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Det er ikke så lett å finne rytmen igjen, i overgangen fra ferietid til hverdag! For 
noen er det heftig å skulle i gang med arbeid, lekser og fritidsaktiviteter, og gå fra 
åpne feriedager til en full kalender. Mens for andre er hverdagen et kjærkomment 
gjensyn med faste aktiviteter – det kan bli litt for tomt og stille i sommer-Oslo.

Når høsten starter opp er det noe med å finne rytmen igjen. Finne fast døgn-
rytme, faste måltider, faste oppgaver. Når rytmen først er på plass, så blir dagene 
mer overkommelige, alle gjøremålene går mer automatisk, som pusten og pulsen 
og klokkas tikking. Vi går den faste veien til toget om morgenen, går mellom 
kjente butikkhyller og kjøper middag, lager matpakke, setter på klesvasken. På 
denne tida av året syns jeg denne hverdagsrytmen er så herlig, den har ikke 
rukket å bli kjedelig ennå! 

Og er det noe jeg syns kirka er ganske god på, så er det nettopp rytmesans. Vi 
holder døgnrytmen med morgenbønn og kveldsbønn, vi holder ukerytmen med 
hverdag og hviledag, vi lar attpåtil klokkene ringe utover Dalen som en påmin-
nelse om ukerytmen. Og vi holder fast i årets rytme – nå nærmer det seg den 
glade høsttakkefesten før vi går mot sørgmodig allehelgensdag og videre gjen-
nom ventetiden, advent, og fram til jul. Livet er lettere med rytme, noe å holde 
tak i, noe som rammer oss inn og holder oss fast. Kanskje noe å kjenne etter – 
hvordan rytmen er denne høsten? Trenger du noe å holde fast i?

Sanger og trubadur Tore Thomassen hilser høsten med disse ordene  
i sin årstids-salme: 

«Så lar Gud de siste farger gløde 

før de langsomt strykes ut igjen. 

Høsten har en tristhet og en lengsel, 

alle årets tider er din venn.» 

KJERSTIN JENSEN, SOKNEPREST

Rytmesans
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Om at syke og eldre skal få god hjelp
• Om trygghet for flyktningene på vei over Middelhavet
• For den kaotiske situasjonen i Venezuela
• Om at klimaendringene bremses 

VI TAKKER GUD
• For tiden og dagene du gir oss
• For krefter, mot og arbeidsglede
• For alle lag og foreninger som bidrar til godt miljø i Prinsdal
• For lokalpolitikere og ildsjeler som står på for nærmiljøet og byen
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INTERVJU 
Rektor Kjersti Vågmo 
på anleggstomta for 
nybygget.

Det skjer spennende ting på Prinsdal 
skole denne høsten og vinteren. Skolen 
bygges ut, noe som vil skape bedre  
arbeidsforhold både for administrasjon, 
lærere og ikke minst for elevene. 

– Nybygget skal stå ferdig ved skolestart 2019. Det skal gi plass 
til 6 klasser – og nye kontorer til skolens administrasjon i under-
etasjen, forteller Kjersti. 

En begeistret rektor Kjersti Vågmo sier dette innledningsvis i en 
samtale Kongeveien har hatt med henne. En del praktiske pro-
blemer fører anleggsvirksomheten med seg. Det er bl.a. laget en 
ny inngang/utgang på baksiden av det gamle hovedbygget og en 
gangvei fra der til Gymbygget og til Paviljongen som bare har 
bruksgodkjenning ett år til.

FØRSTE SKOLEDAG
– Men det er jo ikke bare nybygget som er spennende. For 

ikke mange dager siden tok vi imot 66 nye elever, årets første-
klassinger. Det var en spennende dag for førsteklasse-lærerne, 
foreldrene og ikke minst for barna. Det er jo veldig høytidelig å 
bli ropt opp til sine klasser for første gang.

KJERSTI VÅGMO
Kjersti er altså rektor på Prinsdal skole og det har hun nå vært i 
11 år. Hun er bosatt i Oppegård og er tydelig glad i skolen sin. 
Ingen planer om å flytte. Nybygget må hun se ferdig slik at hun 
får jobbe i de nye kontorene.

– Hva vil du si om skolen din? 
– For meg er det en skole med flotte elever og mange dyktige 
ansatte. En spennende og mangfoldig skole. Det snakkes  
50 språk i de forskjellige hjemmene elevene kommer fra.  
60 prosent av elevene har et annet morsmål enn norsk. Dette av 
et antall på 470 elever fordelt på 7 klassetrinn.

– Dette er utfordrende?
– Vi har en god lærerstab som tar dette på en god måte. Det er 
viktig at elevene skal bli flinke i norsk, i norske begreper og lese-
progresjon. Det er viktig at alle får utvikle seg fra sitt ståsted, 

PRINSDAL SKOLE  
OG DENS REKTOR

>
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> faglig og sosialt.
 – Skolen har ambisjoner om å ruste 
elevene for framtiden. Vi skal ha et godt 
læringsmiljø hvor elevene har en trygg 
skolehverdag. Elevene skal trives på 
skolen. 

– Og hva med staben?
– Jeg har ansatte som tar tak i utford-
ringene. For meg er det givende å være 
rektor med gode medarbeidere. 

– Du leder en stor bedrift, en av de 
største i Hauketo/Prinsdal?
– Det er en omfattende jobb med mye 
administrasjon. En omfattende eien-
domsmasse, og mange ansatte. Vi har 
42 ansatte pedagoger og inkludert andre 
funksjoner så er vi i dag 70 ansatte. Jeg 
har ikke noe undervisning, men det er 
viktig for meg å møte elevene ved at jeg 
besøker klassene. Elevene må få vite hvor-
dan rektor ser ut.

 

– Hvordan er det med det ytre  
skolemiljøet?
– Skolen har en veldig fin beliggenhet 
med store områder for elevene å bevege 
seg på. Vi ligger så å si i skogen nært ved 
markagrensa. Skogen med dens mang-
fold er viktig for oss også å dra nytte av i 
undervisningen. 
 
For rektor er det viktig å få fram at uteom-
rådene er tilgjengelig for dalens befolk-
ning, for alle aldre. Lekeapparatene, 
ballbanen og de nye aktivitetene som 
kommer når anleggsperioden er over. 
Bruk uteområdene, er en tydelig melding. 
Kontakt med dalens befolkning er viktig.

– Og skoleveien? 
– Skoleveien er er en utfordring for elev-
ene. Med så mange elever både om mor-
genen ved skolestart og ved skoledagens 
slutt, mens også biltrafikken er på sitt stør-
ste på samme tid, kan det oppstå mange  
uønskede situasjoner. 

 Rektor Kjersti Vågmo har et sterkt 
ønske både til elevene og til foreldrene 
om at flere burde gå til skolen. Det vil bli 
færre biler og klart færre farlige trafikk-
situasjoner. Vi får en tryggere skoledag og 
en sunnere elevflokk.

TEKST  OG FOTO:  TERJE TØRRING

• Kjersti Vågmo har vært 
ansatt som rektor ved 
Prinsdal skole i 11 år

• Første byggetrinn av Prinsdal 
skole sto ferdig i 1953

• Nybygget skal stå ferdig til  
skolestart 2019

• Den røde paviljongen  
skal rives

• I dag har skolen 470 elever 
og 70 ansatte

> FAKTA

For meg er det en 
skole med flotte 
elever og mange 
dyktige ansatte!

– Om flere gikk til skolen, så ville vi fått færre biler 
på området og færre farlige trafikksituasjoner.
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Til slutt er denne lange, 
varme, og ekstremtørre 
sommeren over. Vi har 
nytt været, vært nær kol-
laps i heten, badet, solet 
oss, lengtet sammen 
med vegetasjonen etter 
regn, verdsatt hver 
eneste lille vanndråpe, 
pest og svettet i varmen, 
og latt engangsgrillene 
stå igjen på butikken. 

Nå legger vi sommeren bak oss, og blir 
kanskje mest minnet om den når strøm-
regningen kommer med forhøyet kW-pris, 
og kan se framover. Sommerens brannfa-
re og bålforbud er forbi og vi har passert 
den magiske datoen 15. september. Det er 
endelig lov å lage små «kaffibål» i utmark 
igjen. Forutsatt at en er forsiktig og bruker 
vett og skjønn, da.
 Sommerens branner i marka har vel 
også minnet oss på farene med uvet-
tig bruk av ild. De generelle bålreglene i 
Allemannsretten angir at det er forbudt å 
tenne bål i eller i nærheten av skogsmark 
i perioden 15. april – 15.september. Det 
er likevel lov å tenne bål i strandkanten 
eller der det helt åpenbart ikke er fare for 
brann. Kommunene kan sette strengere 

regler, og i Oslo er dette formulert slik:
 «Bål på tur i skogen om høsten og vin-
teren er lov: Kaffebål med rent trevirke i 
eller i nærheten av skogmark, minimum 
150 meter fra bebyggelse, i perioden 16. 
september til 14. april.» Men selv i riktig 
tidsperiode må en bruke vett og vurdere 
om det kan være brannfarlig.
 Unntak for bålforbudet er godkjente 
ildsteder, hvor en kan gjøre opp bål året 
rundt, forutsatt at været ikke bidrar til 
brannfare. Godkjente ildsteder finnes ikke 
i Grønliåsen eller Kongeveiens nærområ-
der. Nærmeste steder er ved Nøklevann 
og ved Rundvann nær Østmarkskapellet.
 Bål og matlaging på bål i skogen i 
vinter halvåret er en veldig flott og hygge-
lig ting! Enten det er kjærestetur, alenetur, 
vennetur eller ikke minst tur med barn, så 
byr skog og bålkos på gode opplevelser. 
Og nå er tiden endelig inne. 

Grønliåsen byr på svært gode mulig-
heter for bål og grilling. Det er jo mulig-
het å lage bål mange forskjellige steder 
her. Må bare huske å velge et sted hvor 
en ikke gjør det rett på jord og trerøt-
ter hvor ilden kan risikere å spre seg i 
jorden. Oppe på koller og klipper med 
en del berg er det ofte best, og her er det 
laget navn på mange steder brukt av folk 
i området, som Bjørneklippen, Store og 
lille Mikkelsplass m.fl. Det beste og mest 
kjente bålstedet er nok Solkollen, hvor 
det er bygget opp et ildsted med stei-
ner, og hvor det også blir båret inn ved 
av frivillige krefter (Stor honnør til de som 

Den kalde fine båltida 
gjør dette!). Det er jo likevel alltid best 
å ta med egen ved om man har mulig-
het til det. På Solkollen er det plass til 
flere, og her får man gjerne hyggelige 
møter med kjente og ukjente. I tillegg til 
Solkollen er det for ikke så lenge siden 
laget et flott ildsted bort mot den gamle 
Branntårnplassen, med utsikt mot vest.
 På skogsbålet er selvfølgelig pølser 
med brød eller lomper den store klas-
sikeren. Slik blir det også for oss mange 
ganger, og det er absolutt godt og hygge-
lig nok, og gjerne med Marshmallows til 
dessert. Pinnebrød kan tilføre litt morsom 
variasjon (enkel deig å lage hjemme og ta 
med). En rist kan være en god ting for å 
få et flatt underlag å legge grillmaten på 
(finnes på Solkollen med mindre noen har 
tatt den!). En liten bålpanne eller steke-
panne tilpasset bålsteking er ellers kanskje 
det viktigste utstyret hvis en skal begynne 
å lage mer avanserte ting.
 Det vi har gjort noen ganger er å ta 
med noen kjøttbiter eller fiskbiter og litt 
blandede grønnsaker som vi har kuttet 
opp på forhånd, f.eks. som vist på bildet 
potetskiver (gjerne lett kokt på forhånd, 
så går de raskere å steke), squash og løk. 
Velg grønnsaker etter smak! En flaske fly-
tende margarin er enkel å ha med til ste-
kingen. Stek på ikke altfor sterk varme 
til grønnsakene er myke og kjøttet/fisken 
passe gjennomstekt.
 Dessert er kanskje det mest mor-
somme å lage ute på bål. Noe av det 
enkleste er det vi kaller for Speiderbanan, 
det vil si bananer som man skjærer et snitt 

Middag på Solkollen med laks, potatis og 
grønnsaker, og dessert med Sjokoladefondant 
i appelsin. Foto: Rønnaug Fagervoll.

Når flammene legger seg og det er 
god glød er det dags å steke pinne-
brødet. Foto: Anna Thylén.

>
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Status trikk til Hauketo
Forlengelse av trikkelinjen fra 
Ljabru til Hauketo er med listen 
i kommuneplanen over mulige 
transporttiltak som støtter opp 
under ønsket byutvikling mot 
2030. Det er ikke fattet noen 
beslutning om gjennomføring. 
Plan- og bygningsetaten (PBE) 
har imidlertid jobbet i flere år 
med hvordan en slik trikkelinje og 
ny holdeplass kan se ut, dersom 
den besluttes.

Foretrekker tunnel 
PBE har til nå vurdert to alternative 
traseer, en oppe i dagen som følger 
Ekebergveien og en med tunnel gjennom 
Ljabrukollen. Kongeveien har kikket på 
dokumentene som ligger på PBEs saks-
innsyn (saksnr 201002882 for dem som 
vil se selv!). Det virker nå som det er tun-

nelalternativet som er mest aktuelt, blant 
annet fordi en da slipper planoverganger/ 
bommer og det berører færre eiendom-
mer enn dagalternativet. 

Traseen
Den traseen som skisseres nå – men som 
altså ikke er vedtatt – innebærer tunnel 
fra området ved trikkesløyfen på Ljabru 
(som blir revet) og ned til nordvest for 
Ljabru hovedgård. Deretter blir det bro 
som går høyt over Ljabruveien i nær-
heten av krysset der Ljabruveien møter 
Ekebergveien og over Ljanseelva før den 
går ned mot Hauketo stasjonsområde. 

Holdeplassen på Hauketo
Den nye holdeplassen på Hauketo skal 
ha plass til tre samtidige trikker ved platt-
form. Det må derfor være overkjørings-
spor mellom fremre og bakre plattform, 
og Asplan Viak har beregnet at en tren-

i, stopper i sjokoladebiter, og lar ligge 
i glørne til bananskallet begynner å bli 
svart og sjokoladen smeltet.

Her er et par andre ting vi har prøvd på 
Solkollen:
 Bakte epler: Man trenger epler, diges-
tivekjeks (knapt et kjeks per eple, smør, 
sukker og kanel. Først graver en ut deler 
av eplekjernen, men sparer litt i bunnen. 
Fyll på med knust kjeks, og ha i litt smør 
sukker og kanel. Stekes på svak varme i 
glørne til smøret har smeltet og eplet er 
mykt.
 Sjokoladefondant i appelsin – høres 
ikke det fantastisk ut? Ikke så vanske-
lig likevel og veldig godt. I oppskriften vi 
bruker (fra boka «Mat i det fri» av  
Per Momrak og Øystein Vegge) er det  
150 g sjokolade, 125 g smør, 125 g sukker, 
4 egg, 1,5 dl hvetemel og 6 appelsiner. 
Start med å smelte smør og sjokolade i 
vannbad. Tilsett sukker og mel, og rør 
godt sammen. Dette forbereder en helst 
hjemme og tar med ut på flaske. Vel på 
plass ved bålet skjærer man av toppen på 
appelsinen og skraper ut kjøttet med en 
kniv og en skje. Fyll halve appelsinen med 
sjokoladekakemasse. Settes i glørne på 
svak varme til kaken har en tynn skorpe 
på toppen og er myk inni. For hard varme 
gjør at kaka blir svidd (bruk folie under). 
Spises deretter rett fra appelsinen!
 Et tips for å lykkes med mat ute er å 
ikke lage på for sterk varme. Legg even-
tuelt folie under eller bruk en rist en bit 
ovenfor varmen. Mat lages så klart alltid 
på glør og ikke på flammer, selv om en 
noen ganger blir litt utålmodig av å vente. 

God bålturhøst, og kanskje sees vi til en 
helgemiddag på Solkollen!

TEKST & FOTO: ANDERS THYLÉN

Vinterbål med 
vedkubber lagt 
som et løst laft-
verk gir god 
brenning. Foto: 
Anna Thylén.

>
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Hauketo knutepunkt
Byrådet foreslo en ny kommuneplan i 
juni. Her slås det fast at Hauketo skal 
være et kollektivknutepunkt. Slike steder 
har potensial for bymessig utvikling og 
kan fortettes med høyere utnyttelsesgrad 
på tomtene enn ellers. 
 Kommuneplanen nevner også noen 
aktuelle transporttiltak før 2030, slik som 
trikk Ljabru-Hauketo og kollektivfelt fra 
Gjersrud-Stensrud mot Hauketo. På riktig 
lang sikt (vi snakker 2030-50) kan en også 
tenke seg en bane fra Gjersrud-Stensrud 
til Hauketo. Ingen ting av dette er vedtatt 
eller nærmere tidfestet. 

3500 nye boliger  
på «stor-Hauketo ? 
Hva betyr utvikling og fortetting? Byråd 
for byutvikling Hanna E. Marcussen opp-
lyste i mars i fjor at i arbeidet med kom-
muneplanen er det indikert ca 1300 nye 
boliger på Hauketo og ca 2200 boliger på 
Hauketo/Bjørnerud øst for Hauketo sta-
sjon. Her er det verd å merke seg at før 
noe bygges må en først vedta juridisk bin-
dende arealplaner, så må noen (slik som 
OBOS og andre utbyggere) ønske å bygge 
og så må de konkrete prosjektene god-
kjennes. Det samme gjelder for butikker 
og annen næringseiendom. 

VPOR for Hauketo!
Plan- og bygningsetaten (PBE) har star-
tet arbeid med planprogram og såkalt 

Status trikk til Hauketo
ger en rettstrekning på 130 meter. PBE vil 
fremover se på:

• Hvordan trasevalg inn mot Hauketo 
gir gode arealer til andre formål. 
PBE vil undersøke om traseen kan 
trekkes nær jernbanen for å gi et 
stort sammenhengende område rett 
nord for knutepunktet. 

• Hvordan plassering av holdeplass 
og -type og samordning mellom 
tog, trikk og buss bidrar til et velfun-
gerende knutepunkt.

Ting tar tid
Det går nok ennå mange år til vi even-
tuelt har trikk på Hauketo. Men det er 
interessant å se at saken utvikler seg med 
mer konkrete tekniske planer. Kongeveien 
følger utviklingen! 

KNUT SANDAL

«Veiledende plan for offentlige rom» 
(VPOR) for Hauketo. VPOR er et plan-
verktøy som skal sikre en helhetlig utvik-
ling av gater og byrom i et område. 
Utviklingen i VPOR-arbeidet kan følges 
på PBEs saksinnsyn, saksnr 201703254. 
VPOR skal være ferdig i 2020 og skal så 
behandles politisk. 

Innspillene kommer – park,  
turvei og åpne bekker? 
Naturlig nok er det mange interessenter 
her, som grunneiere, utbyggere og bydels-
politikere. I tillegg kan den enkelte privat-
person engasjere seg og gi innspill. 
 Med utgangspunkt i et forslag fra 
MDG i samarbeid med Miljøprosjekt 
Ljanselva, har bydelsutvalget i Søndre 
Nordstrand nylig gitt innspill om at det i 
VROM skal inngå en park ved Ljanselva 
ved Hauketo. Det foreslås blant annet 
også turvei langs elva, gjenåpning av 
Prinsdalsbekken og en sikring av det åpne 
løpet til Gjersrudbekken. Bydelsutvalget 
er opptatt av å sikre viktige naturressur-
ser for allmennheten når det legges planer 
om utbygging på Hauketo. 
 Hauketo og Prinsdal Vel avga hørings-
uttalelse til utkast til kommuneplan, se 
Vellets nettsider. Vellet tok her opp for-
hold i hele dalen, ikke kun til Hauketo 
som knutepunkt.  
 
KNUT SANDAL (Som ikke kan få sagt knute-

punkt mange nok ganger!)

Det er nok mange som kunne tenke seg en utvikling av 

Hauketo: Nye løsninger for trafikk og nye boliger og butikker. 

Før en kan vedta enkeltprosjekter, trengs det en helhetlig plan 

for området. Det har tatt sin tid, men nå er planarbeidet i gang. 

Planer for utvikling 
av Hauketo
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Det bugner i fruktdiskene, både på Kiwi og hos Coop Extra. 
Frukt og grønt fra alle verdenshjørner – epler, kiwi, mango  
og kålrot. Om vi tømmer hele fruktdisken, så er sikkert kjøpman-
nen ganske snar med å hente mer fra lageret – det blir liksom  
aldri tomt!
 Så mye er det i disker og hyller at det har blitt et problem for 
oss, for altfor mye av maten ender opp i søppelcontainerne til 
slutt. Maten blir skjevfordelt – for mye her og for lite der – og vi 
bruker masse ressurser på å frakte langreist mat, og slipper ut 
CO2 på veien. 
 Selv den som har en hage kan kjenne på problemet nå om 
høsten: Vi klarer ikke å spise opp plommene før de faller ned og 
råtner i gresset. Det er nesten så det blir for mye av det gode!

Det er vanskelig å tro på under, er det mange som sier. Og at 
fem brød og to fisker kan bli mat til fem tusen, det går i hvert fall 
ikke an. Men underet i matbutikken og i hagene, det er vi så vant 
til at vi ikke stopper opp et øyeblikk. Vi blir verken slått i bakken 
eller fylt av takknemlighet over at noen små frø kan bli et helt 
epletre. Eller at vi kan velge blant åtte typer tomater i vår nær-
meste butikk. 

Det ble nok til alle i den fortellingen du nå skal få lese. Men 
hvordan er det med underet i butikken – blir det nok til alle?  
Til hele verden, til kommende generasjoner? Jesus kjente nok 

ikke til matsvinn og moderne resirkulering, men underet fra den 
gang peker mot underet i dag. Ta vare på ressursene, om det så 
bare er en liten matpakke. Og husk å dele, så alle blir mette!

Hør bare: 
«Da det led mot kveld, kom disiplene til Jesus og sa: «Send 
folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og gårdene her 
omkring for å få tak over hodet og finne noe å spise. Her er 
vi jo på et øde sted.» Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem 
mat!» «Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker», sa de, 
«hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse men-
neskene» – det var omkring fem tusen menn. Så sa han til 
disiplene: «La dem sette seg ned i grupper på femti.» De 
gjorde som han sa, og lot alle sette seg. Så tok han de fem 
brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og 
velsignet dem. Deretter brøt han dem og ga til disiplene, for 
at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. 
Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, 
tolv kurver i alt.

(Lukasevangeliet kapittel 9, vers 12-17). 
Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.  
Gjengitt med tillatelse.

TIL ETTERTANKE: KJERSTIN JENSEN

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.

Underet i matbutikken
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i Hauketo og Prinsdal 
Prinsdal idrettspark

HAUKETO
OG

PRINSDAL Lørdag 8/9 kl. 12-16

DALENS DAG
i Hauketo og Prinsdal 
Prinsdal idrettspark

Dagen da alt klaffet
– Vi skal ligge, ligge, ligge i sola å digge
ingen sky å se på himmelen noe sted
og jeg digger, digger jo deg.

Prinsdal skolekor entret scenen og fikk synge sammen med Lars 
Erik Blokkhus på Dalens dag. Et desidert høydepunkt, 
både for publikum og for barna som koret artisten, mens 
sola varmet på idrettsplassen. 40-åringen fra gruppa 
”Plumbo” appellerte med fengende rytmer, smittende 
humør, og fikk raskt kontakt med de omlag to hundre 
frammøtte. 

Værvarselet for denne lørdagen var alt annet enn 
lovende. Vera Østenheden, leder av Hauketo og 
Prinsdal Friluftsråd, hadde fulgt nøye med på 
yr.no.
 – Men jeg tok en telefon til Metero-
logisk institutt for å høre om det stemte 
at vi skulle få oppholdsvær. En hyggelig 

Korps: Korpset ledet innmarsjen 
på Dalens dag.

Kampsport: Bendik Øverby får inn et bra 
slag på Silje Therese Bolin fra Mudo Gym.

Rodeo: 
Sigmund 
på 5,5 år ga 
oksen tøff 
kamp, men 
ble kastet av 
til slutt.

Ildsjelsprisen: Hege Burud 
Skjølsvold (til h.) mottok prisen på 
vegne av faren, Tore Burud.

Ansiktsmaling: Julie Hartmark får 
et tigeransikt signert  

Sara fra Låven.

mann fortalte at regnet skulle avta og vende nordover litt før 
klokka ti. Og det slo jo til, sier hun. 

Og dermed kunne hun glad og lettet dele ut ”Ildsjelprisen” til 
Tore Burud. Prisvinneren kunne ikke stille på grunn av et syke-

husopphold, men Hege Burud Skjølsvold mottok diplom 
og en tegning av gården Burud, på vegne av faren. 

81-åringen er lokalhistoriker, han er en sentral person i 
Grønliåsens venner og har vært svært aktiv i  
orienteringsgruppa i Hauketo IF.

Ulike grupper og foreninger i Hauketo og Prinsdal var 
representert med stand og korpset spilte. Dette var 

sjette gang som Dalens dag ble arrangert. Takk til 
alle involverte!

TEKST OG FOTO: HARALD STENSDAL
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Geir Thorsnæs 
– bor i Prinsdal og er varamedlem i 
menighetsrådet i Hauketo-Prinsdal 
menighet. Han er fagansvarlig  
i Store norske leksikon innenfor 
Norges geografi og Verdens geo-
grafi der han har skrevet 2660 lek-
sikonartikler. Han har magistergrad  
i geografi med 
støttefagene 
etnologi  
(folkelivs-
gransking) og 
sosialøko nomi fra 
Universitet i Oslo.

GEIRS SIDE

Bjørnerudveien fører fra Ljabruveien vestover til 
en snuplass der buss nr. 77 (Holmlia-Hauketo-
Bjørndal) kjører innom i begge retninger. 
Snuplassen ligger mellom de to borettslagene  
Nebbejordet i nord og Rugdeberget i sør.  
En rekke næringsbygg har adresse til Bjørnerud-
veien, likeledes har Jehovas Vitner lokaler her,  
blant annet stevnehall og «Rikets Sal». 
Bjørnerudveien ble navnsatt 1983, og fikk natur-
lig nok navn etter Bjørnerud gård som lå like 
sørøst for snuplassen ved enden av veien.

I dag finnes det ikke rester etter bebyggelsen  
på Bjørnerud. Gården var inntil 1896 hus-
mannsplass under fra Bjørndal gård, men ble 
dette året et selvstendig bruk. Et tragisk minne 
fra Bjørnerud er drapene på to unge jenter på 
gården i 1876, to drap som var meget omtalt i 
samtiden, men som aldri ble oppklart, først og 
fremst som følge av slett politiarbeid.

Nebbejordet var opprinnelig navnet på et jorde 
på østre del av Hauketo gårds grunn. I 1983 ble 
det navn på en blindvei nordover fra snuplas-
sen i enden av Bjørnerudveien. Nebbejordet ble 
også navn på borettslaget som ble bygget her 
på denne tiden siden alle boligene i dette fikk 
adresse til veien Nebbejordet. Om kjøreadkom-
sten til borettslaget er fra sør, går svært mye av 
gang- og sykkeltrafikken via gangveien nordover 
til Øvre Prinsdals vei og Hauketo stasjon.

Veiene rundt  
Hauketo-Prinsdal

Sørover fra snuplassen i enden av Bjørnerud-
veien fører veien Rugdeberget, også den en 
blindvei. Denne veien ble navnsatt samtidig som 
Nebbejordet, i 1983. På samme måten som på 
Nebbejordet hører alle boligene med adresse til 
veien Rugdeberget til Rugdeberget borettslag. 
De to borettslagene ble bygget omtrent samti-
dig, og de har begge hentet sine navn fra lokali-
teter på Hauketo gårds grunn. Rugdeberget har 
fått sitt navn etter en gammel rugdepost som lå 
på en bergknaus i området; rugden er navnet på 
en vadefugl. 

Denne gang skal vi se nærmere på tre veier som ligger lengst 
nordøst i menigheten, og som ikke har vært omtalt tidligere i 
denne spalten: Bjørnerudveien, Nebbejordet og Rugdeberget. 
De er alle navn med en lokal opprinnelse med grunnlag i den 
tidligere jordbruksdriften i området. Mens Bjørnerudveien 
ligger på tidligere Bjørnerud gårds grunn, ligger Nebbejordet 
og Rugdeberget begge på Hauketo gårds grunn. 
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Bebyggelsen lengst sør i Rugdeberget borettslag.

Inngangen til Nebbejordet borettslag sett fra 
snuplassen øverst i Bjørnerudveien.

I bakgrunnen ser vi snuplassen øverst i Bjørnerudveien, i forgrunnen buss nr. 77 som nettopp 
har rundet snuplassen.

Oversiktstavle med virksomhetene som har tilhold på sørsiden av Bjørnerudveien. Den viser er 
høyst variert blanding av aktiviteter.

Krysset Bjørnerudveien/Ljabruveien. Ljabruveien ses i bakgrunnen. Fra krysset fører 
Bjørnerudveien opp til snuplassen mellom Nebbejordet og Rugdeberget.

Utsikten mot Bunnefjorden fra det høyeste punk-
tet på Rugdeberget borettslags område.
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Det kjennes ikke som det  
var lenge siden konfirmant-
innskrivingen i november  
i fjor. Men med Deeper- 
undervisning annenhver 
torsdag, Sjibbolet-øvelser, 
Tempel-program, Hvilepuls, 
Bjorlileir og mye, mye mer,  
så går tiden fort.

Konfirmantleiren på Tjellholmen i sommer 
ble et klart høydepunkt. Her hadde alle 
konfirmantene og medarbeiderne sjan-
sen til å bli bedre kjent med hverandre, 

2   18KONFIRMANTTIDEN

snakke om Gud og verden, få intensiv 
Deeper-undervisning, og fullt program 
med masse gøy i alle dagens happenings. 
Dessuten ble det tid til å kose seg i sola, 
bade fra kaien og til å spille volleyball. 
Tiden bare suste avsted. 

Nå har den store konfirmasjonsdagen i 
Hauketo-Prinsdal og Holmlia kirke vært, 
med festlige konfirmasjonsgudstjenester i 
hvite kapper slik bildet viser – og forhå-
pentlig mange gode ord og mye hygge 
rundt om i de ulike hjem. 

Vi ønsker alle konfirmanter det beste 
videre i livet! 

TEKST: SARAH KREBS  

FOTO: NORDSTRANDFOTOGRAFENE
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«O store Gud» 
MIN FAVORITTSALME:

Salmen «O store Gud, når jeg i undring aner hva du skapt i verden ved ditt ord» 
har en helt spesiell historie. Den ble skrevet av Carl Boberg (1859-1940) i 1885. 
Han var svensk salmedikter, redaktør, politiker og forkynner. På vei hjem fra en 
kveldsgudstjeneste opplevde han en plutselig og voldsom storm med torden. Den 
stilnet raskt, solen brøt fram og regnbuen viste seg. Den store forandringen og det 
betagende landskapet inspirerte 26 åringen til å skrive et dikt om Guds storhet og 
omsorg under alle livets omstendigheter. 

I 1891 ble diktet knyttet til den svenske folkemelodien som har fulgt salmen videre. 
Den hadde ni vers. Versene som beskriver hendelsen som inspirerte Boberg, er 
ikke i den norske versjonen. I 1907 ble salmen oversatt til tysk i Estland. Denne 
versjonen ble utgangspunktet for oversettelse til russisk i 1912. Den første engel-
ske oversettelsen kom i 1925. Den mest kjente engelske oversettelsen, «How Great 
Thou art», ble skrevet av metodistmisjonæren S.K. Hine i 1949 og var basert på 
den russiske versjonen. 

Den fikk en stor utbredelse ikke minst gjennom Billy Grahams evangeliserings-
korstog verden over. En rekke verdenskjente sangere har sunget salmen. Det var 
denne oversettelsen som dannet grunnlaget for den norske oversettelsen av baptist-
presten Knut Josef Andersen i 1956. Salmen er oversatt til godt over 20 språk! Den 
har altså vært på en lang evangeliseringsvandring. Gud må ha styrt dette!

Salmen er en lovsang til Gud om hans storhet som skaper og opprettholder, som 
ledsager gjennom livet, som frelser ved Kristi soning for verdens synd og som full-
ender. Salmen innledes med en ærbødig undring over storheten og det betagende 
i skaperverket med alt liv. Dette fører til uforbeholden hyldest og tilbedelse av Gud 
fra vårt innerste: «Da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud!».  

Det andre verset viser til Bibelens vitnesbyrd om Guds trofaste nærvær og omsorg 
i «livets strid». Gud er der og ser oss. Igjen bryter lovsangen ut! I det tredje verset 
hylles Kristus for hans verk fullført «for å frelse hver en sjel». Igjen veller lovsan-
gen fram. Det fjerde verset handler om vårt evige håp, når «tidens slør må falle og 
troens mål er nådd». Det skaper forventning og lovsangens avslutning blir «Takk 
store Gud, takk, store Gud!». Det er befriende å la salmen få vise oss det vi har i 
Gud, vår Herre og frelser, og la den føre oss til lovsang og tilbedelse!

Jeg utfordrer med dette Ingfrid Garder Lillerud til å gi oss sin favorittsalme i den 
neste utgaven av «Kongeveien».

O, STORE GUD, NÅR 
JEG I UNDRING ANER 
Norsk salmebok nr 284

TEKST: CARL GUSTAV BOBERG 1855
OVERSATT: KNUT J. ANDERSEN 1956
MELODI: SVENSK FOLKETONE 

O store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord,
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!:/

2. Når jeg i Skriften ser du mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!:/

3. Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!:/

4. Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne.
/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk, store Gud, takk store Gud!:/

Jan-Bjørn Osnes 
Lege; arbeidet ved Det medisinske  
fakultet, Universitetet i Oslo, med  
forskning og undervisning. 
Fagområde: legemidler (farmako-
logi). Bodd i Prinsdal i snart 50 år. 
Engasjert og deltatt i ulike deler av 
menighetsarbeidet.

norsk  
salmebok 2013

KONFIRMANTTIDEN
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Hvor passerer det flest busser på en time? 
Dette er kun en artig observasjon i som-
mervarmen en augustfredag i 2018.  
Sted: Lyskrysset ved Prinsdal Senter 
(Velhuset). (Ikke Prinsdalen som en nær- 
liggende restaurant kaller stedet vårt): 

De seksten bussene passerte lyskrysset slik: 
(på 1 time) 
Mot Hauketo: 13,25 - 13,38 - 13,45  
- 13,53 - 13,55 - 14,05 - 14,15 - 14,26. 
Mot Kolbotn: 13,25 - 13,29 - 13,37  
- 13,48 -13,56 - 13,58 - 14,08 - 14,16. 
Jeg kan huske at det var en buss i timen 
hver vei i en svunnen fortid.

DET LOKALHISTORISKE HJØRNET av Tore Burud

MINIDIKT OM SOMMEREN I PRINSDAL 2018: 
Tjueåtte grader, og sol som går ned bak åsen i vest. 
For de som elsker varmen er dette som en fest.
Men vi som er rundt åtti har ikke kropp til slikt,
det har liksom vart for lenge – så jeg skriver ned et dikt. 
En vakker sommerfugl som nesten er helt hvit 
– den elsker Lobelia og svinser hit og dit. 
Oh, heldigvis – der gikk sola ned,  
og den lille hvite vingen likeså. 
Du trenger ikke store gleder – det klarer seg med små. 
En veranda er et sted å riktig trives på! 

TORE BURUD

Undertegnede 
og Segen på 
«Solkollen» i 

juni 2000.

Her er det 
lenge før det 
ble lyskryss 
og 16 busser 
i timen. 
(1938)

Kretshopprenn i 
Prinsdalsbakken i 1957.

Slik så det ut på Mortensrud-
Loftsrudsområdet vinteren 1985  
– fotografert fra den ene REO-pipa.

Høyås ved Kongeveien i januar 1986.

Kongeveien skadet av 
flom 19 oktober 1987. 
Sigvald Vedde beskuer 
det hele med undring.

Reinsdyr og jule-
nisse foran OP. 
Singstad AS i 
desember 1993.
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Kanskje var det første 
gang i historien at Hauketo-
Prinsdal dro på menighets-
weekend, og i hvert fall var 
det en veldig fornøyd gjeng 
som la avgårde til Lunde 
leirsted i september. 

40 deltakere, med smått og stort, bidro til 
et utrolig trivelig døgn. Det ble mye allsang, 
mye ballspill, tang-og-tare-selfier, afrikansk 
dans, tacomiddag og bading. At vi skulle få 
ordentlig sommersol i september hadde vi 
ikke turt å håpe på, og det ble til og med 
ganske levelige badetemperaturer! De voksne 
fikk endelig sove i køyeseng, og barna spilte 
brettspill til langt på natt. Det er nok ingen 
tvil om at vi vil gjenta suksessen et seinere år 
– så om du ikke fikk vært med, kan vi love at 
det kommer nye anledninger! 

TEKST KJERSTIN JENSEN

Endelig ble det 
 menighetsweekend!
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arbeid med Holmlia menighetsråd for å utvide dirigent-stillingen 
til ungdomsmedarbeider i 20% stilling for Sjibbolet. Stillingen ble 
utlyst i sommer og vi har etter intervjurunden tilbudt Nora Marie 
Lia stillingen og hun har takket ja. 
 Nora Marie er 20 år, oppvokst i Larvik og tar nå master i grunn-
skoleutdanning i Oslo. Hun har mange års erfaring med kor, bar-
negospel og Ten Sing. Hun har lederkurs for ungdom, i tillegg til 
ettårig ledertreningsprogram i Ten Sing Norway.
 Vi gleder oss til å bli kjent med Nora Marie, hun er allere-
de i gang og var med koret på konfirmasjonsgudstjenestene nå i 
september. 

SMÅNYTT

TV-Aksjonen  
21. oktober: 
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens 
Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon 
skal vi skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn. Pengene som 
samles inn skal skape 700.000 møter 
mellom mennesker.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. 
Forskjeller som ikke først og fremst handler 
om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra 
eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.
 Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng 
å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. 
Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger 
for hele befolkningen.
 Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape 
møter som kan redder liv. Ved å åpne dører og legge til rette for 

Nye ansatte i kirken
 
I høst har vi gleden av å presentere to nye ansatte  
i Hauketo-Prinsdal kirke. 

Kateketstillingen ble lyst ut i våres og like før sommerferien ble 
Eivind Hildre Spilling tilbudt stillingen og takket ja. 
 Eivind er 35 år og har nylig flyttet til Holmlia. Han er utdannet 
kateket og har mange års erfaring med barne- og ungdomsarbeid 
i Ski og Kråkstad hvor han har hatt en stilling som menighetspe-
dagog i 3 år. Før det jobbet han i Grønland og Gamlebyen med 
varierte oppgaver innen trosopplæring for barn- og ungdom. 
 Eivind gleder seg til å starte i ny jobb og fikk en forsmak av 
menigheten da han ble med oss på menighetsweekend 1-2. sep-
tember. Han blir presentert i gudstjenesten søndag 21. oktober, 
da vi også skal dele ut 4-årsboken og ha høsttakkefest. 

Sjibbolet Ten Sing har over 40 års historie i Hauketo-Prinsdal. 
Før sommeren vedtok menighetsrådet å inngå økonomisk sam-

Hauketo-Prinsdal 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.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

LOKALER TIL LEIE

at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere 
enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, 
et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere 
får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

BLI MED PÅ VERDENS STØRSTE DUGNAD! 
BLI BØSSEBÆRER, RING 02025 ELLER GÅ INN PÅ BLIMED.NO

Hei, vil du være med vil gi ungdommene et trygt sted å være og mulighe-
ten for å slappe av? MasterChef er en initiativ for å gi ungdommene det 
de trenger: MAT. Annenhver torsdag samles vi kl 20 for å spise sammen 
og oppleve det gode felleskapet i HåPe (Ungdomsarbeid i Holmlia og 

Hauketo-Prinsdal menighet). Derfor trenger vi deg for å ordne det prak-
tiske på kjøkkenet som matservering, oppvask og en kopp kafe for deg 

mellom kl 18.30-21.00. Interessert? Kontakt kirkekontoret, tlf 22 62 98 50.
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HYGGETREFFET  
i Hauketo-Prinsdal Kirke
Den andre tirsdagen i måneden er det hyggetreff i menighets-
salen, 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 på disse datoene:

9. oktober 
Per Otto Sitre forteller fra prosjektene han støtter i Romania. 
Allsang og loddsalg. Ta gjerne med en premie.

13. november 
Bursdagsfest for de som fyller runde år (75-95) mellom august 
og desember. Per Anders Nordengen kåserer om «Å eldes med 
begeistring». Påmelding for jubilanter til diakon Susanne  
tlf 408 14 154 eller mail sd272@kirken.no. Ikke loddsalg.

11. desember 
Grøtfest med mandel i grøten. Sokneprest Kjerstin Jensen 
kommer. Allsang og loddsalg. Ta gjerne med en premie.

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

Smaken av jul
Hold av dagen – lørdag 24. november blir det julemesse i 
Hauketo-Prinsdal kirke kl 11-15!

Smaken av jul byr på mat- og håndarbeidsmarked, under-
holdning ved HP Kluzz, juleverksted for barn og en inn-
holdsrik kafé. 

Hvis du vil være med og lage ting eller smat som kan selges, 
ta kontakt med diakon Susanne på tlf 408 14 154.

Ambulansestasjonen som ble etablert i Prinsdal under KIWI 
i 2006, er en avdeling av Ambulansetjenesten Oslo Sør og 
Nordre og Søndre Follo. Disse avdelingene foreslås nå flyt-
tet og samlokaliseres i Nygårdskrysset sør for Ski. Dette kom 
overraskende på mange, også for ambulanse-personalet i 
ambulansestasjonen i Prinsdal.

Spørsmålet er: hva blir konsekvensene for ambulansetjenes-
ten i Oslo Sør? Dette vil medføre betraktelig dårligere ambu-
lansetjeneste for Oslo Syd og for Oppegård Nord. Stasjonen 
i Prinsdal ble opprettet for drøye 12 år siden på grunn av for 
lang kjøretid fra Storgata. Kjøretiden til sentrale områder i 
Oslo blir lengre ved flytting til Nygårdskrysset.

Per Julsvik har gjort en beregning som viser responstiden til 
steder i Oslo syd en søndag morgen med lite trafikk:

Utrykningssted Prinsdal Storgata Nygårdskrysset
Hauketo 3 min 9 min 20 min
Mortensrud 6 min 14 min 20 min
Holmlia 5 min 17 min 20 min
Skullerudkrysset 9 min 13 min 21 min
Klemetsrud 6 min 15 min 18 min
Hvervenbukta 5 min 15 min 19 min
Sæter 6 min 13 min 23 min
Bjørndal 7 min 18 min 21 min
Kolbotn 7 min 20 min 21 min

Ambulansestasjonen i Prinsdal flyttes!
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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 Kongeveien    18



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 

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!   

LEIE AV PRINSDAL 
VELHUS til møter, kurs,  
kulturaktiviteter og selskap.

Det er ledige ukedager til møter, kurs og kul-

turaktiviteter våren 2018. Det er ledige week-

ender fram til sommeren. Velhuset er stengt i 

påskeferien uke 13. Velforeningens medlem-

mer, lokale foreninger og beboere i Hauketo/

Prinsdal-område Prioriteres for utleie. 

Forespørsel om reservasjon sendes på SMS 

til 965 01 010. Husk å oppgi navn, adresse og 

dato for ønsket leie og du kontaktes. Anonyme 

henvendelser besvares ikke. 
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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. Datoene for resten 
av høsten er 25. september, 30. okto-
ber og 27. november. Har du spørsmål? 
Kontakt kirkekontoret, tlf 22 62 98 50.

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.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

HPsporty
Siste skudd på stammen i barne- og familiearbeidet, er 
HPsporty, som ledes av Karianne Stokke Gjerstad. Vi møtes 
utenfor kirka kl. 17-18, og så er det lek og trening der barn og 
voksne er sammen. Å leke «boksen går» eller spille fotball, er 
jo kjempefin trening i tillegg til at det er gøy å leke. HPsporty 
er et nytt konsept fra KFUK-KFUM, med mottoet «Lek deg 
sprek med familie og venner!» På første HPsporty-samling i 
august var det 24 små og store som var i aktivitet sammen. 
Denne høsten blir det dermed noe som skjer i kirka hver 
eneste tirsdag – enten det er pastamesse, familiegruppa HP-
kluzz eller HPsporty. Og det er plass til flere, så det er bare å 
møte opp – hjertelig velkommen!

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

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:  
9. oktober, 13. november og 11. desember

PROGRAM VIDERE - HØSTEN 2018:
 

Tirs 9.10 Samling i kirken kl. 17.15. Felles middag.

Tirs 16.10 Samling i kirken (generalprøve) kl. 17.15.  
 Felles middag.

Søn 21.10 Opptre på gudstjeneste kl. 11.00.

Tirs 23.10 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 –18.00.

Tirs 30.10 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

Tirs 13.11 Samling i kirken kl. 17.15. Felles middag.

Lør 24.11 Opptre på «Smaken av jul» i kirken.

Tirs 27.11 Pastamesse kl. 17.00 Felles middag.

Tirs 4.12 Adventstur i skogen. Avgang fra Burud gård.  
 Ta med risengrøt.

Man 24.12 Opptre på julegudstjeneste kl. 14.00.

HP KLUZZ
Høst 2018

Tirs 14.8 Samling i skogen. Avgang fra Burud gård kl. 17.15. Ta med mat.

Tirs 21.8 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 – 18.00.

Tirs 28.8 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

1. – 2.9 Tur til Lunde leirsted.

Tirs 4.9 HP Sporty utenfor kirken kl. 17.00 – 18.00.

Tirs 18.9 Samling i skogen. Avgang Burud gård kl. 17.15. Ta med grillmat.

Tirs 25.9 Pastamesse kl. 17.00. Felles middag.

Tirs 9.10 Samling i kirken kl. 17.15. Felles middag.
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Utdeling av 4-årsbok
Velkommen til Hauketo-Prinsdal kirke for å få 4-årsbok!  
Alle som fyller 4 år i år inviteres spesielt til en samling med 
familiegruppa HPkluzz tirsdag 9. oktober kl. 17.15 (middag er 
inkludert) og bokutdeling på høsttakkefesten søndag 21. okto-
ber kl. 11. Send påmelding til Kjerstin Jensen kj395@kirken.no

Ska in!

Det blir vakker, storslagen og dramatisk musikk på 
årets store allehelgenskonsert i Holmlia kirke.

Vakkert
–  Requiem av Gabriel Fauré er noe av det vakreste som er 

skrevet for kor og orkester, mener dirigent Hans Olav Baden. 

Han har jobbet med forberedelser til konserten i et år nå, og er 
tydelig full av forventning til å få lede sangere og musikere denne 
allehelgenskvelden. 

–  Musikken er svært melodiøs og taler umiddelbart til lytteren, 
fortsetter han. Samtidig er det mye dramatikk, med harmo-
niske og dynamiske forløp som skaper stor musikalsk kraft. 

Mange aktører
Prinsdal Sangeri har lange tradisjoner med å holde konserter i 
Hauketo-Prinsdal kirke på allehelgensdag. Denne gangen flytter 

de til nabokirka på Holmlia for å markere 25 årsjubileet der.  
De har med seg flere prosjektsangere fra Holmlia, og koret vil 
telle nærmere 90 sangere. De har fått med seg dyktige solister, 
og orkesteret består av profesjonelle musikere fra øverste hylle. 
Oslo Strings, som frekventerer de store konsertscenene i hele 
Europa, utgjør grunnstammen. 

I tillegg til Faures Requiem vil kor og orkester fremføre vakre 
perler av bla. Mozart, Rutter og Bach. 

Allehelgenskonsert
Faures Requiem, samt verker av Mozart, Rutter og Bach.
Holmlia kirke
4.november kl. 19:00
Bill. Kr 250,-/150,- ved inngangen

KRAFTFULLT REQUIEM

Lørdag 
13. okt 

Går du i 7. eller 8. klasse?  
Bli med på «Pilegrim» lørdag 
13. oktober! Du får bli med 
tilbake til middelalderen, til en 
spennende utendørs opplevelse 
i Grønliåsen. Mer info kommer 
i posten, for spørsmål kontakt 
Kjerstin på kj395@kirken.no
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FOR BARN
BARNAS 5-MINUTTER
I gudstjenesten kl 11, som ikke er fami-
liegudstjeneste, vil det være «Barnas 
5-minut 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 Hauketo-Prinsdal 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@
kfuk-kfum.no). 

HP-TWEENS
Samlinger for barn 10 – 11 år (5. – 6. 
klasse) i Hauketo-Prinsdal kirke annen-
hver onsdag kl 14.30-16.30. 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 Hauketo-Prinsdal 
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 20.30-21.00  
i kirke rommet. 

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
Styreleder: Tone Eikrem Nyvold,  
tone.eikrem.nyvold@orkla.no

HYGGETREFF
I Hauketo-Prinsdal 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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SEPTEMBER
Søndag 23. september kl. 19.30: 
Kveldsmesse med saksofon og perkusjon

Tirsdag 25. september kl. 17: Pastamesse

Søndag 30. september kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke 

OKTOBER
Søndag 7. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd

Søndag 14. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd

Søndag 21. oktober kl. 11: Høsttakkefest 
for små og store. Familiegruppa HPkluzz 
deltar. Innsettelse av ny kateket.

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

Søndag 28. oktober kl. 11: Blues- og bøn-
nedags-gudstjeneste med Prinsdal Sangeri

Tirsdag 30. oktober kl. 17: Pastamesse

NOVEMBER
Søndag 4. november kl. 11: 
Allehelgens-gudstjeneste

Søndag 11. november kl. 11: 
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 18. november kl. 11:  
Keltisk messe med Prinsdal Sangeri

Søndag 25. november kl. 19.30: 
Kveldsmesse

Tirsdag 27. november kl. 17: Pastamesse

LIVSHJULET
DÅP
27.05.2018 Olav Asbjørnsen-Tandrevold

17.06.2018 Gabriel Wiborg Van Wijk

24.06.2018 Magda Elea Øien-Losnegård

VIELSER
18.08.2018 Lisa Chatur  
 og Eivind Andre Vestby

08.09.2018 Nina Meyer-Hansen  
 og Lars Fredrik Ødbehr

GRAVFERD
Asle Wilfred Andresen 10.07.2018

Tore Inge Dønhaug 03.07.2018

Elsa Irene Ottesen 27.06.2018

Bjørg Strønnæs 25.05.2018

23. september  Kjerstin Jensen   
 (Familiedag)

30. september  Gunnar Kagge

7. oktober   Lasse Heimdal

14. oktober  Tore Laugerud

21. oktober  Erling Pettersen

28. oktober  Eivind Arnevåg

4. november  Anne Austad

11.november  Sunniva Gylver

18. november  Finn Folke Torp

25. november  Tor B Jørgensen

2. desember  Lasse Heimdal

9. desember  Pål Erling Torkildsen

16. desember  Morten Holmqvist

 

Alle gudstjenestene begynner kl 12,  
unntatt adventsgudstjenesten.

Kaféteria åpen 11-14, stengt under 
gudstjenesten.

SPORTS- 
GUDSTJENESTER 
I ØSTMARKS KAPELLET

LIVSHJULET
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samt verker av Mozart,  

Rutter, Bach m.fl. 

Bill. Kr. 250,-/150,-  

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

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
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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

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 APOTEK
Nedre Prinsdals vei 70-72, 1263 Oslo
Åpningstider: man-fre 09-17, lør 09-14
Tlf. 22 75 02 00 • faks 22 75 02 01
E-post: prinsdal@dittapotek.no

 

Denne kupongen gir deg

ved kjøp av ett valgfritt produkt*
*Tilbudet gjelder ved levering av kupong, kun hos Prinsdal Apotek,
og ikke varer på resept, legemidler,  eller allerede rabatterte produkter. 
Kupongen er gyldig til tom 31. 10. 2018.

40% rabatt*
VERDI-
KUPONG

-40%
På ett valgfritt

produkt*

Vi gir deg

Velkommen til
Prinsdal Apotek!

PRINSDAL APOTEK
Nedre Prinsdals vei 70-72, 1263 Oslo
Åpningstider: man-fre 09-18, lør 10-16
Tlf. 22 75 02 00 • faks 22 75 02 01
E-post: prinsdal@dittapotek.no
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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

Prinsdal  
Lille Klippotek

Nedre Prinsdalsvei 81 

tlf. 997 77 218

Åpent:

tirsdag, onsdag og  
fredag kl 11-17

Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

Timebestilling:  22 62 22 60
Nedre Prinsdals vei 81, 1263 Oslo
(Prinsdals torv i velhuset ved Kiwi)
E-post: fotklinikken@vigtor.no 

Vigdis Rosenberg
AUTORISERT  

FOTTERAPEUT
med 30 års erfaring

Hel time  
kr 560,-
GAVEKORT
VOKSING

Kongeveien    25



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
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Jeg har tillatt meg under å gjengi en tekst som er skrevet 
av en god venn av meg. Den vil jeg dele med dere.

Det er fort gjort å sette likhetstegn mellom å være snill 

og å være god. Det handler om en vilje til å gjøre godt 

omsatt i handlinger. Det krever ofte mot, integritet og 

god vurderingsevne. Derfor kan det være en kunst å 

være snill. Å være både god og snill, kan også være å 

si nei. Ofte er dette vanskelig å forstå, men tenk etter 

– et ja er et ja og et nei er et nei. Begge deler kan 

være "snilt". Men godhet er gratis. 

Så oppfordringen blir – vær snill og god inn i høsten vi 
nå møter!

Ellers er det en stor glede for redaktøren å gratulere Tore 
Burud som på Dalens Dag ble tildelt "Ildsjelprisen" for 
2018. En velfortjent pris til en som også har vært en  
trofast medarbeider i Kongeveien i mange år.

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

> GODT Å TRO PÅ  
EN SOM ER STØRRE 
ENN MEG SELV

Helge Fjeldstad (62) vokste opp på Ljan, og etter gym-
naset på Nordstrand, tok han lærerhøyskolen med 3 år i 
Halden og ett år i Bergen. Han er gift med Anne, har fire 
barn og 8 barnebarn og han og Anne har bodd i Prinsdal i 
mange år. Helge har vært gutteleder i Prinsdal skolekorps, 
fotballtrener i HIF og er aktiv i Hauketo-Prinsdal menighet. 
For tiden sitter han i Menighetsrådet i menigheten.

Helge Fjeldstad jobbet som lærer på Lindeberg skole og trivdes, men 
etter 30 år i skolen trengte han noe nytt. Da det åpnet seg en mulig-
het i Wang begravelsesbyrå, begynte han der og har aldri angret. 
Men han savner fremdeles elevene...! 

– Hva betyr troen for deg?
– Noen ganger føler jeg at livet er noen nummer for stort. Da betyr 
det mye for meg i det daglige å tro på en som er større enn meg selv. 
I møte med hverdagens små og store hendelser, og kanskje særlig 
i jobben der jeg stadig minnes på livets slutt, blir troen på Jesus og 
livet etter døden viktig for meg. Det gjør livet trygt og samtidig kjen-
nes det godt å tro og erfare at Jesus tåler både min takk og min klage, 
smiler Helge.

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg vokste opp i en kristen familie i et miljø av tro på en leven-
de Gud. Far var emissær – en som reiste rundt og talte i møter for 
Santalmisjonen, forklarer Helge, og jeg var ofte med. Mor og far 
var dessuten aktive i Ljan menighet og det ble mange gudstjenes-
ter i oppveksten. Men jeg vokste til egne valg, forsetter han. Jeg ble 
med i ungdomsarbeidet i Nordstrand menighet og fikk mange kristne 
venner. Etter hvert søkte jeg også til bevegelsen Guds Fred som holdt 
møter i Trefoldighetskirken i Oslo. En kirke full av folk, møte med 
gospelmusikken, taler som traff og samtalene etterpå, gjorde at jeg i 
den tiden tok et bevisst valg for Jesus.

– En troserfaring du vil dele?
– Jeg har hatt mange slags oppgaver på fritiden og vært med og er 
med i ulike grupper og sammenhenger. Men de siste årene har jeg 
også blitt med i en bønnegruppe der vi snakker sant om livet ved å 
dele både gode, vonde og vanskelige ting med hverandre. Etterpå ber 
vi til Gud i Jesu navn for noe av det vi har delt og saker som har med 
verden rundt oss å gjøre. Å snakke sant om troen og livet opplever 
jeg både trostyrkende og livgivende. Når jeg drar hjem fra bønne-
gruppen, er jeg fylt av takknemlighet og fred. – Derfor, å være med i 
noe sånt, tror jeg er viktig for alle, avslutter Helge Fjeldstad.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

SNILL OG GOD

HVA  
TROEN  
BETYR 
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 Langs 

Kongeveien

September er konfirmasjonsmåneden her 
i Hauketo – Prinsdalen og Holmlia. Hvert år, 
nytt kull unge mennesker som velger å bli 
kjent med kirken i nærområdet og være 
med på aktivitetene som tilbys. 

Kirken inviterer alle, og veldig mange ulike personligheter finner 
veien inn kirkedøren. Det flotte rundt ungdomsarbeidet er at alle, 
absolutt alle inkluderes. Jeg har snakket med så mange foresatte 
som er så utrolig takknemlig for at deres barn endelig fant et sted 
der de ble godtatt som den de er. Alle er viktige, alle kan bidra 
med noe. 

Ungdommene lærer å være sammen på tross av forskjeller og ulikt 
utgangspunkt i livet. Veldig mange trives så godt med miljøet de 
lærer å kjenne i konfirmasjonstiden at det er mange som velger å 
være med videre etter konfirmasjonstiden på lederkurs, og når 40 
miniledere velger å være med på sommerleiren for konfirmantene, 

Høyt under taket der 
ungdommene samles

BENTE AIMEE BORREN
– lærer på Hauketo skole
– bodd i bydel Søndre Nordstrand  
siden 2000

taler det sitt tydelige språk. Ungdommene trives i miljøet, de vil 
være sammen, gjøre ting sammen og de blir gode forbilder for 
oss voksne rundt det å bidra for at et miljø kan bli godt, sterkt og 
levende. De unge viser vei ved å gjøre ting sammen på tvers av 
vennegrupper og grupperinger. De velger å gi av sin tid, torsdager 
blir hellige, og vi kan lære av dem at alle uansett, kan bidra til å 
være med på å skape et fellesskap. 

Inkludering og at det er et rom for alle i en kirke, er slik det  
burde være, og det fantastiske jeg prøver å fortelle alle lesere av  
Kongeveien om, er at det finnes ungdommer i vårt nærmiljø som i 
praksis inkluderer og tolererer hverandre slik de er. Så avslutter jeg 
med de ordene de unge sier til hverandre hver torsdag før de skal 
gå fra hverandre: «Du er verdifull.»

Bare må si noe om ungdoms-
arbeidet i Hauketo – Prinsdal 

og Holmlia menigheter før jeg 
takker for meg i Kongeveien:


