier, 
gang- og sykkelveier, tog- og kollektivterminal og næring-, kultur- 
og boligformål. 
 – På Holmlia ser det ut til at en stor eiendomsbesitter, OBOS, 

vil gjøre store og positive endringer med senteret. Det er ikke en 
slik stor privat aktør på Hauketo, og derfor tror jeg ikke vi kan 
vente på at dette vil ordne seg av seg selv. 

Lokk over trafikken og kulturhus
Når Kongeveien spør hvordan en slik plan for Hauketo kan se 
ut, blir Shahbaz Tariq ivrig og entusiastisk. Dette har han tydelig 
tenkt mye og kreativt på. 
 – Jeg synes arealet kunne utnyttes mye bedre. 
En må trolig gjøre et større grep for å få 
området til å fungere bedre som 
møteplass og tettsted. Kan-
skje grepet er et lokk over 
gjennomgangstrafikken, 
bussterminal og parke-
ring. Da frigjør vi areal 
til butikker, kontorer, 
boliger og møtesteder 
med benker og plas-
ser. Det begrenser 
også støy og gjør det 
mye lettere og hyg-
geligere å komme 
fra østsiden av dalen 
og over på togstasjo-
nen og bussterminalen. 
Bydelen er også positiv 
til et kulturhus på Hau-
keto, hvor det blant annet 
kan bli bibliotek, lokaler for 

Med klare 
synspunkter

Hvordan skal bydelen vår se ut i fremtiden? Hva 
tenker politikerne og hva er vi som bor her opp-
tatt av? Hva trenger vi og hva savner vi? For å få 
svar på det, har Kongeveien spurt både de som 
bor her og tatt turen til bydelsadministrasjonen 
for å snakke med lederen i Bydelsutvalget.

Fremtidens Hauketo
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Vigdis Husevåg
c/o Hauketoveien 
– Skulle ønske det var penere i områ-
det rundt stasjonen. Der er det nesten 
helt fravær av idyll, i kontrast til alt det 
andre fine i Prinsdal, som fantastiske 
turmuligheter og Istanbul-butikken. Hva 
med litt blomsterkasser, trær og benker 
– og gjerne en liten cafe og fontene. Da 
hadde det blitt mye hyggeligere å gå til 
og fra toget og bussene.

Trond Svarød
Øvre Prinsdals vei

– Steng for gjennomkjøring via 
Øvre Prinsdals vei. Der går det 
mange skolebarn. Jeg skulle 
også ønske at flere foreldre en-
gasjerte seg i barnas aktiviteter. 

Ingjerd Tørring
Øvre Prinsdals vei

– Lyskryssene ved stasjonen og 
Ljabru burde vært bedre samkjørt, 
så ikke bilene blir stående gjennom 
Hauketokrysset i morgentrafikken. 
Det kan være litt kaotisk og vanske-
lig for biler fra Hauketoveien å kjøre 
inn. Ellers skulle jeg ønske det var 
bedre vinterbrøyting av veiene i 
Prinsdal. 

Geir Sand-Strand 
Lerdalsveien

– Jeg har vokst opp nordøst i Oslo med en idrettsklubb 
som hadde mange ulike idrettsgrener. Jeg skulle gjerne 
sett at Hauketo hadde hatt et litt bredere tilbud til barn 

og ungdom. Dette krever jo 
mer engasjement blant foreldre. 
Så foreldre, vær med og bidra! 
Selv skulle jeg ønske det var et 
fotballag for jenter. Jeg har sagt 
til datteren min at om hun klarer 
å få med seg 10 venninner, 
kan jeg være med som trener. 
Andre ønsker er kunstgress på 
5’er-banene og en innendørs 
kunstgresshall!

Hva skulle du ønske 
var annerledes  
i Hauketo-Prinsdal?

frivillige organisasjoner og sal for kino og konserter. 
 – Ljabrutrikken bør forlenges til Hauketo. Det ville styrke 
Hauketo ytterligere som knutepunkt. Bydelen har også levert en 
trafikkplan til byrådet, med gode innspill fra Hauketo og Prinsdal 
Vel. Det er et veldig bra dokument. Der har vi blant annet 
foreslått tiltak for å løse problemene med gjennomgangstrafikk i 
lokalveiene rundt Hauketo og trafikkork i Nedre Prinsdals vei.

Alle sier at noe må skje
– Hva skjer nå?
 – Alle sier at noe må skje. Alt er klart. Men det er ingen kon-
kret plansak som får ting i gang! Innspillene våre ligger i skuffene 
til byrådet og de underliggende etatene. Det er frustrerende. 
Bydelen er kun en høringsinstans. Vi har ikke direkte makt, men 
vi både vil og kan påvirke. Når det gjelder trafikkplanen, vil vi 
følge opp nå i vår og sørge for at byrådet må orientere i bystyret 
om hva som skal skje. Når det gjelder en helhetlig områdere-
gulering, vil vi presse på for at arbeidet fremskyndes, slik at vi 
er godt i gang med å utvikle Hauketo når Follobanen står klar i 
2021. Da blir det bare lokaltrafikk på Østfoldbanen, og stasjoner 
som Hauketo må utvikles med handel, service, arbeidsplasser og 
boliger som bydelen trenger. 
 Kongeveien har for sin del spurt byråd for byutvikling Bård 
Folke Fredriksen om han vil ta initiativ til en helhetlig plan for 
Hauketo. Vi venter på svar. Fortsettelse følger! 
 

TEKST: KNUT SANDAL
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Alle foreninger, lag, organisasjoner og institusjoner har sitt 
lederskap – så også Hauketo-Prinsdal menighet som både 
har stab, frivillige og menighetsrådet. Ansatte og ulønnede 

ledere står for den daglige drift, men hva med Menighetsrådet – 
hva gjør de og hvem er med der? For å få svar, stikker jeg innom 
på et rådsmøte.
 
Møtet er i gang – menighetsrådsmøtet er forøvrig åpent for alle 
– og jeg lytter til behandling av gudstjenesteplaner, fest for de 
frivillige, kirkens 20-årsjubilem i 2015 og forstår at et Arbeidsut-
valg (AU) har forberedt sakene.

Mangfoldige oppgaver
– Da jeg spør hva som er det viktigste de har gjort, så er svaret 
enstemmig – de ansatte sokneprest Kjerstin Jensen. Men ut over 
det, handler det om å virke til et godt samspill mellom stab og 
menighetsråd om hva som skal skje i Hauketo-Prinsdal kirke. 
Nærsakene tenner mest – særlig trosopplæringen for å ha gode 
tilbud i kirken for barn og ungdom. 

Hvorfor ble dere med i sin tid?
– Sittende medlemmer har ulike grunner: Leder ble med fordi 
to kirkemedlemmer utfordret. Andre fordi de ønsket å være med 
å gjøre menigheten mer åpen og inkluderende og samtidig bli 
kjent med nye folk. Atter andre ble med for å medvirke i løsri-

velsesprosessen stat/kirke og en fordi hun var nysgjerrig på hva 
menighetsrådet drev med. En fortalte at hun ble med i MR fordi 
kirken er som et hjem for henne. 

Kirkelig demokrati og presterollen
 – Sokneprest Kjerstin tenker hun er et bindeledd fra rådet til 
staben og samtidig en nøkkelperson i en del saker, for eksempel 
gudstjenesteplan, liturgispørsmål og saker fra kirkebyråkratiet. 
Det nikkes ettertenksomt rundt bordet, men kommenteres på 
at ikke alle saker er like engasjerende – verken for de ansatte 
eller Rådets medlemmer. Men det er slutt på tiden da prestene 
bestemte det meste. Soknepresten er fast medlem, menighetsfor-
valter er sekretær og det velges 6 andre til rådet.

Hvorfor stille til Menighetsrådsvalg  
høsten 2015?
 – Rådet er enige om at å være i menighetsrådet gir mulig-
het til å påvirke – i hvert fall i det lokale kirkearbeidet – lite i 
det store kirkehierarkiet. En kommer definitivt ikke å stille til 
gjenvalg – De andre er i tenkeboksen. Menighetsrådsleder Helge 
er krystallklar på spørsmålet: «Menighetsrådet er viktig – det gir 
muligheten for å få til en levende og inkluderende menighet. Vi 
håper på positivt svar fra alle som blir spurt!» 

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

MENIGHETSRÅDET  
 I AKSJON Det sittende menighetsrådet (fra venstre):  Manuela dos Santos Andersen, 

sokneprest Kjerstin Jensen, Kari Tellefsen, Ellen Birgitte Strandenæs, Ellen 
Sunniva Aasen Helgesen, menighetsforvalter Charlotte Randel, menighets-
rådsleder Helge Fjeldstad. 

Samtidig med årets kommunevalg, skal også Den norske kirke velge 

sine ledere. Både til Bispedømmeråd og til Menighetsrådet for Hauketo-

Prinsdal. Stemmeberettigede og valgbare er kirkens medlemmer fra 

fylte 18 år og oppover. 
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MARAbELLA I NR 77
K

ong
eveiens lokalhistoriske «hjørne«

Denne gang er det om Nedre 
Prinsdalsvei 77 – og «Marabella».

Det kan nesten ikke bli mer midt i Prinsdal.
Da vi som naboer hørte at eiendommen skulle selges, 
– ønsket vi at det skulle bli villa/hus der. Slik ble det 
ikke. Den siste høsten før anleggsarbeidene startet, i 
1994, og hage og bygninger hadde stått tomt en stund, 
var det ekstra store bringebær på villnisset av noen 
bringebærbusker. Vi plukket endel. 
 De tidligere eierne hadde langt tilbake drivhus på 
eiendommen – pluss en garasje der du i dag får kjøpt 
grønnsaker og blomster m.m. Jeg tror det gamle hoved-
huset ble bygget ca 1930. Den dagen freden kom i mai 
1945, kom damen som bodde der løpende mot gjerdet 
og ropte: «Det er fred!!» «Det er fred dere....!»
 Fredelig og fint naboforhold har det også vært til 
Marabella – som har «the best pizza ever». Fiaz, som 
sjefen heter, kom til Norge i 1978 fra Lahore i Pakistan, 
og er i dag norsk som bare det. Han startet i Prinsdal 
i 1995 – først i nr. 79 – hvor vi spesielt husker noen 
«Europa-cup-kvelder» med «stinn brakke», – og mye 
«Rosenborg-fotball». Herlig!
 Marabella flyttet til nr. 77 i 2004, og har fortsatt 
å lage «best in test». Det er stadig fotballkvelder og 
levende lys på bordene, – men nå mere Arsenal og 
Liverpool m.fl... Men ta deg en tur til Marabella, så 
får du kjøpt både deilig mat og drikke. Fiaz har ikke 
«bare» pizza, nemlig. Og kanskje til og med et slag 
biljard – før maten???
 Siden dette er et «historisk hjørne» viser vi bilder 
fra 1938 – 1992 – og august 1994, da alt det gamle 
var borte – og ny bygning ble reist. – Hvordan det er 
der nå kan dere se selv!! Pizza nr. 6 anbefales på det 
varmeste! Bon appetit!

TORE BURUD

MENIGHETSRÅDET  
 I AKSJON

•	 Du bidrar til å holde lokalkirken levende
•	 Du blir del av et kristent fellesskap
•	 Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
•	 Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud 

for barn og unge
•	 Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 

prosessene i kirken
•	 Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 
•	 Du kan sørge for at din kirke er en åpen og 

inkluderende kirke
•	 Du kan påvirke aktivitetstilbudet  

i nærmiljøet ditt
•	 Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i 

andre sammenhenger
•	 Du kan oppdage nye sider ved deg selv

•	 Støtter og inspirerer menighetene
•	 Preger kirkens veivalg i aktuelle saker
•	 Tilsetter prester
•	 Vedtar strategiplaner
•	 Sitter i Kirkemøtet

•	 Trosopplæring
•	 Tilrettelegging av arbeid blant konfirmanter og 

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

10 gode grunner  
til å være med i  
menighetsrådet

Dette gjør  
Bispedømmerådet:

Dette arbeider  
menighetsrådet med:

Kontakt menighetsrådsleder Helge Fjeldstad, 
tlf 95073283

Vil du stille til valg  
i menighetsrådet
i Hauketo-Prinsdal? 
 

BISPEDØMMERÅDET  
for Oslo, Asker, Bærum og Døveprostiet

MENIGHETSRÅDET
for Hauketo-Prinsdal menighet

Prinsdal senter og nr 77 i gammel tid med nytt bygg underveis i 1994.
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De fleste av oss ber av og til. 
En av dem som gjennom et 
langt liv – hun er 75 år – har 
bedt mye, er Marit Bjerlin. 
Kongeveien har tatt en prat 
med henne under fire øyne.

Aktiv dame
Marit er født i Østfold, men har bodd i 
Søndre Nordstrand mesteparten av sitt liv, 
de siste 14 årene i Prinsdal. Hun er utdan-
net spebarn- og barselpleier, har vært 
hjemme med barn, arbeidet på sykehus, 
skole og alders- og sykehjem. Nå sist på 
Kantarellen der hun gikk av med pensjon 
i 2007. I hele sitt liv har hun vært aktiv i 
menighetsarbeid – i søndagsskole, barne-
forening, konfirmantarbeid, diakontjeneste 
og hyggetreff, og i alle år har bønnen vært 
en viktig del av hennes liv.

Vokst opp med aftenbønn
Det var mye bønn hjemme, forteller Marit, 
jeg har hatt bønnen med meg fra jeg var 
liten. Da jeg spør om hvilken aftenbønn 
hun lærte, kommer den uten å nøle:
 «Kjære Jesus, takk for i dag og bevar 
oss i natt. Hjelp meg å bli snill og flink 
og kjekk og god. Hjelp mamma, pappa, 
søsken, tanter og onkler, søskenbarna og 
naboene våre.» 

Det høres ut som de aller fleste blant oss har et forhold 
til bønn. Kanskje husker vi aftenbønnen vår, en og annen 
gang vi var urolige og trengte hjelp fra oven eller vi bare 
tenkte – det kan jo ikke skade i hvert fall. Noen folder 
hendene under dyna, andre setter seg bevisst til rette og 

samler seg og noen har gitt opp. Bønnens verden er mang-
foldig – kanskje finnes det noe der som vi ikke har tenkt på?

 Så fulgte det gjerne noen bønner for det 
som skjedde i verden og blant familie og 
venner. Det hele ble avsluttet med «Fader 
vår». – Sånn ber jeg fremdeles sier Marit 
med et smil.

Hva er bønn?
Jeg tror aftenbønnen min har gjort noe 
med meg, Marit tenker litt - jeg har alltid 
vært opptatt av familie og venner og livet 
rundt meg. I ungdomstiden lurte jeg på 
om jeg var en kristen, men bestemte meg 
for alltid å være et Guds barn. Og Gud har 
liksom aldri sluppet meg. Det var forresten 
konfirmantpresten min som lærte meg hva 
bønn egentlig er:
 «Bønn er å tale enfoldig med Gud i sitt 
hjerte», sa han. - Det forsøker jeg å gjøre 
i store og små ting, fortsetter Marit, jeg 
ber konkret, noen ganger til Gud, andre 
ganger, særlig når jeg er fortvilet eller noe 
er vanskelig, så ber jeg «Kjære Jesus». Han 
er liksom litt nærmere.

Bønnen og svarene
Marit forteller at når hun ber, sitter hun 
ofte i godstolen hjemme, tenner lys og 
bruker bibelen. Ofte sukker jeg til Gud 
underveis slik dagen går. Om kvelden 
leser gjerne et stykke fra bibelen igjen. – 
Bønnesvarene for meg er de små ting som 
legger seg til rette – hverdagsundrene, 
forteller Marit. – Jeg har øvd meg på å 
se etter dem. Om morgenen legger jeg 

dagens små og store 
ting i Guds hender, 
billedlig talt.  
Når kvelden 
kommer har 
det meste 
ordnet seg.

Gud har 
god tid
– Jeg tenker at 
Gud har god tid 
og svarer på beste 
måten selv om svaret 
ble annerledes enn jeg håpet 
på. Men livet og bønnene har vel lært meg 
tålmodighet med Guds svar. Det hjelper 
meg å tenke som det står i  2 Mosebok 
14,14: «Herren skal stride for dere, og 
dere skal være stille». 

Ikke gi opp
Hva vil du si til oss andre som ber mer 
eller mindre til Gud? – Ikke gi opp! Gud 
er tålmodig og vil oss godt, svarer Marit 
og ser på meg med milde øyne. – Å lese 
fra Bibelen og være opptatt av andre, har 
hjulpet mange til å be. Og det å være til 
for andre er et bønnesvar i seg selv. Meg 
har det særlig hjulpet til å være glad i de 
gamle blant oss.  

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

MED HVERDAGSUNDRENE SOM SVAR

Er det makt i de  
       foldede hender?



Kongeveien    11

Bønn er å snakke med Gud underveis 
 – For meg er bønn at jeg snakker med Gud og regner han som 
en del av hverdagen min, sier Kjerstin. Om jeg ikke ba, ville Guds 
plass i mitt liv bli mindre. Med bønn blir han liksom til stede i 
livet mitt slik det er. Jobben min hjelper meg å be, mener Kjerstin, 
i den er det mange punkter som gir bønnen rom. Men jeg er laget 
sånn at jeg ber underveis gjennom dagen – for eksempel foran 
oppgaver, i bilen, i kveldsbønn med ungene og kanskje før jeg 
skal sove.

Bønnen og svarene
– Hva med bønnen og svarene? 
Kjerstin tenker. – Vi er invitert til å be fordi Gud er interessert i livene 
våre. Bønnene gir meg en god støtte gjennom dagen og opplevelsen 
av ikke å være alene. – Men får du alltid svar? spør jeg. – Nei, smiler 
Kjerstin, men jeg venter ikke så ofte på konkrete svar. Ber heller om 

at Gud skal bære meg gjennom dagen. Når kvelden kommer opple-
ver jeg ofte at det liksom holdt den dagen også. Men jeg både ser og 
erfarer jo at selv om vi ber om ting som er viktige for oss, i sykdom 
og andre ting, så blir ikke alle friske eller ting blir som vi ønsker. Da 
er Guds svar for meg – at Han er der allikevel. 

Bønnen i Jesu navn
– Mange snakker om å be i Jesu navn – hva er det? 
 – Bønn kan være veldig åpen, men i Jesu navn retter vi bønnen 
til den Gud Bibelen forteller om, svarer Kjerstin. Og Bibelen for-
teller jo om vår Gud at han lar seg bevege og gjerne vil leve livet 
sammen med oss. Når vi ber i Jesu navn , så tenker jeg at det er å 
be til en Gud som ble menneske og som vet hvordan jeg har det. 
Det kjennes trygt – gjør det ikke?

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

De fleste av oss ber eller har bedt mer enn en gang – i hvert 
fall de ganger livet har røynet på. Hva da med svarene og 
hvordan be for å se dem? Vi spør soknepresten vår, Kjerstin 
Jensen, om hennes tanker om og erfaringer med bønn.

OM Å BE UNDERVEIS

VI BER IKKE ALLTID FOR Å FÅ SVAR
Hver torsdag samles mange 
ungdommer i kirken vår – de 
tar også tid til bønn. Hva ber 
de om og hvordan tenker 
og opplever de dette å be? 
Tre av disse ungdommene, 
Emma Othilie Baldjili, Andrea 
Henriette Lunde og Daniel 
Frøne ble med i en samtale 
om bønn.

Travle ungdommer
Daniel (15) bor på Holmlia, går på Kriste-
lig gymnasium og var konfirmant i fjor, 
Emma (16) bor i Drøbak, går på Frogn vi-
deregående og liker å synge, mens Andrea 
(18) bor i Prinsdal, går på Lambertseter 

måte å få kontakt med Gud på. – Det 
er trygt å snakke med Ham om alle ting 
for han har evig taushetsplikt, fortsetter 
Emma, og når jeg ber tror jeg Gud blir 
glad. Dessuten, sier Andrea, Gud er glad 
i og interessert i oss, opptatt av våre store 
og små ting og gir oss på en eller annen 
måte noe tilbake.

Ikke alltid for å få svar
Jeg ber ikke alltid for å få svar – Andrea 
og Daniel er enige, men vi ber for å be 
og for å snakke med Gud. Det gir både 
fred, trygghet og ro. – Og når vi takker, 
fortsetter Emma, så viser vi takknemlighet 
for livet. – Men selvsagt, innrømmer de, er 
de som alle oss andre – de håper på gode 
svar på det de er opptatt av. – Svarene har 
ikke stemme, men kan vise oss hva vi skal 
gjøre eller ting skjer. Kanskje ser vi ikke 
svarene, legger Andrea til – fordi vi forven-
ter det store og derfor overser svarene i de 
små ting.

Just do it!
En ting er de enige om: Å be er en god 
ting som hjelper. Du må ikke be for å be, 
men be fordi du er du og Gud hører bønn. 
Så Just do it! Kirkeklokka ringer – Vår tid er 
over - det er Hvilepuls! 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

videregående og spiller håndball. Alle er 
med i kirkens ungdomsmiljø og ber av og 
til – kanskje ikke så ofte som de egentlig 
vil. Livet er travelt.

Bønner for livet underveis
Jeg ba oftere før, sier Andrea, men ber 
gjerne om kvelden eller foran kamper. 
Emma legger til at hun ber for det hun gru-
er for, og ofte på vegne av andre. Daniel 
tilføyer at han bruker mye tid til å takke og 
til å stille Gud spørsmål om hans planer 
for seg. Bønnen er personlig – det er 
vanskelig å be høyt sammen med andre, 
forteller de. Når vi tenner lys i lysgloben, 
ber vi ofte for land der det er kriser og for 
ting vi eller de vi kjenner strever med. 

En Gud med evig  
taushetsplikt
Daniel er kjapt frampå: Bønn er en 

Daniel: Just do it!
Andrea: Gud er glad i og 

interessert i oss
Emma: Gud har evig 

taushetsplikt
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Med solide FOTAVTRyKK i Dalen

At husmødre er opptatt av 
barnehager, forbauser ikke. 
Men at de i sin tid startet 
opp Dalens ungdomsklubb, 
Prinsdal tennisklubb og var 
med å jobbe fram Senior-
senteret er mer overrasken-
de. Så hva drev dem – og 
hvordan arbeider de i dag? 

Kongeveien har oppsøkt dagens 
leder, Kirsti Rasmussen, for å få 
vite mer. 

Husmødre-navnet er borte 
 – Hauketo husmorlag, som fra 1997 he-
ter Hauketo-Prinsdal kvinne- og familielag, 
ble stiftet 29. mars 1949, forteller Kirsti. 
Bakgrunnen var nok at svenskehusene i Da-
len, som kom opp i 1948, skapte et veldig 
behov for barnepass. Den samlende saken 
den gang var å få til en barnepark. Og park 
ble det på en del av tomta der Velhuset står. 

Stor aktivitet
 – Under ledelse av foregangskvinner 
som Randi Rud, vår første leder, Hanna 
Rusånes, Anna Tolvsby og Bella Burud ble 
det satt i gang forskjellig slags kurs for barn 
og voksne i en salig blanding – snekring, 
hekling, sjakk, strikking og sykurs. Paral-
lelt holdt vi lagsmøter med kvinnesaker og 
mye annet: Feminister, For og mot abort, Ja 
og nei til EU, teatergrupper og kunstring. 
Velhuset var første tilholdssted, men etter 
hvert fikk vi disposisjonrett over uthusene 
på Lerdal. Da skolen kom i 53, lånte vi rom 
der og de av oss. På det meste har laget vårt 
hatt rundt 100 medlemmer.

Solide spor i bygda
 – På Lerdal var det speider i Stallen, 
minnes Kirsti. - Under stallen har vi møte-

lokalene våre i dag. Med blant andre Inger 
Lundquist som motor, begynte byggingen 
av ungdomshus og i 1962, etter masse 
dugnadsarbeid, sto huset ferdig og klubben 
var i gang. I 1968 tok Ungdomskontoret 
over driften av Låven som ble Lerdal fritids-
klubb. Og høsten 1972 stod Husmødrenes 
barnehage ferdig på Lerdal med Edel Janger 
og Berit Lundgren som primus motorer.

Spreke husmødre
 – Tidlig var vi gang med trim, husmor-
parti i speiderrommet og pikepartier på 
skolen. 10 damer i speiderrommet, 1 krone 
pr gang. Gymgruppene flyttet litt rundt 
og holdt i mange år til på Hauketo skole. 
Her ble en ny tanke født: Hva med tennis 
og tennisbane? I 1989 åpnet anlegget, og 
da Prinsdal tennisklubb ble stiftet var Åse 
Jahren, leder av gymgruppa, første leder. 
De som har gått foran har vi mye å takke 
for, sier Kirsti Rasmussen og smiler.
  
I dag da?
 – Vi er fremdeles opptatt av det som 
skjer lokalt og støtter tiltak i nærmiljøet 
både økonomisk og med engasjement. Vi 
var med i initiativet til Prinsdal seniorsenter 
og mange av medlemmene våre har frivillig 
tjeneste der. Vi har månedlige møter med 
aktualiteter – helse og mat er viktige saker. 
Forresten samarbeider vi med Deichmann 
på Holmlia om møter med forfattere.

Stående bak fra venstre: Berit Lundgren, 
Ardis Steffensen, Astrid Myhre, Else Marie
Martinsen, Kirsti Rasmussen. Sittende foran 
fra venstre: Mona Bratbakk, Elsa Fagervik

Dagens leder Kirsti Rasmussen.
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Med solide FOTAVTRyKK i Dalen

Kontakt Kirsti Rasmussen  
tlf 41310771 eller  
Forbundets hjemmeside:  
www.kvinneogfamilie.no

> Vil du bli medlem? 
eller vite mer?

Så i november sto jeg i Jerusalem. På 
Via Dolorosa, der Jesus gikk de tunge 
skrittene til Golgata. Gatene er bygd 
videre på og ligger litt høyere i ter-
renget nå. Men jeg sto der på samme 
sted. Jeg sto ved Den hellige grav. Den 
litt fjerne historien ble til noe mer. Den 
ble lukt, lys, stein og fysisk virkelighet. 
Når jeg sto der Jesus hadde stått, når 
jeg gikk der Jesus hadde gått – ble Jesus 
ikke bare en historie, ikke bare et bilde 
i hodet, men en fysisk person, av kjøtt 
og blod.
 Ble historien lettere eller vanskeli-
gere å forstå? Begge deler, tror jeg.
 Lettere, fordi personen Jesus ble så 
mye mer konkret for meg – rett og slett 
et menneske. Med hud og hår, svette, 
tårer, latter, rop og alt som hører med. 
Så mye nærmere.
 Men på et annet vis 
ble historien vanskeli-
gere å forstå. Fordi det 
er vanskelig for tanken 
å forene både Gud og 
menneske av kjøtt og 
blod. Hvordan kan en 
svett mann som går 
rundt i disse gatene i 
40 graders varme, være 
Gud? Hvordan er det 
mulig?
 Det er et mysterium. 
Over 2000 år senere 
strømmer fortsatt turister 
og pilegrimer hit. For å 
se, for å lukte, for å be, 
og for å tenke. Gud og 
menneske.
 «Men han ble såret 
for våre lovbrudd, knust 
for våre synder. Straffen 
lå på ham, vi fikk fred, 
ved hans sår ble vi 
helbredet,» skrev Jesaja 
- 700 år før Jesus.
 Det er et mysterium. 
Men det mest forunder-
lige, det er at når han 

kom hit, som Gud, på besøk hos oss 
mennesker, så vasket han disiplene 
sine svette føtter:
 «Når jeg som er herren og meste-
ren, har vasket deres føtter, da skylder 
også dere å vaske hverandres føtter. 
Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg 
har gjort mot dere, skal også dere 
gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 
Tjeneren er ikke større enn herren sin, 
og utsendingen er ikke større enn han 
som har sendt ham. Nå vet dere dette. 
Og salige er dere så sant dere også gjør 
det.» (Joh 13. 14-17)
 Merkelig.
 Det er noe med ham...

 God påske!
 Øyvind Håbrekke

Jeg har vokst opp med fortellingene om Jesus. 
Om Jesus fra Nasaret, født i Betlehem, om kors-
festelsen i Jerusalem, og om oppstandelsen. 
Det er historier, gamle historier, bildene i hodet 
er litt uklare.

MERKELIG

Hvorfor bli medlem
Kirsti Rasmussen ble medlem i slutten av 
80-årene fordi hun kjente noen i Laget. 
Møtene ga et sosialt nettverk her ute selv 
om hun har vokst opp her fra midten av  
2. klasse. I 1980 flyttet hun og mannen inn 
i nytt hus på familietomta, de har to barn 
og hun har vært leder i det lokale Kvinne- 
og familielaget i flere perioder. – Her er 
godt å bo, men gjennomgangstrafikken 
og det fargerike fellesskapet er kanskje vår 
største utfordring. Det kan vi være sammen 
om å løse. – Så bli med i laget vårt, sier 
hun med trykk – det gir en plattform for å ta 
opp lokale saker slik hele vår historie bærer 
preg av. Dessuten - vårt forbund er 100 år i 
år. Det blir en feiring med mange arrange-
menter i Oslo i løpet av september måned. 

INTERVJU: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: ARKIV OG SVEIN-ERIK SKIBREK

Øyvind i gata der Jesus gikk mot Golgata 
for snart 2000 år siden.
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Fra 40 – årsjubileet med historiske 
skikkelser Randi Rud, Inger Lundquist 

og Kirsti Rasmussen.
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lingtons kirkekonsert ble framført med fullt 
storband, eller den høytidelige kvelden 
da koret framført Schubert-musikk med 
strykere i en kandelaberpyntet kirke.

Plass til flere
Styreleder i koret, Sandra Liljedahl vil 
gjerne ha med flere sangere. Gjerne i 
herre-gruppene.
 – Det er ingen opptaksprøve. Sangglede 
er det som trengs. Vi tar godt imot alle nye 
korister og tror vi kan by på mye livsglede 
for den som deltar, sier hun.

– Men hva med folk som har lyst til å 
prøve, men ikke tror de kan synge?
– Kom og prøv! Mange har dessverre trodd 
siden barneskolen at de ikke kan, men 
kanskje er du en bedre sanger enn du 
tror. Det fine med kor er at man også kan 
gjemme seg litt blant de andre, til man blir 
sikrere selv, smiler Hans Olav.

Prinsdal Sangeri legger vekt på bredde 
også i sangoppdrag. De har opptrådt på 
sykehjem, i fengsel, på kulturarrangemen-
ter inne og ute, og på flere reiser. Denne 
våren går turen til Budapest, med nor-
ske folketoner, kirkemusikk og gospel på 
programmet.

TEKST OG FOTO: PER FROGNER

det godt for mennesker å synge. For noen 
er det nesten som medisin, sier dirigent 
gjennom fem år, Hans Olav Baden.
 – Vi er et kor med lav terskel og stor 
takhøyde. Vi står i en kirkelig sammen-
heng, men er ikke et kor med personlig 
trosbekjennelse. Vi har på en måte en 
himmel over oss og en bydel rundt oss, og 
synger både i kirkerommet og på kulturar-
rangmenter i bydelen: julegrantenning, 
lysvandringer og lokale markeringer.

– Et viktig kulturinnslag i bydelen?
– Absolutt! Med vår størrelse er vi en av de 
virkelig store kulturarenaene for voksne i 
bydelen.

– Når har du dine beste stunder som diri-
gent for koret?
– Når jeg kjenner at vi skaper gylne 
øyeblikk og hever oss fordi vi gjør noe 
sammen. Det kan være på en hverdagslig 
øvelse der vi får til det vi prøver på - eller 
på en konsert i samarbeid med profe-
sjonelle musikere. Noen ganger blir det 
nesten magisk både for oss og publikum. 
Det skjer noe - det skapes en god tone, 
bokstavelig talt.
 Hans Olav nevner noen slike magiske 
øyblikk: Da Prinsdal Sangeri etter flere 
timers venting slapp til i den ortodokse 
katedralen i Tallin i Estland og sang «Fader 
vår» til russisk melodi, eller da Duke El-

Gylne øyeblikk med
– Det er godt for mennesker å synge. Under-
søkelser viser at det kan være som medisin! 
Helsebringende sang skjer i Prinsdal Sangeri 
hver tirsdag. Det blir gylne øyblikk av slikt.

De er blitt mange sangere etter-
hvert. Mer enn 60. Og det er 
stor spredning både i alder og 

hjemsted. Koret Prinsdal Sangeri med base 
i Hauketo-Prinsdal kirke samler sangglade 
amatører fra hele Oslo sør, og har sangere 
fra 30-årene og opp mot pensjonsalder.
 Kommer du innom i 20-tida en tirsdag 
kan det høres underlig ut, med menings-
løse lyder og stemmebruk som kalles 
oppvarming. Ethvert kor som vil låte bra 
varmer opp. Godt for kroppen er det også. 
Avspenning. God pust. Smil, klang og 
kroppskontroll.
 Etterhvert glir øvelsen over i øregode 
strofer og hele sanger, til tider imponeren-
de med tanke på at de fleste er med fordi 
de liker å synge, ikke fordi de er spesielt 
gode.
 Midtveis i øvingskvelden er det kaf-
festopp, med det dirigenten Hans Olav 
Baden kaller byens beste kaker. Og Sange-
riet er den typen kor som må ropes inn til 
fortsatt øvelse, for pausetrivselen er viktig 
og populær.

Trivsel skaper klang
– Sangen blir bedre når folk trives. Det er 
det som er så bra med kor, og som Prins-
dal Sangeri er et flott eksempel på: Kor er 
lagspill, der man kan strekke seg ganske 
langt musikalsk i et fellesskap som også er 
sosialt og trivelig. Dessuten er det bevist at 

KOR OG KAFFE

Prinsdal Sangeri en tirsdag kveld. Trivsel blir 
til god klang, sier Hans Olav Baden – dirigent 
og pianist.

Pausetrivslen er 
viktig og populær.
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Gylne øyeblikk med

Inger Marie 
Haaland (37)
Senioringeniør, 
Miljødirektoratet 
Vært i koret siden 
høsten 2014 

– Jeg har alltid 
sunget, men etter et 

opphold savnet jeg et kor, og 
planla å starte her etter at jeg 
hadde hørt om det lenge.
– Det er veldig hyggelig her 
med et flott miljø som det er lett 
å komme inn i , mange delta-
kere i alle aldre, og et variert og 
spennende repertoar. 

Pia Skipper Løken (39)
Arkeolog 
Vært i koret i flere år

– Jeg har blitt her fordi det er 
et godt miljø i koret, jeg trives i 
kirkehuset og jeg liker korets  
repertoar – også har vi en vel-
dig bra dirigent!
– Jeg er glad i å synge, og koret 
gir et avbrekk fra hverdagen 
med jobb og familie. Dette er 
bare mitt!

Tom Arne 
Hemstad 
(63)
Murmester  
Vært i koret 
siden høsten 2014

– Jeg hørte koret på konsert og 
ble imponert! Jeg likte dirigen-
ten og sangene og måtte bare 
begynne. 
– Det har svart til forventnin-
gene. Her er et stort musikalsk 
spenn fra klassisk og kirke-
musikk til mer folkelige låter. 
Kreativt og trivelig! 

Kjell Lillerud (65) 
Seniorrådgiver, Utenriks-
departementet Vært i 

koret siden 90-tallet. Har 
kommet tilbake til koret flere 

ganger etter utenlands-
opphold

– Jeg er her fordi 
jeg synes det er 
morsomt å synge, 
og trives særlig 
godt med kirkelige 
sanger.
– Her blir jeg kjent med mange 
jeg ellers ikke treffer. For meg 
er det verdifullt å ha en fast 
ting å gå til jevnlig. Kreativt og 
trivelig!

I Prinsdal Sangeri har noen deltakere vært med i mange år, og er veteraner. 
Andre er ferske entusiaster. Vi spurte: Hvorfor startet du i koret? Hvorfor har du 
blitt så lenge? Hva gir det deg å være med ?

•	 Kor i Hauketo-Prinsdal kirke,  
startet 1992

•	 Øver tirsdager kl. 20-22

•	 ca 60 sangere

•	 Åpent for alle som vil synge

•	 Bredt repertoar: Kirkemusikk,  
gospel, jazz, viser, folketoner, pop

•	 Dirigent: Hans Olav Baden

> Prinsdal Sangeri:

KOR OG KAFFE
Hvorfor synge i koret?

Dirigent Hans Olav Baden og styre-
leder Sandra Liljedahl ønsker enda 
flere sangere velkommen.
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Holmlia og Hauketo-Prinsdal er nabomenigheter – og som gode naboer både ønsker 
de og «tvinges» til samarbeid. Hvordan blir gode naboer kjent? Et lite frø ble sådd: Vi 
drar på tur til København sammen. Formålet var både å bli bedre kjent og å oppleve 
ulike slag menighetsarbeid. Mon tro om vi får se noen spor fra turen i vår kirke?

uKirken med sofaer
Torsdag var første stopp hos presten 
Thomas i Vesterbro i uKirken som oppsto 
i august 2012. Kirkebenkene var tatt ut og 
erstattet med sofaer – de var en uKirke, en 
ungdomskirke. 
 Vi hadde mange spørsmål: Hva er egent-
lig det viktige; å vise kjærlighet eller å peke 
på Jesus? Hvordan lytter vi til stemmene 
i vårt nærmiljø? Hvordan jobber vi for å 
nå de som ikke tør å gå inn i kirken? Og 
Thomas fortalte og svarte godt for seg.

Altertavle av grafitti
Fredag gikk turen til Brorson kirke i Nør-
rebro i møte med prest Nicolaj, frivillige og 
aktivitetskoordinator Rikke. Her var ben-
kene erstattet med lekre stoler og altertavlen 
var malt med ”grafitti”. Teksten var skrevet 
på de tre mest brukte språk på Nørrebro, 
dansk, engelsk og arabisk. Noen elsket det. 
Noen ble nok litt utfordret.Brorson kirke ut-
fordret oss på hvordan man skal forhold seg 
til kulturen vi er en del av. «Bøn og Brunch» 
er deres søndagsgudstjeneste.  

Å få sitte til bords med Jesus 
5 studenter fra en kokkeskole hadde 
kontaktet kirken for å høre om de kunne 
ha sitt avgangseksamensmåltid i kirken 
inspirert av Leonardo Da Vincis maleri: 
Jesu siste nattverd.
 Bordene var satt opp slik som i male-
riet. Liturgien var den som brukes når de 
har skjærtorsdagsmåltid i kirken. Nikolaj 
prest tok på seg prestekjolen og ønsket oss 
velkommen med å si: "Nåde være med 
dere og fred fra Gud vår far".

Å være stille - lenge
Senere møttes vi ved Domkirken for å finne 
ut hva "God goes deep" var. En dyp tone fra 
høyttalere fremme i den enorme kirken fylte 
rommet. Farget lys kastet farge på Jesusfigu-
ren ved alteret. Kubbelys over alt og stem-
ningsfull musikk ble fremført mens folk, lå, 
satt eller vandret stille omkring. «God goes 
deep» var et meditasjonens sted. 
 Etterpå gikk vi på lysmesse med 
ikoninnvielse i Hellig Ånd kirken med 
lysprosesjon og stemningsfull sang. Vi gikk 

hjem, la oss. Fylt av lys. Fylt av opplevelser. 
Fylt av takknemlighet. Lørdag var fridag.

Å kjenne seg hjemme. 
I Stefanskirken søndag morgen kl. 11 var 
alt kjent. Høsttakkefest. Kor. Orgel. Bar-
nekor. Barnedåp. Liturgi. Allsang. Preken. 
Prosesjon. Fredshilsen. Stå opp. Sitte ned. 
En gudstjeneste som lignet veldig på det 
vi kjenner fra våre kirker. Stefanskirken er 
soknekirke – der folk kom med barna og 
der de gamle ble begravet. De var veldig 
frimodige når det kom til frivillig arbeid. 
«Barneforeldre som hadde hatt barna sine 
på ulike grupper i kirken, ble invitert til å 
gi tilbake med det de kunne. 

Vi dro inspirerte hjem – kanskje noe godt 
kan spire av frøene som ble sådd i våre 
hjerter underveis? 

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE I SAMARBEID  

MED STABEN I HOLMLIA OG HAUKETO-PRINSDAL

Med bordet dekket i Brorson kirke etter modell av 
Leonardo da Vincis maleri: Jesu siste nattverd

Reisebrev fra 

stabstur  
til København
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KIRKEN VÅR ER 20 ÅR 

Dag Myhre-Nielsen er leder for jubileumskomitéen som nå for-
bereder 20-årsjubileet for Hauketo-Prinsdal kirke og sier at de vil 
at alle som ønsker det i nabolaget skal kjenne seg velkommen til 
jubileumsfeiringen i november:
 – Da vi innviet kirken i 1995 var vi opptatt av at 
det nye fine bygget skulle være både tempel og torg 
for nærmiljøet. Det har det vært i disse årene! Det 
enkle kirkerommet har vært katedral, konsertsal og 
stille-sted, og fra kjeller til loft har det vært aktiviteter 
for alle aldersgrupper. Vi planlegger en jubileumsuke 
som skal vise dette: Velkommen til kirken din!

Folkefest 
Jubileumsfeiringen blir konsentrert om en den første 
uka i november. Den starter stille med Allehelgens-
konsert, og vil inneholde ulike innslag der kirkens 

– 20-årsjubileet skal vise det Hauketo-Prins-
dal har invitert til helt siden kirken var ny:  
Å åpne kirkebygget som et folkets hus for 
hele nærmiljøet. Dette er vår felles lokale 
kirke for alle som bor her.

aktiviteter inviterer. I løpet av uka blir det invitert til en folkefest, 
der også spesielt inviterte gjester er på plass. Og selvsagt blir det 
en jubileumsgudstjeneste i fest og glede den siste søndagen i 
jubileumsuka.
 Jubileumsuka vil også inneholde kulturarrangementer, forhå-
pentlig med flere artister som enten kommer fra eller nå bor i nær-
miljøet. I løpet av uka blir det også «åpen kirke» med anledning til 
å stikke innom for lystenning, samtale – eller bare en stille stopp.
 – Men ingen behøver å vente til jubileumsuka for å komme til 
kirke. Her skjer det ting nesten hver dag. Velkommen til kirken i 
jubileumsåret, sier Dag Myhre-Nielsen.

I oktober 2014 mottok Hauketo og 
Prinsdal Vel en Fartssoneplan med 
forslag til fartsregulerende tiltak i vårt 

område. Bymiljøetaten foreslår to farts-
dumper, en ny i Øvre Prinsdalsvei nær El-
verhøy barnehage og en ny i Toppåsveien 
nord for Høgåsveien. Velforeningen støtter 
Bymiljøetatens forslag siden dette er ett av 
forslagene som er med i den lokale trafikk-
planen Vellet laget høsten 2012.  
 Fartssoneplanen ligger på vår facebook. 
Beboernes tilbakemeldinger og innspill er 
tatt med i høringsuttalelsen. Det foreslås 
flere fartsdumper og skilt på utsatte steder 
på skoleveier og der trafikkfellene er størst. 
Nedre Prinsdals vei har stor trafikkert om 
morgenen og utrygg for skolebarn spesielt 
på strekningen Hauketo – Prinsdal Torg til 
tross for fortau.   

bEHOV FOR FARTSREDUSERENDE TILTAK I PRINSDAL

– MEN HVA FÅR VI AV ByMILJØETATEN?
I Høringsuttalelsen foreslås følgende  
tilleggstiltak:

Fartsdumper:
*  I Lerdalsfaret ved kirken. Ofte stor fart 

og en svært uoversiktlig sving med 
parkerte biler. 

*  Høydalsveien opp mot skolen. Her 
øker farten for å komme opp bakken. 

*  Berglyveien syd for Høgåsveien. Stor 
fart og lite hensyn til skolebarn.

30 km-skilt:
*  Øvre Prinsdals vei mellom Hauketo-

veien og skolene. Mye parkerte bil og 
morgenkjøring. 

* Høydalsveien i krysset Nedre Prinsdals 
vei/Høydalsveien. Fartsøkning for å 
komme opp bakken. 

*  Nederst i Snøggveien som er svært bratt 
og svingete. Farten økes for å kjøre 
oppover. 

Skolebarn-skilt:
*  I Toppåsveien. Veien er busstrasé, har 

ingen fortau og farten er for høy. 
*  I krysset Berglyveien/Høgåsveien. 

Mange parkerte biler og mye gjennom-
kjøring i morgenrushet. 

*  Nederst i Lerdalsfaret for kjøring oppo-
ver. Mye gjennomkjøringstrafikk om 
morgenene. 

*  Høydalsveien opp mot skolene. Mye 
skolekjøring. 

Trafikkøy:
*  Trafikkøy mellom bussholdeplassene 

i Nedre Prinsdals vei ved Shell Expert 
bensinpumper. Ofte farlige situasjoner 
med forbikjøring av ventende busser på 
holdeplassene. 

40 km-skilt:
* Nederst i Prinsdalsbakken mot Prinsdal 

Torg. Farten er for høy. 
 

LIV JORUNN ERIKSEN, HAUKETO OG PRINSDAL VEL

Dag Myhre-Nielsen leder 
jubileumskomiteen.
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Hendt siden sist

Hauketo idrettsforening arrangerte vinter-
idrettsdag søndag 8. februar. Dagen ble 
gjennomført i flott vintervær der klub-
ben hadde lagt til rette for at familier 
kunne bruke skøytebanen, akebakken og 
ski-løyper. Samtidig var det fotball- og 
håndballkamper som illustrerer klubbens 
allsidighet. 
 Det var kjørt opp skispor på den gamle 
grusbanen og her ble det arrangert skirenn 
for de minste.
 Klubben hadde åpen kiosk der man 
kunne kjøpe varm drikke og noe å bite i.
 Det tre timer lange arrangementet 
samlet mange unge og gamle fra dalen i 
det flotte vinterværet. Det er flott å se så 
mange i aktivitet på idrettsanlegget en slik 
vinterdag. 

TEKST OG FOTO: KNUT NORDAM 

HIF arrangerte vinterleker
Stor aktivitet på skøytebanen, samtidig 

var det treningskamp for fotball på kunst-
gresset og seriekamper i håndball i hallen.

< Bålet var tent slik at kalde 
hender og føtter kunne varmes 
samtidig med pølsegrilling.

Premier ble utdelt av leder 
i klubben Cecilie Svarød, 

og premier ble  
det på alle barna  

som deltok.

I kamp mot urettferdighet og fattigdom
«Would you like a cup of 
tea?» Jeg kunne ikke finne 
en bedre måte å ønske Hå-
Pes gjester fra India velkom-
men på. 

I sann engelsk tradisjon ble vi kjent med 
hverandre over en god «cup of tea». Virke-
ligheten er at den gode engelske teen kom-
mer fra India. Vi har verdens beste drikke!
 Hauketo-Prinsdal og Holmlia ungdoms-
arbeid (HåPe) var så heldige å få besøk 
av rektor Rosemary Hembrom og biskop 
Bajel Murmu fra India som var invitert til 
Oslo av Oslo bispedømme. Hensikten 
med besøket er gjensidig inspirasjon, ut-
veksling av erfaringer og utfordringer med 
våre søsterkirker, samt å gi kunnskap om 
og innsikt om misjon.
 Rosemary Hembrom og biskop Bajel 
Murmu kommer fra den lutherske kirken 
nord-øst i India, NELC. Den satser på 
utdanning og driver et omfattende arbeid 
for å bekjempe urettferdighet og fattig-
dom i India. På HvilePuls fikk vi høre om 
utfordringene våre søsterkirker opplever. 

I India kjemper de mot kastesystemet der 
mennesker blir verdsatt etter sitt folkeslag. 
Ved å formidle kristne verdier og utdan-
ning hjelper Rosemary og biskop Bajel 
mennesker til et bedre liv. Et ord som ble 
ofte brukt var «empowerment», som betyr 
myndiggjøring eller å bygge opp. Jobben 
de gjør betyr enormt mye for mange barn 
og unge i India! 
  Et høydepunkt på HvilePuls var da bi-
skop Bajel sang velsignelsen på morsmålet 
sitt. Vi følte himmelen åpne seg! Rosemary 
Hembrom og biskop Bajel Murmu ble 
også inspirerte av HåPe ungdommene og 

det å være på Hvilepuls. Rosemary sa at 
"This was something special. I really liked 
this". De opplevde det sterkt å se hvordan 
ungdommene var involvert i gudstjenesten 
og var enige om at det var både flott og 
inspirerende å få oppleve en slik gudstje-
neste. Begge to sa at de hadde lært mye 
ved å være der og at de ville tenke nytt om 
«hvordan inkludere ungdommer» også i 
egne sammenhenger. 

TEKST OG FOTO: BRADLEY LONG  

OG UNGDOMMEN

Barna gjør seg klare til skirenn!

Hvilepuls med storfint 
biskopbesøk fra India.  
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Karnevalgudstjeneste i kirken vår

Lions med røde fjær

Vi har vel sett bilder fra de store karneva-
lene i verden og tenkt: For en fest! 
Fullt så fargerikt og løssluppent var det 
ikke på Karnevalsgudstjenesten i februar 
i Hauketo og Prinsdal kirke. Men festlig 

var det med både tigre, kapteiner, drager, 
vikinger og apekatter til stede – av både 
den store og den lille sorten. Karnevalet 
ble ledet lett og ledig av sokneprest Kjer-
stin som både døpte og serverte og holdt 

dagens lille andakt om Den gode hyrde 
som leter etter oss alle og Åslaug holdt 
takten! Takk, takk!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Røde fjær – de fleste av oss assosierer 
mer enn indianere med det. Røde fjær 
er Lions årlige salg av røde fjær til den 
prisen du vil betale.
 6. og 7.februar - i år – som mange 
ganger før – var Lions, Hauketo på  
plass utenfor Kiwi og ICA i Prinsdal.  
Gulkledde, blide kvinner og menn 
møtte deg med vennlighet og klingende 

innsamlingsbøsser. Formålet er det 
forebyggende og holdningsskapende 
undervisningsprogrammet "Det er mitt 
valg".
 Det var småsurt de dagene, men 
innsamlingen gav 30000.- kroner til 
formålet!
 Vi gratulerer med innsatsen!

Januar 2015
Måneden startet med tåke nyttårsnatt.

Siden kom litt snø, fulgt av tøvær så søla skvatt.

Svuller på fortau og holke på sti,

mange satt inne – og så naboen gli.

Nye værdrag med regn og snø,  

og hvor var de som sku' måke og strø?

Småveiene våre ble måket på dårlig vis,

det ble jo bare klumper og skøyteis.

Bilene «skrangla» vettet av seg

og brummet: «er dette en vei?».

Etter hvert ble det sol å se,  

og atter ble Prinsdal et trivelig sted.

Med skitur i løyper og aking i bakker,

og småspurv på brettet som nikker og takker.

Tenk! Jeg misunte «bamsen» som bare sover,

og glemte at snart er «dvaletiden» over.

Så rett deg i nakken gutt! Vær glad du er til

– dette var bare en måned, det kommer elleve til!

TORE BURUD

DIKT



Kongeveien    20

OPPSLAGSTAVLA

SYKKELDAG
Lørdag 11. april kl. 12.00-15.00
arrangeres sykkeldag utenfor HP-kirke. 

Ta med sykkelen din så hjelper vi deg med å sette den i best 
mulig stand. 

Vi har reservedeler til sykkelen din. 

BÅLDAG I GRØNLIÅSEN
Det er Friluftsårets år i år. Vi markerer den med den tradisjonelle

FAMILIE- OG BÅLDAG PÅ SOLKOLLEN
Lørdag 11. april
Ta med det du trenger for uteliv og mat og drikke og opplev 
naturen på sitt beste!

ÅRSMØTE I HAUKETO- 
PRINSDAL MENIGHET
Søndag 12. april etter gudstjenesten med fremlegging av status, 
spørsmål og samtale. 

Årsmeldingen legges ut 13. mars og kan bestilles på e-post

ved henvendelse til post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

Velkommen  
til pastamesse!
Det er PASTAMESSE for liten og stor: 
24.mars, 28.april og 26.mai

Velkommen!

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

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

Hauketo IF er nå på nye nettsider. Se vårt tilbud  
av aktiviteter på www.hauketoif.no  

Dugnad i kirken i april
ONSDAG 15/4 KL. 13-15:30
Vi trenger flere hender til vårpuss.

Det blir lagt opp til oppgaver både i og utenfor kirken.

Velkommen!

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

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

KONGEVEIEN SØKER  
ANNONSEMEDARBEIDER
Kongeveien er et viktig bidrag til lokalmiljøet 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

HyGGETREFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
Hyggetreff følgende tirsdager: 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!
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  Himmel over livet 
         - Temakvelder om tro, liv og erfaring 

             

Tilgivelsen -hvor langt rekker den? 

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

 
 

Onsdag 18. mars kl 19.30 
 

Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 
 

Det blir enkel servering med te, kaffe og frukt.  

Vel møtt!  

 

Medvirkende: Kjerstin Jensen, Åslaug Hegstad, Torill Sandøe Møller,  

Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek og Ørjan Kalmar Frøvik 

NÆRTUR – AKTIV I 100 – HAUKETO

bLI MED UT PÅ TUR!
Hver torsdag kl 11 - oppmøte v/ Lerdal BHG (Prinsdal)

Turansvarlig Åse tlf 90741785

 DNT Oslo og Omegn             www.dntoslo.no          FRISKLIVSSENTRALEN

FN hevder at det finnes 
21 millioner mennesker 
som lever i slaveri i dag. 

...trolig er det mange 
flere.

       Velkommen til foredrag om moderne slaveri       
                              29. april kl. 19.00 
                      i Hauketo-Prinsdal kirke.

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL 

Lokale til leie  
i VELHUSET
På grunn av begrenset kapa-
sitet i 2015 prioriteres utleie til 
medlemmer, lokale foreninger 
og beboere i Hauketo/Prinsdal.  

Forespørsel om reservasjon 
sendes på SMS til 965 10 010  
eller E-post til Booking@ 
hauketoprinsdalvel.no  

Husk navn og telefonnummer 
og Emilie kontakter deg tilbake.
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Fasteaksjonen 2015:  

I krIser  
er vann 
krItIsk!

NATURVERNFORBUNDET  
MED NyTT LOKALLAG 
Naturvernforbundet og Miljøagentene i Oslo syd har nå star-
tet et eget lokallag i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre 
Nordstrand. Lokallaget er på Face Book (FB) og kan finnes ved å 
søke på Naturvernforbundet og Miljøagentene Oslo syd. Hvis du 
er interessert til å følge med, så er det bare å trykke på liker. Det 
koster ingen ting å være medlem av denne gruppa på FB. 

HELGE VIKEN 

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

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

Tirsdag 24. mars deltar Hauketo-Prinsdal 
menighet i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
Vann og klima er tema for årets aksjon.

Over 40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter deltar 
i aksjonen. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, 
gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å 

jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og 
katastrofer.

Vil du bidra som bøssebærer? Ta kontakt med menighetskontoret 
på tlf. 23 62 98 50 eller post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no. 
Oppmøte for bøssebærerne er kl. 18. Når bøssebærerne kommer 
inn, blir det hyggelig servering på kirketorget, og det blir intim-
konsert med rockebandet «Jacky Jean» i kirkekjelleren. 
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FOR BARN
SPRELL LEVENDE  
SØNDAGSSKOLE

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

PASTAMESSE

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

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

BABySANG

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

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

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

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

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

HVILEPULS 

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

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

TEMPEL

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

Kontakt: Fredrik Midtømme, 
fredmidt@gmail.com

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. 

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

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!
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MARS
Søndag 22. mars kl. 19.30: «Vi synger 
med Maria» – salmekveld ved Kjerstin 
Jensen, Åslaug Hegstad, forsangergruppe 
fra Prinsdal Sangeri

Tirsdag 24. mars kl. 17: Pastamesse

Palmesøndag 29. mars kl. 11: Felles-
gudstjeneste i Holmlia kirke ved Kjerstin 
Jensen og Marianne Graff

APRIL
Skjærtorsdag 2. april kl. 11: «Påsken 
i ord og toner» ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad

Langfredag 3. april kl. 11: Fellesguds-
tjeneste i Holmlia kirke

1.påskedag 5. april kl. 11: Høytidsguds-
tjeneste ved Sjur Atle Furali og Åslaug 
Hegstad

2. påskedag kl. 19.00: Påskejazz i  
Lambertseter kirke

Søndag 13. april kl. 11: Påskeguds-
tjeneste for hjemvendte påsketurister 
ved Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad. 
Søndagsskole

Søndag 19. april kl. 19.30: Kveldsmesse 
med HvilePuls

Søndag 26. april kl. 11: Familiegudstje-
neste med deltakelse av tårnagentene

Tirsdag 28. april kl. 17: Pastamesse

MAI
Fredag 1. mai kl. 11: Felles prosti- 
gudstjeneste i Bekkelaget kirke

Søndag 3. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med nattverd 

Søndag 10. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med dåp av konfirmanter. Søndagsskole

Torsdag 14. mai kl. 12: Kristi Himmel-
fartsdags-gudstjeneste på Østmarks-
kapellet

Søndag 17. mai: Ingen gudstjeneste.  
God nasjonaldagsfeiring!

1.pinsedag, søndag 24. mai kl. 11:  
Høytidsgudstjeneste

2.pinsedag, mandag 25. mai kl. 11:  
Økumenisk pinsefest i Mortensrud kirke

Tirsdag 26. mai kl. 17: Pastamesse

Søndag 31. mai kl. 11: Pilegrimsvandring 
langs Kongeveien

JUNI
Søndag 7. juni kl. 19.30: Kveldsmesse

Søndag 14. juni kl. 11: Skaperverkets 
dag. Familiegudstjeneste og sommerfest 

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
07.12.2014 Tollak Waage

11.01.2015 Jonathan  

  Andersen Frøyset

25.01.2015 Kaisy Cheli-Andreus

08.02.2015 Jonas Reitan  

  Emblemsvåg

08.02.2015 Even Attila Finskud   

  Synsterud

22.02.2015 Julia Louise Solberg 

BEGRAVELSER
21.11.2014 Åge Larsen

23.12.2014 Berit Laila Baklund

02.01.2015 Kjell Arnt Kristiansen

26.02.2015 Aase Synnøve  

  Ottesen

27.02.2015 Bjørg Berit Wingaard

04.03.2015 Kaare Ingolf  

  Johansen

04.03.2015 Odd Simon Hovind

GUDSTJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET

Søndag 22. mars kl 12  
Anne Austad

Søndag 29. mars kl 12 
Gunnleik Seierstad

Mandag 6. april kl 12 
Per Anders Nordengen 

Søndag 12. april kl 12  
Ragna Dahlen  

Søndag 19. april kl 12  
Tore Laugerud 

Søndag 26. april kl 12  
Eigil Morvik

Søndag 3. mai kl 12  
Øystein Larsen

Lørdag 9. mai – DUGNAD 

Søndag 10. mai kl 12  
Bjørn Mathiesen

Torsdag 14. mai kl 12  
Sjur Atle Furali  
Familiedag med grilling og leker

Mandag 25. mai kl 12  
Kjerstin Jensen

Søndag 31. mai kl 12  
Torleiv Austad

Søndag 7. juni kl 12  
Morten Holmquist

Søndag 14. juni kl 12  
Trond Skard Dokka
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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

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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Jeg skal innrømme at jeg har gitt opp vinteren for i år.  
I stedet har jeg begynt å se etter tegnene på at våren  
er underveis.
 Synet av grønt gress med råtten snø og nikkende 
snøklokker, tre drøvtyggende rådyr uten for garasjepor-
ten, en tuja full av kvitrende småspurv og et flaggspettpar 
som flyr i skytteltrafikk mellom reir og fettkula i eple-
treet. Jo visst er det vår underveis! 
 Og når påskeeggene er klare i butikken og påske- 
liljene strekker seg mot sola og vitner om oppstandelse og 
nytt liv – da er det jeg kjenner i ryggmargen: Det er vår!

Hvor herlig det er å bo et sted som i Hauketo og Prinsdal 
– der det synes at våren er underveis! Det hjelper meg 
til og med å tenke positivt om alle regningene som også 
fyller postkassa som det sikreste vårtegn av alle!

Kjære leser – kan lykken også være å ta i mot våren som 
tegnet på at nye muligheter til godt liv er underveis?

Velsignet vår!

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
Knut Gulleik Sandal kom innom en sen 
kveld i februar. Knut er 45 år har bodd 
i Prinsdal med familien sin siden 2000, 
og er av de som er godt kjent i både 
Hauketo IF og menigheten.

Han vokste opp flere steder på Østlandet, sist i Asker og det var 
mens han studerte samfunnsøkonomi at han i Tyskland traff sin 
engelske kone Helen. Sammen har de tre barn og Knut er både 
fotballtrener, søndagsskolelærer, medarbeider i Kongeveien og han 
spiller sjakk. Til daglig jobber han i Norges Bank.

Hva betyr troen på Gud i hverdagen?

 – På en måte gir troen meg en trygghet som alltid er der, men 
det kan gå mange dager uten at jeg tenker på den, sier Knut. Men 
av og til, særlig om kvelden, ber jeg litt. Samtidig gir troen på Gud 
meg både et perspektiv på hvordan leve og verdier å leve etter.
Dette er noe jeg ønsker at barna mine også skal få del i – derfor ble 
jeg søndagsskolelærer og var en periode med i menighetsrådet.

Hvordan ble du en kristen?

 – Jeg har vokst opp i et hjem med kristne foreldre, forteller Knut, 
gikk i kirken fra jeg var liten og var med i barneklubb. I slutten av 
tenårene ble jeg med i en bibelgruppe for ungdom i Asker. Jeg var 
hele tiden interessert, så sånn sett fikk jeg barnetroen gjennom forel-
drene mine og en mer voksen tro gjennom denne bibelgruppen.
Men da vi på 90-tallet bodde på Ulsrud, ble jeg med på et Alphakurs 
i Bøler. Dette er et kurs for den som er nysgjerrig på troens spørsmål. 
Det gav meg både en bekreftelse på og fordypning av troen min – og 
det har jeg tatt med meg videre. 

En troserfaring du vil dele?

 Knut tenker litt. – Det må være det som skjedde på Alpha-kurset. 
Hele settingen der gav meg mulighet til å spørre om og snakke med 
andre om viktige ting som har med troen og livet å gjøre. I kurset 
var det også lagt inn en weekend med turer, samlinger og samtaler 
som gav meg mye. Men en annen god erfaring handler om barnas 
spontane svar og kommentarer på søndagsskolen der de med få ord 
mang en gang har gitt meg noe å tenke videre på, avslutter Knut. 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

VÅRTEGN



HVER  DAG 

 Langs 

Kongeveien

For et par måneder siden fikk jeg et lite hjerte med tråd i, 
laget av keramikk. Et hjerte helt uten glor og glitter. Først la 
jeg det bare til side. Var litt usikker på hva jeg skulle gjøre 

med det. Men midt på hjertet, var det preget inn et ord.
 LYTT. 
 Et kort og kontant ord som står helt selv, uten tillegg eller 
forklaringer.
 Det ordet traff meg !
 Bare for å ha sagt det. Hjertet var en gave fra en organisasjon, 
og ikke fra en person som kjenner meg. Hadde det vært det siste, 
ja så kunne jeg ha tolket det til å være en artighet for å påminne 
meg å bli en bedre lytter.
 En annen forståelse av ” hjertet med påtrykk”, kunne være at 
avsender hadde et overordnet budskap med denne type gave. En 
varsom oppfordring til mottaker om å være noe mer, enn bare 
opptatt av seg og sitt. Om å åpne sansene, både bokstavelig, og i 
overført betydning. Det her kan jo virke påtrengende, og ha trekk 

av vår tids selvutviklingsiver. Et irriterende, konstant krav om å bli 
en bedre utgave av seg selv.
 Vel, LYTT har for meg blitt et ord som holder meg våken og 
bevisst i møte med andre mennesker. Jeg ser og hører fortere enn 
før, før jeg gyver løs med mine egne historier og erfaringer. Når 
jeg er fylt av mitt eget, og kjenner meg mestrende og vital, og 
venter på å komme til orde.
 Underlig det der med ord. LYTT kan skrikes ut, som en kom-
mando og påbud, og bli hardt i kantene. Noe annet er det å 
plukke det fra et jordbrunt, lite keramikkhjerte – og ha det med 
seg i lomma. 
 Hver dag !
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Bente Overholt har bodd i Prinsdal 
siden 1987, sammen med sin familie. 
Bente jobber som psykiatrisk syke-
pleier i spesialisthelsetjenesten.


