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Er det ikke fint? Hvis du får bulk i bilen, glemmer å betale en regning eller kom-
mer for seint på jobben, så kan du si til deg selv: Det går bra, 2017 er nådens år!

Fordi det er 500 år siden reformasjonen, har 2017 i flere kanaler blitt utropt til 
nådens år. Et av Martin Luthers kamprop var «Nåden alene». Du skal ikke gjøre 
deg fortjent til Guds nåde, han gir av sin nåde – helt gratis.

Vi er mange som har høye krav til oss selv og andre, og vi tynges av forvent-
ninger og alt som skal gjøres. Det er vel og bra å få ting gjort, men hvis krav 
og strev får dominere forholdet vårt til hverandre og til Gud, da er det på tide 
å utrope nådens år igjen. Luther selv har formulert denne nydelig påminnelsen 
om hvem vi mennesker er i forhold til Gud: «Det er ikke det tapte pengestykket 
(Lukas 15,8) som med sitt verk og sitt lys har løpt etter lampen og oppsøkt den. 
Men lampen har lett etter pengestykket og funnet det med sitt lys».

La Guds nåde skinne, akkurat som lampen lar sitt lys skinne. Vi trenger ikke lete, 
streve, jage. Vi trenger bare å ta imot, vi skal bare bli funnet. Er ikke det lett? 
Det er nådens år. Og neste skritt er å møte hverandre med et nådig blikk. Når 
bilen foran i køen ikke kjører på grønt, når naboen ikke har måkt innkjørselen – 
det er nådens år. Vis nåde! 

Med nådefull hilsen 

Kjerstin Jensen,  
Sokneprest

Nådens år!
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Om mindre forurensning og miljøskader
• For alle som strever med alderdommen
• Om en stopp på krig og hungersnød i Jemen og Syria
• For Den norske kirke som selvstendig folkekirke 

VI TAKKER GUD
• For det nye konfirmantkullet
• For gode barnehager og skoler
• For naturen på Grønliåsen 
• For nåden han gir oss
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INTERVJU 

-Det var vaktmester Nilsen som var treneren min de 
første årene. Laget ble offentliggjort på en plakat som 
ble hengt opp på Velhuset. Der kunne du lese hvem 

som skulle spille, minnes Knut.
 Draktene var gule den gangen. Med snøring. Ballen var brun. 
Også den hadde snøring.
 – Du fikk merke i panna hvis du nikket, forteller Knut. 
 Heldigvis ikke på livstid. I så fall ville hodespesialisten Knut sett 
mer herja ut. Med sin medfødte høyde ble han fryktet i luftrom-
met over de lavere divisjoner på 70- og 80-tallet.
 – Vi vant 7-1 over Grei en gang. Da scora jeg fem mål. Alle på 
hodet, sier han og smiler.

Seriefotball i 52 år
Han vil ikke opphøye sine egne fotballferdigheter. Knut trivdes 
godt med Hauketos resultatrekker, som i skrivende stund aldri har 
ført laget høyere enn til 3. plass i 4. divisjon.
 – Jeg har fått mer ut av fotballen enn fotballen har fått ut av 
meg. For meg har det vært viktig å være en del av et lag, være 
flere.
 Ikke brukte han fysikken mer enn nødvendig heller. «Får i ulve-
klær» er slett ingen fullverdig beskrivelse, men han er litt inne på 
det selv når han fastslår følgende:
 – Jeg spilte så forsiktig som mulig for å holde på lengst mulig.
 Strategien har vært usedvanlig vellykket. Nå har han spilt serie-
fotball i Hauketo i 52 år. Du finner nok noen liknende historier 

Forskjellen på å passe på noen av  

verdens største pop- og rockestjerner 

og en gjeng barnehagebarn? 

 Skremmende liten. Bare spør Knut 

Nordam. Han har gjort begge deler. 

Men først og fremst er han det  

nærmeste vi kommer en nasjonal 

fotball- legende i Hauketo-drakt.  

Han spilte sin første seriekamp i 1965. 

Han har ennå ikke spilt sin siste.

rundt i fotballriket, men i Hauketo-sammenheng er han en levende 
legende. Og etter at Terje Risanger omsider la opp på veteranlaget, 
er han alene om å være født under kong Haakons regjeringstid. Jo, 
det hender de andre gutta får høre dét. Han ble nærmest sparket 
inn i fotballen. Født i andre omgang, som han sier. Faren Thor (89)
var aktiv spiller, dommer, og god i friidrett.

Med superstjerner på godt og vondt
I dag er Knut førskolelærer. Men først går vi tilbake til slutten av 
70-tallet: Da begynte han i musikkbransjen. Først hos legenden 
Arne Bendiksen, så videre til det store plateselskapet Polygram. 
Der ble han såkalt «Label-manager», et slags bindeledd mellom 
moderselskapet og det norske selskapet. Og, ikke minst, han ble 
ansvarlig for å pleie superstjernene som kom på Oslo-besøk.
 – Jeg husker godt at trommeslageren i Motorhead turnet i tak-
lampa på Hotell Ambassadør på Frogner, sier Knut.
 Han husker også da Run DMC kom til Norge. Rapens gudfedre. 
Rap, som i musikksjanger, ikke luft i spiserøret. Det var gruppas 
første besøk utenfor USA. Og det var så lenge siden at det ikke var 
Mc Donalds-restauranter i Oslo. Ja, det var så lenge siden at det 
faktisk var full vinter i hovedstaden.
 – De hadde to ønsker. Snøballkrig. Det hadde vi midt på natta. 
Og så ville de på McDonalds. Men det fantes ikke. Det var det 
ikke helt enkelt for dem å forstå, sier Knut.
 Han har hilst høflig på både Elton John og Mark Knopfler i Dire 
Straits. Og han har spilt squash med gutta i Talking Heads.

KLUBBLEGENDEN
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>>   I naturbarnehagen gjenopplever jeg min egen barndom  
med fisking, kanopadling, spikking av seljefløyte og bålbrenning. 
Jeg har aldri angret.

 – De skulle ha grønn frokost og de 
skulle trene. Og gjengen i The Rainmakers 
ville besøke både Munch-museet og Vige-
landsparken. Det var mange oppegående 
og oppriktig kulturinteresserte også.
 Men noen bidro selvsagt til å styrke 
rockemytene. Marianne Faithfull for  
eksempel. Hun hater sikkert å lese dette,  
vi får satse på at hun ikke får «Kongeveien» 
i postkassa, men hun er nok fortsatt mer 
kjent for å være dama til halve Rolling  
Stones, enn for diverse egne plateutgivelser 
og filmroller. Hun ble tatt med heroin i  
tollen på Fornebu og returnert til Storbri-
tannia før hun fikk hilst på Knut Nordam.

Sheffield United-fan  
på sin hals 
Men det er ett møte han aldri glemmer: 
En middag med Joe Cocker. Ann-Karin, 
som senere skulle bli Knuts kone, hadde 
tilsvarende jobb i selskapet EMI. Hun 
skulle ut og spise med superstjernen og 
ville gjerne ha med seg Knut som back-up. 
Knut og Cocker ble sittende til seint på natt 
og prate om alt mulig, men kanskje spesielt 
Sheffield, Cockers fødeby og Knuts favoritt-
lag. Og for spesielt fotballinteresserte: Vi 
snakker her om United, ikke Wednesday.
 – Det startet vel med en tippekamp i 
1969, kombinert med en kniv jeg fikk av 
fattern, som det sto «Made in Sheffield» 

på. Det rimte litt på «sheriff», jeg var litt 
opphengt i Robin Hood. Det var ikke mer 
som skulle til.

Fra musikkverdenen til  
naturbarnehagen
Vi hopper noen år fram i tid. Knut og Ann-
Karin jobber seint og tidlig. Det er mange
reisedøgn. Så blir Katarina født i 1988. 
Knut går over i en selgerjobb. Tre år senere 
kommer Simon Kristoffer til verden. Knut 
benytter muligheten til å slutte som selger 
mot et halvt års etterlønn.
 – Det ble mye fritid, og jeg ble med 
sønnen min i Hauketo barnehage på 
diverse utflukter. Jeg stortrivdes, forteller 
Knut.
 Han kom i kontakt med Lars Maanum,  
også kalt «Naturbarnehagenes far». Han 
spurte om ikke Knut like godt kunne 
jobbe med dette og samtidig få betalt. Et 
utmerket forslag. Knut omskolerte seg. Nå 
jobber han i Steinbråten Naturbarnehage 
på Mortensrud.
 – Jeg får gjenoppleve min egen barn-
dom med fisking, kanopadling, spikking 
av seljefløyte og bålbrenning. Jeg har aldri 
angret, fastslår han.

Med jordbær som agn
Familien bor på Rugdeberget. Knut har 
vært innom både Langhus og Grefsen  

etter at han flyttet ut av barndomshjemmet 
på Toppåsen. Der bor fortsatt foreldrene 
Thor (89) og Synnøve (85). Da Knut vokste 
opp var det mest skau og togskinner på 
Holmlia, bare avbrutt av noen åpne flekker 
med en gård, et par bedrifter og et gartneri. 
Knut fikk 2 kroner i timen for å luke i kål-
åkeren der nede.
 – Jeg kjøpte meg stang og snelle for 
pengene, sier Knut.
 Han er en lidenskapelig fisker. En gang 
fikk han 68 abbor i Kolbotn-tjernet en 
tåkefull morgen. En av dem beit på et jord-
bær. Umulig å sjekke fakta her selvsagt, 
men gode fiskeskrøner passerer uansett 
sensuren selv i «Kongeveien».
 Hvis du, i motsetning til Marianne Faith-
full, skal få hilst på Knut Nordam, så lønner 
det seg å kombinere det med en tur til 
valgurnene. Knut har vært inspektør under 
alle valg i Hauketo og Prinsdal valgkrets 
i 25 år. Da blir han frikjøpt fra jobb for å 
sørge for at alt foregår korrekt.
 – Det skjer bare hvert andre år, så jeg 
blir aldri god. Jeg må lese meg opp hver 
gang, det er alltid noe nytt. Men det er 
veldig hyggelig, jeg treffer mange fra 
dalen her.

Det finnes noe større  
enn meg selv
Knut er interessert i religion, ikke minst i 

Besteforeldrene på morssiden, Borghild og 
Simon Berg, Knuts brødre Torkild og Harald, 
samt fetter Thomas i juli 1967

17. mai 1967 holdt Knut tale på Prinsdal Skole om 
Eidsvoldmennene og med dikt av Wergeland, uten 
nerver den gangen. 

Knut i klassisk fotballpositur 
på Prinsdal gressbane.  
Foto: Tom Rune Fløgstad

Kongeveien    4



Skiføre  
i Grønli- 

åsen?   

Endelig ble det litt skiføre i Grønliåsen! Det kan jo virke som det blir 
sjeldnere og sjeldnere? Cornelia hadde fått nye smørefrie ski og 
var ute for å prøve dem en ettermiddag i begynnelsen av februar. 
Hun gledet seg over snøen som hadde kommet. – Når skiføret er 
der, så må det brukes, fortalte moren. 

I avisen har vi kunnet lese at det i januar i år ikke har blitt arrangert et eneste 
skirenn uten kunstsnø syd for Hamar. De lærde strides om klimaforandringen er 
menneskeskapt. Det vil si, det kan virke som de som har minst utdannelse og 
har forsket minst på klimaendringene, er de som mest sikre på at dette er natur-
lige variasjoner og ikke menneskeskapt påvirkning. 

Vi blir flere og flere og legger mer og mer av jorda under oss. Samtidig forbren-
ner og forbruker vi stadig mer av jordas ressurser. Det ser ut som vi må basere 
oss på kunstsnø for å kunne fortsette å gå på ski i tiden fremover. Hvis vi ønsker 
å gå på ski i Grønliåsen, må vi gripe sjansen når den er der, slik Cornelia gjorde. 

TEKST OG FOTO HELGE VIKEN

• Gift med Ann-Karin
• Har barna Katarina (f. 1988)  

og Simon Kristoffer (f. 1991)
• Er førskolelærer i Steinbråten 

naturbarnehage
• Aktiv både som leder og spiller  

i Hauketo. 
• Har spilt seriefotball for klubben 

i 52 år.

> KNUT NORDAM (60)

Knut Nordam foran premieskapet i klubben.

et historisk perspektiv. Og han forteller om 
mange gode diskusjoner med muslimene 
på jobben.
 – Islam er veldig bokstavtro, slik kristen-
dommen var for hundre år siden. Spesielt i 
forholdet mellom mann og kvinne er dette 
tydelig, mener Knut. Han er overbevist om 
at det finnes noe større enn ham selv, uten 
at han kan definere det nærmere. Og han 
synes det er sider ved kristendommen som 
ikke hører hjemme i dagens samfunn.
 – Men religionene har mye felles, etisk 
og moralsk. De er ganske samkjørte. Og 
alle vil det beste. Det er tross alt det viktig-
ste i dette livet, fastslår han.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE VIKEN OG PRIVAT
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TRO, HÅP 
OG KIRKE-
KLOKKER 
– også  
i fremtiden!? 

Hauketo-Prinsdal menighet er den største institusjo-
nen i området vårt med rundt 3300 medlemmer. Når 
Den norske kirke fra 1. januar 2017 er skilt fra staten, 
hva betyr det for alle som er medlemmer og de som 
bor og arbeider her forøvrig? Kongeveien har tatt en 
prat med Dalens sokneprest, Kjerstin Jensen. 

-For Dalen og brukerne av kirken vil nok alt fungere 
som før, i hvert fall den første tiden, sier Kjerstin. 
Gudstjenester, begravelser, vigsler, dåp og kon-

firmasjon, samt kor, hyggetreff, barne- og ungdomsarbeid og 
temakvelder vil fortsette. Men siden kirken har blitt et selvstendig 
rettssubjekt med ansvar for ledelse og økonomi, får kirkens med-
lemmer et større ansvar for driften.

Større ansvar?
– Ja, det er et stort ansvar å velge egne ledere og ansette medar-
beidere – alt fra biskoper og stab til menighetsrådsmedlemmer, 
sier soknepresten. Noe av dette ansvaret har lokalmenigheten 
hatt tidligere også, men i den selvstendige kirken har kirkens 
egne organer fått mer å si. Hvem som skal lede den lokale kirken 
– om det er presten eller den administrative lederen – er også en 
tematikk som vil diskuteres i tiden som kommer. 
 – Men det tyngste ansvaret ligger nok på økonomien, fortset-
ter Kjerstin. For selv om staten gjennom kommunene vil fortsette 

å gi tilskudd til vedlikehold av bygg  
og utgifter til lønn, trosopplæring og kontorhold, så dekker  
det hverken i dag eller vil i fremtiden dekke de virkelige  
kostnadene. – Det gir kirken her ute i hvert fall to utfordringer. 

Utfordringer i Hauketo-Prinsdal?
– Den ene er økonomien. Under 40 % er medlemmer i kirken i 
Hauketo og Prinsdal og det koster det samme å drive kirke her, 
som andre steder. Når vi da, i forhold til landsgjennomsnittet, er 
færre til å bære driften og aktivitetene utover det lovpålagte, blir 
det ikke da medlemmene og alle som er glad i kirken som må 
bære det? – spør Kjerstin tankefullt. 
 – Dessuten handler utfordringene om oppslutning og bruk 
av kirken. Antall deltakere på gudstjenester og antall kirkelige 
handlinger brukes her i Oslo med jevne mellomrom til å vurdere 
om det er behov for lokalkirken.

Tro, håp og kirkeklokker i Hauketo-Prinsdal – også 
i fremtiden!?
– Kirkens tro og håp er på en måte både en gave og en oppgave. 
Så skal vi møte tro og håp og høre kirkeklokker fra kirken vår i all 
fremtid, må vi stå sammen i bruk og oppslutning – både små og 
store og vi ansatte. Og heldigvis, alle er velkommen inn – avslut-
ter Kjerstin prest. 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

SKILLET MELLOM KIRKE OG STAT

Kongeveien    6



Det er makt i de 
foldede hender

MIN FAVORITTSALME:

Takk for utfordringen fra forrige 
nummer av Kongeveien, Tor, du 
ga meg noe å tenke på. Jeg har 

valgt denne salmen fordi det første verset 
viser styrke og ydmykhet der vi vender oss 
mot allmaktens Gud. «Jeg vil legge alt i 
hans hender, stole på ham og gjerne tro at 
det er å være underveis. Stole på at han gir 
meg svar og hjelp til det jeg ber om. Han 
svarer, men ikke alltid slik jeg venter – jeg 
ber om visdom til å se svarene».

Jeg ser for meg selv at dette er som å 
plukke multer på myrene der det ikke 
er flust av dem. Må bøye meg ned for 
å se under en gran som legger greinene 
beskyttende over bærene. Bøyer meg helt 
ned på knærne, kan finne en, to, tre av 
disse store, flotte bærene. Det er så lett 
å fyke forbi, ikke å stoppe opp, så gi hel-
ler rom for å oppdage «gavene» han gir 
oss hver dag. Veien til å se går gjennom 
bønnens makt i de foldede hender. Det er 
godt å legge de vi er mest glad i – familie, 
venner, kirke og menighet i Guds hender 
gjennom bønn i tro på løftene som ikke 
svikter.

DET ER MAKT I DE 
FOLDEDE HENDER
Tekst: Trygve Bjerkrheim, 1955
Melodi: Øyvind Tønnesen, 1962

1 Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.

Omkved: 
Det er svar underveis, engler kommer 
med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

2 Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Omkved: 
Det er svar underveis, engler kommer 
med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

3 Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.

Omkved: 
Det er svar underveis, engler kommer 
med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

"Det er makt i de foldede hender" er enkel 
og folkelig i sin form og lett å synge med 
i. Men jeg har mange salmer jeg er glad i 
som handler om bønn. Mange av dem er 
preget av solide bibelstudium med spirer 
av tøffe liv og gudstro, rop om trøst og 
hjelp for å nå hjem til himmelen til slutt.

Her er noen du finner i Norsk salmebok 
som jeg anbefaler deg, gjerne å synge, 
men i hvert fall å lese i tillegg til «Det er 
makt i de foldede hender»:

«Lovsyng Herren, han er nær», 
«Ånd fra himmelen kom med nåde», 
«Han tek ikkje glansen av livet», 
«Så ta da mine hender og før meg 
frem» og «Som når et barn kommer 
hjem om kvelden».

Alle disse og mange til er en bønn til vår 
Herre om hjelp til å leve og hjelpe til å dø.

Til slutt vil jeg utfordre Brit Murcia til å 
dele sin favorittsalme med oss i neste 
nummer av Kongeveien.

MARIT BERLIN

norsk  
salmebok 2013

Marit Bjerlin (76 år) 
Flyttet til Prinsdal fra  
Klemetsrud i 2001.  
Pensjonist og har drevet 
med Hyggetreffet i kirken 
de siste 10 årene.



med hjertet 
i Prinsdal

Én fase av livet til den 

prisvinnende dokumen-

tarfotografen Anne-

Stine Johnsbråten (33) 

preger bildene hennes 

mer enn noe annet:  

Oppveksten i Prinsdal.

MANGFOLD OG ANNERLEDESHET. 
Hun ønsker å fange øyeblikk som forteller 
en historie om noe langt større. Som en 
sosialantropolog tar hun for seg sam-
funnstrender og utvikling, og forteller om 
det gjennom bilder. Og som et bakteppe 
i alt hun knipser, ligger barndommen i 
Prinsdal.
 – Målet med bildene mine er å bygge 
broer mellom mennesker. Jeg er veldig 
opptatt av forskjellene mellom oss, og 
er sikker på at interessen min for dette 
kommer nettopp fra oppveksten i Søndre 
Nordstrand. 

Suksess-
fotograf

På de to neste sidene i Kongeveien 
viser Anne-Stine frem fem av 
bildene hun er mest stolt av å ha 

tatt i karrieren. De har bl.a vært utstilt på 
museer i inn- og utland, gitt henne Fritt 
Ords honnørpris, vært i store internasjo-
nale aviser, var nylig del av en 9-siders 
reportasje i Aftenposten, og bildene har 
også bidratt til at Anne-Stine, fra Trygve 
Strømbergsvei, i 2015 ble omtalt som en 
av de åtte mest talentfulle fotografene i 
Norge av det prestisjetunge amerikanske 
magasinet TIME. 
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Anne-Stine 
er nominert 
til Årets Bilde 
2016. 

– Hvordan?
– Jeg flyttet fra Kolbotn til Trygve Strøm-
bergsvei da jeg var 8 år. Jeg husker det 
som et møte med mangfold, åpenhet og 
annerledeshet. Jeg vokste opp med at 
ulike kulturer, religioner, lukter, smaker 
og nasjonaliteter var helt naturlig. Søndre 
Nordstrand er sammensatt, og det har 
åpenbart også skapt utfordringer i byde-
len, men jeg sitter igjen med bare positive 
opplevelser fra dette. Jeg er vokst opp 
med mennesker som respekterer mang-
fold og annerledeshet, og som sier at det 
viktigste vi gjør som lokalsamfunn er å 

Bestemor serverer fløtegratinerte poteter under en lunsj mellom misjonsmøter i romfolkets pinse-
menighet. I 2012 ble Anne-Stine tildelt Fritt Ords Honnør for å ha rettet søkelyset mot romfolkets 
situasjon og formidlet verdifull innsikt i deres kultur og historie.

Prosjektet Fårikål 
og røde pølser tar 
for seg Anne-Stines 
nærmeste familie 
bosatt i Prinsdal. 
Hun har arbeidet 
kontinuerlig med 
prosjektet siden 
2005. I 2011 ble det 
stilt ut for første 
gang på Galleri 
IKM. Thomas Hyl-
land Eriksen skrev 
tekster til utstil-
lingen. Hver gang 
mamma, Sissel, 
klipper pappa, 
Sverre, prøver 
hun å få has på 
hentesveisen hans, 
men han nekter 
å la henne klippe 
den av. 

Utstillingen DECO-
DE BARCODE tar 
pulsen på Barcode, 
mens Bjørvika fort-
setter å bygge sin 
karakter. Den hen-
ger på Bymuseet 
i Frognerparker 
frem til 27.august. 
Anne-Stine har 
utforsket arkitek-
turen og ikke minst 
menneskene som 
bruker byggene 
i dag. 
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skape gode møteplasser. Det er gjennom 
gode møter vi opplever at vi verken er så 
farlige eller så forskjellige som andre skal 
ha det til. Oppveksten min har fortalt meg 
at annerledeshet er en styrke og rikdom 
for oss som mennesker og samfunn, ikke 
en svakhet og trussel. Dette er jeg stolt av, 
og det preger bildene mine, sier Anne-
Stine.
 Innsikt i andre menneskers liv er derfor 
nøkkelord når Anne-Stine legger hånden 
på kameraet. Det kan handle om ung-
dom på østkanten og vestkanten i Oslo, 
utvikling i den nye bydelen ved Barcode, 
kjønnsroller i endring i Asia, rom i Norge, 
eller hverdagslivet til sin egen familie 
Johnsbråten.

PAPPA SVERRE. I januar i fjor fikk bildene 
hennes igjen et nytt fingeravtrykk. Før 
pappa Sverre måtte gi opp kampen mot 
hjernesvulsten, hadde far og datter inngått 
en avtale.
 – Han var så stolt av bildene mine og 
oppmuntrende om viktigheten av det jeg 
gjorde. Selv om han var dødsyk, kjempet 
han seg til åpningen av utstillingen min 
«Volla vs Keeg – Ung i Oslo» på Bymuse-
et. På dødsleiet lovet vi hverandre at også 
pappas sykdom skulle bli en historie om 
noe langt større, som kanskje kan bety 
noe for mennesker utenfor egen familie, 
sier Anne-Stine.
 I arkivet har hun bilder der hun har 
fulgt hele pappas kamp mot kreften. Det 

I prosjektet Volla vs Keeg – Ung 
i Oslo har hun fulgt to ung-
domsmiljøer fra hver sin kant 
av hovedstaden, Ullern i vest og 
Jordal og Groruddalen i øst. Hun 
ønsker å visualisere tematikken 
ved å se bakenfor de opplagte 
stereotypiene som ofte preger 
den offentlige diskursen, og ret-
ter derfor blikket mot mer subtile 
detaljer, likheter og forskjeller 
det ikke er så lett å sette ord på. 

I Japan må kvinner ofte velge 
mellom familie- og yrkesliv. 
Siden 2011 har Anne-Stine 
dokumentert kvinner i ulike livs-
situasjoner og sett på hvordan 
kjønnsrollene i Japan er i end-
ring. Good Wife, Wise Mother ble 
stilt ut i Fotografiens hus i 2015.

er bilder om sykdom og sorg, smerte og 
glede, dyp fortvilelse og endeløs kjærlig-
het.
 – Det er ennå for vanskelig å ta opp 
disse bildene. Men en dag kommer det. 
Det er en avtale mellom pappa og meg.
Denne våren starter hun isteden opp 
et nytt dokumentarprosjekt om unge 
muslimer. Også dette skal handle om å 
bygge broer mellom mennesker. Også 
dette med oppveksten i Prinsdal som 
bakteppe. Også dette med pappa Sverre 
som medregissør.

TEKST & FOTO SIDE 8:  

KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD
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historiske «hjø
rnet 

Det lokal
Bildet øverst er tatt i 1937, midt på «Ljabrua». Det er  
stafettlaget til Hauketo som skal av sted for å delta i en  
terrengløpstafett. Brua ble bygget i 1808. Da Karl den 
tolvte red over brua på vei fra Christiania til Sverige den 
30. april 1716, var den laget av tre – ikke stein som nå! 
Svenskekongen hadde 6000 soldater med og ødela bruene 
bak seg.

Bilen som idrettsfolka skal 
kjøres med er en Cadillac fra 
1933. Eieren er Olaf Andersen. 
Faren hans, Julius Andersen, 
drev søppelfylling på Ravn-
åsen ved Holmlia. Opprettet  
i 1917. Se faksimile til høyre!

Bildet nederst er av langt nyere 
historie og viser flom i Høy-
dalsveien 19. oktober 1987. 
Slik ble det i Prinsdal etter 3 
dagers høljregn den gang.
 

TORE BURUD

«KONGEVEIEN  
FOR 30 ÅR SIDEN
Vi har plukket ut to saker;  

Om «Låveballetten», og om «Sjibbolet». 
 

TORE BURUD

Prinsdal sangeri
med stor jubileumskonsert

Søndag 2. april kl. 19.00 – i Hauketo Prinsdal kirke

Sammen med et kammerorkester framfører Sangeriet verker 
av bl.a. Vivaldi, Schubert, Rutter, Grieg, Mozart og Bach

Pris kr 150 – Billetter ved inngangen.

Velkommen til en flott konsert!
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Bolig og boligmarked er noe som 
opptar de fleste. Kongeveien har 
slått av en prat med lokal eien-
domsmegler Trond Svarød for å få 
hans syn på boligpriser, trender og 
hva folk spør om når de skal kjøpe 
bolig i vårt nærområde. Trond er 
megler/jurist og jobber i PRIVAT-
megleren. Han flyttet til området 
i 1997 og har jobbet som megler i 
nærområdet i 11 år.

Boligmarkedet i Oslo gløder. Siste år har 
boligprisene steget med over 23 prosent. 
Sentralt i Oslo er det «helt vilt», som 
Trond Svarød uttrykker det. Men det er 
svært god fart også i det lokale boligmar-
kedet. Leiligheter i Søndre Nordstrand 
steg 21 prosent i verdi siste år. 

Postnumrene 1262, 1263 og 1266
Trond har kikket nærmere på statistikken 
for postnumrene 1262, 1263 og 1266, 
som må kunne kalles vårt lokale bolig-

marked. Der ble det solgt fire eneboliger i 
intervallet 7-8 millioner kroner i fjor høst, 
men flere i sjiktet under. Gjennomsnitts-
prisen for eneboliger i lokalområdet var 
på 6,4 millioner kroner i fjor.  
 Hva skyldes den høye boligprisvek-
sten? – Byens befolkning øker, kombinert 
med at antall boliger for salg har vært 
lavere enn normalt de siste 2-3 årene. I 
tillegg kommer lave renter og nokså lav 
arbeidsledighet, som også drar opp et-
terspørselen etter boliger og som resulte-
rer i kraftig prisvekst. Det omsettes færre 
boliger, spesielt leiligheter. I fjor ble det 
solgt 414 leiligheter i bydelen, mot 596 to 
år før, sier Trond. 

Prisrekord
– Hva er prisrekorden lokalt? – For enebo-
lig med en vanlig hage kan jeg ikke huske 
at det har gått noen for noe særlig mer 
enn 8 millioner. Det ligger riktignok en 
ute til 15 millioner nå, men det tror jeg er 
påvirket av stor hage og potensialet i det, 
sier Trond. 

MEGLERENS SYN PÅ DET 
LOKALE BOLIGMARKEDET 

 Selv om prisveksten er høy, er snitt-
prisene fortsatt en del lavere lokalt enn i 
mange andre deler av byen. I følge Eien-
dom Norges statistikk er kvadratmeterpri-
sen for omsatte leiligheter i Søndre Nord-
strand vel 45.000 kroner, mot 60.000 på 
Nordstrand og 87.000 på Frogner. 
 – Det er også store lokale variasjoner. 
Mitt inntrykk er at boligprisene har steget 
mer i Hauketo-Prinsdal og på Topp-
åsen enn andre steder i bydelen. Men 
steder som Holmlia øker også mye. Jeg 
solgte nylig en 2-roms på Dyretråkket på 
Holmlia for drøyt 59 000 kroner kvadrat-
meteren, og det er en meget god pris også 
i dagens marked. De som er født og opp-
vokst i et område, skal ofte tilbake når de 
skal etablere seg. Det trekker opp prisene. 
Snart skal de også pusse opp og bygge ut 
senteret på Holmlia. Et sånt senter hadde 
vært bra for Hauketo-Prinsdal, tror Trond. 

Fort solgt
Det går også fort å selge boliger på de tre 
lokale postnumrene. I snitt tar det rundt 

Trond Svarød er en 
erfaren boligmegler 
og trives i Prinsdal .
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Kvadratmeterpriser på leiligheter i Oslo. Kroner
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Kilde: Eiendom Norge, fra Krogsveens neFside

leiligheter? – Vanskelig å si, men jeg 
mistenker at utbyggerne ser de får høyere 
kvadratmeterpriser andre steder i byen, og 
prioriterer å bygge der de kan tjene mer 
penger, sier Trond. 
 – Trivsel er også viktig. Jeg har hørt om 
folk som har kjøpt seg leilighet mer sen-
tralt, og har prøvebodd mens de har be-
holdt huset her i området. Etter en stund 
kom de tilbake. De trivdes rett og slett så 
godt her. Folk vet hva de har, og gir ikke 
slipp på det før de kan få noe bedre til en 
akseptabel pris. 

Spørsmål på visning
– Hva er det folk er opptatt av når de 
kommer på visning? – Mange spør om 
kvaliteten på skolene og resultater på 
nasjonale prøver. Her er det jo positivt at 
de lokale skolene gjør det bra og stadig 
bedre. Særlig de som bor andre steder 
i Oslo, spør om det. Folk spør også om 
reisetid inn til byen. Mange er ikke klar 
over hvor effektiv kommunikasjonen er 
herfra. Ellers er de opptatt av nærhet til 
sjøen og marka, og om det er familievenn-
lig, sier Trond.
 – Mange som kommer fra andre deler 
av landet, ser kvaliteter i det småbyaktige. 
Prinsdal har blitt kalt «den siste bygda i 
Oslo». Et trivelig og stille område, der du 
har alt du trenger rundt deg. Mona lenger 
bort i veien uttrykte det godt en gang: 
«Her bor vi på landet i byen!», sier Trond 
og smiler ved tanken. 

Må bare få dem hit
Trond har også lagt merke til at en høy 
prosentvis andel av de som kommer på 
visning her, er genuint interessert i boli-
gen. I andre bydeler er det flere som bare 
er nysgjerrige. 
 – Mange tenker at det er langt ut fra 
byen til Hauketo-Prinsdal. Men når de 
først kommer, synes de ofte det er bedre 
enn de trodde på forhånd, og de blir raskt 
oppriktig interesserte i å kjøpe. Om de 
ikke kjøper den første de ser på, blir de 
ofte med videre og byr på andre boliger. 
Vi må bare få dem hit, sier Trond. 
 – En viktig del av meglerjobben er å 
tipse interesserte som en vet er på utkikk. 
Eiendomsmegling har ellers mye med tillit 
å gjøre. Det må være balanse mellom salg 
og informasjon. Det man sier må stemme 
i forhold til hvordan folk oppfatter det, 
avslutter Trond. 

TEKST: KNUT SANDAL. FOTO: HELGE VIKEN 

1-2 uker fra en bolig blir lagt ut til den er 
solgt, tipper Trond. Noen ganger går det 
veldig fort. 
 – Vi har sett flere tilfeller av kupping av 
budrunder, altså salg før visning, men ikke 
så mye som sentralt i Oslo. 

Innenfor en radius på 1 km
– Det er mange fra lokalmiljøet som  
flytter til større eller mindre bolig i nær-
området. Veldig mye skjer innenfor en 
radius på bare 1 km! Det gjelder særlig 
eneboliger og rekkehus. 
 – For leilighetene er det nok flere 
kjøpere som kommer fra andre steder. 
En del kommer fra mer sentrale deler av 
Oslo, der de har leid eller eid noe mindre. 
Dette er altså ikke så mye førstegangskjø-

pere, mer folk i 30-40-årene som vil ha 
noe større, analyserer Trond. 

Mangel på leiligheter med heis
Mange godt voksne blir værende i sine 
eneboliger, snarere enn å flytte til noe 
mindre og kanskje mer praktisk. 
 – Jeg har ventet på et større genera-
sjonsskifte i flere år, men det har til nå ikke 
kommet. Jeg tror en viktig årsak er at det 
i vårt nærområde er mangel på leiligheter 
med heis og garasje i kjelleren. Det fin-
nes riktignok en del slike på Mortensrud 
og Kolbotn, men det blir jo likevel andre 
steder. Det er jo også mange attraktive 
leiligheter blant annet i Trygve Strømbergs 
vei, men de mangler gjerne heis. 
 – Hvorfor bygges det ikke flere slike 

Prinsdal har blitt kalt  
“den siste bygda i Oslo”.  

Et trivelig og stille område, der  
du har alt du trenger rundt deg.
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Stafettpinnen  
gis videre

Helge ser tilbake
Helge, du har mye erfaring med å sitte i menighetsrådet – hvilke 
saker vil du si det har vært mest spennende å jobbe med?
 – Jeg vil nok trekke fram kirkens 20-årsjubileum i 2015, sier 
vår avtroppende leder, det var en skikkelig høydare. Det har 
også vært interessant å jobbe med ansettelser og få mulighet til å 
påvirke hvem som skulle bli både daglig leder og sokneprest. Det 
har vært viktig for meg å komme litt rundt på menighetens ulike 
aktiviteter og ha god kontakt med de frivillige medarbeiderne. En 
periode var jeg ofte innom når ungdommene var på HvilePuls, 
og det var sterkt å se dem stå hånd i hånd rundt alteret!

Styrker og utfordringer
Nå gir du stafettpinnen videre til Knut, og dere begge kjenner 
menigheten godt. Hva vil dere si er menighetens styrke – og 
hvilke utfordringer har vi?
 – Jeg vil trekke fram at staben her er veldig bra, sier Knut, – og 
denne intervjueren kan ikke annet enn å glede seg over akkurat 
det! Det er dessuten fint å ha en daglig leder som bor i menighe-

ten og er tett på alt som skjer. I forhold til menighetens størrelse, 
har vi et veldig bra aktivitetsnivå! Det er spennende å være kirke 
i et fler-religiøst lokalsamfunn, og vi har gode erfaringer med 
dialog og samarbeid. Noen ganger ser vi at årskullene i trosopp-
læringen blir for små, så vi må avlyse planlagt aktivitet. Sånn sett 
er det sårbart å være en liten menighet. Og så ønsker vi oss flere 
folk på søndagsgudstjenestene! 
 Mens vi snakker sammen, hører vi Prinsdal Sangeri øve i 
bakgrunnen, og Helge hiver seg på:  
 – Det skjer utrolig mye bra. Sangeriet har en viktig rolle – i 
tillegg til pastamessa, ungdomsarbeidet, Hyggetreffet og bladet 
Kongeveien. Nystartet HP kluzz gir optimisme, men også de litt 
mindre synlige tingene, alle medarbeiderne til gudstjenestene 
og kirkekaffen, bibelgrupper, besøkstjeneste og temakvelder fyl-
ler ut helhetsbildet av en aktiv menighet. En av utfordringene er 
nok at det kan falle mye ansvar på enkeltpersoner. På den ene 
siden trenger vi folk til å fylle viktige oppgaver, på den annen 
side ønsker vi ikke å overfalle dem som er nye i kirken med 
oppgaver.

Helge Fjeldstad har vært leder for menighetsrådet i fem år, og ved årsskiftet 
ble stafettpinnen gitt videre til Knut Sandal. Menighetsrådet er det lokale,  
valgte organet som leder arbeidet i Hauketo-Prinsdal kirke. 
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Stafettpinnen  
gis videre • Menighetsrådet er det lokale,  

valgte organet som leder arbeidet i 
Hauketo-Prinsdal kirke. 

• Rådet vedtar blant annet budsjett, 
deltar ved ansettelser og bestemmer 
hva menigheten skal satse på. 

• Rådets leder inngår i en ledertrio 
sammen med sokneprest og daglig 
leder, og har som oppgave å lede 
menighetsrådsmøtene og forberede 
saker til møtene.

> MENIGHETSRÅDET   

Fokus fremover
Hva tenker dere menighetsrådet bør jobbe med i årene som 
kommer?
 Både avtroppende og påtroppende leder avslører mye enga-
sjement når de skal se framover. 
 – Jobb nummer en er å formidle Jesu budskap, påpeker Knut. 
Vi skal ha et tilbud til folk i alle livets faser. Menighetsrådet har 
noen satsingsområder som vi styrer etter, og både et mang-
foldig gudstjenesteliv, flerkulturelle møteplasser og et levende 
ungdomsarbeid står i fokus. Den overordnede visjonen vår er 
Inkluderende fellesskap, og den vil også prege arbeidet framover. 

Økonomi
– Vi er spent på hvordan de økonomiske rammene blir for kirken 
nå som den er mer løsrevet fra staten, sier Knut. Vi har et lokalt 
diakonifond som vi gradvis bruker opp, og på lang sikt trenger vi 
mer penger inn for å kunne opprettholde aktivitetene. Helge  
legger til: Både i dag og i framtida vil vi nok kjenne på det  
spennet vi står i som kirke – mellom de kontroversielle sakene 

som får oppslag i media og det jevne arbeidet som fyller kirken 
uke etter uke. Det er det siste vi er mest opptatt av!

Menighetsarbeid er lagspill
Dere har begge vært fotballtrenere, og vi kan vel si at menighets-
arbeidet også er lagspill? 
 – Ja, sier Knut. Jeg er glad for at det er så mange engasjerte 
og flinke frivillige, både i menighetsrådet og i de ulike aktivite-
tene. Inn i lederrollen tar jeg med det jeg kan om organisasjon, 
økonomi og møteledelse, og så er det fint å vite at vi er mange 
engasjerte som står sammen i arbeidet.
 Og med dette gir vi en stor takk til Helge Fjeldstad som 
menighetsrådets leder de siste fem årene, men også en takk til 
Knut Sandal som tar over roret. De har begge lang fartstid som 
frivillige i ulike aktiviteter i Dalen og i menigheten. Vaskeekte 
ildsjeler, rett og slett!

TEKST: KJERSTIN JENSEN. FOTO: CHARLOTTE RANDEL

Velkommen inn!

Vi har et tilbud til folk 
i alle livets faser. Den 

overordnede visjonen vår 
er Inkluderende fellesskap, 
og den vil også prege  
arbeidet framover.
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Det har startet en ny familiegruppe i 
Hauketo-Prinsdal kirke som har fått navnet 
HP Kluzz. Initiativtaker er Karianne Stokke 
Gjerstad og hun forklarer at gruppa ønsker 
å være et tilskudd til Pastamessen som alle-
rede gir barnefamilier et flott tilbud i kirken. 
«Det er bare det at vi har lyst til å møtes 
enda oftere! Slike møtepunkter i nærmiljøet 
er både gøy for barna og hyggelig for oss 
voksne», sier Karianne. 
 HP Kluzz samles hver 2. mandag i  
måneden kl. 17.15 – 18.30 – enten i kirka 
eller ute i naturen. Barna får utfolde seg 
kreativt og åndelig gjennom sang, dans og 
drama, og lek og læring i skog og mark. 
Foreldrene lager mat og skravler. Deretter 
samles alle rundt middagsbordet/bålet. Kvel-
den avsluttes med en kort skumringsstund. 
 «Alle barn som kommer til HP Kluzz må 
ha en ansvarlig voksen med seg, men her 
kan selvsagt vi foreldre avtale, og ta ansvar 
for hverandres barn ved behov», forklarer 
Karianne. 
 HP Kluzz har allerede 11 innmeldte barn i 
alderen 2 – 6 år, og det er plass til flere. Det 
koster 200 kr pr barn i året å være medlem. 
Ta kontakt med Karianne Stokke Gjerstad 
(41476403/kariannesg@kfuk-kfum.no) for 
mer informasjon eller påmelding.

TEKST OG FOTO: SARAH KREBS

Det føles som høstens konfirmasjon 
knapt er avsluttet, før det har dukket opp 
et nytt kull. Holmlias og Hauketo-Prins-
dals ungdomsarbeid, HåPe, tok godt i mot 
de nye konfirmantene 12. januar med lek, 
smil, bibel «boot-camp», mat og gode 
ord. 37 fantastiske ungdommer har valgt 
å konfirmeres i september 201. - Vi feirer 
hver eneste som kommer til oss, sier Ben-
dik Vollebæk, kapellan fra Holmlia kirke.
 Men det har skjedd mer. For å bli enda 
bedre kjent, møttes både ungdomsle-
dere og konfirmanter, i Holmlia kirke 28. 
januar til en Kick-off overnatting. God 

og portret-
ter. Bildene 
leveres på 
nett og kan 
kopieres av den enkelte – en proff, god og 
rimelig løsning. 
 Tid kan avtales gjennom epost:  
studio.gulseth@gmail.com eller telefon 
95169822 og ved å følge henne på  
facebook: Studio Gulseth.

HP Kluzz

«HåPe Master Chef»  
– matservering annenhver torsdag 

STUDIO GULSETH  
– nystartet fotostudio

"O du som metter liten fugl, velsign disse 
pannekakene slik at de blir til velsignelse 
for våre dyrebare og sårbare ungdommer 
i Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter 
og forsterker opplevelsen av kirka som ei 
varmestue der de kan komme og føle at 
de hører til. " (skrev Øyvind Håbrekke på 
facebook).
 En fantastisk foreldregjeng har funnet 
sammen for å støtte opp ungdomsar-
beidet HåPe med velluktende matretter 
annenhver torsdag kl. 20.00. Frivillig-

innsatsen som disse voksne viser er 
hjertevarmende. Anliggendet er å gi 
ungdommene et sted hvor de blir møtt 
med det som alle trenger – MAT. Når man 
ser ungdommene som langer i seg av 
pannekaker og syltetøy, vet man at dette 
tilbudet treffer midt i blinken. 

NB! Frivillige voksne eller økonomisk 
støtte er alltid velkommen. Ta gjerne 
kontakt med Sarah, menighetspedagog i 
Hauketo-Prinsdal via sk362@kirken.no

Hendt siden sist

Irene Gulseth har vokst opp i Dalen 
vår, har gått på både Prinsdal og Hau-
keto skoler og har i flere år arbeidet som 
fotograf. Nå har hun nettopp startet opp 
Studio Gulseth i foreldrehuset i Øvre 
Prinsdals vei 61. Hun begynte som as-
sistent hos «Fotografmester Wennevik» og 
fortsatte i mange år i «Fame fotografene».
 Irene forteller at hennes målgruppe er 
babyer og barn, men også konfirmanter 

stemning og latter og morsom underhold-
ning med musikk og lek fylte salen. Konfir-
mantene ble dessuten utfordret til å tenke 
gjennom «Hva skjeeeeer i gudstjenesten?» 
og hvorfor de valgte konfirmasjonen.
 Helgen ble avsluttet med to flotte 
presentasjonsgudstjenester i henholdsvis 
Hauketo-Prinsdal og Holmlia kirker. Her ble 
konfirmantene presentert for menigheten 
ved å bli ropt opp og få en bibel som gave. 
 Velkommen til oss - nye konfirmanter 
2017!

TEKST OG FOTO: SARAH KREBS

Kickoff/presenta-
sjonsgudstjeneste 
for konfirmant- 
kullet 2017
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SIDE

Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de
fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Kari Sortland

Fargelegg

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

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 d
in forstand, og din neste som deg selv.

nr.7

Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

nr.9

David og Goliat

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

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

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

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

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

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

Gruppeabonnement kun 199,-
per barn

(privatabonnement
hjem i posten)

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

A B

C

Hjelp Krister 
Grønnkrabbe 
Han må finne ut hvor forurensningen 
i Paradisbukta kommer fra. Hvilket 
rør må han følge?

Jesus elsker alle barna!

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

Det er ikke søndagsskole for tiden, men hver søndag er det barnas 5 minutt i gudstjenesten
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HAUKETO IF 90 ÅR I ÅR
Hauketo IF ble stiftet i 7.9.1927 og 
har drevet med idrettsglede siden 
da. I dag har vi ca. 400 aktive 
medlemmer. HIF går for å være 
Oslos rimeligste klubb til å drive 
organisert idrett for barn og unge. 
Vi er en foreldredrevet klubb som 
er driftet på dugnad, noe den har 
vært i 89 år. Vi har den største  
kapasiteten til utøvere i Oslo. 

Visste du at siden klubben startet har 
det vært bl. a. Skøytegruppe, Skihopp 
og Skigruppe. Orienteringsgruppen som 
fremdeles består, er den eldste gruppen vi 

har i dag og HIF arrangerte NM i oriente-
ring i 1960-årene.
 I dag har vi disse gruppene: Oriente-
ring, Fotball, Håndball, Ballidrettsgruppe 
for barn 6-8 år, Allidrettsgruppe for barn 
4-6 år og Innebandy (for voksne).
 Vi har et fantastisk anlegg med gode 
fasiliteter. Prinsdalshallen ble bygget på 
dugnad. Nylig oppgraderte vi kunstgress-
anlegget for 1,5 millioner kroner, slik at vi 
har 2 kunstgressbaner.
 Vi har en sunn og god økonomi. 
 Det er mange som har bidratt i over 
20 år, og som nå ønsker å gi stafettpinnen 
videre. Vi søker personer som ønsker å 

bidra i lokalsamfunnet og skape idretts-
glede for barn og unge. 

HIF trenger engasjerte trenere og 
støttepersoner rundt lagene, deltakere 
i Sportslig utvalg (håndball og fotball), 
medlemmer/deltakere i anleggsgruppen 
og medlemmer til HIF Hovedstyre. 

Vi klarte å arrangere NM i orientering på 
60-tallet – nå sliter vi med å rekruttere 
resurser til viktige verv i klubben! 

Ønsker du å bidra? Kontakt:  
Maj Brit Berglie, majbrit@berglie.as

Fotball     Handball     Allidrett og ballidrett     O-gruppa     Innebandy

Hauketo IF har ulike treningstilbud for yngre klasser innen håndball, fotball,  
all-idrett og ballidrett. Sjekk www.hauketoif.no for informasjon om tilbudet.
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Det er blitt startet jentelag Jenter 
2008 (Jenter født 2007 og 2008) 
Ønsker du å spille fotball er det bare 
å møte opp på trening.

De trener i dag sammen med Gutter 2008 og 
har plass til mange flere. 
 Her ønsker vi flere slik at vi kan melde på 
lag neste år. Treningstid er onsdager kl 17.00 
til 18.00 i Prinsdalshallen. Trenere er Andreas 
Høydahl Sørli og Kjetil Ryding. Ta kontakt på 
andreas.sorli@gmail.com eller møt opp på 
trening.

Hauketo Fotball ønsker 
flere jenter med på laget 

Mandag 20. mars 2017 kl 19,  
i Prinsdalshallen

Dagsorden:
1. Godkjenning av sakslisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne  

protokoll
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Innkomne saker
8. Innspill fra fremmøtte om hva som er 

viktige satsningsområder fremover
9. Valg av nye medlemmer til styret.

Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til  
Hovedstyret: Hauketo IF, P. boks 2, 1205 
Oslo eller e-post: majbrit@berglie.as  
innen 6. mars 2017.
Velkommen!

Hovedstyret

Innkalling til årsmøte!

Ildsjelprisen er innstiftet av Hauketo og Prinsdal fritids-
råd og deles ut på DALENS DAG i september 2017 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 Prins-
dal som frivillig eller ulønnet

• Over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grup-
per 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. juli 2017

Ønskes nærmere opplysninger – kontakt Hauketo og 
Prinsdal fritidsråd e-post: fritidsraadet@gmail.com. 

Hauketo og Prinsdal fritidsråd

ILDSJELPRISEN 
FOR HAUKETO  OG PRINSDAL  

2017  

Vi mener det så inderlig vel.
Foreningen trenger hjelp til daglig styre og stell.
Baner med nytt kunstgress er fint å ha,
men uten litt organisering går det ikke bra.
Etter noen års styre- og komitearbeid, 
kan man tilslutt gå litt lei.
Kanskje noen NYE KREFTER nettopp er deg?   
Kom og prøv da vel!

Hilsen valgkomiteen i Hauketo IF 
HIF som har 90–års bursdag 26. oktober 2017

Valgkomitédikt!
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OPPSLAGSTAVLA

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

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?
Ring Marit Bjerlin på tlf. 997 38 600 mellom kl 10 – 10.30 
søndager.

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og stor.  
Dagene i vår er tirsdagene: 28. mars, 
25. april og  30. mai. Velkommen kl 17  
til en kort messe først, og middag i 
menighetssalen etterpå.

HYGGETREFFET 
i Hauketo-Prinsdal kirke 
Én tirsdag i måneden er det hyggetreff med god mat, loddtrek-
ning, underholdning og god tid til å prate. 

Velkommen til Hyggetreff fra kl. 11:30-13:30 på disse datoene:

7. mars: Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelselskapet kommer 
og forteller.

4. april: Svein-Erik Skibrek snakker om temaet «Krim, kors og 
påske-egg – hva i all verden?»

9. mai: Bursdagsfeiring for alle som har fylt eller fyller runde år 
(75-95 år) dette semesteret. God mat, kake og underholdning.  
Påmelding til diakon Susanne på tlf 23629855 eller e-post  
sd272@kirken.no

13. juni: Grillfest på kirkebakken

Har du spørsmål, eller kan du bidra på kjøkkenet eller med 
kjøring, ta kontakt med diakonmedarbeider Susanne på  
tlf 23629855 eller mail: sd272@kirken.no

Ønsker du å få besøk?
Vil du ha besøk? Ønsker du noen å prate med?

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 23629855 eller  
e-post: sd272@kirken.no

STRIKKETREFF
For strikkeglade i alle aldre!

Er du glad i å strikke? Liker du å prate med andre over en 
god kopp te?

Da er du velkommen på strikketreff i menighetssalen i 
Hauketo-Prinsdal kirke kl. 19 disse mandagene:

13. februar, 13. mars, 24. april og 22. mai

Ta med eget strikketøy. Det serveres kaffe og Pukka-te. 

Har du spørsmål, kontakt diakonmedarbeider Susanne  
på tlf 23629855 eller e-post: sd272@kirken.no

Hei du som 
er 6 år eller 
blir 6 år i år
Tenk at du har blitt så stor! 
Snart skal du begynne på sko-
len. Vi i Hauketo-Prinsdal kirke 
har lyst til å feire dette med 
deg. Derfor inviterer vi deg til 
en fantastisk leketime på søndag 26. mars kl 10 og rett  
etterpå til en familiegudstjeneste kl 11. Her venter en  
hyggelig gave til deg. Vi gleder oss til å se deg i kirken.

Kjenner du en 6-åring som ikke er døpt, men som har lyst å 
være med? Da er det bare fint om du tar med han eller henne.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Sarah, sk362@kirken.no.

PÅSKEVERKSTED
Onsdag 5. april kl. 17- 19 er det påskeverksted for 
barn i Hauketo-Prinsdal kirke 

Det serveres middag i menighetssalen først, før det 
blir verksted, hvor vi blant annet skal male på egg.  
 Ta med en voksen som kan hjelpe deg. Pris kr 50,- 

Samling i kirkerommet til slutt. Vi håper du har lyst å 
være med og gjøre klart til påske! 

Påmelding til Susanne på e-post: sd272@kirken.no 
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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

Prinsdal sangeri med 
STOR JUBILEUMS-
KONSERT
Prinsdal sangeri feirer 25 års jubileum med flere 
jubileumskonserter. 2. april presenterer de flere 
kjente klassiske verker sammen med et sammen-
satt kammerorkester. 

Prinsdal sangeri er bydelens største og mest aktive voksen-
kor, med 60 sangere. Når de i år skal markere sitt 25 års 
jubileum gjør de det til gangs. Det blir flere jubileums- 
konserter i løpet av året og i mai drar de til Berlin og  
Leipzig på jubileumstur. 

Store komponister
Søndag 2. april vil de presentere klassiske perler av noen av 
musikkhistoriens store komponister. Sammen med et sam-
mensatt kammerorkester av profesjonelle musikere vil de 
servere utdrag fra Vivaldis «Gloria» og Schuberts «Deutsche 
messe». Det blir vakre klanger fra Rutter, Grieg og Mozart, 
og de vil avslutte det hele med noen verker av barokkens 
store mester, Johan Sebastian Bach. Bach var i mange år 
tilknyttet Thomaskirken i Leipzig, og Prinsdal Sangeri gleder 
seg til å oppleve kirken og få møte det legendariske gutte-
koret Thomanerkoret under sin jubileumstur i mai. 

Aktiv virksomhet
Da gamle Hauketo-Prinsdal kirke brant ned i 1992, hadde 
de akkurat startet et kirkekor i menigheten. Navnet ble 
Prinsdal Sangeri. De måtte fort finne alternative øvesteder 
etter kirkebrannen. Etter at den nye kirken kom på plass i 
1995, har de hatt sitt faste tilholdssted i kirken, og bidratt på 
utallige gudstjenester og arrangementer i kirke og bydel. 

De siste årene har Prinsdal Sangeri arbeidet med bla. 
«Sacred Concert» av Duke Ellington, «Messe i G» av Franz 
Schubert, Vivaldis «Gloris», juleprogram med «Lessons and 
Carols» og amerikansk gospel/jazz. Repertoaret består ellers 
av norsk og utenlandsk kirkemusikk, underholdningsmusikk, 
folketoner, spirituals og nordiske viser. Prinsdal Sangeri 
har deltatt på konserter i flere norske byer. Koret har også 
sunget på arrangementer i utlandet og har hatt reiser til bl.a. 
Stockholm (Sverige), Tallin (Estland) og Budapest (Ungarn).

Nå står Berlin og Leipzig for tur, men først inviterer de 
til en stor konsertopplevelse 2. april kl 19:00 i Hauketo-
Prinsdal kirke. 

 

Himmel over livet 
- Temakvelder om tro, liv og erfaring 

 

«Å be til Gud – hva vil det 
si?» 

 
 

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

 
 

Onsdag 5. april kl. 19.30 
 

Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 
 

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

Vel møtt! 
 

Medvirkende: Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek,  
sang ved Per Frogner og musikk Åslaug Hegstad Lervåg  

BYTTEMARKED  
i Hauketo-Prinsdal kirke
Lørdag 18. mars kl 12-14

Har du mange plagg du ikke bruker lenger? Har barna 
vokst fra klær, og trenger nye?

Da kan du komme og bytte til deg noe nytt til hele 
familien på byttemarkedet i kirka!

• Hele, pene klær (maks 7 per husholdning) byttes inn 
mot en kvittering som gir deg 7 andre klesplagg.  
(Kun klær. Vi tar ikke inn leker, sportsutstyr, filmer osv).

• Blir du sulten, eller vil slå av en prat med noen  
andre, kan du kjøpe lapper og kaffe i kaféen.

Velkommen til byttehandel!

Hold av 
dagen!  

RELASJONSTERAPI
Trenger du en å snakke med om  

vanskelige relasjoner og vond "bagasje" i livet?  

Kontakt mob 95027665

Anne B. Fjeldstad, Relasjonsterapeut

ONSDAG 5. APRIL KL 19.30

Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke

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

Vel møtt!

Medvirkende: Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek, sang ved Per 
Frogner og musikk Åslaug Hegstad Lervåg
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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!
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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 

       Hjertelig velkommen til Lions!

Vi ønsker hjertelig velkommen 
til våre flotte selskapslokaler  
og vår restaurant, midt på  
Kolbotn Torg.

V I T I L BY R :  

*  Stor lunsj for store og små

*  A la carte meny og tre retters 
«Tårnhusmeny» på kvelden

*  Happy Friday, første fredag 
hver måned

*  Catering

*  Selskapslokaler for 10 – 75 gjester

*  Kurs- og møtelokaler

*  Parkeringspark under Kolbotn Torg

Se for øvrig alle våre tilbud på www.gamletaarnhuset.no   

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

Kongeveien er Dalens lokalblad gitt ut av 
Hauketo-Prinsdal menighet. Bladets formål er å 
bygge broer mellom de ulike miljøer i Dalen og 
vise frem hva som skjer i menigheten.

I løpet av 2017 blir stillingen som redaktør ledig  
– tilsetting etter avtale.

Arbeidet består i:
• Å lede redaksjonen som har 4 medarbeidere
• Å holde kontakt med skribenter, lokalmiljø  

og kirkestab
• Å samarbeide med layout og trykkeri om  

utforming av bladet
• Å bidra selv med intervjuer eller artikler
• Å ha gleden av å utgi et blad som mange leser

Det er greit å vite litt om data. Det forventes lojalitet til  
de kristne verdier. Arbeidet er i utgangspunktet ulønnet.

Interesserte kan henvende seg til: 
Menighetsrådsleder: Knut G. Sandal tlf.: 97474641 
eller redaktør Svein-Erik Skibrek tlf.: 90936639

Stilling ledig i Kongeveien: 

NY REDAKTØR  

Velkommen 
til oss!   



 

FOR BARN
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. 10 samlinger fra 16. januar, 
mandager kl 11.30 – 13.  
Påmelding og spørsmål til diakon Ann-
Kathrin Fjøren Kasbo, epost ak227@
kirken.no eller tlf.: 488 84 010.

BARNAS 5-MINUTTER
I gudstjenestene kl 11, som ikke er 
familiegudstjeneste, vil det være “Barnas 
5- minutter” – et gudstjenesteinnslag for 
barn. I kirken er det også tegne- og leke-
saker for barna.

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.

Kontaktperson:  
Marthine Ihlen, tlf.: 948 67 434 
Kontortid søndager kl. 16 – 18

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

TAKK for alle 
bidrag til vårt 
arbeid! 
Nedenfor ser du en oversikt for 2016 
over givertjeneste, gaver og ofringer til de 
forskjellige grener av Hauketo-Prinsdal 
menighets arbeid!

Det ofres på gudstjenester, det er trofaste 
givere gjennom givertjenesten og det er 
gaver gjennom innsamlinger, for eksem-
pel til Kongeveien. Alt du har bidratt med 
har støttet opp om menighetens arbeid til 
beste for livet i Dalen. Som du ser gir også 
menigheten av sitt til andre organisasjoner 
som for eksempel Kirkens nødhjelp. 

TAKK FOR DET DU HAR BIDRATT MED!

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!

GIVERTJENESTEN I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

Varmt velkommen til alle våre ulike arrangement!

 

 kr -

 kr 10 000,00

 kr 20 000,00

 kr 30 000,00

 kr 40 000,00

 kr 50 000,00

 kr 60 000,00

 kr 70 000,00

Offer til andre Offer til egen menighet Givertjenesten Kongeveien
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10850
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kr 6 239,00 
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kr 5 500,00 
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kr 1 647,00 
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kr 5 050,00 
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kr 4 777,00 

kr 6 150,00 
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kr 5 650,00 

kr 4 804,00 

kr 6 725,00 

kr 5 150,00 

650

kr 1 640,00 
kr 7 746,00 

kr 6 400,00 

kr 7 363,00 kr 1 588,00 

kr 5 900,00 
kr 17 635,00 

kr 5 953,00 

kr 5 400,00 

600
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MARS
Søndag 5. mars kl. 11: Gudstjeneste med 
skriftemål ved Kjerstin Jensen og Torleif 
Månsson. Barnas 5-minutter og kirkekaffe.

Søndag 12. mars kl. 19.30: Kveldsmesse 
med meditativ musikk fra Taizé-klosteret, 
ved Kjerstin Jensen, Åslaug Hegstad 
Lervåg og forsangergruppe fra Prinsdal 
Sangeri. Kirkekaffe.

Søndag 19. mars kl. 11: Gudstjeneste 
med fokus på miljø og rettferdighet, ved 
prost Eigil Morvik, Kjerstin Jensen, Åslaug 
Hegstad Lervåg. Kirkekaffe.

Søndag 26. mars kl. 11: Familiegudstje-
neste på Maria budskapsdag med utdeling 
av 6-årsboka. Ved Kjerstin Jensen, Sarah 
Krebs og Torleif Månsson. Kirkekaffe.

Tirsdag 28. mars kl. 17: Pastamesse

APRIL
Søndag 2. april kl. 11: Gudstjeneste med 
nattverd ved Silje Kivle Andreassen og 
Åslaug Hegstad Lervåg. Kirkekaffe.

Palmesøndag 9. april kl. 11: Fellesguds-
tjeneste for små og store i Holmlia kirke 
med palmeopptog og påskesalmer. Ved 
Kjerstin Jensen og Marianne Graff

Skjærtorsdag 13. april kl. 11: «Påsken 
i ord og toner» ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug Hegstad Lervåg. Gul lunsj etter 
gudstjenesten.

Langfredag 14. april kl. 11: Felles 
pasjons gudstjeneste i Holmlia kirke ved 
Silje Kivle Andreassen og Hans Olav 
Baden.

1. påskedag 16. april kl. 11: Påskedags-
gudstjeneste med nattverd ved Silje Kivle 
Andreassen, Åslaug Hegstad Lervåg og 
trompetist.

2. påskedag kl. 19: Påskejazz i Lambert-
seter kirke

Søndag 23. april kl. 11: Påskegudstjeneste 
for hjemvendte påsketurister ved Kjerstin 
Jensen, Åslaug Hegstad Lervåg og forsan-
gere fra Prinsdal Sangeri. Kirkekaffe.

Tirsdag 25. april kl. 17: Pastamesse

GUDSTJENESTER  
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

LIVSHJULET
DØPTE
Viktor Wiborg Van Wijk  
15.01.2017

Marius Gjerstad  
15.01.2017

GRAVFERD
Eva Strand 16.11.2016

Berit Gjermundbo 22.11.2016

Willy Storm Johansen 21.12.2016

Aase Evensen 12.01.2017

Reidar Henry Bjanes  25.01.2017

Torleif Svalland 26.01.2017

Bjørn Ertzgaard 03.02.2017

Søndag 5. mars kl  12: Torleiv Austad

Søndag 12. mars kl 12: Liv Hegle 

Søndag 19. mars kl 12: Silje Kivle Andreassen

Søndag 26. mars kl 12: Åse Marie Haugstad

Søndag 2. april kl 12: Per Anders Nordengen

Søndag 9. april kl 12: Tore Laugerud

Søndag 17. april (2. påskedag) kl 12:  
Gunnar Kagge

Søndag 23. april kl 12: Eigil Morvik

Søndag 30. april kl 12: Dag Auli

Søndag 7. mai kl 12: Ragna Dahlen 

Søndag 14. mai kl 12: Øystein Larsen

Søndag 21. mai kl 12: Anne Grete Listrøm 

Søndag 25. mai (Kr. himmelfartsdag) kl 12: 
Kjerstin Jensen (Familiedag) 

Søndag 5. juni (2. pinsedag) kl 12: 
Tor Berger Jørgensen

Søndag 11. juni kl 12: Eivind Oftebro (natt-
verd)

Søndag 18. juni kl 12: Gunnleik Seierstad

Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstje-
nesten

SPORTSGUDS-
TJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET

I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.

Søndag 30. april kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd ved Svein-Erik Skibrek og 
Marianne Graff. Kirkekaffe. 

MAI
Søndag 7. mai kl. 11: Familiegudstjeneste 
med tårnagenter. Globalløp og kirkekaffe. 
Ved Kjerstin Jensen og Sarah Krebs

Søndag 14. mai kl. 19.30: Kveldsmesse 
med HvilePuls, ved Kjerstin Jensen,  
Åslaug Hegstad Lervåg, Sjibbolet og  
Tempel. Kirkecafé

Søndag 21. mai kl. 11: Gudstjeneste  
med Edvard Hoems salmer, ved Kjerstin 
Jensen, Åslaug Hegstad Lervåg og  
forsangere fra Prinsdal Sangeri.

Torsdag 25. april (Kristi himmelfartsdag) 
kl. 12: Familiegudstjeneste på Østmarks-
kapellet. Grilling og sporlek.

Søndag 28. mai kl. 11: Klavergudstjeneste 
ved Åslaug Hegstad Lervåg og Bendik 
Vollebæk. Kirkekaffe

Tirsdag 30. mai kl. 17: Pastamesse

JUNI
1. pinsedag 4. juni kl. 11: Pinsedags- 
gudstjeneste ved Kjerstin Jensen og  
Åslaug Hegstad Lervåg

2. pinsedag 5. juni kl. 11:  
Felleskirkelig pinsefest i Holmlia kirke 

Søndag 11. juni kl. 11: Familieguds- 
tjeneste med bønnevandring

Søndag 18. juni kl. 11: Gudstjeneste  
på Skaperverkets dag – sommeravslutning 
for semesteret.

 



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

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
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 – 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

Til nye og gamle kunder:

Vi har fått ny frisør og gir 

30% 
(introduksjonstilbud)  

på all farging og foliestriper

Extensions etter avtale.  
Kom innom for en bestilling eller  

ring 22 61 17 60 / eva.jonassen@live.com
Kveldsåpent etter avtale. Hjertelig velkommen!

Hauketo Hår, Sol & Neglstudio
Hauketoveien 3, 1266 Oslo

HOLMLIA- 
TANNLEGENE

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager
LEIE AV PRINSDAL VELHUS  
til møter, kultur- aktiviteter og selskap

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

Hauketo Og Prinsdal Vel og Lions Club Oslo/Hauketo
arrangerer en konsert med Oslo Brigademusikk

søndag 6. november kl. 14.00 – 15.30 i Velhuset.
FRI ADGANG

Kaffe, kaker og mineralvann kan kjøpes i pausen

Militærmusikken har i nærmere 200 år vært en av de ledende kilder for levende musikk blant folk. Særlig 
i perioden 1850-1920 var den uten konkurranse i Norge og vi hadde fremragende komponister og dirigen-
ter den gang. Oslo Brigademusikk dirigert av Jan Eriksen har hentet fram fra arkiver og bibliotek mye av 
denne musikk som også spilles datidens originalinstrumenter. Det er særlig Oscar Borg og andre som vi 
tar fram. Den eldste marsjen er fra 30-års krigen (1647), ellers mange andre godbiter fra en svunnen tid. 
Jan Eriksen vil fortelle om hvert musikkstykke.

Velkommen!

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. 

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

det 
meste i 
bygge-
varer

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

kjøkken-bad-mm.
Fagbrev: Tømrer, Mur og flis

1412 Sofiemyr   -   Tlf. 95 20 21 54   -   kristian@muribobygg.no

 

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

   Tlf. 66 80 07 52  -  41 32 62 92   -   post@muriboinstallasjon.no

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

kjøkken-bad-mm.
Fagbrev: Tømrer, Mur og flis

1412 Sofiemyr   -   Tlf. 95 20 21 54   -   kristian@muribobygg.no

 

Fagbrev:
TØMRER , MUR og FLIS
                                    
(har ikke logo så bare skriv det i 
fete typer)
                                   

Elinstallasjon  
i bolig i Oppegård i 31 år
Aut. elentreprenør

   Tlf. 66 80 07 52  -  41 32 62 92   -   post@muriboinstallasjon.no

INSTALLASJON AS

BYGG AS

Valhallavn. 64   
1413 Tårnåsen 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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, redaktør

I fire år har jeg vært leder i Fritidsrådet – en sammenslutning 
for alle som driver fritidsaktiviteter i Dalen. Noen er små – 
noen er store, men stort sett sliter alle med det samme: Liten 
oppslutning om arrangementer, slitne Tordenskjolds soldater 
og få som vil ta ansvar.

Det finnes mange svar på hvorfor det er slik:

• At hverdagen krever så mye av mange av oss

• At det som drives ikke er bra nok

• At sofakrok og hjemmekos frister mer enn å gå ut

• At det kjennes bedre å «sitte på» enn å ha lederansvar

• At HP i vår bevissthet har blitt et sted å sove for så å dra 
andre steder for å oppleve eller engasjere seg

Det første punktet er en utfordring i vår tid – mange har en 
tøff hverdag av ulike grunner. Om det andre punktet er sant, 
så kan det være at det har blitt slik fordi ikke flere blir med og 
drar lasset.

Men de tre siste punktene kan virkelig lage en ond spiral som 
gjør oss til en soveby. En sovende Hauketo og Prinsdal som 
blir stadig fattigere på gode miljøer og aktiviteter for liten og 
stor. Ludvig i Flåklypa ville sagt det sånn: «Det er fali’, det!»

Svein-Erik Skibrek, redaktør
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tørens 
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> TROEN SØKER, 
UNDRER OG HÅPER

Per (62) vokste opp på Manglerud og kom til Prinsdal i 
1979 for å ta del i barne- og ungdomsarbeidet i menig-
heten. Han og Bjørg, etter hvert med tre sønner, trivdes 
med menneskene og den gode blandingen av by, bygd 
og natur og ble boende.

Per Frogner er utdannet lærer, men har jobbet mest med journalis-
tikk og kommunikasjon. Han var 12 år i NRK Radio med program 
som «På kirkebakken», «Verdibørsen», og «Sånn er livet» før han 
i 2000 begynte i Kirkens Bymisjon. I sin tid var han, som dirigent, 
med å restarte koret Sjibbolet. I dag er han frivillig i Hauketo-Prins-
dal menighet og synger i Prinsdal Sangeri.

– Hva betyr troen for deg?
– Troen for meg handler mest om livet her og nå, sier Per, ikke så 
mye om evigheten. Siden troen peker på «det vi ikke ser», handler 
den for meg om å søke og undre og håpe på det gode, og det gir 
verdier, mening og livsmot.  Guds nåde og kjærlighet er viktige ord i 
troens innhold og jeg synes det er en god utfordring å forsøke å leve 
slik at dette skapes videre i mitt og andres liv.

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg vokste opp med en tydelig tro hjemme, og har nok alltid hatt 
troen med meg. Dåpen betyr mye som inngang og jeg kan dåps-
datoen min, smiler Per.  I tenårene skjedde en bevisstgjøring om 
at dette var en del av meg som jeg ville fortsette å være i. Mye av 
det jeg trodde og mente som ung har forandret seg med alder og 
erfaring, men i bunnen er det noe enkelt: Å tro på Jesus er som en 
streng i livet, som klinger litt forskjellig etter hva som møter meg.

– En troserfaring du vil dele?
– Noen av de sterkeste erfaringene jeg har, er møter med andres tro 
i land der mennesker lever under press. Det gjelder også folk som 
er i utsatte situasjoner her hjemme. Å se hvordan troen på Gud gir 
dem kraft og mot til å stå i det de står i, inspirerer min tro også.
– Her i nærmiljøet kan det f.eks være gudstjenesten i Hauketo-
Prinsdal kirke, som på sitt beste er en skattkiste av ord, fellesskap og 
musikk med den konkrete, men nesten ordløse nattverden som et 
kjernepunkt. 
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Da jeg var liten, var jeg med på forskjellige 
aktiviteter, slik de fleste barn er. Jeg gikk  
på arbeidsstua som husmorlaget drev for 
oss barna, jeg var med i 4H, i idrettslaget  
og i Tensing-koret. Gjennom oppveksten  
var dette aktiviteter som fylte fritida mi på 
en god måte, som lærte meg nye ting og 
som gjorde at jeg ble kjent med andre, både 
barn og voksne.

Jeg fikk noen gode forbilder, men tenkte ikke noe særlig over 
hvem det var som hadde gjort at vi hadde disse tilbudene i bygda 
mi eller at mange av de voksne gjorde dette frivillig. De brukte 
fritida si på noe de mente var viktig for den oppvoksende gene-
rasjon og på noe de brant for. Det er egentlig først som voksen at 
jeg er blitt kjent med ordet frivillighet og hvor viktig dette er for 
et samfunn. 
 Nå har jeg også sett og skjønt, at hvis voksne tenker bevisste 
tanker om hvordan vi vil ha det, slår oss sammen og blir kjent på 
tvers av lag og organisasjoner, så kan det komme mye bra ut av 
det for et lokalsamfunn. Holdninger og aktiviteter, møteplasser 

Susanne Dommersnes Sivertsen (43)

Jobber som diakon i Hauketo-Prinsdal 
kirke og bor på Holmlia

og forum hvor vi sammen preger og løfter stedet vårt. Hold-
ninger om at stedet vårt skal være et sted hvor det skjer ting, 
hvor flere drar lasset med å lage aktiviteter for barna våre, hvor 
vi skaper møteplasser på tvers av kulturer, hvor vi sammen tar 
vare på naturen og ressursene vi har. 
 I jobben min i kirka har jeg mulighet til å realisere mange av 
de tankene. Jeg har et stort, fint lokale, jeg har informasjonska-
naler og idéer. Men det viktigste av alt er kanskje folka. Har jeg 
dere?
 En av mine drømmer er å skape blest om det grønne per-
spektivet; det å gjenbruke, og å bruke naturen og miljøet på 
best mulig måte. Til dette trenger jeg deres hjelp. Helt konkret 
så handler det om å støtte opp om noe nytt vi skal prøve 
denne våren: en lørdag i mars lager vi klesbyttemarked i kirka. 
Det har vi aldri gjort før, men vi tror at vi kan. Tenk så flott det 
ville være om Prinsdals befolkning blir med og leverer klær, 
hjelper til med sorteringsjobben, står og selger i kaféen eller 
bare kommer og lager god stemning og samhold denne dagen? 
Sammen kunne vi være et nabolag som får ting til å skje og et 
sted der det leves bærekraftige liv! 
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Et sted  
hvor vi får 
ting til å skje


