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Sommeren er ferietid, men også kirketid på en litt annerledes måte. For hvem 
har vel ikke tatt turen inn i en kjølig katedral midt i en av verdens storbyer? Eller 
stoppet ved en koselig landsens kirke – det være seg i Lofoten eller Toscana – i 
håp om å få ta en titt på innsiden. Kirkene er åpne og tilgjengelige kunstmuseer, 
kirkene viser lokal kultur, kirkene er vakre syn i landskapet. Men de er også 
oaser. Vi går inn og tenner et lys, senker stemmen, og får et lite, hellig øyeblikk 
der midt i juli. Tankene finner ro, jeg er på plass i meg selv, Gud er til stede.

Det er ikke bare i Italia at kirker kan besøkes om sommeren. Over hele Norge 
fins det veikirker, kirker som ligger der folk ferdes og som har mye åpent om 
sommeren. Det er ikke bare i utlandet kirkekunsten venter rundt hver sving. 
Også her til lands er det mye fint å oppdage i og rundt kirkebyggene.  
Og undervurder ikke gleden av et lite, hellig øyeblikk. 

I løpet av sommerens ferieturer, anbefales å lese Tomas Tranströmers dikt  
«Romanske buer». Det minner om at midt i sommerens turiststrøm kan vi  
oppleve hvelv som åpner seg inni oss selv. 

Hvor enn du planlegger å være i sommer: Sjekk om kirkedørene er åpne når  
du går forbi. Gå inn og sett deg ned, trekk pusten, kjenn hvelvene åpne seg. 

God sommer, god ferietid! 

 
Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Veikirker og katedraler
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• For konfirmantenes sommerleir
• For flyktningene som etablerer seg i vår bydel
• For regjering, storting og kongehus
• Om en rettferdig fordeling av verdens goder 

VI TAKKER GUD
• For at vi lever i et trygt land
• For naturen og alt som blomstrer
• For idrettslag, kor og korps i Dalen
• For gode naboer og venner
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Ble tidlig Hebbe
Men aller først, Trond Herbert Johansen – mange som leser 
navnet ditt for første gang, lurer nok på det samme: Hvor i 
all verden kommer Herbert fra?
 – Jeg har svenske aner. Forfedrene mine kom til Skotfoss 
i 20-årene for å arbeide på papirfabrikken. Men i kamerat-
gjengen hjemme i Skien ble jeg «Hebbe» fra 6-7 års alderen. 
«Hebbe lille», sier Trond Herbert og smiler.
 Født i 1974. Og heretter kalt Hebbe. Det blir han kalt av 
alle. Også lærere og elever.
 – Det er nok ikke mange som vet hva jeg egentlig heter...
 
Tenker skole 18 timer i døgnet
Han har vært rektor på Hauketo i et drøyt år. Mer enn lenge nok 
til å bli oppriktig glad i skolen og «bygda i byen», som han kaller 
det. Men litt for kort til å bli kjent med alt og alle og se resultate-
ne av de mange prosjektene og tankene han har oppe i hodet sitt.
 – Jeg er jo ganske fersk som rektor. Jeg tenker nok skole 
rundt 18 timer i døgnet, innrømmer han.

Og når Hebbe gjør noe annet ...
Da er vi tilbake til innledningen: Timene han gjør noe  
annet. Som å padle i skjærgården utenfor hytta ved Hvaler.
 – Jeg står gjerne opp i fire-fem-tiden om morgenen. Da er 
jeg ferdig padlet til resten av familien står opp. Får jeg litt kraftig 
vind i tillegg, så er hodet tømt når jeg kommer tilbake. Det 
er noe av det beste jeg kan tenke meg, sier Hebbe.
 Fluefiske er også på seierspallen. Og selvsagt alle typer ute-
aktiviteter med kona og barna på 8 og 12 år. Han er dårlig til å 
se på tv, men flink til å lese bøker.

Rektor på Oslos flotteste skole
Hebbe kaller Hauketo for «Oslos flotteste skole». Og han 
gjør det så overbevisende at han sikkert kunne solgt noen 
snøfresere i Sahara. 
 – Det er ikke bare selve bygningen som er Oslos flotteste. 
Men også de usedvanlig hyggelige elevene og de mange flinke 
og motiverte lærerne som gjør alt for at elevene skal utvikle 
seg. Jeg er virkelig stolt, sier Hebbe.

REKTOR HEBBE 
  I HUNDRE
Hvis du ser en kraftig kar som padler rundt i skjærgården ved Hvaler en 
sommermorgen før sola har stått opp, så er det sannsynligvis rektoren 
på Hauketo skole som utnytter de få timene han ikke sover eller tenker på 
skolen sin. Men: Selvfølgelig ser du ikke dette, med mindre du er måke eller 
kaptein på en fiskeskøyte. Da er det bedre at han forteller om det selv.

INTERVJU 
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>  Jo, han har hørt om «Ungdommens råskap». Men det har vel knapt 
lærerne. Og enda færre, om noen, av elevene.

Unik samling elever
– Sånn sett var det utrolig viktig med renoveringen av hele skolen, det 
ble en ny start. Det var ikke dét som var Hauketo skole. Hauketo er en 
unik sammensetning av elever fra mange kulturer. 98 prosent av elevene 
er norske, men mange har foreldre fra et annet land. Her er de elever, 
uavhengig av religion og land. Det gjør oss unike, og gir oss mange utrolig 
spennende diskusjoner, forteller Hebbe.
 – I dag merker jeg hvor stolte folk er av skolen. Jeg hører stadig om 
noen som har gått her før, som spør etter den og den læreren, og nå er det 
barna deres som går her. Alle kjenner alle. Igjen, dette med bygda i byen.

Utfordringer på mange plan
– Hvilke utfordringer har du? 
 – Den største akkurat nå er at vi har hatt lavere matteresultater enn 
forventet noen år. I matte handler mye om å forstå oppgaven, som jo er 
tekstbaserte. Der har vi hatt språklige utfordringer. Jeg er ganske sikker på 
at vi vil se resultater av dette arbeidet på årets eksamen, så vi er litt spente 
nå, innrømmer Hebbe.
 
Han karakteriserer seg selv som energirik, utålmodig og målbevisst.
 – Og hvis vi spør hun du er gift med?
 – Hehe... Da ville hun nok svare at jeg har veldig mye å gå på når det 
gjelder å være tålmodig.

Med barnetroen i behold
Hebbe forteller at han nærmest vokste opp i Misjonsforbundet. Moren var 
veldig aktiv. Faren var nok mer opptatt av det idrettslige påfyllet enn av 
det åndelige.
 – Det ble nok litt mindre fokus på det åndelige etter hvert som jeg vok-
ste opp, men barnetroen er intakt. Og jeg er opptatt av å overføre dette til 
barna mine. Min holdning er vel egentlig at det er opp til meg selv å skape 
et godt liv for meg og mine nærmeste. 
 Det siste inkluderer en haug lærere og elever.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN   FOTO: HELGE VIKEN OG PRIVAT

• Trond Herbert "Hebbe" Johansen
• Rektor på Hauketo siden april 2015
• Født i Skien i 1974
• Gift, to barn (8 og 12 år)
• Bor på Abildsø
• Glad i padling, fluefiske, lesing og  

utendørsaktiviteter med barna

> FAKTA OM "HEBBE"   

UTSIKT: Dette synet følger rektor Hebbe en  
fin sommermorgen i skjærgården ved Hvaler

Rektor Trond Herbert Johansen og ulven 
på Hauketo skole trives sammen.

>>  “Det er opp til meg  
selv å skape et godt 
liv for meg og mine 
nærmeste, inkludert en 
haug lærere og elever.”

Hebbe i farten.
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Hvor bier 
de av?
Nederst i Mortensrudveien står det noen bikuber. 
Kongeveien tok kontakt med fylkeskontakten i  
Norges birøkterlag, Arild Hansen, som bor på  
Kolbotn. Han kunne fortelle at det ikke var hans  
kuber, men kanskje en på Lambertseter? Alle  
bikuber skal være merket, fortalte han. 

Kongeveiens naturredaksjon tok en tur til bikubene i Mortens-
rudveien for å forsøke å få tatt noen nærbilder av biene. Men 
der var det noen forsvarsbier som gjorde jobben sin. De ble litt 
for nærgående for fotografen, så han trakk seg sakte tilbake, dog 
uten å bli stukket. Vi har fått låne et bilde av insektsfotograf Inger 
Johanne Aag. Bildet er tatt på Lambertseter. 

Naturredaksjonen trodde at antall honningbier var i sterk  
tilbakegang. Arild Hansen fortalte at bikubene kunne bli angrepet 
av midd og sykdommer. Som han sa: – Det er jo naturlig at noen 
bikuber dør ut dersom vi ikke kommer tidsnok i gang med  
behandling. Men Norge er et av de landene der det er minst 
svinn. Nederland derimot har hatt svinn på opp i mot 40 % i 
løpet av en vinter. 

Honningbiene er sosiale insekter som lever i samfunn. 
– Vi kan nesten lage så mange bier vi vil. Det er de solitære 
(enslige) pollineringsinsektene som det blir mindre av, slike som 
humler og andre biearter. Det er ikke noen fare for tambiene, 
fortalte Arild Hansen.

Arild Hansen holder birøkterkurs på Abildsø gård. På våren og 
sommeren er han der hver niende dag. På høsten og vinteren er 
ikke behovet så stort. 

TEKST: HELGE VIKEN   BILDER: INGER JOHANNE AAG OG HELGE VIKEN     

Honningbier består av flere arter/typer. De lever i sam-
funn der biene har ulike arbeidsoppgaver. Dronningen 
legger egg, dronene skal befrukte eventuelle nye dron-
ninger og arbeidsbiene samler inn nektar og gjør den 
om til honning. Noen av arbeidsbiene er vaktbier og 
kan bruke giftbrodden mot eventuelle fiender. Biene har 
en rekkevidde på omtrent en km i radius rundt bikuben. 
 En vanlig bikube kan produsere ca. 25 kg honning i 
løpet av et år. I Norge produseres det rundt 1500 tonn 
med honning hvert år. 
 Biene har en viktig jobb i naturen med bestøvning 
av blomster og bondens avling. Denne jobben er mer 
verdt enn honningen de samler inn.

> FAKTA OM BIER 

Bikube i Mortensrudveien

 Bie på jobb

Bikuben høstes
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De fleste som har vært innom noen gudstjenester vil før eller siden ha opplevd 
nattverden – enten de ble tilskuere eller deltakere. I Hauketo-Prinsdal kirke er det 
ofte nattverd og Kongeveien har tatt seg tid til å undersøke hva dette er.

Den i Dalen som oftest deler ut 
nattverd, er soknepresten vår, 
Kjerstin Jensen. Kongeveien har 
invitert seg selv til en prat om 
nattverden i vår menighet. 

ET ÅPENT NATTVERDBORD
– I Hauketo-Prinsdal kirke har vi et åpent 
nattverdbord, forteller Kjerstin. Det betyr 
at alle er velkommen til å ta i mot nattver-
den – selv Judas satt ved bordet ved den 
første nattverden. Alle er bra nok til å gå 
til nattverd, men samtidig er åpenheten en 
invitasjon til den enkelte om å kjenne på 
sine grenser i forhold til tro og livssyn. For 
det er ingen nattverdtvang, bare en tros- 
og nådemulighet for den som går fram.

ET MYSTERIUM MED MYE NÅDE 
– Mye av kirken er preget av ord, sier 
Kjerstin, men i nattverden får den enkelte 
noe synlig og sanselig som gir både felles-
skap, gudsnærvær og tilgivelse. Hvordan 
dette skjer, er et mysterium, fortsetter 
Kjerstin, men i nattverden gis Jesu kropp 

og Jesu blod til den enkelte. På en måte 
tar den som går til nattverd i mot det Jesus 
gjorde for oss da han lot seg korsfeste for 
at vi skulle få tilgivelse for våre synder. 

OM BARN OG NATTVERD
– Ingen er for gammel og ingen for ung, 
smiler soknepresten, men det er opp til 
foreldrene å finne ut når barnet er klar 
for nattverden. For småbarn er det viktig 
at foreldrene eller en annen voksen som 
barnet er trygg på, er med. Vil barnet 
gå selv, tror jeg det er viktig å la barnet 
få lov. Det gir barnet, som oss andre, en 
opplevelse av å tilhøre et kristent felles-
skap. Før barnet vil ta i mot nattverden 
selv, er det mange foreldre som, når de 
går til nattverd, heller gir barnet en mulig-
het til å bli velsignet av presten. 

MIN FØRSTE NATTVERD
– I en gudstjeneste uten nattverd føler 
jeg meg litt snytt. Kjerstin tenker litt – Jeg 
husker ikke min første nattverd. Den var 
nok en naturlig del av kulturen i Tensing-
koret jeg var med i. I dag syns jeg det er 

veldig fint når jeg som prest får dele ut 
nattverdens nåde. Men det er også viktig 
for meg når jeg i nattverden møter et 
blikk og hører ord om at jeg får ta i mot 
Jesus og at noe av det som tynger, blir 
løftet av. Nattverdsmåltidet gir meg rett og 
slett påfyll for å møte en ny uke, avslutter 
soknepresten.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

STORT INNHOLD
Lite måltid med

"Dette er Kristi blod.""Dette er Kristi kropp."

"Kom, for alt er ferdig."
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3 OM  
NATTVERDEN

Hvorfor går folk til nattverd og 
hvordan opplever de den?
Kongeveien har spurt tre kirke
gjengere om saken.

– Jeg går til nattverd 
fordi jeg gjerne vil ta 
i mot Jesus, svarer 
Erlinda Skoglund.  
Jeg synes nattver-
den gir meg en 
god følelse – for 
når jeg har tatt 
imot Jesus, så har 
jeg også tatt i mot den 
kjærligheten han har  
gitt oss.

– Nattverden er et 
sted jeg møter 
Jesus og jeg går 
for å minnes det 
Jesus gjorde for 
meg da han gav 
sitt liv for oss 
alle. Jeg opplever 
nattverden veldig 
forskjellig, men den gir 
meg ofte en ro og opplevelse av fel-
lesskap. Dessuten, når jeg tar i mot, 
så får jeg et synlig bevis på syndenes 
forlatelse, avslutter Torleif Månsson.

– Jeg går til nattverd 
i kirken som et 
svar på at jeg 
blir invitert, 
sier Thorbjørn 
Moberg – men 
også fordi nattver-
den for meg er en 
naturlig del av det 
som foregår i kirken. Jeg 
tror på en levende Gud, dermed blir 
nattverden noe godt jeg deltar i.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Bordet er vakkert dekket med 
brød og vin, men når invitasjonen 
lyder: "Kom, for alt er ferdig", 
kommer noen fram til bordet, 
mens andre blir sittende. Hva er 
det mange sier ja til og andre lar 
gå forbi selv om de er invitert?

 
Vi snakker om nattverden – et måltid som 
aldri har fått plass i Michelinguiden, men 
som i sin virkning langt overgår et fem-
stjerners måltid og som dessuten er gratis.

ET MÅLTID MED STORE ORD
Gjennom århundrer har kirker over hele 
verden invitert til nattverd med de samme 
ord. Brødet kan være ulikt, vinen både 
med og uten alkohol og formen forskjel-
lig. Noen ganger gis brødet i hånden 
og dyppes i vinen mens alle står. Andre 
ganger spises brødet og vinen drikkes 
fra eget beger mens folk kneler. Som 
Torbjørn Egner synger: «Mye er forskjellig, 
men det er utenpå». For alle som tar i mot 
og kommer, får høre store ord om brødet: 
«Dette er Jesu kropp» og like stort om 
vinen «Dette er Jesu blod» med løfter om 
syndenes tilgivelse, fellesskap og evig liv. 
Hvor kommer det fra – alt sammen?

ET MÅLTID MED DYPE RØTTER
Alt har sin begynnelse og følger vi nattver-
den bakover i tiden, ender vi ved et jødisk 
påskemåltid i Jerusalem for rundt 2000 år 
siden. Jesus er verten og rundt bordet er 
disiplene samlet. Da fortelles det: «Mens 
de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket 
og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot 
og spis! Dette er min kropp.» Og han tok 
et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk 
alle av det! For dette er mitt blod, paktens 

blod, som blir utøst for mange så syndene 
blir tilgitt.» (Matt 26,26-28)
 Og resultatet? Disiplene spiste og 
drakk, brød som smakte brød, vin som 
smakte vin, men nå var brødet Jesu kropp 
og vinen Jesus blod bare fordi Jesus sa det 
han sa. Mystisk, ikke sant?

ET MÅLTID MED STORE  
RINGVIRKNINGER 
Brødet er bakt, vinen er laget slik vin til 
alle tider er laget, men når presten under 
innstiftelsen av nattverden bruker de 
samme ord som Jesus en gang brukte, blir, 
også i dag, brødet i innhold Jesu kropp 
og vinen Jesu blod. Måltidet telles ikke i 
kalorier, men for den som tar i mot i tro, 
blir Guds nåde virkelig: 
•  Med tilgivelse for syndene.
•  Med fellesskap med Jesus og kristne til 

alle tider.
•  Med evig liv.

ET MÅLTID TILLATT  
FOR UVEDKOMMENDE
Når invitasjonen om å komme fordi alt 
er ferdig lyder, sitter mange flere enn vi 
aner med spørsmål som: «Kan jeg gå til 
nattverd?» Eller kanskje; «Er jeg bra nok?». 
Dermed blir de sittende. Men Herrens 
måltid er ikke en premie for gode liv eller 
lang og tro tjeneste. Tvert i mot. Nattver-
den er en gave fra Gud til deg og meg 
som er døpt og/eller tror at Jesus er Guds 
Sønn eller kanskje bare lengter etter Guds 
nærhet i våre liv. Er vi blant dem, kan vi 
trygt ta i mot selv om vi ikke synes vi er 
bra nok. For over nattverdbordet står det 
med usynlig skrift i Jesu navn: «Adgang til-
latt for uvedkommende!».

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

ET MÅLTID MED  
STORE RINGVIRKNINGER
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Hun snakker som om hun kommer fra  
Haugesund, men er egentlig et friskt pust 
fra Tyskland, Sarah Krebs, som fra 15. mars  
i år er ansatt som menighetspedagog i 
Hauketo-Prinsdal menighet. Hvem er hun og 
hva i all verden gjør en menighetspedagog?

– Jeg er fra Siegen i Tyskland, smiler Sarah, og vokste opp med 
en katolsk pappa og protestantisk mor. Min historie med Jesus 
begynte da jeg som 13-åring ble invitert til en ungdomsgruppe 
for jenter. I konfirmanttiden tok jeg en avgjørelse for Jesus og da 
presten spurte om jeg hadde lyst til å bli prest, sa jeg ja. Teologi-
studiene tok jeg i Marburg, men underveis har jeg nok snakket 
med Gud mang en gang om mitt ja.

Ble begeistret for Norge
– De siste årene av studiene oppdaget jeg at jeg var tent på  
å arbeide med barn og ungdom. Jeg tok litt pause for å reise.  
I 2014 gikk turen til Norge. – Jeg kjente meg virkelig hjemme her 
og trivdes med både kulturen og tradisjonene jeg møtte. Sarah 
blir ivrig: – Dermed tok jeg kontakt med KFUM/KFUK og fikk 
jobb i Haugesund. 50 % stilling i Vår Frelser menighet og 50 % i 
KFUM/KFUK. Her handlet oppgavene mine om barn og ungdom 
og tro. I Haugesund møtte jeg dessuten kjæresten min.

Mangfoldig og viktig jobb
– Han begynte å studere på Universitetet i Ås og jeg fulgte med. 
Søknad på jobben, kontakt med staben her og forhåpentlig-
vis mine kvalifikasjoner, gjorde at jeg fikk jobben, sier Sarah 
fornøyd. – Nå er jeg i gang med det en menighetspedagog skal 
gjøre: Inspirere til tro på Jesus gjennom ulike aktiviteter og med 

undervisning og fellesskap vise vei for barn og ungdom fra 0 til 
18 år i troens mysterier og utfordringer. Konkret er dette en over-
ordnet stilling for planlegging og rekruttering, men samtidig har 
jeg medansvar i praktisk ungdoms- og konfirmantarbeid og annet 
som har med barn og ungdom å gjøre. Dessuten skal jeg være 
med å planlegge og gjennomføre temakvelder for voksne.

Gleder og utfordringer i kø
Da jeg spør hva som har vært den største gleden til nå, blir Sarah 
Krebs stille før hun svarer: – Flere ting, men i hvert fall at hun 
får bli bedre kjent med kjæresten sin, at hun får bo i Norge og 
at hun har en jobb hun trives med. Da jeg spør om de største 
utfordringene, er Sarah kjappere på. – Det er nok å bli bedre 
kjent med kultur og tradisjoner i Hauketo-Prinsdal og samarbei-
det med ulike grupper og mennesker. Dessuten skal jeg oppsøke 
både skolene og barnehagene her i Dalen. Det ser jeg fram til.

Gud er ingen automat
– Min historie med Jesus er preget av at jeg ikke tror at alt må 
fungere perfekt. Jesus er en venn for meg. Jeg kan alltid komme 
til ham med det jeg bærer på av sorger og gleder. Samtidig – 
Gud er heller ingen automat som jeg kan trykke på for å få det 
som jeg vil. Mitt forhold til Gud handler om tillit.

Framtidsdrømmer
– Hva drømmer du om skal skje her? 
 – På kort sikt er det å få oversikt og kontroll over arbeidssituasjo-
nen og mulighetene som ligger i jobben min. På lengre sikt håper 
jeg å inspirere barn og ungdom til å tro at de er bra nok for både 
Gud og seg selv og at kirken er et sted for dem. Og så klart, avslut-
ter Sarah, – jeg håper at Jesus kommer nær gjennom det jeg gjør.

INTERVJU: SVEIN-ERIK SKIBREK  

FOTO: IDA HÅBREKKE OG SVEIN-ERIK SKIBREK

TENT FOR ARBEID  
MED BARN OG UNGDOM

INTERVJU MED MENIGHETSPEDAGOGEN SARAH KREBS:
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– Jeg følte aldri selv at jeg var noe bedre enn de andre gutta på 
laget, men det er utrolig artig å høre at man har blitt lagt merke 
til, sier en ydmyk Harald Nordam når han får presentert nyheten.

I juryens begrunnelse heter det: 
«Prinsdølen bøttet inn mål for Hauketo i 15 strake sesonger 
og preget lokalfotballen fra a-lagsdebuten i 1981. Den høye 
og sterke spydspissen markerte seg som et balltalent, en ener 
i hodedueller, frisparkspesialist og med blikk for spillet, som 
gjorde ham til en notorisk målscorer. Han var god med begge 
bein, og terroriserte tidvis motstanderne med sine knallharde 
skudd. Juryen tviler på om det er noen Hauketo-spiller som 
har sparket enn ball hardere enn Harald Nordam».

Da juryen hadde vurdert alle aktuelle spillere, endte de nok 
opp med å stå igjen med to spillere, Harald Nordam og tidli-
gere midtbanespiller Øivind Monn-Iversen. Paradoksalt nok er 
førstnevnte lillebroren til juryformann og sistnevnte bidrar fast i 
Kongeveien-redaksjonen.

Monn-Iversen spilte etter årene i Hauketo på høyere nivå i 
KFUM med profiler som Henning Berg, Eivind Arnevåg og Espen 
Musæus, der han også ble kåret til Årets Spiller to år på rad. 
Hauketos a-laget figurerte på Harald Nordams tid i 5. og 6.divi-
sjon, og har i senere tid vært høyere i divisjonssystemet, men 
juryen har ikke problemer med å forsvare valget av hvem som 
troner øverst på Kongeveiens uoffisielle kåring. 

DALENS BESTE  
FOTBALLSPILLER

Ingen har sparket hardere enn  
ham, få har scoret flere mål enn  
ham. Harald Nordam (55) er kåret  
til Hauketo IFs beste fotballspiller  
gjennom tidene av en lokal jury  
satt sammen av Kongeveien. 

TEKST: KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD  FOTO: PRIVAT

SJEKK TIDENES HAUKETOLAG PÅ NESTE OPPSLAG!

«Harald er en spiller som hadde alle forutsetninger, som egentlig 
kunne blitt så god han selv ville. Han kunne absolutt prøvde seg 
på et høyere nivå, men lojalitet og klubbtilhørighet er også en 
god egenskap», sier juryen. 

Kanskje var det frykten for "å jobbe hjemover" som var den vik-
tigste grunnen til at Harald ikke forsøkte seg høyere. Klubbprofi-
len var ikke spilleren som la ned flest meter i løpet av en kamp.
 – Jeg hadde nok en tendens til å stå i midtsirkelen og vente på 
kula, men så lenge jeg scoret mål kom jeg unna med det stadige 
fraværet på forsvarsjobbingen, erindrer en lattermild Harald, 
som etter endt a-lagstid fikk flere sesonger med oldboyslaget i 
Hauketo.
 – Jeg hadde fantastiske år i klubben, som har betydd mye for 
meg personlig. Men jeg tror det også betyr mye for Dalen å ha et 
fungerende a-lag. Nå er det mye ustabilt, og jeg håper for ung-
gutta her at det kan stabilisere seg. Det er få som blir toppfot-
ballspillere, og nåløyet blir vanskeligere og vanskeligere. Derfor 
håper jeg flere vil få øynene opp for lokalfotballen og engasjere 
seg i a-laget vårt. 



HER ER TIDENES HAUKETO-LAG!

Cato Berger  
(70 og 80tallet) 
Gode keepere blir fort 
plukket opp fordi det er 
mangelvare i alle klub-
ber. Cato var trofast med 
Hauketo i en årrekke. 
Spretten spiller som 
var reaksjonssterk pga 
hockeyspill.

KEEPER FORSVAR

Eirik Nordahl  
(2010tallet) 
Rask og målfarlig kantspil-
ler, som fremdeles er aktiv på 
a-laget. Trente med Sarpsborg 
08. Viktig og god spiller å ha på 
laget. Har ekstremferdigheter i 
fart med ball som gjør ham til en 
spiller med stort potensiale.

Alexander Fredriksen  
(2000 og 2010tallet)
En av bærebjelkene på laget 
som nesten rykket opp i 3.div. 
Sterk fysisk, scoret mye mål, god 
på hodet, og kunne bekle alle 
posisjoner på laget. Herlig spiller 
å ha på et lag.

Håkon Rosenvinge  
(60 og 70tallet)
Midtbanesliteren som aldri gav 
seg i en duell. Samlingspunkt og 
kaptein gjennom store deler av 
60- og 70-tallet. Kom til Hau-
keto fra Frigg, som var topplag i 
Norge på den tiden. Tegnet seg 
ofte i målprotokollen.

BENKEN

Frode Schneider  
(70/80tallet) 
Sterk som en bjørn, beinhard i 
taklinger. Kompenserte noe man-
gel på fart med oversikt og plasse-
ringsevne. Bærebjelke, midtpunkt 
og kaptein i en årrekke.

Trond Grønningen  
(90tallet) 
Juryen holder ham som tidenes bes-
te forsvarsspiller i Hauketo. Holdt 
veldig høyt nivå og kunne nesten 
være et forsvar alene. Kompenserte 
noe manglende fart med enorm 
oversikt og spilleforståelse. Meget 
plasseringssikker og sterk på hodet. 
Alltid god den tiden han var her. 

Bjørn Schjenken  
(60/70tallet) 
Knallhard forsvarsspiller, som pre-
get laget år etter år. God på hodet 
og et skikkelig stabeist. 

Kongeveien    10



HER ER TIDENES HAUKETO-LAG!

Torbjørn Andresen 
(90tallet) 
Begynte som innbytter og sideback, 
før han slo skikkelig igjennom 
i angrep. Voldsomt tempo, god 
på hodet og notorisk målscorer. 
Scoret masse mål i mange seson-
ger, og hadde utrolige 37 mål på 
16 a-lagskamper. Antagelig tidenes 
Hauketo-rekord?

Harald Nordam  
(70 og 80tallet)
Vi mener han er tidenes Hauketo-
spiller. Har preget lokalfotballen i 
15 sesonger på a-laget. Målgaran-
tist. En ener i lufta. Frisparkspesia-
list. Skjøt like hardt som en hest 
sparker. Se ellers forrige side for 
utfyllende informasjon.

KNUT NORDAM (F.V.)
 har spilt over 50 sesonger med seriefotball for Hau

keto, som er soleklar klubbrekord
 leder for sportslig utvalg, engasjert i alaget
 tidl. leder for fotballgruppa og styret 

SVEN OVE HOEL
 alagsspiller fra 1993 – 2000
 alagstrener fra 2000 – 2004

SVEIN HAUGERUD
 Begynte med guttefotball  i Hauketo i 1965 og har 

vært engasjert i klubben siden
 15 år som spiller og 13 år som oppmann 

Dette er juryen:

MIDTBANE SPISS

Ronnie Johnsen  
(90tallet) 
Var rask og hadde teknikk til å dra av en 
mann eller to. Scoret masse mål og var 
en profil i flere sesonger. Var litt pinglete 
men hadde meget stor selvtillit både på 
og utenfor banen... ;)

Svein Haaland  
(90 og 2000tallet)
Sterk og rask kant/spiss som var bedre enn 
han trodde selv. Lempa nesten alltid inn 
mål. Snill som et lam, knapt fått et gult kort. 
Markerte seg bl.a som ensom spiss i kam-
pen mot Vålerengas a-lag på Prinsdalsbanen 
i 2002 hvor han fikk vist frem fysikken. 

Marcus Clemetsen  
(2010tallet) 
Midtbanedynamo, som jobbet utrettelig 
begge veier. Scoret mye på frispark. Den 
beste fra den gode 91-årgangen som ble 
igjen i klubben. Viktig spiller på lagene sine.

Øivind MonnIversen  
(80/90tallet) 
Tidenes beste midtbanespiller som har 
vært i klubben. Komplett fotballspiller, 
god på alt. Var alltid på trening, ga alt i 
kamp og var en svært lojal lagkamerat. 
Spilte også mange år på høyere nivå i 
KFUM med profiler som Henning Berg, 
Eivind Arnevåg og Espen Musæus. 

Lars Christian Berger  
(2000 og 2010tallet) 
Duellsterk ledertype. Kaptein og sjef. Svært 
sentral på laget som nesten rykket opp til 
3.divisjon. God på det meste, bunnsolid 
både i både forsvar og angrep.
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SIDE
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Fargelegg!

Tegninger: Trevor Keen

Led sauene gjennom 
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine 
trygt gjennom labyrinten.

Jesus er den gode gjeteren!

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye 
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små 
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, 
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står 
i de fargede rutene.

1.

Fugler i Lukas 12,6 

Konge i Matteus 2,3 

By i Apostlenes 
gjerninger 10,1 

Engel i Lukas 1,26 

By i Lukas 19,28 

Kvinne i Markus 15,40 

Fugl i Matteus 3,16 

Mann i 2. Timoteus 4,11 

2.

4.

8.

5.

9.

6.

10.

3.

7.

Konge i Romerne 4,6 

Yrke i Apostlenes 
gjerninger 18,3 

12



historiske «hjø
rnet 

Det lokal

DUGNAD FOR FOTBALLBANE

Et vakkert flyfoto over Prinsdal ble tilbudt 
Kongeveiens lesere for kr 65,-.
 Det var et program om Prinsdal i Ra-
dio P1s «Middagsstunden» med stoff om 
Eldresenteret, Lerdal Fritidsklubb, restau-
rering av Øvre Prinsdal gård og arbeidet 
med å beholde «73-bussen».
 Biblioteket i Prinsdal Velhus reklamer-
te for utlån av «hage- og blomsterbøker».
 Søndagsskolen slet en del med man-
glende interesse, mens ungdomsarbeidet 
i kirken var på vei oppover.
 Hauketo og Prinsdal vel klagde på 
kabel-TV-selskapet Janco. Årsak: dårlige 
TV-bilder.

 Svein-Erik Skibrek ble ansatt i halv 
stilling som menighetsarbeider. Dels som 
klokker og dels som sekretær.

TORE BURUD

Hauketo Idrettsforening fyller 90 år 
den 27. oktober neste år. En meget 
anselig alder, som vi tror vil bli gjort 
litt ære på?! En idrettsbane er en 
idrettsforenings viktigste «eie», i til-
legg til godt styre og idrettsungdom. I 
forbindelse med dette, og det faktum 
at det nå i mai 2016 er omfattende ar-
beider med å skifte ut kunstgresset fra 
2005, viser vi et foto tatt i 1951 eller 
1952. Det er tatt den dagen et tretti-
talls medlemmer dugnadsjobbet med 
å hugge skogen, i området der banen 
skulle ligge. Altså lokalhistorie....!
 Det var ikke vanskelig å skaffe en 
dugnadsgjeng på den tiden. På bildet 
er det mange kjente fjes: Gutten 
med øks på høyre skulder til venstre 
på bildet heter Henrik Hvoslef. Han 
ble Norgesmester i Orientering for 
junior i 1961! Mannen med henda på 

ryggen ved granstokken til høyre, er 
foreningens mangeårige kasserer R.G. 
Andresen. Han var også med å stifte 
HIF. Forøvrig var bonden på Øvre 
Prinsdal gård med på å kjøre tømmer 
ut av hugstområdet. Gården sees opp 
til høyre. Bak folkene på bildet ser vi at 
det som i dag er grusbanen, den gang 
var dyrka mark. Grusbanen ble åpnet i 
1983 med flomlys, og utvidet i 1987.
 Ellers er å nevne at idrettsparkens 
nye gressbane ble åpnet høsten 1993 
med kamp mot Vålerengas elitelag. I 
årene før var det «ugressbane». En ny 
kamp mot VIF ble det på Hauketo-
banen i 2002 da HIF var 75 år. Rekdal 
og co. vant 13 – 0!
 Vi ønsker lykke til med nytt kunst-
gressdekke, og neste års «bursdag»!

TORE BURUD

Dugnadsgjeng på femtitallet.

Kongeveien er et etterrettelig blad 
og når vi har kommet med feil og 
manglende opplysninger, så be
klager jeg som redaktør dette. Og 
når de som kjenner saken best, tar 
kontakt, engasjerer seg og skriver, 
gir vi selvsagt plass for det!: 

"Det var med forundring vi leste 
om treskjærerne på stabburet. 
Ikke ett ord om at dette er et 

tilbud som Seniorsenterets brukere har, og 
det verste var at navnet som stod der var feil! 
Det var nå avdøde Rolf Holen som var ildsjel 
de seneste år.
 Prinsdal eldresenter startet opp høsten 
1986 i Nedre Prinsdalsvei 59 A. Vi fikk etter 
hvert aktivitør, og «gutta» ville ha et sted der 
de kunne utfolde seg. Stabburet på Lerdal 
gård lå lagelig til, og det stod tomt.
 Vi hadde møte med bydelen, de ville stil-
le med materialer dersom vi skaffet arbeids-
hjelp. Det var 6-7 pensjonister som meldte 
seg med en gang. Stabburet ble ryddet for alt 
skrot, trykkspylt innvendig og rivningen ble 
satt i gang. Alt innvendig ble revet ned, det 
var mange små upraktiske rom. Stabburet ble 
isolert innvendig og da gulvet stod for tur, lå 
gutta på ryggen under stabburet for å få på 
plass isolasjon og asfaltplater, ikke dårlig av 
70-80-åringer! Alle vinduer ble skiftet og den 
ene døra stengt. Alt ble ledet av Bjarne Mik-
kelsen, som var fagmann og «primus motor».
 Restaureringen startet høsten 1992, og 
1. september 1994 ble det innvielse og de 
første treskjærerne startet opp 15. september 
samme år. Gjennom Kolbotn eldresenter fikk 
vi tak i Hr Rommen som ledet gruppen fra 
start av. Seinere tok «elevene» Rolf Holen og 
Finn Weydahl over lederansvaret. Det ble et-
ter hvert laget mye pent, og Eldresenteret fikk 
flere ganger ting til utlodding. Eldresenteret, 
nå Seniorsenteret, kjøpte inn en del små-
verktøy, men utstyr til treskjæringen måtte 
hver enkelt kjøpe inn selv. I 2012/13 var det 
på tide å oppgradere både det elektriske an-
legget og noe av utstyret på stabburet, dette 
bekostet Seniorsenteret. 
 Dette er i korthet hva vi husker fra starten 
på stabburet som sted for treskjærerne i 
Dalen.

TRUDE SKARRA, BERIT LUNDGREN  

OG ASTRID ØYE

«KONGEVEIEN  FOR 30 ÅR SIDEN

Stabburet,  
treskjærerne og  
Seniorsenteret
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Påskeverksted
– for alle sanser
Påskeverkstedet har blitt en fin tradisjon i Hauketo
Prinsdal kirke. Fem og seksåringer var spesielt 
invitert, men denne onsdagen i mars var 14 barn i 
alle aldre med sine foresatte samlet for å lage på
skepynt og høre hva påsken handler om.    

På kirketorget bugner det av egg, fjær, silkepapir og annet 
formingsutstyr. Ned trappen fra menighetssalen kommer ivrige 
barn, mette på tomatsuppe, og klare for å lage påskepynt. 
 Fine egg males og henges opp, påskekyllinger trylles frem 
og legges i fargerike reder, og noen kyllinger får til og med ski 
på beina. Barn og voksne hjelper hverandre. Plutselig høres 
orgelspill fra kirkerommet. Barna går til døren der de får de utdelt 
grener og vandrer mot orgelet, hvor organist Åslaug spiller påske-
sanger. «Hva betyr hosianna», spør prest Kjerstin og lærer dem 
en hosiannasang. Mens barna synger, vifter de med grenene slik 
folket gjorde i Jerusalem på palmesøndag. 
 Et bord er dekket og barna samles musestille i ring og får 
smake brød og vin (druejuice) slik Jesus ga disiplene sine på 
skjærtorsdag.
 I kirkerommet ligger et stort kors. Barna hjelper til med å løfte 
det opp. Det er tungt. Vandringen går mot graven, men den er 
tom. Blomster legges ned, og plutselig står det en engel i rommet 
og sier: «Jesus er ikke her. Han har stått opp!»
 Barna blir stående i undring. Nå har de sett, hørt, følt og 
smakt på påskeevangeliet. Påskekyllinger og -egg som de kan 
pynte med, blir med hjem. Der skal de få minne om det de fikk 
oppleve i kirken denne dagen.

TEKST: SUSANNE DOMMERSNES SIVERTSEN

Tårnagentene
«Mitt navn er G – Mr. G. – og jeg er øverste sjef i den 
hemmelige TÅRNAGENTklubben. Ingen vet hvor
dan jeg ser ut eller hva mitt riktige navn er. Derfor 
er jeg den flinkeste agenten i verden.»

Slik ble 12 barn en lørdag i april, ønsket velkommen i Hauketo-
Prinsdal kirke. Mr. G. utfordret sine nye agenter til et spennende 
oppdrag i kirken: Å finne en stor skatt som var stjålet av en skurk. 
 Væpnet med forstørrelsesglass, solbriller og notatblokk startet 
hele gjengen for å finne hint og fotspor. Underveis fikk Tårnagen-
tene testet evner og sanser med små utfordringer – for eksempel 
med en klatretur i kirketårnet. Etter fire timers jakt og AGENT-
camp med pølsepause, var alle slitne, men veldig fornøyde med 
en spennende ettermiddag. Alt gikk fint og barna koste seg både 
inne i og utenfor kirken. 
 For å møtes igjen, spise muffins med skjulte hemmeligheter og 
for å få et diplom, møtte nesten alle til gudstjeneste dagen etter. En 
flott TÅRNAGENT-helg var blitt en suksess for både store og små.
 Tanken med en slik helg er at barna får sjansen til å bli kjent 
med sin lokale kirke, får høre om kristen tro og får møte barn i 
samme alder. Alle barn fra 2. - 4. klasse er hjertelig velkommen 
hvert år etter påske for å være med på jakten etter nye gåter og 
hemmeligheter i Hauketo-Prinsdal kirke. 
 
Følg gjerne med på  www.facebook.com/ 
HauketoPrinsdalMenighet/ eller ta direkte kontakt med  
Sarah Krebs (menighetspedagog i HauketoPrinsdal) 
epost: sk362@kirken.no eller mobil: 982 42 074.

I 2007 ble Daniel Waka ansatt som trosopplærer på statlige midler  
for å ha ansvar for trosopplæring i Hauketo-Prinsdal kirke, sammen  
med kateketen. Før det var mye drevet på frivillighet og av  
kateketen som hadde ansvar for konfirmanter og ungdomsarbeid.  
I dag drives også trosopplæring, mye i samarbeid med Holmlia.  
Her er noen glimt av det som skjer for barn og unge 0 – 18 år:

Korset er tungt å bære. Velsignet være han som kommer i Herrens navn.  

barn og unge i den norske kirke

Trosopplæring for store og små

Nye Tårnagenter på sporet.
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Konfirmantopplegget er fylt med flotte opplevelser 
som konsert og sommerleir. Både unge voksne, en 
kapellan, en menighetspedagog og flere ungdoms
ledere er der for konfirmantene hvert år.

Dette er tiden for å gi ungdommene anledning til å tenke over eget 
liv og til å finne gode svar på sine livsspørsmål. Samtidig prøver vi 
å skape et åpent miljø hvor unge mennesker kan være som de er. 
 Gjennom «Deeper», en fordypende undervisning om kristen 
tro, blir konfirmantene kjent med kristen tro og tradisjon, med 
verdensbildet og med det kristne livet som vises i kirken. 
 Hver torsdag samles mange ungdommer til «Hvilepuls», en 
spesiell ungdomsgudstjeneste annerledes enn gudstjenestene 
søndag formiddag. På Hvilepuls kan de bli bedre kjent med 
hverandre, finne en oase i hverdagen til å tanke opp med tid til å 
synge, be eller bare slappe av.  
 Mange ungdommer lurer kanskje på konfirmasjon eller ei. 
Holmlia og Hauketo-Prinsdal kirke svarer gjerne på spørsmål 
og kan gi råd eller tips til en avgjørelse som kan være den mest 
spennende i livet. Ta gjerne kontakt. 

TEKST: SARAH KREBS

Maria, Amanda, Aurora og Hanna benker 
seg rundt bordet og forteller at de er konfir-
manter, de fleste av tradisjon, mens Hanna 
også gjerne vil vite mer om kristendom. De 
er ganske enige om at det fineste til nå, er 
Hvilepuls, med stemning og tid til stillhet og 
ettertanke.
 Når vi kommer inn på Jesus, vet de ikke 
helt, men han er i hvert fall en god mann, 
en de kan snakke med og som har viktige 
svar som angår livet.
 De vet ikke helt hva de skal si om konfir-
masjon og gaver, men de fleste ønsker seg 
helst penger, mens Maria ikke har tenkt så 
nøye over det.
 Robin, Håkon og Daniel samler seg i en 

krok. Robin og Håkon går til konfirmasjon, 
mest av tradisjon, mens Daniel for sin del 
mener det også handler om å modnes. Han 
er også klar på at påskeleiren har vært det 
fineste til nå, mens Robin og Håkon likte 
best Kick-off. Når vi kommer inn på Jesus, 
tenker de forskjellig. Robin har opplevd 
hjelp, Håkon tenker at han har levd, men 
tror ikke på ham som Guds Sønn. Daniel 
har trodd på Jesus i hele sitt liv og synes 
det er fint å bli bedre kjent med ham. Ingen 
av dem sier nei til gaver, ønsker seg gjerne 
penger, men konfirmerer seg ikke for gave-
nes skyld.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Konfirmasjon

Familie- 
gudstjeneste 
med musikk, sans og sprell
Familiegudstjenester har det vært i mange år, men 
det som kjennetegner familiegudstjenestene un
der trosopplæringens banner, er at de ofte sikter 
mot en spesiell målgruppe. 

Det kan være 4 – åringene som får kirkebok, Kirkebok til 6 – 
åringer, Tårnagentgudstjeneste og Lysvåken gudstjeneste med 
overnatting i kirken. Søndag 22. mai var fokuset særlig rettet 
mot de minste: 
 «Store bølge, liten bølge, sjøen går i bølger.» Hvordan er det 
vel å sitte midt i sjøen, ved en storm i en båt? Hvordan er det 
rett og slett å oppleve det som blir fortalt om Jesus som stiller 
stormen? Det kan kanskje noen av de barna svare på som var 
med på en spesiell familiegudstjeneste for alle sanser. Barna og 
deres behov sto i forgrunnen – det kunne små og store både 
høre, se og oppleve. Under kirkebønnen var det laget til en spe-
siell bønnevandring i kirkerommet, med poster barna kunne gå 
til for ter der de kunne teste sine egne sanser. Særlig ett- og to-
åringene fikk oppmerksomhet i denne gudstjenesten som også 
ble besøkt av sprellengelen Elisa som fortalte hva bønn betyr.
 

TEKST: SARAH KREBS

– Hvordan er det å være konfirmant?

Trosopplæring for store og små

F. v. Maria, Amanda, Aurora og Hanna. 

På den store konfirmasjonsdagen.

Når det stormer, 
når det stormer...

Sprelle 
engler til alle.

F. v. Robin, Håkon og Daniel.



Hendt siden sist

I en fullsatt sal, overvar jeg en flott forestil-
ling som ungdom på Låven hadde laget.

Ikke bare spilte de rollene sine bra, men de tok noe av vår tids 
mobilbruk, selvopptatthet og ønsker om å bety noe, på kornet. 
Her møtte vi facebook og selfie på sitt verste, så hvordan du 
ble isolert om du ikke hang med og fordømmelsen av de som 
ikke var som deg. Forestillingen berørte meg fordi den virket 
ekte og erfart og var godt laget. Sterkest inntrykk gjorde nok 
scenen med en mor som satt med sin Ipad og ikke vørte datte-
ren som ropte på kontakt, samt den unisone sangen mot slutten 
om å slippe fri fra det tyranni mobil og data på sitt verste kan 
lede oss inn i. Takk til Låven med ungdom og ledere som fikk 
dette til!

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK  FOTO: SVEIN MYHRE

Vi lever godt med jula og samles 
rundt krybben og barnet i både 
kirker og de tusen hjem. Vi lever 
rimelig godt med påsken også. 
Kors og grav går på dypet, mens 
Jesu oppstandelse feires med 
både «Påskemorgen slukker sor
gen» og påskesymboler. Men hva 
med pinsen – hvor ble det av den? 

DEN USYNLIGE HØYTID
En nykristen venninne sa forleden: «Jeg 
trodde at pinsen bare var noen ekstra fri-
dager – helt til jeg oppdaget at den hadde 
noe med Gud å gjøre! Hva gjør jeg med 
pinsen?» Godt spørsmål – for hvordan 
feirer eller lever vi med en Ånd vi ikke ser 
og knapt aner virkningen av? 

NÅR DET USYNLIGE BLIR SYNLIG
Da Guds Ånd ble utøst over hele jorden 
ble kirken født. Det kan jo feires, men 
er det ikke enda større at på pinsedagen 
kom Gud nær til oss alle? Så hvordan 
feirer eller lever vi med Ånden som fra 
pinsedag omgir oss på alle sider og bare 
blir synlig ved sin virkning? 
 I våre dager vet du og jeg ganske mye 
om hvordan noe som er usynlig, kan bli 
synlig. Det er noe som må innstilles slik 
vi gjør med mobiltelefonen. Vi trykker 

på noen taster, dermed blir de usynlige 
strålene som alltid er der, plutselig mate-
rialisert i form av lyder og bilder vi kan se 
og høre. Kanskje handler å leve i sporene 
av pinsen mer om å innstille og åpne seg 
for at Gud er i nærheten enn for den store 
feiring? En liten historie kan illustrere dette:

ALT KOMMER AN PÅ  
HVA VI LYTTER ETTER
En indianerkvinne besøkte en venninne 
i New York. De spaserte på Manhattan 
omgitt av storbyens enorme støy. Plutselig 
stanset indianerkvinnen og sa: «Jeg hører 
lyden av en gresshoppe!» Venninnen lo 
og mente at det var umulig å høre en 
gresshoppe i alt bråket. Men kvinnen 
insisterte: «Jo, jeg hører en gresshoppe i 
nærheten».
 Dermed gikk hun bort til en plante 
som sto der, rørte ved bladene og løftet 
fram en liten gresshoppe. «Utrolig», utbrøt 
venninnen. «Du må ha en overnaturlig 
god hørsel!» 
 «Nei da», sa indianerkvinnen og smilte. 
«Ørene mine er ikke annerledes enn dine. 
Alt kommer an på hva vi lytter etter. Følg 
med nå.» Hun tok fram noe mynter, slapp 
de ned på fortauet så de spratt klirrende 
omkring. I samme øyeblikk snudde ti-tolv 
mennesker seg. «Der ser du», sa indianer-
kvinnen, «Alt kommer an på hva vi lytter 

etter». (Fritt etter boken: «Alltid elsket»).

INVITERT TIL Å LYTTE  
ETTER GUD DER VI ER
Pinsen har gjennom Den hellige Ånd en 
invitasjon til deg og meg om å lytte etter 
hva Jesus har for oss. Gjør vi det, kan det 
hende at Gud blir synlig og materialiserer 
seg gjennom mennesker og hendelser slik 
bilde og lyd blir synlig i mobilen. Hva det 
kan være?: 
 At Gud er glad i oss? Noe Jesus har 
sagt? Synd som trenger oppgjør? Noen 
som trenger oss? Tilbud om kraft, kjærlig-
het og visdom i hverdagen? Fred midt i en 
vanskelig tid? Utrustning til tjeneste? Ufor-
tjent godhet? Noen som trenger forbønn? 
Kanskje at Jesus er stor? osv. osv. 
 Og spør du hvilke «apper» som er de 
beste for at du og jeg skal innstille oss på 
å høre hva Guds Ånd sier til oss, så heter 
de Bibel og Bønn, Menighet og Nattverd 
og Tid til stillhet. Hva vi hører avhenger 
av hva vi lytter etter, men lever vi med 
dem, så kan det hende at også du og jeg i 
sporene av pinsen opplever at Gud i Jesu 
navn er nærmere enn vi tror.

TEKST: SVEIN-ERIK SKIBREK

I SPORENE AV PINSEN

Låverevyen "SE MEG"!

På fest i hver sin verden.

Mobilen – venn eller fiende.
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GLIMT FRA NÆRMILJØET:

Fellesgudstjeneste på Østmarkskapellet:

17. maisekkeløp

Lions årlige tulipanaksjon til 
inntekt for MITT VALG:

Lerdal gård  
rehabiliteres:

Ekumenisk prostigudstjeneste 2. pinsedag i Mortensrud kirke:

2. pinsedag 2016, fra pekestolen.2. pinsedag 2016, tekstlesere.

– Hva liker du best med 17. mai? 

Lisa Iversen  
Vrettos:
– I år har jeg gått med barna 
i toget i byen, det var flott. 
Og jeg har spist lunsj hos 
gode naboer!  

Amandus Martinsen:
– Det er masse morsomme 
ting å gjøre: Spise is, se på 
toget og være med på leker i 
skolegården. Hyggelige folk!

Livia Lindstad:
– Spise god mat og være 
sammen med familie og 
venner. Feire at Norge ble et 
eget land! 

Manuela Andresen:
– Marsjere opp Karl Johan. 
Høre korps og se flotte bu-
nader. Spise masse is! 

TEKST & FOTO: KNUT G. SANDAL

4 i skolegården:17. mai

«Vårdag i Grønliåsen
Det var femtende april- og Grønliåsen eimet av vår.

Herlig i skogen tross kroppens mangler og sår.

Vi krysset lysløypa «Nikko» og jeg

– og der kom en hel «Åsgårdsrei».

En smilende flokk fra Prinsdals AKS

– og «Nikko» likte barna – og var i sitt ess.

Ungene var snille og spurte i vei – : 

hvor gammel er hunden, og hvor gammel var jeg ?

Ikke rart de smilte og ingen var sur, 

– de var jo igang med en «Hoggormtur».

Jeg pratet i vei med Iselin og Clara 

– og jeg tror Mikael og Bjørn var de voksne kara. 

Håper vi møtes en annen gang,  

tenkte jeg, mens sola skinte, og svarttrosten sang...

«Ungdom» som disse er det naturen trenger  

– anvend skogen!, det koster ingen penger.

TORE BURUD 2016

17. mai med korpset på skolen.

Fellesgudstjeneste på Østmarkskapellet 
Kristi himmelfartsdag. På kirkebakken på Østmarkskapellet.
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Velkommen til Hauketo IF
Denne høsten tilbyr Hauketo IF allidrett og ballidrett 
samt fotball og håndball. 

ALLIDRETT 

Tilbys barn mellom 4 og 6 år som ikke har startet på 
skolen. Her lærer barna koordinasjon, balanse og 
ballferdigheter basert på mye lek og moro.

Sted og tid er Prinsdal skoles gymsal tirsdager  
kl 17.30-18.30.

BALLIDRETT

For deg som går i 1.klasse og 2.klasse. Ballidretten 
prøver å lære barna grunnleggende ballferdigheter. 
Det er hovedfokus på øvelser knyttet til bruk av fotball, 
håndball og basketball. Det er også innslag av forskjel-

lige leker med og uten ball.  
Sted og tid er Prinsdalshallen mandager kl 17.00-18.00. 
For barn som går på AKS vil det være felles avgang til 
hallen av aktivitetslederne.

FOTBALL

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse. 
Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl 18.00-19.00.

HÅNDBALL

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse. 
Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl 17.00-18.00. 

Vi har også fotball- og håndballag for andre alders-
grupper!

Påmelding gjøres via hauketoif.no under info/
kontakt oss eller møt opp direkte.

Hauketo IF

Treningstider blir onsdager kl 17 – 18 i Prinsdalshallen. 
(Med forbehold om endringer av oppsatte treningstider.)
Første trening blir onsdag 24.august. 
Velkommen skal dere være!

HAR DERE SPØRSMÅL?
 – send en e-post til oystein.evensen@lovenskiold.no 
eller les mer på hjemmesiden www.hauketoif.no

Nytt håndballlag 
for jenter født 2009 
Til høsten starter vi opp et nytt hånd-
ballag for jenter født 2009. Vi har fått 
to trenere som tidligere har spilt for HIF.

Hauketo IF og Bymiljøetaten utfører rehabilitering av 
kunstgressbanen. Vi får ny kunstgressbane, samt at det 
bygges ny tribune. Det blir også kunstgress i bingen.

Omlegging  
av banen

Her blir det ny kunstgressbane.

LEIE AV PRINSDAL VELHUS til møter, kulturaktiviteter og selskap. 

Ved utleie prioriteres medlemmene av velforeningen, beboere i Hauketo/ 
Prinsdalområde og lokale foreninger. 

Forespørsel om reservasjon sendes på SMS til 965 10 010 eller E-post til 
Booking@hauketoprinsdalvel.no. Husk å oppgi navn, adresse/E-post og 
dato for ønsket leie, og vi kontakter deg. Velhuset er stengt for utleie i juli 
og fram til ca 15. august, samt skolenes juleferie. 
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Stands og innslag fra:
Grønliåsens venner

Hauketo Idrettsforening
Hauketo-Prinsdal menighet

Hauketo-Prinsdal kvinne- og familielag
Hauketo og Prinsdal Vel

Hauketo og Toppåsen kor
Kongeveien

Lerdal Fritidsklubb - Låven
Lions Club Oslo Hauketo

Mudo Prinsdal
Prinsdal pensjonistforening

Prinsdal sangeri
Prinsdal skolekorps

Prinsdal skolekor
Prinsdal Tennisklubb

Stall Prinsdal

- Sceneshow og sportslige aktiviteter
- Musikk
- Kafé
- Mat fra mange nasjoner
- Salgsboder
- Utlodning

÷v

3. september
DALENS DAG
i Hauketo og Prinsdal

Sted: Prinsdal idrettspark 
kl. 11-16
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OPPSLAGSTAVLA

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og 
stor Tirsdag 30. august kl 17

Velkommen kl 17 til en kort 
messe først, og middag i menig-
hetssalen etterpå!

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?
Vi henter deg! Legg igjen en talebeskjed på tlf. 994 195 55, 
eller ring søndag mellom kl 10.00 – 10.30.

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

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

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

MENIGHETSINFORMASJON
Har du lyst til å få nyhetsbrev med informasjon om hva som 
skjer i menigheten tilsendt på mail? Påmelding og avmelding 
til nyhetsbrevet kan gjøres på epost: post.hauketo-prinsdal@
oslo.kirken.no

HOBBYMARKED  
på DALENS DAG 
3. SEPTEMBER 2016 I HAUKETO OG PRINSDAL

Du som har en hobby og gjerne vil selge noe av det du 
lager, er invitert til å ha en plass for salg av dine ting på 
Dalens dag i september.

Er du interessert, kontakt Maj Brit Berglie,  
tlf.: 98216126 e-post: Majbrit@berglie.as

HYGGETREFFET 
KL 11:3013:30 I MENIGHETSSALEN
 
Hold av disse datoene til høsten: 
13. september, 11. oktober, 8. november og 13. desember

På hyggetreffet er det alltid god mat og underholdning,  
loddtrekning og tid til å prate. Ta gjerne med en venn og  
en premie til utlodning. Trenger du skyss, kan du ringe  
Marit på tlf.: 997 38 600. Velkommen!

Besøkstjenesten
Ønsker du å få besøk? Eller vil du bli besøksvenn? Ta kontakt 
med diakonmedarbeider Susanne på mail sd272@kirken.no 
eller telefon: 23629855

STRIKKETREFF
Mandag 19. september kl 19 – 21

Er du glad i å strikke? Liker du å slå av en prat med andre 
håndarbeidsinteresserte? Da er du velkommen til Strikke-
treff i menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke kl 19-21. 
Det serveres kaffe, te og kjeks. 

Trenger du skyss, si fra til diakonmedarbeider Susanne på 
tlf.: 23629855.

 

Himmel over livet 
 

- Temakvelder om tro, liv og erfaring 
 

«Guds nåde  
– hvordan møter den oss i hverdagen?» 

 
 

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

 
Onsdag 9. september kl. 19.30 

 
Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 

 
Det blir en enkel servering med te, kaffe og noe attåt 

 

Vel møtt! 
 

Medvirkende: Bendik Vollebæk, Åslaug Lervåg Hegstad, 
Sarah Krebs, Jan-Bjørn Osnes og Svein-Erik Skibrek 20



Hauketo og Prinsdal fritidsråds

ILDSJELPRIS  
for Hauketo og Prinsdal 2016 
Ildsjelprisen er innstiftet av Hauketo og Prinsdal fritidsråd og deles ut på  
DALENS DAG 3. september 2016 til en ildsjel som bor i Hauketo og Prinsdal.

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

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

•  Over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det 
bedre og/eller

•  Har markert seg lokalt i arbeid for barn, ungdom eller voksne til glede 
for bydelens innbyggere

Forslag til Ildsjelprisen med begrunnelse sendes Hauketo og Prinsdal 
fritidsråd e-post: fritidsraadet@gmail.com innen 1. august 2016

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

Siden 1955 har Prinsdal Skolekorps vært Dalens stolt
het. Hver 17. mai i over 60 år har vi gledet mange med 
flott korpsmusikk. Vil du at det skal fortsette slik? 
Ønsker du at også fremtidens barn skal kunne lære å 
spille et instrument og stille i toget på 17. mai? 

Da trenger vi din hjelp nå og du kan være med på flere måter:

STØTTEMEDLEMSKAP
Korpset sliter med anstrengt økonomi og er avhengig av at mange 
voksne melder seg som støttemedlemmer. Meld deg som støttemed-
lem og få tilsendt faktura på kr. 500,- en gang i året. Det er selvsagt 
fullt mulig å lage avtale om å betale en fast sum en gang i måneden, 
kvartalet, eller hvert halvår. 
 For å komme i gang, kan du kontakte: kasserer@prinsdalskole-
korps.no (Post: Prinsdal Skolekorps, Postboks 15, Prinsdal. 1205 Oslo 

Prinsdal Skolekorps trenger din hjelp!

STØTTE TIL ENKELTPROSJEKTER
Har du lyst til å støtte korpset, men ønsker ikke en fast for-
pliktelse, er det mulig å gi en engangssum som din gave  
direkte inn på korpsets konto: 16450950339. Eller du kan 
bruke Vipps #12769. Merk eventuell innbetaling med formål 
og giverens navn. Eksempel på formål: Korpstur, sosiale sam-
linger som bowlingkveld, pizzafest, eller seminar vår og høst.

GRASROTANDELEN 
Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell 
premie. Velg Prinsdal Skolekorps som mottaker av din gras-
rotandel neste gang du leverer Lotto e.a. 

Tusen takk for at du er med og støtter korpset vårt. 

Hilsen styret i Prinsdal Skolekorps

www.marabellapizza.no

Hent selv – eller vi bringer
DAGENS TILBUD:

Pizza medium 65 kr
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- P U B

Telefon 22 61 55 20
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Velkommen 
til oss!   

Noe å feire i år?  
Vi ønsker hjertelig velkommen til en omvisning og besøk 
i våre flotte selskapslokaler og restaurant, midt på Kolbotn 
Torg og kun 2 minutters gange fra Kolbotn Togstasjon. 
Ønsker du heller å holde selskapet hjemme eller i andre 
selskapslokaler ordner vi gjerne med catering til deg. Se alle 
våre menyer på www.gamletaarnhuset.no   

V I T I L BY R :   
 * Stor lunsjmeny for store og små  
* A la carte meny og 3-retters Tårnhusmeny på kvelden  
* Lyse og flotte selskapslokaler for 10– 75 gjester  
* Happy Friday, første fredag i hver måned  
* Kurs- møtelokaler  * Catering  
* Parkeringspark i kjeller på Kolbotn Torg  

VÅ R E Å P N I NG S T I DE R :  
Tirsdag til fredag fra kl 11.30 til 23.00  
Lørdag fra kl 13.00 til 24.00  
Søndag fra kl 15.00 til kl 22.00  

tlf. 66 99 3000  
bord@gamletaarnhuset.no

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

 Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.  

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT 
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. 

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte  og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com 

       Hjertelig velkommen til Lions!

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

 Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.  

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT 
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. 

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte  og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com 
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FOR BARN
SPRELL LEVENDE  
SØNDAGSSKOLE

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

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, rytmer og regler for og med små 
barn fra 0 – 1 1/2 år og hjemmeværende 
foresatte. Holdes i Holmlia kirke.  
10 samlinger, fra 8. februar til 2. mai.  
Påmelding på https://www.deltager.no/
babysang2016

Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf. 23629855
e-post: sd272@kirken.no

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

er menighetens Ten Sing gruppe med  
øvelser hver torsdag fra kl 18.00 til 20.00. 
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. 

Kontakt: Menighetskontoret

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: Cecilie Trogstad Johnsen,  
tlf. 48185950,
e-post: cecilietrogstad@gmail.com

FASTE AKTIVITETER

FOR VOKSNE
PRINSDAL SANGERI

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

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

HYGGETREFFET

i Hauketo-Prinsdal kirke én tirsdag i 
måneden kl 11:30. Trenger du skyss, kan 
vi ordne det. Ring Marit på tlf 997 38 600

Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf: 23629855,  
e-post: sd272@kirken.no

BESØKSTJENESTE

Vil du gjerne ha besøk? 
Diakonmedarbeider Susanne kommer 
på besøk eller kontakter andre som kan 
besøke deg gjennom besøkstjenesten.

Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf. 23629855,  
e-post: sd272@kirken.no

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!

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.

Du vil vel være en støttespiller i din lokale menighet?

Lions er gode venner som hjelper andre 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

Vil du bli medlem i verdens største humanitære organisasjon?

 Der det er behov er det Lions. Lions dekker behov i lokalsamfunn 
over hele verden. Vi er representert i over 200 land med 1,35 millioner 
medlemmer. I Norge har Lions 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, 
med én felles tanke, samfunnet er hva vi selv gjør det til! Lions bidrar med 
store beløp i verdens fattigste land, som tiltak mot blindhet, 
vannforsyninger, samt ved naturkatastrofer.

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppe for vårt hjelpearbeid er 
barn, ungdom, funksjonshemmede og eldre. Alle pengene vi samler inn går 
direkte til hjerteaktivitetene av aktivitets-inntektene. Den daglige driften 
av klubbene dekkes av medlemskontingenten.  

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr 
seg. Vi tar eldre og funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer 
internasjonale/nasjonale leire for ungdom. Lions programmet MITT VALG er 
å gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg som å forebygge 
problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Stiftelsen MITT 
VALG lærer opp barnehage-ansatte og lærere å undervise barn og unge å ta 
ansvar. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole, innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. 

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Vi ønsker å gi 
støtte  og hjelpe de som trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom 
bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være 
tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede i vårt nærmiljø.

Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger 
aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og 
sosialt samvær. Vil du vite mer kan du kontakte 
Lions klubb Oslo/Hauketo på telefon 928 13 111 eller på epost: 
tom.thoresen1@outlook.com 

       Hjertelig velkommen til Lions!

Kongeveien    23



JUNI
Søndag 5. juni kl. 19.30: Kveldsmesse 
ved Bendik Vollebæk og Åslaug Hegstad 
Lervåg

Søndag 12. juni kl. 11: Familiegudstjenes-
te ved Kjerstin Jensen og Åslaug Hegstad 
Lervåg

Søndag 19. juni kl. 11: Gudstjeneste med 
sommeravslutning. Søndagsskole. Grilling 
etter gudstjenesten – ta med grillmat.

Søndag 26. juni kl. 11: Sommergudstje-
neste i Holmlia kirke ved Kjerstin Jensen. 

JULI
Søndag 3. juli kl. 11: Sommergudstjeneste 
i Hauketo-Prinsdal kirke ved Silje Kivle 
Andreassen og Åslaug Hegstad Lervåg.

Søndag 10. juli kl. 11: Sommergudstjenes-
te i Holmlia kirke ved Maarten Lindtjørn.

Søndag 17. juli kl. 11: Sommergudstje-
neste i Hauketo-Prinsdal ved Silje Kivle 
Andreassen og Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 24. juli kl. 11: Sommergudstje-
neste i Holmlia kirke ved Trond Løberg.

Søndag 31. juli kl. 19.30: Sommer-
kveldsmesse i Hauketo-Prinsdal kirke ved 
Kjerstin Jensen

AUGUST
Søndag 7. august kl. 11: Sommergudstje-
neste i Holmlia kirke ved Erle Fagermoen

Søndag 14. august kl. 11: Sommerguds-
tjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke ved 
Kjerstin Jensen.

Søndag 21. august kl. 11: Semesterstart-
gudstjeneste med dåp, nattverd og søn-
dagsskole. Ved Kjerstin Jensen og Åslaug 
Hegstad Lervåg.

Søndag 28. august kl. 18: Samtalegudstje-
neste med konfirmantene, Sarah Krebs og 
Bendik Vollebæk.

Tirsdag 30. august kl. 17: Pastamesse

SEPTEMBER
Søndag 4. september kl. 11: Familieguds-
tjeneste med misjonstivoli

Søndag 11. september kl. 19.30: Kvelds-
messe

Søndag 18. september kl. 11 og 13: Kon-
firmasjoner

Søndag 25. september kl. 11: Folketone-
messe

GUDSTJENESTER  
I HAUKETOPRINSDAL KIRKE

LOKALER TIL LEIE
Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeids-
kirke med menighetssal, kontor og 
kirketorg i samme bygg. Kirkerommet, 
menighetssal og lekestue kan leies. 

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

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

LIVSHJULET
DØPTE
Storm Hustad Risøy    
03.04.2016

Ylva Lien Mageli     
17.04.2016 

Sena Fenet Leta   
15.05.2016

Kitt Vikingsdatter   
16.05.2016

Theodor Nordengen Fidjeland  
22.05.2016 

Kasper Krogstad Andersen  
29.05.2016

Mikkel Krogstad Andersen  
29.05.2016

GRAVFERD
Anne Elisabeth Hammer 
05.02.2016

Ruth Elin Torp  
09.03.2016

Bjarne Oskar Asakskogen  
10.03.2016

Johan Daniel Irgens   
04.04.2016

Grete Mølbach   
04.04.2016

Gerd Linnea Sørvald   
11.04.2016

Jan Erling Pedersen   
15.04.2016

Odd Ingulf Jacobsen   
20.04.2016

 

Søndag 5. juni kl. 12: 
Eivind Oftebro

Søndag 12. juni kl. 12: 
Dag Auli

Søndag 19. juni kl. 12: 
Liv Hegle

SPORTSGUDS-
TJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET  
SOMMEREN 2016

Takk!
Takk til alle dere som  
har støttet Kongeveien i 
giroinnsamlingen i forrige 
nummer eller har gitt en 
gave på annen måte. Det 
er både oppmuntrende og 
betyr mye for Kongeveiens 
framtid!

Svein-Erik Skibrek, redaktør



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

Informasjon om Velforenings 
oppgaver og engasjement 
i lokalmiljøet legges ut på 
Facebook Hauketo og Prinsdal 
Vel og vår hjemmeside www.
hauketoogprinsdalvel.velnett-
beta.no/. 

Å være medlem i Hauketo 
& Prinsdal Velforening, er å 
støtte opp om oppgavene i ditt 
lokalmiljø som tilligger Velfor-
eningen enten som et passivt 
medlem eller å være aktivt 
med. For bare 200 kr til konto 
nr 0532.15.07060 er dere med 

oss. Velforeningen trenger 
mange medlemmer som vil et 
trivelig lokalmiljø.  

Prinsdal Velhus ble bygget i 
1937 som et samfunnshus for 
medlemmene. Det var mange 
aktiviteter i Velhuset i «gamle 
dager» sies det. Det kan det bli 
igjen om du vil. Velhuset leies 
ut til møter, foreningsaktiviteter 
og til selskaper. Velhuset bør 
bli «kulturhus» i Prinsdal.

En velforening er en frivillig 
organisasjon. Ikke alle velfor-

eninger har er medlems- eller 
velhus. Denne velforeningen 
har. For å drive både en frivillig 
organisasjon og et velhus, 
er det stort behov for flere 
frivillige i tillegg til et styre for 
Velforeningen. 

Kontakt oss om du har litt tid til 
å delta på dugnader og gjerne 
om du har kunnskaper om 
vedlikehold av hus. 

NYTT STYRE  
2016 – 2017

www.prinsdalsushi.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

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

HAUKETO OG 
PRINSDAL VEL

Info fra velforeningen 
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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
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager
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Det er fascinerende med våren – fuglene synger, mens bla-
der og blomster springer ut og fargelegger naturen. Vakkert 
ikke sant? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det 
virker som om de som står i den beste jorden, på den beste 
plassen, de trives best. 

 Kan det være sånn med oss mennesker også – at det er 
noe som får oss til å vokse og blomstre mer enn annet – det 
være seg kjærlighet, vakre omgivelser, det å bli sett, kanskje 
til og med å få gi videre noe av det gode vi selv har fått?

Fordi jeg tror det er sånn har jeg funnet ut at jeg trenger å 
gjøre som blomstene – leve nær kilder som aldri slutter å gi 
god næring. 

 Den første fant jeg da jeg forvillet meg inn på en kvelds-
gudstjeneste med nattverd og møtte en kjærlighet som favnet 
meg slik jeg var. Den andre fant meg dagen da jeg hørte en 
røst som visket meg i hjertet: «Du er bra nok for meg!» 

Det er rart med livet – har vi først funnet noe godt, så blir vi 
gjerne der. Det har jeg – har blitt ved nattverdbordet og øver 
meg fremdeles på å lytte etter Guds stemme i både gode og 
andre dager. Da har jeg oppdaget at det finnes faktisk noen 
kilder som aldri går tomme.

Med ønske om fortsatt god vår og fremtidig sommer!

Svein-Erik Skibrek
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Tlf.: 23629855 // sd272@kirken.no
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Menighetsrådsleder Helge Fjeldstad
Tlf 22 61 80 52 // he-fjeld@online.no
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> Jeg opplever 
meg bevart av en 
levende Gud

Lizzie Moberg er født i København der hun bodde til hun var 23. Her 
hadde Lizzie utdannet seg til sykepleier og sammen med flere andre 
danske sykepleiere med eventyrlyst, reiste hun til Norge for å arbeide 
på Rikshospitalet. Tre dager etter møtte hun Thorbjørn, de giftet seg 
5 år senere, flyttet inn i nybygd hus i Prinsdal i 1959 og fikk tre barn. 
Etter at barna ble store, arbeidet hun blant annet i Oslo Kommune,  
ble deretter sykepleielærer og ble uføretrygdet på grunn av leddgikt.  
I Hauketo-Prinsdal menighet har hun vært særlig aktiv i diakonien.

– Hva betyr troen for deg i hverdagen?
– Med alle livets pluss og minus, så betyr troen mye for meg, forteller 
Lizzie med tydelig dansk aksent, og jeg har ikke gått gjennom livet 
uten problemer. Jeg har nok vært mye syk, men særlig hardt var det 
da vår sønn forulykket for 4 år siden. Jeg trøster meg særlig med 
Grundtvigs salmer. – Et vers som betyr mye for meg, er dette:  

 Kom i den sidste nattevagt
 i en av mine kæres dragt,
 og set dig ved min side
 og tal med mig som ven med ven
 om, hvor vi snart skal ses igjen
 og glemme al vor kvide!

Når jeg nå er i de siste årene av mitt liv, så bæres jeg på en måte av 
troen.

– Hvordan ble du en kristen?
– Det kan jeg ikke forklare, men alle menneskene som har vist meg 
sin tro, har liksom pekt på evangeliet og på en måte dratt meg med. 
Særlig Thorbjørns slekt med en frimodig tro, de tilhørte Frie evange-
liske venner, og Grundtvig med sin folkehøyskoletanke har betydd 
mye, minnes Lizzie.

– En troserfaring du vil dele?
– Thorbjørn med sitt lyse sinn har vært en fantastisk støttespiller for 
meg, forteller Lizzie Moberg. Og alle gangene jeg har vært i narkose 
og etter hvert våknet opp, så har jeg følt meg tatt vare på. Min største 
troserfaring er at jeg opplever meg bevart av en levende Gud.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK
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Om helse  
og bedriftsøkonomi

 Langs 

Kongeveien

Åbytte ting fra forskjellige verdisfærer ble ansett som 
fullstendig meningsløst. Vi har ennå rester av en slik 
tankegang: «Vi kan for eksempel si at det er meningsløst 

å addere kilo og sekunder». Men i noen sammenhenger gjør vi 
faktisk det: En kilo appelsiner kjøpes for noen minutters arbeid. 
Vi sier også at tid er penger.

I et ”tradisjonelt” samfunn kan vi bare kjøpe ting som er i samme 
verdisfære som penger. Vi har fortsatt dette som et underliggen-
de ideal. For eksempel skal man ikke kunne kjøpe seg straffefri-
het for en forbrytelse man har begått, eller kjøpe en forretnings-
messig fordel. Man skal heller ikke kunne bruke sin framtredende 
posisjon i samfunnet som brekkstang for å komme foran andre i 
helsekøen. Vi vet alle at alt dette foregår, også her i landet. 

Men det finnes brudd på idealet om ikke å skille mellom verdis-
færer som ikke bryter noen lov og som gradvis og stilltiende har 
blitt akseptert. Det kanskje tydeligste eksemplet på dette, finner 
vi i helsevesenet. Det vi før kalte sykehus, og som fortsatt heter 
det på folkemunne, bærer nå navnet ”helseforetak”. Det nye 
navnet har en positiv side, det legger vekt på helse, ikke på syk-
dom. Men dette overskygges totalt av den negative siden, som 
ligger skjult i leddet ”foretak”. Ordet i seg selv er nøytralt – det 
sier egentlig bare at man foretar seg noe. Det gjør de jo definitivt 
på et sykehus. Men vi vet også at ordet som regel brukes nokså 
synonymt med ”bedrift”. Navnebyttet er bare den endelige 
bekreftelse på en oppfatning som har utviklet seg langsomt over 
de siste 50 år: Sykehuset oppfattes som en ”helsebedrift”, en 
bedrift som ”produserer” helse. Nå er vi kommet dithen at om 

Thor Sandmel (68 år)
– pensjonist
– har bodd i Prinsdal siden 1989

I mine unge år studerte jeg blant annet sosialantropologi. Der lærte jeg at i 
såkalt tradisjonelle samfunn, opererte man med flere separate ”verdisfærer”. 
Bare ting innenfor samme verdisfære kunne byttes mot hverandre.

vi påpeker dette for politikere og byråkrater, stirrer de på oss og 
spør: ”Ja, hva er galt med det?” De skjønner rett og slett ikke 
problemet.

Ja, hva er så problemet? Problemet er ganske enkelt at helse også 
er en ”verdi” fra en annen ”verdisfære” enn pengenes. Helse skal 
ikke kunne kjøpes, selges og produseres. På et sykehus skal folk 
få hjelp til å oppnå en bedre helsetilstand. Punktum. Dette er 
ikke produksjon av ett stykk helse, men er en målrettet mellom-
menneskelig aktivitet. Vi må naturligvis stadig diskutere hvordan 
vi skal finansiere sykehusdriften. Men jeg opplever at denne 
diskusjonen stort sett er avsluttet fordi en bedriftsøkonomisk mo-
dell er opplest og vedtatt. Der gjelder det bare å tyne mest mulig 
helse ut av hver krone. Da må man kunne måle helse. Men det 
finnes ikke noe slikt mål. Derfor må det konstrueres mer eller 
mindre tilfeldig, for eksempel med normerte behandlingstider og 
kostnader for ulike sykdommer. 

Ja, jeg vet jeg er en dinosaur som ikke følger med tiden – jeg er 
ikke på Facebook engang! Men dinosauren tillater seg altså å 
spørre: Er det virkelig slik vi vil ha det? Og attpåtil drister den seg 
til å påstå at det som foregår av god behandling på våre sykehus 
i dag, ikke skjer på grunn av, men til tross for, den bedriftsøko-
nomiske modellen. Den skjer fordi de fleste ansatte, så langt de 
overhodet kan, gir blaffen i hele modellen.

THOR SANDMEL 
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