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>  "Jeg vil bli  
president"

> Veiene rundt 
Hauketo

HENRIETTE FELIX:

VIL BANE VEI  
FOR RULLENDE 

KVINNER



Forsommeren er pinsetid, og vi feirer ilden. Vi feirer den glødende iveren, den 
som smitter og brer om seg! Vi hører ofte om religionene som kilder til konflikt, 
og noen ganger er det dessverre sånn. Men det som virkelig kjennetegner reli
giøs tro, og som ofte får mindre fokus, det er at troen får folk til å brenne for noe 
og engasjere seg, den får oss opp av sofaen og maner til nestekjærlighet og gode 
gjerninger! Ilden er pinsens symbol, ilden er kraftfull og skremmende, den kan 
brenne til grunnen og ødelegge. Men den kan da virkelig også varme et kaldt 
menneske, og den gir lys. Ilden er fakkelvandringer, stearinlys og bålkos, ilden får 
raketten til værs, den får motoren i gang. Ilden har kraft, og det har også troen! 

Pinsens viktigste fortelling handler om Jesu disipler som var samlet etter kors
festelsen. De var redde og urolige. Men så fikk de se en ildtunge som satte seg 
over hodet til hver av dem, og med ett kunne de snakke alle verdens språk. De 
fikk Den hellige Ånd, og derfra fortsetter det med mange historier om hvordan 
troen bredte seg til nye folk og steder.

De redde disiplene på den første pinsedagen, de ble ildsjeler. De kunne ikke dra 
hjem igjen og fortsette med sitt gamle liv, for de hadde fått fyr, sett meningen 
med livet og de bare måtte dele det. Pinsen minner oss på å kjenne etter: Hva 
brenner jeg for? Hvem brenner jeg for? Er jeg en ildsjel? Vi kan takke for ildsje
ler rundt oss, både de som er godt synlige og de som arbeider i det stille. Men la 
oss også se etter vår egen flamme og glød denne pinsetiden. Det er ildsjelenes 
høytid, vi blåser på glørne og ser om ikke flammen vil bre seg! 

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Ildsjelenes høytid
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Om fred og trygghet i Midtøsten
• Om trygge bomiljø i Søndre Nordstrand bydel
• Om hjelp til å ta vare på naturen rundt oss
• Om en trygg ferietid for barn og ungdom i Prinsdal 

VI TAKKER GUD
• For alt som blomstrer i hager og parker
• For dyr, insekter, sollys og varme
• For at vi lever i et trygt og åpent samfunn
• For ildsjelene i nærmiljøet vårt
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Henriette fikk møte  
Per Fugelli før han døde.  
– Han løftet fram menneske-
verd, mangfold og likeverd  
til siste stund, og var og er  
en stor inspirasjonskilde  
for meg, sier Henriette.

INTERVJU 

«Hvem er jeg? Jo, en funksjonshemmet jente 
med identitet og sjel. Og det er jeg så stolt av». 
Det sier Prinsdals-jenta Henriette Felix (19).

-Det er viktig at vi som er funksjonshemmede får vise 
hvem vi er og hvor stolte vi er av det livet vi har. 
Selv om mange av oss har en rullestol vi må forhol

de oss til, tror jeg vi er ekstra flinke på å se løsningene, og ikke 
begrensningene i livet, sier Henriette.
 Hun ble født med ryggmargsbrokk og bruker rullestol. Siden 
fødsel har hun vært gjennom over 20 krevende operasjoner. Hun 
møter og har møtt store utfordringer hele livet. Dét er likevel ikke 
det tøffeste med å leve et liv i rullestol.
 – Jeg har både sett og hørt mennesker som mener jeg ikke er 
til nytte for noe eller noen, som kun ser på meg som en belast
ning. Jeg har blitt kalt stokk dum og mange vonde ting, som jeg 
ikke unner noen å oppleve, sier Henriette. 

EN NY START
Gjennom nesten hele barneskolen ble hun båret opp trappene 
på skolen hver gang hun hadde timer i annenetasjen, i mangel på 

heis. Hun fikk ødelagt undervisningen, følte seg annerledes og 
ble mobbet. 
 – Ikke bare var det ubehagelig, men alle blikkene jeg fikk 
førte til at jeg så på meg selv som veldig annerledes. Alt foku
set lå på rullestolen og hva jeg ikke fikk til. Det resulterte i at jeg 
ble mobbet på barneskolen, og det fortsatte på ungdomskolen. 
Hauketo var en tilrettelagt skole fysisk, men jeg ser likevel tilbake 
på grunnskolen som ti grusomme år, sier Henriette.
 Da hun skulle begynne på videregående skole, valgte hun 
Nydalen videregående skole, for å starte med blanke ark. Skolen 
er ny, har god tilgjengelighet og en inkluderende holdning. Å 
begynne der var som å komme til en ny verden for Henriette.
 – Jeg har fått muligheter jeg ikke turte drømme om. Samtidig 
er jeg veldig preget av det som skjedde på barne og ungdom
skolen. Jeg innser at jeg har gått glipp av mye og frykter at det 
samme kommer til å skje senere i arbeidslivet. 

RETTIGHETSKAMP OG VERDIKAMP
Nettopp derfor engasjerer Henriette seg i sosiale medier og i 
politikken. Nettopp derfor handler hennes budskap og kamp like 
mye om rettigheter som verdi. Et menneskets verdi. 
 – Jeg er opptatt av hvert menneskes ukrenkelige og uende

VIL BANE VEI FOR 
RULLENDE KVINNER

Henriette Felix:

>
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> lige verdi. Det er det viktigste vi står opp 
for og kjemper for i dag. Og jeg er opptatt 
av at mennesker med funksjonsnedsettel
se får støtten og hjelpen som trengs for å 
kunne ta ansvar for eget liv og bidra aktivt 
til fellesskapet. Det er det vi ønsker; være 
aktive bidragsytere i samfunnet gjennom 
utdanning, jobb, familie og fritid.
 Hun er klar på at god tilrettelegging fra 
samfunnets side er avgjørende.
 – Jeg kan bo i et vanlig hjem, bare jeg 
får tilpasset boligen slik at jeg kan klare 
meg selv. Ingen ting er umulig, ikke for 
oss med funksjonshemninger heller. Det 
handler om å se forbi hindringer og finne 
alternative løsninger i hverdagen. 

SLUTTET Å GJEMME SEG
Henriette har gjennom en årrekke vært 

en engasjert og viktig ressurs i kirka, både 
gjennom ungdomsarbeidet og som frivil
lig. Tre søndager i måneden hjelper hun 
til med gjennomføring av gudstjenestene, 
og stepper inn når det trengs. 
 – Det var egentlig i kirken jeg første 
gang begynte å gjøre noe ut av meg i 
et offentlig rom, istedenfor å prøve å 
gjemme meg, og det var der jeg opp
levde at det var bruk for meg. Jeg bidro 
med tekstlesning, kjørte rullestolen opp 
for nattverd og hjalp til med å samle inn 
ofring. Jeg husker jeg gruet meg veldig til 
å begynne med, både til å snakke høyt 
og bevege meg rundt i rommet med rul
lestolen, men etter hvert ble det normalt, 
og nå presser jeg meg ut av komfortsonen 
min så ofte jeg kan, sier Henriette, som nå 
ikke klarer si «nei» når sjansen byr seg.

 Som da hun ble spurt av rektor på 
Nydalen videregående skole om hun ville 
holde avslutningstale på vegne av avgang
selevene, foran skolens over 1000 elever 
og lærere.

– Hva sa du i talen?
– Jeg sa takk til alle som bidro til at jeg 
fikk vitnemål, som ga meg ekstra tid og 
tålmodighet de gangene jeg trengte det. 
Veien til vitnemålet har vært langt, men 
jeg klarte å gå ut med et godt snitt. Og 
jeg sa at jeg håpet de hadde sett en dame 
som er mye mer en stolen hun sitter i. At 
jeg er en dame med identitet og sjel, som 
kan og vil bidra for mennesker i alle aldre, 
bare jeg får muligheten til det. Og jeg sa 
at jeg er evig takknemlig til alle som gir 
meg den muligheten. 
 I dag er Henriette i praksis hos El og 
Itforbundet, og hun ser for seg en jobb 
innen kontor og adminstrasjonsfaget.

TEKST: KRISTIAN BADENDYCKFJELDSTAD

FOTO: PRIVAT OG SUSANNE WARD

• Henriette Felix

• 19 år

• Bor i Prinsdal, Oslo

• Gikk på Nydalen  

Videregående Skole

• Er lærling  kontor- og  

administrasjonsfag hos  

EL og IT-forbundet

• Hennes planer er å få fag-

brev og jobbe fast innenfor 

kontorfaget.

> FAKTA

Jeg er opptatt av 
hvert menneskes 
ukrenkelige og  
uendelige verdi.

Etter mange tøffe år som rullestolbruker, engasjerer 
nå Henriette Felix fra Prinsdal seg sterkt i arbeid for 
menneskeverd og funksjonshemmedes rettigheter. 
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Jungelen 
i Prinsdal
Midt i Prinsdal, blant bebyggelse, veier, busser, butikker 
og sjapper, mellom villaer, rekkehus og borettslag, finnes en 
bortgjemt jungel. Ja, just en jungel! Eller nesten da i hvert fall… 
Den er ikke så enkel å oppdage om man ikke vet at den er der. 
Mange kjenner den. Og mange gjør det ikke. Selv har jeg bott i 
Prinsdalsområdet i drøyt 20 år, med stor interesse for nærnatu
ren, og har ikke oppdaget den før i fjor sommer. Jeg har jo ant 
at det var noe der, når man kommer over gangbrua ved Lerdal 
og går i høyde med trekronene og kikker ned i dypet og aner en 
liten strime av en bekk. Men jeg har aldri tatt turen ned under 
brua. Ikke før jeg ble tipset av andre, mer lokalkjente.
 Vi har nærhet til mye flott natur i Prinsdal: Grønliåsen, 
engene ved den gamle skytebanen, fjorden, Ljanselva. Men vi 
har noen små perler enda tettere på oss, innimellom husene og 
veiene. 
 Prinsdalsbekken er en slik liten perle. Fra Lerdal og bort til 
moskéen danner bekken og skogen langs den en egen liten 
grønn og skyggefull verden, en stille oase. Her renner bekken i 
en trang kløft mellom steile bergvegger, hvor den har skåret seg 
ned gjennom årtusener. Bekken renner ned mot Hauketo, hvor 
den møter Ljanselva. Det går en liten sti langsmed, som en kan 
følge forbi moskéen og videre til Hauketo. Det høye og tette 
kronetaket, det skyggefulle miljøet, fuktigheten, og den tette og 
frodige vegetasjonen skaper et eget rom og gir en spesiell atmos
fære av villhet, stillhet og bortgjemt natur. 

Skogtypen nede i bunn langs bekken kalles gråorheggeskog. 
Det er helt enkelt fordi treslagene gråor og hegg er de vanlig
ste trærne her. Gråoren vokser høyt og danner et tett tak over 
dette grønne rommet en går inn i. Gråor har glatt grå stamme og 
hunnblomstene blir til små kongler høyt opp i trekronen. Hegg, 
sammen med vierbusker, danner kratt og små halvkrypende trær 
nærmere bakkenivå. Heggen er en av de første trærne som får 
grønne blader på våren. Den blomstrer i mai med sterkt duften
de hvite blomster i store klaser. I kantene og oppover dalsidene 
endrer skogen seg, og det blir mer bartrær. Andre skogtyper tar 
over. Gråorheggeskog er en svært frodig skogtype. Den finnes 
der det er mye næring i jorden og der det er fuktig, i raviner og 
langs vassdrag. På grunn av frodigheten og at det vokser så raskt 
blir gråorheggeskogen innimellom omtalt som Norges regnskog. 
Og går en inn her om morgenen en solskinnsdag på våren eller 

forsommeren så kan en skjønne hvorfor. Det tette kronetaket 
med de mørke skyggene, tette busker, bregner som spruter opp 
av bakken, grønt overalt, fugler som synger om kapp, alt gir et 
svært rikt og frodig inntrykk. Faktum er at tettheten av fugler kan 
være like høy i en Norsk gråorheggeskog som i en tropisk regn
skog. Ikke like mange arter, men fullt av fugler overalt: troster, 
rødstruper, bokfinker, sangere. 
 Dette er ingen skjøttet og velordnet skog der mennesket har 
lagt til rette for å produsere tømmer, ved eller andre råvarer. 
Det er heller ikke tilrettelagt for friluftsliv eller ordnede aktivite
ter, selv om stien er grei å følge. Nei, naturen her er vill. Bergene 
er bratte, trær har vokst seg gamle og grove, døde trær er falt i 
kryss og tvers over bekken, til dels også over stien. Foruten stien 
og litt ferdsel får naturen skjøtte seg selv.
 Ok, det er ingen urørt urskog. Det går ikke helt å sam
menligne med de mer urørte delene av Ljanselva. Vann fra 
Asperudåsen kommer ut via et stort betongrør. Det har sik
kert gått dyr her på beite den gang (for ikke så lenge siden) som 
Prinsdal var en jordbruksbygd. Det har blitt hentet ved her til 
husbruk. Men for å være midt i bebyggelsen er den vill nok! 
Bekken og skogen som får skjøtte seg selv danner et mang
fold av livsrom. På gamle trær og døde stokker lever mystiske 
arter av sopp og insekter. I vannkanten vokser strutsevingen seg 
manshøy, og hvis en leter finner en om våren maigullens diskre
te gule blomster. Norges nest minste fugl, gjerdesmetten, synger 
uavbrutt sin kraftfulle eksplosive sang. Små langstjertede hvite 
boller, stjertmeiser, flagrer høyt opp i trekronene.
 Ørret har vært satt ut i bekken for en del år siden av 
Ljanselvas Venner. Men enkelte somre er det svært lite vannfø
ring, og det er kanskje lite trolig at den har klart seg her. 

Den «ville» skogen gir et rikt og variert artsmangfold. Døde 
stammer i ulike stadier av nedbrytning er spesielt viktig for det 
mylderet av arter en kan finne her. 
Kom og opplev jungelen i Prinsdal. Med en aldri så liten omvei 
på vei til jobb om morgenen, så kan en følge stien ned til 
Hauketo. Men gå inn i skogens rom på naturens egne premisser. 
Opplev uten å forstyrre. Nyt sommeren!

TEKST & FOTO: ANDERS TYHLÉN
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Hun kom som et friskt pust, med tyske røtter og 

umiskjennelig preg av at hun hadde bodd halv annet 

år i Haugesund, kom hun for å lede menighetens 

tros opplæring – først og fremst med tanke på ung-

dommen. Det har hun gjort – om litt drar hun videre.

Sarah går videre
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V
åren har kommet. Sarah Krebs på solvarmt kontor, er 
travelt opptatt foran PCen, men er glad for mulighe
ten til en liten avskjedsprat. – Jeg ble tilsatt før som
meren i 2015, forteller hun, jeg trengte både jobb og 

kompetanse i forhold til teologistudiene mine og har et hjerte for 
ungdommen, så menigheten her virket lokkende. Nå er det tid 
for oppbrudd.

– Teologistudier og oppbrudd?
– Ja, Teologisk fakultet har godkjent teologien min fra Tyskland. 
Jeg må bare ta Kirkerett, Norsk kirkehistorie og praktikum så 
er jeg ferdig til prestetjeneste. Jeg så en utlysning i Langhus 
og Siggerud som ungdomsprest og undersøkte litt. Da jeg fikk 
mulighet til stilling som ungdomsprest og at de ville legge til rette 
for at jeg kunne fullføre studiene mens jeg hadde ansvar for ung
doms og konfirmantarbeidet, søkte jeg og fikk jobben. Jeg slut
ter i juni, men skal være med på konfirmantleiren i sommer. Det 
ser jeg fram til.

– Hvordan få tid nok?
Med et lite tilbakeblikk forteller Sarah om positive og intense år 
i menigheten. – Jeg skulle vel ønske at jeg hadde mer tid til ren
dyrket ungdomsarbeid. Det ble liksom aldri tid nok til det med 
mye ansvar i trosopplæring for yngre aldersgrupper også. Men 
samtidig har jeg fått prøvd meg i masse og sammen med gode 
kolleger og frivillige, fått viktige erfaringer å ta med meg videre.

– Noen høydepunkter?
Sarah er raskt frampå: – Påskeleirene på Bjorli og konfirmantlei
rene på Tjellholmen, samt medarbeiderweekendene med ung
domslederne! Der har vi både stått sammen og kommet nær 
innpå hverandre og det har vært med å bygge fellesskap i ung
domsmiljøet. Samtidig er jeg glad i ungdom og å møte mennes
ker, så torsdagskveldene med ungdomsklubb, kor og Hvilepuls 
har vært de ukentlige høydepunkter.
 – I det langsiktige arbeidet har MILK, med opplæring av ung
domsledere, og Konfirmantstyret, satt sammen av ungdomslede
re, vært viktige elementer for videre ungdomsarbeid.

– Og framtiden?
– Jeg har altså fått jobb som framtidig ungdomsprest i Langhus 
og Siggerud menigheter og sett herifra, betyr det et mer entydig 
arbeid med og sammen med ungdom. Det betyr vel også mer 
gudstjenestearbeid etter hvert – i hvert fall ungdomsgudstjenes
ter. Jeg er glad i ungdom, sier Sarah Krebs. Jeg tror jeg kommer 
til bli værende i ungdomsarbeidet i kirken i mange år framover 
– det er der jeg har hjertet mitt for tiden. Vi som har sett henne i 
funksjon, tror henne på det og ønsker henne Guds rike velsignel
se på veien videre og gir henne ordet til en sluttreplikk:

– Noen ord til oss som blir igjen?
Sarah tenker litt: «I øyet latter, i halsen gråt.» To år delte vi livene 
våre med hverandre. Og jeg har møtt mange jordnære, engasjerte 
og gode mennesker i HauketoPrinsdal menighet som har varmet 
hjertet mitt. Takk for hvert enkelt smil, hver bønn, tulling og enhver 
samtale. Jeg har hatt en lærerik og fargerik tid i denne kirken og 
det er jeg takknemlig for. Takk for tilliten jeg fikk for å kunne jobbe 
og være sammen med deres barn og ungdom. Dere er skatter i 
Guds hus! Velsignet være dere!

INTERVJU OG FOTO: SVEINERIK SKIBREK

Trivelig pizzastund  
på HP tweens, der  
Sarah har vært leder.

Sarah går videre
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Min nåde er nok for deg 
MIN FAVORITTSALME:

Jeg har valgt «Amazing Grace» («Å nåde underfull og stor») som min favorittsal
me. Denne har et budskap som står helt sentralt i vår kristne tro, nåden, noe vi ikke 
minst ble minnet om under reformasjonsjubileet i fjor. Luther understreket at det er 
troen på Kristus som frelser, og det helt ufortjent. Dette avspeiler betydningen av 
nåden, noe Paulus uttrykker klart og enkelt i Efeserbrevet 2,8: «For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave». På denne bakgrunn 
ligger det adskillig, både håp, trøst og trygghet, i den salmen jeg har valgt.
 
«Amazing Grace» ble skrevet i 1779 av engelskmannen John Newton (17251807). 
Melodien ble første gang trykt i 1829, men er utvilsomt mye eldre, og betegnes ofte 
som en amerikansk folketone. Salmen finnes i «Norsk Salmebok» nr. 342 med både 
engelsk og nynorsk tekst (Trygve Bjerkrheim, 1966), og i begge versjonene er alle de 
seks versene som salmen inneholder, tatt med.
 
At nåden er absolutt, med andre ord uten begrensning, betyr mye for meg slik over
skriften min, som er et Paulussitat: «Min nåde er nok for deg», uttrykker. Dette 
opplevde ikke minst John Newton personlig, siden han hadde en fortid som aktiv del
taker i slavetrafikken mellom Afrika og Amerika midt på 1700tallet. Etter sin omven
delse i begynnelsen av 30årene, fikk han forståelsen av hva han i denne trafikken 
egentlig hadde vært med på. Likevel hadde han del i nåden. Bibelen gir oss flere slike 
beskrivelser av en nåde uten grenser, ikke minst i fortellingene om Paulus – hans for
følgelse av de kristne og senere omvendelse og gjerning.
 
«Amazing Grace» har helt siden den ble skrevet, vært en svært mye brukt salme 
internasjonalt, og i vår tid finnes knapt nok noen salme det er gjort flere innspillinger 
av. Jeg har avslutningsvis lyst til å trekke frem en helt spesiell innspilling fra 1970 med 
den amerikanske visesangeren Judy Collins. Denne karakteriseres på nettet ganske 
enkelt som «The Best Version Ever By Far!». I tillegg til budskapet i salmen og den 
vakre melodien skyldes dette et helt spesielt arrangement og klangbilde, og solistens 
og det store korets prestasjoner. Er du interessert i å høre denne innspillingen, googler 
du ganske enkelt «Amazing Grace», og opp kommer et bilde med tre kors og teksten 
«THE HOUR I FIRST BELIEVED». På bildet kan du starte avspillingen.
 
Jeg utfordrer med dette JanBjørn Osnes til å gi oss sin favorittsalme i neste utgaven 
av «Kongeveien.

AMAZING GRACE 
Norsk salmebok nr 342

TEKST: JOHN NEWTON 1779, 
MELODI: AMERIKANSK FOLKEMELODI, MULIGENS 
MED BRITISKE RØTTER, TRYKT FØRSTE GANG I 
COLUMBIAN HARMONY 1829 

Amazing graze! How sweet the sound
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I’m found,
was blind, but now I see.

‘Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
the hour I first believed.

Through many dangers, toils, and snares,
I have already come.
This grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home.

The Lord has promised good to me;
His word my hope secures.
He will my shield and portion be
as long as life endures.

And when tis flesh an heart shall fail,
and mortal life shall cease,
I shall possess within the veil
a life of joy an peace.

When we’ve been there ten thousand 
years,

bright shining as the sun,
we’ve no less days to sing God’s praise 
than when we’ve first begun.

Geir Thorsnæs 
Varamedlem i menighetsrådet i  
Hauketo-Prinsdal menighet.  
Magister-grad i geografi med  
støttefagene etnologi og sosial- 
økonomi fra Universitet i Oslo. 
Fagansvarlig i Store norske  
leksikon innenfor Norges geografi 
og Verdens geografi. 

norsk  
salmebok 2013
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KICK-OFF
Hauketo-Prinsdal menighetsråd valgte KFUK 
Kvinner i Sør-Sudan som misjonsprosjekt i 2016. 

15. januar 2017 feiret vi valg av nytt misjonspro-

sjekt med presentasjon av prosjektet i gudstje-

nesten og amerikansk auksjon på kirkekaffen. 

Gjennom hele året har vi jobbet med prosjektet og presente
rer oppdateringer og glimt fra arbeidet som gjøres i SørSudan. 
På sommeravslutningen arrangerte vi globalløp med svært gode 
resultater.

 I 2017 samlet menigheten inn 36632, til prosjektet i 
SørSudan. 
Nytt år og nye muligheter til å øke innsamlingsrekorden. I 2018 
startet vi med å gjenta suksessen og holdt amerikansk auksjon. 
Via et frokostseminar i KM fikk Kjerstin tilbud om å få møte med 
generalsekretæren fra SørSudan som kom til Norge i mars i en 
kombinasjon av ferie og jobb. 
 Slik ble det til at vi fikk besøk av Modi Mbaraza, general
sekretæren i KMs arbeid i SørSudan. 
 Modi forteller at hennes far var prest og hennes mor var lære >

Modi Mbaraza, general-
sekretær for prosjektet i 
Sør-Sudan, sammen med 
sokneprest Kjerstin Jensen.
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rinne. Det var store utfordringer i hjemlandet da hun vokste 
opp og moren døde da Modi var 16 år. Dette gjorde at hun 
giftet seg allerede som 17 åring, og levde som slave av svi
gerforeldrene i Kongo. 
 Modi har selv 6 barn og ble enke da mannen ble skutt for 
3 år siden. Han ble skutt av deres egne, så hun kan ikke i 
frykt for sitt eget liv bo i hjemlandet. 
 Det at hun selv kommer fra slike kår, motiverte henne til å 
arbeide for kvinner i krigsrammede områder. 4 Kvinner star
tet arbeidet uten strøm og kommunikasjonsmuligheter med 
omverdenen under krigen i SørSudan. I 1997 møtte de en 
dame fra organisasjonen YWCA som fortalte at deres organi
sasjon allerede hadde et slikt arbeid, så de slo seg sammen. 

FREDSBYGGING OG TRAUMEBEHANDLINGS-
PROGRAM
Modi forteller at folk som lever under slike forhold blir arro
gante. Det er fordi de ikke kjenner en verden gjennom kjær
lighet. Kvinner som er blitt voldtatt får status som verdiløse, 
mens menn tar for seg som om det var deres rett. Folk lever 
langt under fattigdomsgrensen og i konstant frykt for skudd
veksling og voldtekt. Deres eneste håp når urolighetene nær
mere seg er å flykte ut i bushen. 
 Å leve under slike forhold gjør noe med personlighe
ten din og arbeidet med traumebehandling tar tid. De som 
får behandling får en kombinasjon av gruppebehandling og 
individuell behandling. Mange er svært traumatiserte, etter å 
ha levd som slaver og systematisk blitt voldtatt gjennom år. 
Allikevel er det flere av de som får behandling som kommer 
seg videre og får nytt håp inni seg. 
 De får igjen muligheten til å hjelpe andre og bli en del av 
teamet i flyktningeleirene.
 De har også hjelpeprogram for menn. Deres kultur er slik 
at man som man ikke snakker om det som har skjedd. De er 
også svært traumatiserte og selvmordsraten er høy. 
 For oss her hjemme, som snakker om kvoter på innvand
ring og synes 100.000 høres mye ut, så blir det vanskelig 
å sammenligne seg med forholdene Modi forteller om. De 
har opp mot 1 million mennesker som bor i flyktningeleir og 
daglig kommer det flere til. Det er et stort land med 12 mil
lioner innbyggere, så andelen på flukt er høy. Arbeidet KM 
driver finansieres av innsamlede midler. 

HÅPSTANKER
Når hun får spørsmål om hun har tro på fred, svarer hun at 
dette er i Guds hender. Hun ber om at det en dag skal bli 
slutt på krigen og at de som lever der skal oppleve å gå i 
gatene uten frykt for skudd. Hun mener at ingen situasjon er 
permanent. 
Hun forteller oss at landet egentlig har masse ressurser som 
kan gjøre det selvfinansierende om det blir fred. 

TEKST CHARLOTTE RANDEL FOTO: TERJE TØRRING

>

Utstillingen består av tegninger 

laget av Sør-sudanske barn som 

bor i flyktningeleiren Kyriandongo i 

Uganda. Tegningene ble laget i for-

bindelse med Sør-Sudan KFUK sitt 

kunstterapi-program.

Tegning som uttrykksform er en måte å bearbeide ting 
barna har vært gjennom. Mange har mistet foreldrene 
sine, mange får ikke gå på skole, og er ikke en gang vant 

Kunstutstillingen  
«Jeg vil bli president

Det at hun kommer fra slike 
kår motiverer henne til å  
arbeide for kvinner i krigs-
rammede områder.

Michael Kliff Kibunnka er en anerkjent kunstner i Uganda. Han 
lærte barna å bruke blyanter og å tegne. Her står han sammen med 
Camilla Aschjem, seniorrådgiver for KFUK-prosjektet i Sør-Sudan. 
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barna har sett på nært hold. Utstillingen er delt i to deler: Noen 
tegninger har overskriften «Don’t want» og viser hva barna ikke 
ønsker og hva de er redde for. Andre tegninger har overskriften 
«want» og viser hva de ønsker seg og drømmer om. En av tegnin
gene ga den flotte tittelen til utstillingen: «Jeg vil bli president».

Utstillingen har vært på reise rundt i Norge, og deriblant i 
HauketoPrinsdal kirke. På alle besøksstedene har folk skrevet 
inn i gjesteboka, som skal sendes tilbake til barna i flyktningelei
ren. Da kan de få se at det er mange som er opptatt av hvordan 
de har det og ønsker å hjelpe.

TEKST KJERSTIN JENSEN  FOTO: TERJE TØRRING

til å kunne bruke tegnesaker. De kommer fra ulike stammer og 
snakker forskjellige språk, men tegningen blir et fellesspråk som 
alle kan forstå. 

Dette er barn som har fått mye tryggheten sin ødelagt, og de har 
erfart mye forferdelig. Vi kan tenke oss at vi er ute og går tur – 
solen skinner, vi har fri, vi er helt trygge og avslappet. Så hører 
vi en liten dur langt borte fra, den kommer nærmere og vi stop
per og ser: Er det et helikopter? Et legehelikopter, kanskje? Er det 
noen som har trengt hjelp? Vi kikker litt og rusler rolig videre. 
På barnetegningene fra flyktningeleiren er det mange helikop
tre. Men barna som har tegnet, vil ikke rusle rolig til lyden av et 
helikopter. For helikoptre betyr krig, det betyr folk med skytevå
pen, helikoptre åpner ild, det er bare å søke dekning så fort som 
mulig. Detaljnivået på fly og våpen forteller oss at dette er ting 

Kunstutstillingen  
«Jeg vil bli president
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Det har haglet med fordømmelser den siste tiden. På ulike nett
sider og i andre media finner vi dem og i det politiske miljøet 
hører vi dem. Stadig er det noen som i stedet for saken, tar per
sonen og peker med dom på andre. Og sikkert har vi vel vært 
der selv. Men med hvilken rett?

Av og til retter vi til og med pekefingeren mot oss selv for noe 
vi vet vi ikke skulle ha gjort. Dermed kan vi lett dra oss selv ned 
i fordømmelsens mørke. Men med hvilken rett?

Nå er ikke dette noe nytt. Sånt har skjedd til alle tider og skjer, 
ikke bare i vårt samfunn, men over hele verden. 
Da er det godt å vite at det finnes i hvert fall én, som med nåde, 
tar i mot alle som av en eller annen grunn opplever seg fordømt. 
Ja, mer enn det. Jesus stiller til og med, med den samme nåde, 
et spørsmål tilbake til oss som også kan komme til å fordømme 
noen: «Er du egentlig noe bedre selv?» 

Hør bare: 
«Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tem-
plet igjen. Folkemengden samlet seg om ham, han satte seg ned 
og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseer-

Lucas Cranach dy (1515 – 1586):  
Kristus og kvinnen grepet i ekteskapsbrudd.

ne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte 
henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk 
gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvin-
ner skal steines. Hva sier så du?» Dette sa de for å sette ham på 
prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. 

Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da 
de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som 
er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde 
han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de 
bort, den ene etter den andre, de eldste først. Til slutt var Jesus 
igjen alene med kvinnen som stod der. Da rettet han seg opp 
og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun 
svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordøm-
mer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

(Johannesevangeliet Kapittel 8,111). 
“Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt  
med tillatelse”

TIL ETTERTANKE: SVEINERIK SKIBREK

GODT 
NYTT

Hvor aktuell er Bibelen for deg og meg som 
lever i dag? På denne siden vil vi ta fram noen 
av Bibelens historier slik de står skrevet og  
invitere våre lesere til å lytte sammen med 
oss til hva de kan ha å si oss som lever i dag.

Heller ikke jeg fordømmer deg
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KONGEVEIEN FOR 30 ÅR SIDEN

Her er vi ved inngangstrappa til Prinsdal 
velhus sommeren 1944. Bortimot hundre fest
deltagere feirer Velforeningens femogtyveårs
jubileum. På skiltet som henger på veggen 
under vinduet er teksten: «Samlingslokale for 
husville etter flyangrep». 

Det er trolig noen eldre «Prinsdølinger» 
som vil kunne kjenne igjen fjes på bildet. Vi 
nevner bare en brøkdel: Bakerst til venstre står 
Trygve Strømberg. Reidar Rødahl ytterst til 
høyre nest øverst. Herrene Engeli, Aasgård, og 
Haugen. Blant mange vakre damer kjenner vi 
igjen fru Lauritsen nesten forrest mot høyre. 

Du kan sikkert navnet på mange flere. 

DET LOKALHISTORISKE HJØRNET av Tore Burud

«MILJØDIKT» 
Til de som fortsatt sover: Nå er vinter'n over. 
I mine åtti vintres minne – er dette trolig første uten «kakelinne». 
For skiløpere en drøm den var – med spor for både barna, mor og far. 
Men akk og ve, for mange andre, som langs plass og vei vil vandre. 
 Dårlig snøplog, lite sand – is og hull i Norges land. 
Vi ser fram til sommervær i Grønliåsens lier  
– så møtes vi på moselagte, myke stier! 

God sommer! 
TORE BURUD, APRIL 2018

Berglyveien 16 i 1950. 

Her er et bilde fra 1962, hvor elever foretar meterologiske 
målinger! på Prinsdal Skole. Elevene er Johnny Gustafsen, 
Roald Johnsen, Ivar Gustavsen og Arvid Ek. (Takk til Arvid Ek !)
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Ni av Oslos kirker foreslås nedlagt. 
Hauketo-Prinsdal kirke var av dem som 
ble vurdert, men ser ut til å fortsette 
som soknekirke. Det kan komme nye 
runder med innsparinger og nedleggel-
ser – det er derfor viktig at du bruker 
kirka, og ikke bare «heier på avstand» 
som prest Kjerstin sa det så fint i en 
preken.

Kirkebruksplan
Kirken i Oslo går med underskudd, og trenger å spare penger. I 
tillegg endres byen, nye bydeler som Hovin og Ensjø vokser fram 
og har behov for kirkelig tilstedeværelse. Strategien er derfor å 
spare litt mer enn størrelsen på underskuddet, slik at det frigjøres 
midler til nysatsinger. 
 Kirkelig Fellesråd i Oslo og Oslo Bispedømmeråd har derfor 
gått sammen om en kirkebruksplan. Målet for kirkebruksplanen 
er å bruke kirkene og ansatte i Oslo slik at de bidrar til å realisere 
visjonen: «Mer himmel på jord – kirken i Oslo skal være levende, 
nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum.»
 – Den økonomiske rammen er for liten i forhold til den akti

SLÅ RING OM KIRKA!
viteten vi har i dag. Vi må sette oss ned og se hvordan vi kan få 
mest mulig kirke for pengene vi har, uttalte kirkeverge Robert 
Wright til NRK da planen ble lagt fram. 

Ni kirker foreslås lagt ned
En felles prosjektgruppe har avgitt en rapport til en styrings
gruppe der blant annet Wright og biskop Kari Veiteberg er med. 
Styringsgruppen la 3. april fram sine anbefalinger. Ni kirker 
foreslås nedlagt som soknekirker: Klemetsrud, Bakkehaugen, 
Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Stovner, Ellingsrud, Romsås og 
Østre Aker kirke. 
 Ingen kirker skal selges, men kan leies ut til egnede organisa
sjoner eller benyttes for andre formål enn ordinære gudstjenester. 
Om Klemetsrud kirke skriver styringsgruppen: «Klemetsrud kirke 
fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for gravferder og 
enkelte andre kirkelige handlinger.» Mortensrud kirke vil dermed 
være soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn.

Vurderingen av Hauketo-Prinsdal kirke
I rapporten fra styringsgruppen heter det: «HauketoPrinsdal er 
en arbeidskirke av nyere dato. Kirken skårer lavt og soknet har et 
relativt lavt medlemstall. Området har en høy innvandrerandel. 
Som for tilsvarende menigheter i Groruddalen anser prosjekt
gruppen Den norske kirkes nærvær i slike områder av byen som 
viktig. Det ligger heller ingen andre kirker i umiddelbar nærhet. 
(…) Styringsgruppens foreløpige forslag: HauketoPrinsdal er fort
satt soknekirke.»
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Scorer lavt på bruk, men alt er relativt!
Kirkene i Oslo har blitt vurdert etter tre hovedkriterier: Lokasjon, 
lokaliteter og bruk/innhold. Prosjektgruppen har hentet inn tall 
og vurdert kirkeanleggene. For hver av de tre kriteriene har 
kirken fått en karakter 13, hvor 3 er best. 
 HauketoPrinsdal fikk ganske bra score på lokasjon og lokali
teter, henholdsvis 2,3 og 2,1. Men på bruk/innhold scoret vi bare 
1,3. Vi har nokså få dåp (selv om det har kommet seg i det siste!), 
gravferder og vielser. Også oppmøtet på gudstjenester kunne 
vært bedre, men må samtidig ses i sammenheng med medlems
massen. Av 6717 innbyggere i HauketoPrinsdal menighet er 
2597 (39 prosent) medlemmer i kirken. Dette er helt annerledes 
enn i eksempelvis nabomenigheten Nordstrand, som har nesten 
12.000 medlemmer (72 prosent medlemsandel). 

Prosessen videre
Styringsgruppen ber nå menighetene i Oslo om å komme med 
innspill til planen. Styringsgruppen skal etter dialog med menig
hetene utarbeide et høringsforslag, med svarfrist i oktober. 
Endelig konklusjon blir klar før nyttår. 

Bruk kirka!
Det er vanskelig å spå – spesielt om fremtiden! Men vi må regne 
med at det kan komme nye runder der det er behov for å spare 
penger. Om ingenting endrer seg, er det en fare for at Hauketo
Prinsdal da vil være utsatt. 
 Så om du heier litt på kirka på avstand, må oppfordringen bli: 
Bruk kirka! Det kan jo også være en fin ting i seg selv – uavhen
gig av all verdens regneark og kirkebruksplaner! 

TEKST: KNUT SANDAL

FOTO AV JAN BØHLER HENTET FRA NETTAVISEN

Heier du litt på kirka på  
avstand, må oppfordringen 
bli: Bruk kirka!

SKAL ANKER-
FESTER  
LEGGES NED?
– Bare glem det, sier  
politiker Jan Bøhler om  
kirkenedleggelsene i en 
spalte i Nettavisen.

Jan Bøhler bor på Ellingsrud, 
hvor en av kirkene som fore
slås lagt ned ligger. Faktisk ligger 
åtte av de ni berørte kirkene på 
østkanten (definert som øst for 
Uelands gate!), og av dem fire i 
Groruddalen. 

Stort tomrom
– Selv om mange av oss ikke er aktive brukere av den 
lokale kirken hele året, så ville det vært et stort tomrom om 
den ikke var der ved de store seremoniene i livet, i jula og 
andre høytider, i lokalt organisasjonsliv og når vi trenger et 
samlingspunkt. Kirken er rett og slett en bærebjelke i lokal
miljøet som jeg vanskelig ser hvordan vi skal greie oss uten, 
skriver Bøhler. 

Et større samfunnsspørsmål
– Det dreier seg om balanse, tilhørighet, fellesskap og 
ankerfester for vår verdi og kulturarv i områder med mange 
med bakgrunn fra andre kulturer og religioner. – Jeg mener 
at de lokale kirkenes framtid i Groruddalen og Oslo øst 
må diskuteres som et mye større samfunnsspørsmål enn at 
Kirkelig Fellesråd skal spare ti millioner, skriver Bøhler i sin 
kommentar. 

Jan Bøhler
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I forrige utgave av «Kongeveien» ble 
de viktigste veiene nord-sør gjennom 
Hauketo-Prinsdal omtalt, likeledes noen 
mindre veier som hadde det til felles at 
navnet startet med «Prinsdal-». Denne 
gang skal vi se nærmere på veiene 
lengst nord i menigheten og begynner 
med fire veier som alle har «Hauketo-» 
først i navnet. 

Tre av disse veiene, Hauketoveien, Hauketotoppen og Hauketo
åsen, ligger i sin helhet på grunn som tidligere hørte til Hauketo 
gård. Den fjerde, Hauketosvingen, ligger på begge sider av gren
sen mellom gårdene Hauketo og Lerdal. 

Veiene rundt Hauketo
Den eldste av de fire veiene er Hauketoveien som går fra Nedre 
Prinsdals vei ved Hauketo stasjon opp til Øvre Prinsdals vei. 
Den ble formelt navnsatt i 1932. Da hadde veien vært kommu
nal helt fra 1886. Etter alt å dømme må den ha hatt meget lav 
standard, og den har antagelig heller ikke vært gjennomgåen
de før på¨1930tallet, for i 1929 fikk den en kommunal bevilg
ning til «fortsatt opparbeidelse». Dette må etter alt å dømme ses 
i lys av at Hauketo i 1925 ble åpnet som holdeplass på jernba
nen etter omleggingen av traséen mellom Ljan og Holmlia, og 
så i 1930 oppgradert til stasjon. Derfor måtte Hauketoveien som 
en viktig adkomst til stasjonen oppgraderes, og den måtte bli 
gjennomgående. 

Nederst i Hauketoveien ligger Hauketo senter fra 1993. Det 
har også tidligere vært butikkvirksomhet i Hauketoveien, blant 
annet en dagligvareforretning (Bjarne Finseth) i krysset med 
Hauketosvingen. Her ligger nå agenturbedriften Finisterra AS.

De fem veiene lengst  
nord i menigheten som  
behandles i spalten denne  
gang, er merket med oker-
gul strek. For Hauketosvingen, 
Hauketoåsen og Hauketo- 
toppen er også stikkveiene 
merket med okergul strek  
fordi eiendommene her har 
adresse til de tre nevnte veiene.

Utsikt nedover Hauketoveien mot krysset med Nedre Prinsdals vei.  
I bakgrunnen ses Hauketo senter til høyre og stasjonsområdet til 
venstre for den gamle stasjonsbygningen. Lengst bak, til venstre for 
stasjonen, skimtes Øvre Ljanskollen.

Starten på Hauketoåsen sett fra krysset med Øvre Prinsdals vei.
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Geir 
Thorsnæs 
– bor i Prinsdal og er 
varamedlem i menig-
hetsrådet i Hauketo-
Prinsdal menighet. 
Han er fagansvarlig  
i Store norske leksi-
kon innenfor Norges 
geografi og Verdens 
geografi der han har skrevet 2660 lek-
sikonartikler. Han har magistergrad  
i geografi med støttefagene etnologi  
(folkelivsgransking) og sosialøko nomi 
fra Universitet i Oslo.

Hauketosvingen er en blindvei vestover fra Hauketoveien og 
starter noe over midtveis mellom Nedre og Øvre Prinsdals vei. 
Den har like etter starten en skarp sving mot sør, herav navnet 
Hauketosvingen, et navn som ble fastsatt i 1946. Veiløpet går sør
over like ovenfor den bratte skråningen ned mot Nedre Prinsdals 
vei. Som kjørevei ender Hauketosvingen blindt i en rundkjøring 
like nord for HauketoPrinsdal kirke, men den går videre som 
gang og sykkelvei på østsiden av kirken og frem til Lerdalsfaret. 

Hauketoåsen og Hauketotoppen er to veier som begge fikk fast
satt sine navn i 1987 i kjølvannet av utbyggingen av åsryggen like 
sør for Hauketo gård, og begge har navn etter beliggenheten på 
denne åsryggen. De to veiene har også andre fellestrekk: de går 
begge vestover fra Øvre Prinsdals vei for så etter kort tid å dreie 
sørover noenlunde parallelt med denne, og de er begge blind

veier. Hauketoåsen ligger nærmest Hauketo gård, og noe høyere 
oppe ligger Hauketotoppen. 

Like sør for Hauketo stasjon munner Ljabrudiagonalen ut i Nedre 
Prinsdals vei. Denne ble åpnet i 1981 og ble opprinnelig planlagt 
og senere utbygget som en første etappe i en tverrgående forbin
delse fra E18 ved Hvervenbukta til E6 sør for Leirskallen, forutsatt 
ført stort sett i tunnel østover fra Prinsdal. Imidlertid er det i dag 
nokså usikkert om Ljabrudiagonalen i det hele tatt vil bli bygd 
videre østover fra Nedre Prinsdals vei, og i tilfelle når.

Navnet Hauketo
Navnet finnes i formen Haukato fra ca. 1400. Det er opprinne
lig et gårdsnavn der førsteleddet er fuglenavnet hauk. Sisteleddet 
er to, som Ivar Aasen har tolket som ‘en lite gresslette eller grønn 
flekk mellom klipper og kratt’. Dette er således et navn som passer 
ganske godt på beliggenheten til Hauketo gård.

Her er vi øverst i Hauketoveien, i krysset med  
Øvre Prinsdals vei, og ser nedover Hauketoveien.

Hauketotoppen sett fra krysset med Øvre Prinsdals vei.

Ljabrudiagonalen sett 
østover fra brua der 
den passerer under 
Holmliaveien. Jernbanen 
passerer under den 
toppen vi ser på veien 
midt på bildet. Planene 
for videreføring av 
Ljabrudiagonalen går 
ut på å forlenge veien i 
videre østover, omtrent 
i rett linje bakover på 
bildet og ikke svinge mot 
venstre mot Hauketo st. 
som dagens vei. Veien 
forutsettes å gå videre 
østover i tunnel gjennom 
åsen vi ser i bakgrunnen.

Hauketosvingen sett fra krysset med Hauketoveien. I bakgrunnen den 
skarpe svingen mot venstre som har gitt Hauketosvingens dens navn.

17



SMÅNYTT

Stor og staselig billedkunstutstilling  
hos Søndre Nordstrand Kunstforening 
8.-15. april 2018 var det storslått åpning av «juryert 
billedkunstutstilling 2018» i regi av Søndre Nordstrand 
Kunstforening (SNK). 

Foreningens leder Reidun Falk presenterte stolt de tretten kunst
nere som var antatt med hele 19 verk til utstillingen. I over
kant av hundre besøkende hadde tatt turen til utstillingslokalet 
i menighetssalen, HauketoPrinsdal kirke. Utstillingen viser et 
stort spenn i teknikker, uttrykk og medium. Kollografi, tresnitt, 
collage, maleri og akvarell er representert. Utstillingen er jury
ert av innleide konsulenter, begge ansatte ved nasjonalgalleriet. 

Foreningen håper å gjøre dette til en årlig tradisjon.
 Reidun sier følgende om foreningens visjon: «Å løfte frem 
kunst og kultur i den flotte bydelen vår slik at det får ringvirknin
ger for omdømme og inkludering for alle innbyggere i Søndre 
Nordstrand. Vi ønsker å synliggjøre bydelens utøvende kunstne
re og vise det store mangfoldet av kreativt arbeide i bydelen.”
 Høydepunktet for åpningen var en nær, nydelig og morsom 
forestilling med Stand Up dronningen Shabana Rehman Gaarder. 
Hun snakket om hvordan hennes oppvekst på Holmlia ga grobunn 
for sitt eget virke som kunstner og påvirket hennes kreative uttrykk.

TEKST: CHARLOTTE RANDEL FOTO: TERJE TØRRING

Et fullsatt kirke lot seg begeistre på  
gospelkonserten 11. mars da Prinsdal 
Sangeri hadde besøk av to gospelstjerner 
fra USA. 

De leverte gospelsang og musikk som helt tyde
lig fenget forsamlingen. Angela Primm er en stor 
stjerne og personlighet i amerikansk gospelmiljø, 
leverte gospelsang av klasse. Hun bare ikke sang, 
men kommuniserte med publikum og plasserte 
konserten inn den rammen gospelmusikken skal 

GOSPELBESØK FRA USA
stå. Den andre stjerna var en fantastisk pianist, Elsa 
Herris. Hun er en meget dyktig gospelpianist og 
flygelet i kirka fikk kjørt seg.
 Men det var flere stjerner med på konserten. 
Nemlig Prinsdal Sangeri. Denne gangen som gos
pelkor. Flott hva disse nesten 60 sangerne får til. De 
hadde sine egne nummer, men mye i samsang med 
de gjestende artister. Koret vil sikkert prøve seg i 
samme sjanger. Dette fungerte. En flott konsert.

TEKST: TT  FOTO.: MATHILDE THUE

Sokneprestens favoritt.

Utstillerne sammen med komikeren 
Shabana Rehman Gaarder.
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Prinsdal Apotek et etterlengtet tilskudd til befolkningen i Prinsdal. 
Apoteket står klart til å ta imot oss i sine nye lokaler ved siden av 
Coop Extra Prinsdal i Nedre Prinsdals vei 70. Den blide gjengen som 
møter deg består av farmasøyter og apotekteknikere, som har god 
erfaring med å gi den hjelpen du trenger. De gir deg faglige råd og 
veiledning om riktig bruk av legemidler, og om hvilke produkter som 
passer best til ditt behov. Og de har god parkering rett utenfor døren.
 – Vi har fått flere gode tilbakemeldinger fra folk som synes det 
er flott at vi åpnet her i Prinsdal. Vi får mer lokal tilknytning enn vi 
får på et stort senter, derfor heter vi Prinsdal Apotek, sier apoteker 
Gulzeb Aziz. 
 – Vi ønsker å knytte oss nærmere til dem som bor her i området. 
Vi skal gjøre det beste vi kan ivareta kundene våre på beste mulige 
måte. Vi ønsker å være førstevalg til våre kunder. Vi skal levere høy 
grad av service!, tillegger farmasøyt Saleem Iqbal.

TEKST OG FOTO: TERJE TØRRING

Nytt apotek på plass i Dalen

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

Velkommen 
til oss!   

Hei, Vi leter etter voksne som vil gi ungdommene et trygt sted 
å være og muligheten for å slappe av. Master-Chef er en ini-
tiativ for å gi ungdommene det de trenger: MAT. Annen hver 
torsdag samles vi kl.20 for å spise sammen og oppleve det 

gode felleskapet i HåPe (Ungdomsarbeid Holmlia og Hauket-
Prinsdal menighet).

Derfor trenger vi deg for å ordne det praktiske på kjøkkenet 
som matservering, oppvask og en kopp kafe for deg mellom 

kl.18.30-21.00.
Er du interessert i å møte den mest spennende aldersgruppen 
i livet? Send gjerne melding til Sarah Krebs, 982 42 074 eller 

sk362@kirken.no

HauketoPrinsdal kirke er en arbeids kirke med 
menighetssal, kontor og kirketorg i samme bygg. 
Kirkerommet, menighetssal og møterom kan leies. 

Kontakt daglig leder pr telefon eller mail:  
post.hauketoprinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE

På bildet ser vi til høyre Gulzeb Aziz (apoteker) og Saleem Iqbal 
(farmasøyt).

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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SMÅNYTT

Mange har sikkert registrert at det har skjedd ting 
oppe ved Prinsdal skole. Dette har hvertfall skole-
barna registrert og mange foreldre og de som går 
tur i Øvreveien. 

På parkeringsplassen på skolen er det satt opp anleggsbrakker. 

Tilbygg på gang  
ved Prinsdal skole

Det har sammenheng med at det vil komme et permanent tilbygg 
på Prinsdal skole, og dette arbeidet er straks i gang. Planen er at 
det nye bygget skal erstatte de røde paviljongene som i flere år 
har vært nødvendig for å få plass til alle elevene. Tilbygget skal 
erstatte trinnarealer som klasserom, grupperom og garderober 
samt administrasjon og naturfagrom.

Denne utbyggingen skjer bl.a. ut fra et ønske om å samle bebyg
gelsen til eksisterende bygg, en bedre benyttelse av tomta og en 
bedre fordeling av lokaler i forhold til skolebruk.

Det som også er litt spennende er at tilbygget skal bygges i mas
sivt tre med utvendig trekledning. Dette spesielt av hensyn til kli
magassutslipp og innemiljøet på skolen. Dette vil være godt for 
både lærerene og elevene.

Eksisterende ballbane erstattes med ny ballbane hvor dagens 
paviljong er plassert. Dagens ankomst og parkeringen vil etter 
hvert bli som den er. Over vises en skisse som viser hvordan til
bygget er plassert og vil bli seende ut.

Vi ser fram til at skoletilbygget står ferdig til glede og gavn for 
barn og elever i Prinsdal!

TEKST: TERJE TØRRING  TEGNING: UNDERVISNINGSBYGG

fem stjerner i VG for maten han laget! 
sier Medi Khan som eier og driver den 
nye restauranten sammen med sine 
kone. De har flyttet restauranten fra 
Grünerløkka til Prinsdal. Det ble for 
høy husleie i sentrum, og dessuten 
mente de at Prinsdal trengte en familie
preget restaurant nå. Dørene er åpnet 
med rød løper og blomster der Chill 
og Grensebua lå tidligere. – Det er jo 
nesten ikke et spisested mellom Ski 
og Manglerud der en familie kan gå ut 
og spise sammen uten at det er pizza 
eller kebab og gatekjøkken. Folk har 
tatt godt imot oss og alle virker veldig 
fornøyde, sier Medi Khan som selv 
er strålende fornøyd med åpning og 
mottakelse.

– Kom og spis og si sannheten om hva 
dere synes om oss! Vi trenger respons og støtte, sier han og for
teller at de også har søkt om skjenkebevilling, som forventes i 
løpet av sommeren. Grand Taj har 30 plasser i det lyse lokalet 
og mer enn 50 retter på menyen. Det samme utvalget kan bestil
les som hentemat. Da Kongeveien satte seg til bords en søndag 
landet vi på «Butter Chicken», «Lam Korma» og ferskt nanbrød. 
Vi gikk fornøyde hjem. Og det gjorde naboene også.

AV PER FROGNER 

Prinsdal har fått sin indiske restaurant. Grand Taj er 
navnet, og bare siden åpningen 5. mai har det nye 
spistedet fått mye skryt. Ordet går i lokalmiljøet om 
god mat, trivelige lokaler og rask service både i  
restauranten og i take-away-disken.

– Ja vi har god mat! Kokken Sjamali er fra India og har tidligere 
jobbet både for Mother India og Mister India i Oslo. Der fikk han 

Ny indisk restaurant i Prinsdal får skryt
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LEIE PRINSDAL VELHUS?  
– til møter, kurs, kulturaktiviteter og selskap

Det er ledige ukedager til møter, kurs og kulturaktiviteter i juni og høsten 2018. 

Det er ikke ledige weekender fram til sommeren. Velhuset er stengt i juli og halve august pga vask og 

vedlikehold. Velforeningens medlemmer, lokale foreninger og beboere i Hauketo/Prinsdal-område prio-

riteres for utleie. Forespørsel om leie sendes på SMS til 965 01 010. Husk å oppgi navn, adresse og dato 

for ønsket leie og du kontaktes. Anonyme henvendelser besvares ikke. 

Status på Velhuset etter årsmøtet: 
Velhuset er ikke lagt ut for salg. Styret i Velforeningen 
har ikke fullmakter til å selge Velhuset. Det er 
Velforeningens medlemmer på årsmøtet som vedtar 
salg. Styret er forpliktet til å følge vedtektene og 
årsmøtevedtakene. 

§ 5.5 i vedtektene sier om salg 

Styret disponerer Vellets midler og forvalter dets fonds 
og eiendommer, men kan ikke belåne, selge, eller på 
annen måte disponere over fonds og Vellets faste eien-
dommer uten etter forutgående vedtak på ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte. 

Styret fremmet på årsmøte 23. mars 2018 et forslag om å 
avhende Velhuset.

Begrunnelse for forslag om salg 2018

Velhuset er lite i bruk. Velhuset brukes så å si bare til 
private selskaper lørdag kveld. Øvrig utleie etter påske 
2018 er 2 ukedager i måneden til møter. Inntektene av 
utleie dekker ikke utgiftene til drift og vedlikehold.

Vedtak på årsmøte 2018

Velforeningen har hatt ca 200 medlemmer de siste 
årene. Innen fristen for betaling av medlemskontingent 
31.12.2017 for å ha stemmerett på årsmøte, hadde 107 
medlemmer betalt. 

§ 7.5. i vedtektene om stemmerett

På årsmøtet har de medlemmer stemmerett som har 
betalt kontingent innen 31.12. det året årsmøtet gjel-
der for. Det er anledning til å la seg representere med et 
annet medlem med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte 
med mer enn en fullmakt. 

På årsmøtet møtte 17 betalende medlemmer. 15 avga 
stemmer. 

Årsmøtedeltakeren fremmet følgende vedtak som ble 
vedtatt: 

Årsmøtet gir sin tilslutning til at et eventuelt salg utredes 
i løpet av 2018.

Et mulig salg utredes nærmere av styret i samarbeid 
med advokat/jurist.

Årsmøtet nedsetter samtidig en gruppe som utarbei-
der alternative aktiviteter for bærekraftig bruk av huset i 
løpet av 2018.

Gruppen består av Ingeborg Skonhoft, Øyvind og Adene 
Sandve. Gruppen sluttfører sitt arbeid i løpet av 2018. 

Saken om eventuelt salg og gruppens forslag til alterna-
tivt bruk legges fram for et ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte i 2019.

Bli med å vitalisér Velhuset i 2018! 

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!



OPPSLAGSTAVLA

Ønsker du skyss  
til søndagenes gudstjenester?

Ring Marit Bjerlin på tlf. 977 38 600 mellom  
kl 10 – 10.30 søndager. Eller meld inn behov  
i kontortiden mand. – onsd. på telefon 23 62 98 50.

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og stor!
På tirsdager. Velkommen kl 17 til en 
kort messe først, og middag i menig
hetssalen etterpå.

Mer informasjon om datoer  
kontakt kirkekontoret, tlf 22 62 98 50.

Har du lyst å bidra som frivillig?
Hver søndag har vi kirkekaffe etter gudstjenesten, der det serveres kaffe, te, saft og kaker. Nå trenger vi flere som 
kan bidra en eller flere ganger i semesteret. Har du litt ledig tid en søndag eller to og vil være med å lage i stand 
kirkekaffen? Ta gjerne kontakt med sokneprest Kjerstin på tlf. 997 14 007 eller på epost kj395@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.hauketoprinsdal@oslo.kirken.no

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

Kontakt diakonmedarbeider Susanne på tlf 408 14 154  
eller mail: sd272@kirken.no

Bli med på  
menighetsweekend  
1. – 2. september!
Vi har lyst å bli bedre kjent med hverandre, og derfor 
inviterer vi til et døgn på Lunde leirsted i herlige Son! 
Her blir det god tid til en prat med både gamle og 
nye venner, og det blir mye å finne på for den som 
liker aktivitet. Vi lager et program som passer for alle 
aldre, og du kan selv velge hva du vil delta på. Vi 
håper det er mange som har lyst å overnatte, men det 
går også fint å komme på dagstur. 

Her er noe av det du kan få med deg:

• God tid med hyggelige folk

• Spille fotball og bordtennis

• Vå egen vri av «Mesternes mester»

• Temasamling om «Å være kirke i mangfoldet»

• Gudstjeneste i friluft

• Grilling og god mat

• Sangkveld

Hold av datoen! Og meld deg gjerne på allerede nå 
til kj395@kirken.no. Pris er kr 200 per pers.

Hilsen menighetsrådet

HYGGETREFFET 
i Hauketo-Prinsdal menighet 
Den andre tirsdagen i måneden er det hyggetreff, med god 
mat, loddtrekning, underholdning og god tid til å prate.  
Ta gjerne med en premie til loddtrekningen.

Velkommen til hyggetreff fra kl 11:30-13:30 til høsten:  
11. september, 9. oktober, 13. november og 11. desember
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

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

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. 
Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet 
etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 

Kongeveien    23



 

FOR BARN
BARNAS 5-MINUTTER
I gudstjenesten kl 11, som ikke er fami
liegudstjeneste, vil det være «Barnas 
5minut ter» et gudstjenesteinnslag for 
barn. Lekerommet med tegnesaker, 
barne bøker og leker er alltid åpent.

PASTAMESSE
En kort hverdagsmesse i barns høyde 
for barn og deres foreldre, besteforeldre 
eller foresatte. Dette semesteret er tema 
dyr i bibelen. Kanskje det kommer en 
papegøye forbi? Etterpå spiser vi middag 
sammen i menighetssalen. Ønsker du 
mail med invitasjon til Pastamesse?  
Gi beskjed til Ingrid Louise Mehus:  
inlm@online.no

HP KLUZZ
Familiegruppe i HauketoPrinsdal kirke 
som samles hver 2. mandag i måneden 
kl 17.15 – 18.30. – enten i kirka eller ute 
i naturen. Barna får utfolde seg krea
tivt og åndelig gjennom sang, dans og 
drama, og lek og læring i skog og mark. 
Foreldrene lager mat og skravler, og så 
samles alle rundt middagsbordet/bålet. 
Kvelden avsluttes med en kort skumrings
stund. Ta gjerne kontakt med Karianne 
Stokke Gjerstad (41476403/kariannesg@
kfukkfum.no). 

HP-TWEENS
Samlinger for barn 10 – 11 år (5. – 6. 
klasse) i HauketoPrinsdal kirke annen
hver onsdag kl 14.3016.30. Det serveres 
et lite måltid og fellesprogramet starter kl 
15.30 med lek, aktiviteter og en samtale
stund. Kontakt kirkekontoret 22 62 98 50.

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

Menighetens Ten Sing gruooe med øvelse 
hver torsdag fra kl 18 til 20.00

Lek, kor, dans, drama, teknikk, bank, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap. Kontaktperson: 
Kathrine Soledade Silva Hervold, mobil: 
98 09 19 34

TEMPEL
Er en ungdomsklubb i HauketoPrinsdal 
kirke annenhver torsdag fra 18 til 20.30
Vi holder til i kjelleren som er stor nok 
for både deg og oss! Kontakt kirke 
kontoret 22 62 98 50.

HVILEPULS 

Er en ungdomsmesse med lov 
sang, andakt og bønnevandring som 
holdes hver torsdag kl 20.3021.00  
i kirke rommet. 

FASTE AKTIVITETER

FOR VOKSNE
PRINSDAL SANGERI
HauketoPrinsdals allsidige kirkekor med 
øvelse hver tirsdag kl 20. Er du glad i å 
synge, kom bli med! 
Dirigent Hans Olav Baden
Styreleder: Tone Eikrem Nyvold,  
tone.eikrem.nyvold@orkla.no

HYGGETREFF
I HauketoPrinsdal kirke en tirsdag i  
måneden kl 11.30. 
Gjest som gjerne har et tema, god lunsj, 
lotteri og allsang.
Trenger du skyss, ta kontakt med Marit 
på mobil: 99738600
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf: 23 62 98 55 eller  
mail: sd272@kirken.no

BESØKSTJENESTE
Vil du gjerne ha besøk? Eller kjenner 
noen som trenger en å snakke med. 
Diakonimedarbeider Susanne kan 
komme til deg eller formidle kontakt med 
andre gjennom besøkstjenesten. 
Kontaktperson: Susanne Dommersnes 
Sivertsen, tlf: 23 62 98 55 eller  
mail: sd272@kirken.no

Varmt velkommen til alle våre ulike arrangement!
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JUNI
Søndag 3. juni kl. 11: Gudstjeneste 
med Bjørn Eidsvågs sanger og salmer. 
Kirkekaffe.

Søndag 10. juni kl. 11: Gudstjeneste med 
nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 17. juni kl. 11: 
Familiegudstjeneste med bønnevandring, 
babysamba og 6årsbok. Grillkirkekaffe 
på kirkebakken.

Søndag 24. juni kl. 11: Felles sommer
gudstjeneste i Holmlia kirke

JULI
Søndag 1. juli kl. 11: Sommergudstjeneste 
i HauketoPrinsdal kirke 

Søndag 8. juli kl. 11: Sommergudstjeneste 
i Holmlia kirke 

Søndag 15. juli kl. 11: 
Sommergudstjeneste i HauketoPrinsdal 
kirke 

Søndag 22. juli kl. 11: 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke 

Søndag 29. juli kl. 11: 
Sommergudstjeneste (Olsok) i Hauketo
Prinsdal kirke

AUGUST
Søndag 5. august kl. 11: 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke

Søndag 12. august kl. 11: 
Sommergudstjeneste i HauketoPrinsdal 
kirke

Søndag 19. august kl. 11: 
Sommergudstjeneste i Holmlia kirke

Søndag 26. august kl. 18: 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

GUDSTJENESTER 
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE
I gudstjenestene kl. 11 som ikke er familiegudstjenester er det ”Barnas 5-minutter”.

SEPTEMBER
Søndag 2. september kl. 11: 
Gudstjeneste på Lunde leirsted i Son 
(menighetsweekend)

Søndag 9. september kl. 11: 
Folketonemesse

Søndag 16. september kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 23. september kl. 19.30: 
Kveldsmesse

TIL GUDSTJENESTENE  
HAR VI OGSÅ:

Kirkekaffe: Etter alle gudstjenester (bort
sett fra i høytidene) serveres det kirkekaffe 
på kirketorget.

Barnas fem-minutter: På alle formiddags
gudstjenester er det et lite opplegg  
for barna og åpent lekerom med bøker  
og aktiviteter.

Kirkekjøring: Er det vanskelig å komme 
seg til kirken? Vi kan hjelpe deg med å 
få skyss. Ta kontakt med diakon Susanne 
Dommersnes Sivertsen mand. – onsd.  
kl. 1014 14 (tlf. 23 62 98 55, epost: 
sd272@kirken.no)

LIVSHJULET
DØPTE
04.02.2018 Ellie Pronk Herlufsen

04.02.2018 Nora Sofie Syversen

      Weydahl

04.02.2018 Kasper Ihlen

25.02.2018 Ask Alm Gaukstad

25.02.2018 Mikkel Olai Fjeldstad

25.02.2018 Eileen Araberg Fladen

11.03.2018 Maria Ines Campos

18.03.2018 Maria Løvdal Uifalean

18.03.2018 Wilde FredriksenSylte

18.03.2018 Emilie Louise Skogøy

01.04.2018 Live Rødland Lian

01.04.2018 Emily Esi Dordoye

22.04.2018 Marco Rivera Olsgård

29.04.2018 Eik Slåttå

DØDE
Torlaug Pettersborg 2/318

Torill Haug 7/318

Helle Beate Rosenvinge 14/318

Gunn Mette Ellingsberg 25/418

Magnus Nesvik 3/518

Bjørg Staal 22/518

Oddbjørg Kristiansen 23/518

Bjørg Strønnæs 25/518

KL 11 :
Andreas Halse
Diandra Serenity BerghSeeley
Eva Borren
Henrik Stenslie
Jonas Herfindal
Karianne Håbrekke
Kristoffer Byom Farstad
Sandra Marie Kirupakaran
Selma Moen Stephansen
Sondre Hagen
Sverre Sandal

KL 13:
Christoffer Lindstad
Dennis M Lillesø
Dina Andersen
Felix L Wiggen 
Magnus Nybrenna
Nicholas Blanco 
Petter SandStrand
Selma Miriam Garlind Zahry
Thea Eline Sudland Rønning

KONFIRMANTER  
I HAUKETO/PRINSDAL KIRKE 
SØNDAG 16. SEPTEMBER 2018 
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Hva hadde 17. mai vært uten korps, 
tenker du kanskje. Prinsdal skolekorps 
har et tett program på nasjonaldagen 
med flaggheising både på Toppåsen og 
Prinsdal skole, spilling i byen, borgertog 
og ettermiddagsarrangement på skolene. 
Men korps er så mye mer enn 17. mai.

Korpsbevegelsen gir barna en trygg og 
god fritidsaktivitet. En arena hvor det er 

plass til alle: både jenter og gutter, store 
og små. Det er plass til den beskjedne 
gutten som ikke tør å si så mye i timene 
og den aktive tenåringsjenta som bobler 
over av energi. I korpset kan alle få 
kjenne på den gode følelsen av å spille 
på lag. Og ingen blir byttet ut eller må 
slite benken. Alle må være med for at 
korpset skal prestere. Det skaper et unikt 
samhold! 

Kan du være med å bidra til at barn fra 
Prinsdal skole og Toppåsen skole skal få 
gå i korps og få verdier for livet? Nå tren
ger vi sårt midler til nye uniformer. Du 
kan gi en gave ved å bruke vipps # 12769 
eller kontonummer 1502.56.79966.

TEKST: CELINE REFSNES

HURRA FOR 17. MAI!

HAUKETO
OG

PRINSDAL Lørdag 8/9 kl. 12-16

DALENS DAG
i Hauketo og Prinsdal 
Prinsdal idrettspark

Kongeveien    26



ST
Ø

TT
 K

O
N

G
EV

EI
EN

!
V

i e
r 

av
he

ng
ig

e 
av

 a
nn

on
se

in
nt

ek
te

r 
fo

r 
å 

de
kk

e 
tr

yk
ke

riu
tg

ift
er

. 
H

ar
 d

u 
ly

st
 ti

l å
 s

tø
tte

 o
ss

 k
an

 d
u 

be
st

ill
e 

en
 a

nn
on

se
 p

å 
ko

ng
ev

ei
en

@
gm

ai
l.c

om
 e

lle
r 

gi
 e

n 
ga

ve
 p

å 
ko

nt
on

r 
16

14
 2

7 
77

3 
24

En
 s

to
r 

ta
kk

 ti
l v

år
e 

‘P
rin

sd
al

ve
nn

er
’ p

å 
Fa

ce
bo

ok
 s

om
 s

am
le

r 
in

n 
pe

ng
er

 ti
l K

on
ge

ve
ie

n!
A

n
n
o

n
se

r

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

Kongeveien    27



Kun det beste, 
på dine vegne

PrivatMegleren består av lokale, engasjerte og kompetanserike 
meglere som i tillegg benytter seg av bransjens mest 

kraftfulle verktøy innen markedsføring.

Jeg bor og arbeider i området, har god lokalkunnskap 
 og kan tilpasse salgsprosessen for enhver kunde  

og enhver bolig.

Ta kontakt for en uforpliktende boligprat.

Eiendomsmegler/Jurist Trond Svarød • tlf. 920 44 727
trond.svarod@privatmegleren.no

 

Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

Montér Orring Byggsenter
Slimeveien 4, 1277 Oslo • Tlf: 22 62 98 00
Mandag–fredag: 07.00–19.00 Lørdag: 09.00–15.00

DITT LOKALE 
BYGGEVAREHUS

Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

tlf. 997 77 218

Åpent:

tirsdag, onsdag og  
fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

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
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HOLMLIA 
tannlegekontor

Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK N. KIIL

HENNING MOEN  
LØVAAS

Tlf.: 22 61 42 08

adm@holmliatannlegene.no
www.holmliatannlegene.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

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

Vi formgir Kongeveien. Behøver din  
organisasjon eller bedrift også design? 

Kontakt Morten på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

• LOGO/BR ANDING • TRYKKSAKSDESIGN 
 • ILLUSTR AS JON • WEBDESIGN

www.marabellapizza.no

SPAR TID! 
Spis her eller ta pizzaen med hjem  

og kos deg med familien!
Ta med annonsen  

og du får 10 % rabatt!

Vi arrangerer også lukket selskap!

MARABELLA PIZZA 
– BEST IN TASTE!

Åpningstider: 
Mandag – torsdag kl 15-23
Fredag og lørdag kl 14-01
Søndag kl 14-23
Fredager og lørdager:
Musikk og dans!
Nedre Prinsdals vei 77
Mob. 958 28 918
marabellabistro@yahoo.no

R E S T A U R A N T- P U B

Telefon 22 61 55 20
Alle rettigheter

Himmel over livet
Temakvelder om tro, liv og erfaring

«TROEN OG VÅRE GUDSBILDER

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

Onsdag 19. september kl. 20.00  
i menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke

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

Vel møtt!

Medvirkende: Anne Badendyck Fjeldstad, Marianne Graff,  
Øyvind Håbrekke, Jan-Bjørn Osnes, Svein-Erik Skibrek
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Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
deler alle én felles tanke - samfunnet er hva vi selv gjør det til! 

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt 
hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle 
pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktiviteter. Den daglig driften 
dekkes av medlems kontingen. 

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stedet og vise at man 
bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på endre- sentre, tar 
funksjonshemmede med på utflukter ,Arrangerer inter- nasjonale leire 
for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. 
Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tullipanaksjon Inntektene fra tulipanaksjon går 
uavkortet til MITT VALG.                                             

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Lions 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 og eldre i vårt lokalmiljø. 

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 vår epost: oslo.hauketo@lions.no 

Hjertelig velkommen til Lions! 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
deler alle én felles tanke - samfunnet er hva vi selv gjør det til! 

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt 
hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle 
pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktiviteter. Den daglig driften 
dekkes av medlems kontingen. 

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stedet og vise at man 
bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på endre- sentre, tar 
funksjonshemmede med på utflukter ,Arrangerer inter- nasjonale leire 
for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. 
Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tullipanaksjon Inntektene fra tulipanaksjon går 
uavkortet til MITT VALG.                                             

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Lions 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 og eldre i vårt lokalmiljø. 

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 vår epost: oslo.hauketo@lions.no 

Hjertelig velkommen til Lions! 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

Lions er gode venner som hjelper andre 
Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i 
over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I 
Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber, og vi 
deler alle én felles tanke - samfunnet er hva vi selv gjør det til! 

Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt 
hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle 
pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktiviteter. Den daglig driften 
dekkes av medlems kontingen. 

Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stedet og vise at man 
bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på endre- sentre, tar 
funksjonshemmede med på utflukter ,Arrangerer inter- nasjonale leire 
for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. 
Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene 
Lions Røde Fjær og Lions Tullipanaksjon Inntektene fra tulipanaksjon går 
uavkortet til MITT VALG.                                             

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i nærmiljøet. Lions 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 og eldre i vårt lokalmiljø. 

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 vår epost: oslo.hauketo@lions.no 

Hjertelig velkommen til Lions! 

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker 

Prinsdal Sangeri inviterer igjen til sommerkonsert. I år 
serveres en treretters variert konsertmeny med pop, 
salmer og gospel. 

Koret er kjent for sitt mangfoldige repertoar, og midt oppi innø
ving av store klassiske verker til høstens omfattende konsert
program, tar de en sommerpust i bakken og serverer et knippe 
kjente poplåter i nye forfriskende arrangementer. Publikum kan 
glede seg til sanger fra kjente artister som Adele, Stevie Wonder, 
Ola Bremnes og Billy Joel m.fl.
 Sangeriet har også flere vakre salmer på konsertmenyen, og 
vil i tillegg by på noen solide gospelslagere av nålevende gospel
helter som Kirk Franklin og Richard Smallwood. 
 Som vanlig har de med seg dyktige musikere, og i år stiller  

Lars T. Leinebø (gitar), Wetle Holte (trommer) og Magnus 
Westgaard (bass) i husbandet, sammen med dirigent og pianist 
Hans Olav Baden. 
 – Sommeren er perfekt for den gode blandingen av gode pop
låter, glad gospel og lys kirkemusikk. Vi gleder oss til dele denne 
konserten med folk, sier Baden.
 Prinsdal Sangeri byr også på lekre fingerretter som en del av 
konsertopplevelsen. Publikum inviteres til «En smak av sommer» 
umiddelbart etter konserten. 

Sommerkonsert med Prinsdal Sangeri og band.
Søndag 10.juni kl 19:00 i Hauketo Prinsdal kirke
Bill. Kr. 100,- v/inngangen
Gratis fingermat etter konserten

Pop, salmer og gospel
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Sommeren har vi nå gått inn i. Skal været bli slik fremover 
som det er når denne teksten skrives så har vi alle noe å glede 
oss til. Vi har hatt en vinter med masse snø og en vår som 
raskt sørget for at snøen smeltet og forsvant.
 Vi har nettopp feiret pinse. Ildsjelenes høytid som Kjerstin 
sokneprest kaller det i det hun skriver i dette nummeret. Jeg 
er så frimodig å skrive her at ildsjelene innbefatter alle frivil
lige medarbeidere i vår kirke og menighet, uansett hvor stor 
eller liten jobb du gjør. Du ble også kalt på første pinsedag. 
Du er med på å bringe budskapet videre.
 Ellers har det vært en spennende tid i vår. Hva skjer med 
vår kirke og menighet? Heldigvis er vi ikke blant de 9 kirke
ne som foreslås lagt ned. Dette handler en av artiklene om i 
denne Kongeveien. Det utfordres alle oss som er medlemmer 
om å bruke kirken mer, bli aktivt med i arbeidet. Slå ring om 
kirken. La den bli et samlingspunkt for alle oss i dalen.
 Det skrives mye om de problemer ungdom skaper i 
Søndre Nordstrand. Men alle vi som bor her vet at de aller 
aller fleste er ungdommer vi skal være stolte av. I dette num
meret presenterer vi en flott jente, Henriette. La dere impo
nere av henne og hennes engasjement.
 Når dere har ferdiglest dette nummeret foreslår redaktøren 
at dere går og oppsøker dalens bortgjemte jungel.
God sommer!

TERJE TØRRING

 Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

Sokneprest Kjerstin Jensen
Tlf 23 62 98 53 // kj395@kirken.no

Daglig leder Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50/52 // cr875@kirken.no

Diakon Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf 23 62 98 55 // sd272@kirken.no

Organist Åslaug Hegstad Lervåg (permisjon)
Tlf 23 62 98 57 // ah244@kirken.no

Menighetsrådsleder Knut Gulleik Sandal
Tlf 97 47 46 41 // knut.sandal@norges-bank.no

Redaktørens 
hjørne

> TROEN PÅ GUD  
ER EN GRUNN- 
PILAR I LIVET MITT

Ingrid Louise Mehus (50), ble født i Norge, men 6 måneder 
gammel flyttet hun til Madagaskar med sine misjonærforel-
dre. Til Norge kom hun for å begynne på videregående. Hun 
er gift med Torleif, har to barn og har bodd i Prinsdal siden 
2007. Hun er utdannet sykepleier og jobber som pasient-
koordinator på kirurgisk klinikk på Lovisenberg Diakonale 
Sykehus. Sammen med Thorleif introduserte hun Pasta-
messen i menigheten og er aktiv i nærmiljøet og menighet.

Årene på Madagaskar med 7 år på internatskole der hun så foreldrene 
fem ganger i året. På tross av avstanden til foreldrene hadde Ingrid en 
trygg barndom med et takknemlig syn på livet. Etter videregående var 
hun ett år i Frankrike som hjelper på en skole for misjonærer, så fulgte 
4 års sykepleierutdanning på Diakonhjemmet før hun igjen var ett år i 
Paris, nå som arbeider i IFES – den internasjonale studentlagsbevegel
sen. Vel hjemme ble hun for 25 år siden tilsatt på Lovisenberg og trives 
fremdeles godt der.

– Hva betyr troen for deg?
– Troen på Gud er en grunnpilar i livet mitt, forteller Ingrid, jeg kan 
ikke leve uten en himmel over livet. Troen gir mot til å være meg selv 
og har en kraft og nærhet som jeg hviler i. Jeg har etter hvert fått en 
økumenisk og trygg åpenhet for at det er ulike måter å leve troen på og 
har landet på at det viktigste for meg, er at vi har en tro som også kan 
deles med andre. 

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg har alltid vært en kristen, fikk det med i morsmelken så og si der 
jeg vokste opp med søndagsskole og gudstjenester og gjorde egne tro
serfaringer underveis. I begynnelsen av videregående, smiler Ingrid, 
tok jeg et selvstendig valg for Jesus. Nå var det ikke lenger mamma og 
pappas tro som bar meg, men jeg ble båret i min egen tro. Oppveksten 
min gjør det viktig for meg å ha barna våre med til kirke og gudstjenes
ter. Jeg tror de uansett får med seg noe viktig der.

– En troserfaring du vil dele?
– Den ene handler om mamma og pappa som bønnemennesker. De ba 
alltid både for meg og resten av familien, noe som både ga oss trygghet 
og vitnet om trofast omsorg. Den andre var da mamma lå for døden og 
vi sang salmer for og med henne. Med sine slitesterke tekster, bodde 
de liksom i henne. Og da vi på slutten feiret nattverd, la presten brødet 
med de kjente nattverdsordene mot leppene hennes. Da våknet hun og 
begynte å spise. Og likeledes da en venninne til avskjed takket henne 
og sa, «Gud velsigne deg», snakket mamma for første gang på flere 
dager og svarte henne: «Gud velsigne deg også». Det har fått meg til 
å tenke at det kanskje ikke er hørselen som er det siste vi mister, men 
troens uttrykk i salmer og hellige handlinger, avslutter Ingrid.

INTERVJU OG FOTO: SVEINERIK SKIBREK

HVA ER DET FOR 
VÆR VI HAR FÅTT

HVA  
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THOR SANDMEL (70 år)

Pensjonist, har bodd i Prinsdal siden 1989.

 Langs 

Kongeveien

Spørsmålet kom fra en dame på et møte  
i Voksen menighet som jeg hadde ledet.  
Ja, hva skal man svare? 

Det er lett å peke på eksempler hvor det vi ba om faktisk skjedde, 
som da jeg som barn ba om å bli kvitt min redsel for hunder, og 
det skjedde over natten. Men vi vet jo alle at det er enda lettere å 
peke på eksempler på det motsatte. Jeg kan ikke huske det selv, 
men er blitt fortalt at jeg som barn ba om å bli helbredet. Og det 
skjedde jo ikke. Eller gjorde det? Jeg tenkte sannsynligvis veldig 
konkret, jeg ønsket vel å kunne gå, løpe, hoppe og sykle som 
andre barn. Det skjedde ikke. Hjerneskaden var der fortsatt, og er 
og blir min trofaste følgesvenn like til min dødsdag. Men betyr det 
at min bønn den gangen er ubesvart, eller at svaret var nei?

Ikke nødvendigvis. Det faktum at jeg ikke kan huske at jeg ba, og 
at jeg siden ikke har vært særlig opptatt av funksjonshemningen, 
men mer av å finne praktiske løsninger på de utfordringene den 
stilte meg overfor, for så å fortsette med det jeg virkelig var interes

Hjelper det å be? 
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sert i, kan jo tyde på at jeg faktisk ble helbredet for det jeg egentlig 
led av, ikke hjerneskaden i seg selv, men min opptatthet av den.

Noe av det samme har jeg sett mange ganger siden, både i mitt 
eget og andres liv. Andre ganger klarer jeg ikke å se at bønnen ble 
hørt. Likevel kan jeg også da ane et slags svar, i den kjærlighet og 
omsorg andre mennesker møter meg med når de verste slagene 
rammer. Kanskje er vi alle noen ganger et bønnesvar, uten å vite 
om det selv.

Mitt svar til damen i Voksen menighet ble et betinget ja. Ja, det 
hjelper alltid å be, men ikke alltid på den måten vi ønsker. Vi har 
et valg her. Vi kan velge å være opptatt av hvordan vårt ”ideelle 
bønnesvar” skal være, eller vi kan velge å overlate til en større 
visdom enn vår å finne det svaret som til syvende og sist er best 
for oss. Klamre oss til et konkret resultat, eller ”vila i den tillit som 
skapar världen”, for å si det med Karin Boye.


