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> Vi har møtt 
årets ildsjel 
i Dalen

> Valget:  
Slik stemte 
Hauketo og 
Prinsdal
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Denne høsten gleder vi oss alle til å feire 20-årsjubileum for Hauketo-Prinsdal 
kirke. 20 år er ikke all verdens til jubileum – andre kirker kan skilte med en mye 
lengre historie – men det er likevel verdt en real feiring. Og jammen skal vi feire 
med ei hel jubileumsuke! Så hva er det vi feirer når det er jubileum? Vi feirer et 
praktisk og mangfoldig bygg. Vi feirer et lunt og godt kirkerom. Men aller mest 
feirer vi menneskene. Alle enkeltpersonene som har ledd og grått, bedt sine 
bønner og sunget sine salmer. Vi feirer alle som i dag tar kirken i bruk, alle som 
preger den i 2015!

Denne jubileumshøsten skal vi mimre og høre historier fra kirkebrann og  
kirkebygging. Men vi skal også feire det kirkelige arbeidet som fins her akkurat 
nå – feire og være takknemlige! Et sitat som har vært mye brukt i kirkelig reform-
arbeid den seinere tiden, er dette: «Take a long, loving look at reality!» Vi skal 
ta et langt, kjærlig blikk på realiteten. På den mangfoldige menigheten. På alle 
deltakere og bidragsytere. På dem vi er enige med. På dem vi ikke tåler så godt. 
På det vi får til, og det vi aldri rekker. A long, loving look. Det vil jeg oppfordre 
til denne høsten. 

Iblant ønsker vi oss flere deltakere, flere medarbeidere, mer penger, flere  
ressurser. Men vi har mye å være takknemlige for! Denne jubileumshøsten skal 
vi rose hverandre, glede oss over fine folk, sette pris på kirken, støtte hverandre. 
Det er ikke bildene fra 1995 som er hovedsaken i jubileet, hovedsaken er at  
akkurat du kommer inn døra i 2015 og får høre: «Så fint å se deg!»  

VELKOMMEN TIL FESTDAGER I KIRKEN! 

 
Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Det er vi 
som er her!
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VI FOLDER VÅRE HENDER SMÅ
VI BER TIL GUD

• Aktivitetsdagen i Prinsdal
• En god by å bo i
• Hauketo-Prinsdal kirke gjennom 20 år
• Flyktninger over hele Europa 

VI TAKKER GUD
• Konfirmanter og ungdomsledere i menigheten 
• Det nyvalgte bydelsutvalget, bystyret og menighetsrådet
• Kirkens 20-årsjubileum
• At flere vil velge å døpe barna sine   
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INTERVJU 

>

Det er lett å ty til klassiske tabloide 
ordspill når man skal omtale en av da-
lens mest kjente profiler. Men overskrif-
ten rommer flere tolkninger. Og de er 
like dekkende alle sammen. For Einar 
Bakke har satt mange spor etter seg i 
menneskehjerter – både som revisor, 
ildsjel og ektemann.

Med utallige bløtkaker
– Dette er den andre siden av meg, sier Einar Bakke mens han 
kommer tuslende ut fra kjøkkenet med et lite smil og en stor 
bløtkake. Så stopper han på terskelen til stua og nærmest venter 
på det uunngåelige spørsmålet: – Hva?  
 – Dette er den andre siden av meg, gjentar han – og smiler  
enda bredere. Baking lærte han av seg selv. Den kunsten har 
menigheten og andre foreninger i dalen fått smake på jevnlig. Og 
Kongeveien kan bekrefte at Einar er en nesten like god konditor 

Bakkekontakt

På Aktivitetsdagen i Prinsdal  
lørdag 5. september ble Einar 
Bakke tildelt Ildsjelprisen 2015  
i Hauketo og Prinsdal. Prisen er  
innstiftet av Fritidsrådet og  
Einar fikk den for sin langvarige  
tjeneste for enkeltmennesker og 
for innsatsen i det frivillige arbeid  
i Dalen vår. Oppnevnelsen ble  
møtt med stor applaus.

EINAR BAKKE 
– Årets ildsjel 
I HAUKETO OG PRINSDAL

som revisor. Og at han ikke teller jordbær. 
 Det er absolutt ingen tegn til verken Jekyll eller Hyde hos 
mannen med sensommer i luggen, fersk blomsterjord på skjorte-
ermet og en nylig feiret 86-årsdag. Men som den veloppdragne 
karen han er, utdyper han før vi rekker å gjenta spørsmålet. Einar 
snakker om jobben som revisor. 

Revisor på sin hals
Uten å skryte. Men likevel litt stolt. At han ble best av 60 elever 
hos Otto Treider en gang i tiden, og at han praktiserer fortsatt. 
Det er mest for å holde hjernen i funksjon. Det har ikke skjedd så 
store endringer i dette yrket egentlig. Bare litt i lover og regler og 
sånt, sier Einar.
 Og det er her han kommer til poenget som har hengt i lufta 
en stund sammen med duften av nykokt kaffe: For når Einar 
Bakke synker ned i bilagsbunken og henter fram mursteinen av 
en kalkulator, da er det ingen bønn for dem som har urent mel 
i lommeboka. Da hjelper det verken å være trofast kirkegjenger 
eller nær nabo.

Ikke alt er like enkelt
– Jeg er en beinhard revisor, forsikrer Einar. Han og regne- 
maskinen deler hemmeligheter både om de minste fille- 
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og med dekke et underskudd på 60.000 kroner av egen lomme. 
Heldigvis fikk han det gradvis tilbakebetalt. Både på Velet og i 
kirken har han hatt ansvar for revisjon og regnskap. Alt og alltid 
på ideell basis. 

Lang fartstid i Prinsdal
Og så lurer du kanskje på når og hvordan han kom seg til Prins-
dal? I 1948 kjøpte foreldrene hans en tomt her. Da bodde de på 
et småbruk i Skotbu, med to hester, to melkekuer og et tjuetalls 
sauer. Einar begynte å rydde den nye tomta i Sponstuveien 13.  
 – Jeg støpte gulv og murte opp vegger av leca til både første 
og andre etasje. Da jeg skulle støpe det øverste laget, ble det 
frost om natten. Alt ble bare is. Det tinte ikke før til våren, sier 
Einar og smiler.
 I 1950 flyttet han og Jorun inn. Familien ble utvidet med tre 
barn, og senere seks barnebarn - før han og Jorun etter hvert 
flyttet videre opp på Toppåsen. Einar er fortsatt en sprek og aktiv 
kar, selv om hjerteproblemer hemmer livskvaliteten. Hjertet vil 
uansett banke for Prinsdal, og spesielt for de eldre - som det har 
gjort i så mange år. Det er mange som kan være takknemlig for 
Bakkekontakten.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE VIKEN

>

>>  – Jeg gjør mest mulig  
ut av hver dag.  Jeg er et  
ja-menneske. Carpe diem. 
Jeg må oppleve, erfare,  
bidra der jeg kan – sånn  
er jeg bare!

overtredelser i nærmiljøet og de groveste underslag på riksbasis.
 For noen år siden fikk offentligheten ta del i et underslag på 
mange millioner kroner. Organisasjonen ble nedlagt og sjefen 
endte i kasjotten. I sånne sammenhenger er det langt mellom 
bløtkakestykkene. 
 – Jeg har fått ord på meg for å være dønn ærlig. Og det er jeg 
stolt over. Det har selvsagt vært noen moralske dilemmaer. 
 Det er ikke alle konfrontasjoner som har vært enkle, sier 
Einar – og tenker kanskje spesielt på en litt lurvete drift av Velet i 
perioder ganske mange år tilbake i tid. - Men jeg tror ikke jeg har 
noen fiender. Jeg tror selv folk med uærlige hensikter innerst inne 
ser en sammenheng.
 – Rettferdighetsprinsippet går foran alt. Det ble prentet inn av 
min mor, sier Einar.

I fjor døde Jorun
I fjor mistet han Jorun, livsledsageren gjennom 62 år, og mor til 
deres tre barn. 
 – Det har vært en vanskelig tid. Det har vært ensomt. Også 
var det måten det foregikk på, sier Einar – og forteller om hvor 
lang tid det tok før kona fikk hjelp etter et slag. Og senere, da 
hun var innom hele seks forskjellige institusjoner, før hun til slutt 
døde på Kantarellen sykehjem. 
 – Jeg er forferdelig skuffet over det norske helsevesenet, sier 
mannen som har brukt store dele av sitt liv på å hjelpe de som 
langt på vei faller utenfor helsetilbudet. 

Ildsjelen
Blant annet samler han inn klær til Frelsesarmeen, som han per-
sonlig leverer i Urtegata i Oslo, der rundt 40 trengende får bad 
og stell og rene klær hver dag. 
 – De har en fantastisk betjening, som jeg er blitt godt kjent 
med, sier han. Einar startet også i sin tid matutkjøringen til eldre 
og uføre på søndager og helligdager. Dette tiltaket holdt en 
rekke ildsjeler gående inntil bydelen sa nei. Han har sittet 16 år i 
Eldrerådet, åtte av dem som nestleder, de øvrige åtte som leder. 
Og på Velet har han vært en ildsjel i alle år. I 1975 måtte han til 

• 86 år
• Pensjonert revisor
• Tre barn, seks barnebarn
• Har bodd i Prinsdal siden 1950
• Aktiv i Velet, kirken, Eldrerådet, HIF, Frelsesarmeen

> Einar Bakke
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I Prinsdal valgkrets fikk Arbeider-
partiet snaut 40 % av stemmene ved 
årets lokalvalg, og ble største parti. 

Høyre fikk 26% og FrP og SV rundt 7% hver, se figur. Som på 
landsbasis gikk MDG kraftig fram. Ved valglokalet på Toppåsen 
skole fikk Ap og H henholdsvis 44,4 og 26,5 % av stemmene. 
De lokale valgkretsene er fortsatt litt mer «røde» enn landsgjen-
nomsnittet. Forhåndsstemmer er ikke med i denne oversikten. 

KOMMUNE-
VALGET: Slik stemte Hauketo-Prinsdal

Parallelt med valget for kommune  
og bydelsutvalg, har det også vært 
kirkevalg. Valget har gått for både  
Bispedømmeråd og for det lokale 
menighetsrådet. Aldri har opp- 
slutningen vært så stor som i år.

Til Bispedømmerådet ble det avgitt 417 stemmer (19%) – de 
skal telles opp sentralt. 

Til menighetsrådsvalget ble det avgitt 371 stemmer (17%) av 
de stemmeberettigede.

MENIGHETSRÅDET I HAUKETO- 
PRINSDAL MENIGHET
Valgt ved Kirkevalget 12. og 13. september er:

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:
Ingjerd Karin Tørring Øvre Prinsdals vei
Lars Anders Håkan Thylén Skausnaret
Harald Alexander Stendal Sponstuveien
Geir Thorsnæs Hauketoveien

Helge Fjeldstad 
Hauketosvingen

Knut Gulleik Sandal 
Hauketosvingen

Sara Karoline Mørland 
Asperudlia

Gry Heidi Frogner 
Trygve Strømbergs vei

Marit Figenschou 
Rugdeberget

Torleif Kofoed Månsson 
Hauketoveien
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Igjen gikk Aktivitetsdagen i Prinsdal  
av stabelen – en regnvåt lørdag, men 
stemningen var god og været lettet. 
Noen var spreke, spilte ball, gikk tur  
eller drev med karate – andre underholdt, 
mens vi lyttet og opplevde sang og dans 
og spill.  Mot slutten av dagen ble årets 
Ildsjelpris delt ut til Einar Bakke.

AKTIVITETSDAGEN I PRINSDAL

Einar Bakke fikk 
Ildsjelprisen 2015.MUDO i aksjon.

Tom og John 
for Lions.

Takk for kampen!

Gutta fra 
Låven var 
det fart i.

Jenter fra 
Dansegruppa 
i OMK.

Vel blåst, Skolekorps!

Liv Jorunn  
- ivrig Vel-aktivist.

Hege fra Grønliåsens venner 
forteller om naturstien.

Manuela og Mats 
er godt kjente.

Skolekoret sang  
så det ljomet.

Øyvind sang  
til hjertene. 

Kakene gikk unna.

Jakob var også der.
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Roy Olafsen, Sponstugrenda:
– Jeg spiller fotball i Hauketo IF, jogger i 
Grønliåsen og går turer i Østmarka – gjerne 
i området rundt Sandbakken. Også er jeg 
foreldrekontakt for et jentelag i håndball og 
har aktiviteter med familien!

Sara Emilie Weydahl,  
Hauketoveien:
– Jeg liker å spille håndball, danse og være 
med venner. Sykkelturer med pappa og 
brødrene mine (mamma blir ikke med,  
hun liker Friskis & Svettis bedre!) er også 
veldig bra.   

Rune Gustavsen, Sponstuveien:
– Det går veldig mye i sykling, også liker jeg 
bærturer i Grønliåsen med Åsta!

Åsta Strand, Sponstuveien:
– Jeg trener på Friskis & Svettis og liker hage-
arbeid (litt trening det også!). Ellers plukker jeg 
sopp og bær i Grønliåsen – villbringebær er 
favoritten! 

Svein Martinsen,  
Nedre Prinsdals vei:
– Tja, er ikke helt sikker på hvor skillet mel-
lom jobb og fritid går. Men jeg er i hvert 
fall mye ute! Jobber med vedlikehold av 
idrettsanlegget og går litt turer i Grønliåsen 
og Østmarka. 

AKTIVITETSDAGEN I PRINSDAL

5 PÅ AKTIVITETSDAGEN:  

– Hva liker du å gjøre i fritiden?

Tilskuerne var med.

Prinsdal sangeri av full hals.

Frida og Theodor gav oss operatoner.

Sjibbolet-trio sang i vei. Noen er heldige.

Tore Burud med fortellerglede.

Kongeveien    7
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1992 
- gamlekirka 
brenner

Folkets kirke i 20 år

Hauketo- Prinsdal kirke 

20 ÅR
1995-2015
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Nykirka i Hauketo og Prinsdal ble reist etter at den første kirken i 
Dalen, fra 1966, ble påtent og totalskadd. De er forskjellige, men har 
begge vært brukskirker som inviterer folk til å møte Gud i hverdag 
og fest og i livets mer eller mindre høytidelige anledninger. Vi har 
bladd i Kongeveien fra år til år og sett etter Folkets kirke i samspill 
med Dalen i disse 20 årene. Det er håp om at det vil fortsette videre 
med det dagens sokneprest har sagt: Kirken er folk!

Folkets kirke i 20 år

Hauketo- Prinsdal kirke 

20 ÅR
1995-2015
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Kirken og Dalen år for år
– Hva skjedde underveis disse 20 årene? 
– Hva har kirken vært brukt til og av hvem?
– Hva har skjedd rett utenfor kirkedøra i 
lokalmiljøet i Hauketo-Prinsdal de samme 
årene, slik Kongeveien skriver om det?
– Hvordan har kirke og folk møtt hverandre? 

Vi blar i Kongeveiens utgaver gjennom de 
siste 20 årene – og finner noen svar:

KIRKEN OG DALEN ER SATT SAMMEN AV PER FROGNER  

OG KRISTIAN BADENDYCK FJELDSTAD.

FOTOS FRA KONGEVEIEN.

1995
•  Prinsdal skolekorps vinner oslomesterska-

pet og blir best i byen!

• Den store hendelsen i dalen denne høsten: 
Kirken vigsles 5 november, tre år etter at 
den gamle kirken brant. Prinsesse Martha 
Louise og biskop Andreas Aarflot er 
tilstede. Prest Per Anders Nordengen kaller 
det en folkets kirke. Kirken har kostet 12 
millioner, er gjeldfri ved vigsling.

1997
• Per Anders Nordengen 

slutter og Ingeborg 
Midttømme begynner 
som prest. 

 Hun vil arbeide etter 
mottoet: Kirka ut til fol-
ket – folket inn i kirka!

• Marabella åpner og 
selger sin første pizza.

1998
• Kong Harald og dronning Sonja feirer  

17. mai med oss i Hauketo og Prinsdal

• Stor aktivitet i kirken. Mye musikk! Ingvild 
Vist stråler som dirigent av både Prinsdal 
Sangeri og Barnegospel. Ten-Sing-koret 
Sjibbolet holder imponerende konserter. 
Og i kjelleren er en gjeng med mannfolk i 
daglig dugnad for å skape flerbrukslokaler. 

 Motorsykkelklubben som holder til i kirken 
deltar under en gudstjeneste og eskorte-
rer dåpsfølget ut med drønn og eksos.

2002
• Hauketo IF 75 år 

– en aktiv og  
oppegående  
forening som 
samler mange 
og har store 
tanker om 
Prinsdalshall og 
idrettspark.

• Velhuset  
brenner!

2001
• Gamblingkveld i kirkekjellern. Ungdoms- 

miljøet i kirka dekker på med roulette og  
poker i mørke lokaler og lager casinokveld  
til inntekt for Benjamin Hermansens minne-
fond. Gambling mot rasisme!

• Brann i gymsalen! Gymsalen i Prinsdal barne-
skole brenner. Det setter blant annet fart i 
ønskene om en egen idrettshall i nærheten av 
skolen. Gjennom Kongeveien spør en initiativ-
gruppe hele dalen om å krysse av for hva de 
kan tenke seg å bruke en idrettshall til. 
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Kirken og Dalen år for år
1996
• Tore Fagerhus overtar som rektor ved 

Hauketo ungdomsskole – en stilling han 
hadde til 2005.

• Anti-vold får medieoppslag.

 Prinsdal skole har suksess med et anti-
vold program som motvirker mobbing.

 Flere store medier skriver om metoden 
der skoleledelsen raskt griper inn mot 
slåssing og krangling, skaper dialog og 
følger opp både elevere og foreldre. 

2003
• Prinsdal skole 

50 år.

• Gjenåpning av 
Velhuset. Etter 
«bryllupsbran-
nen» på Vel-
huset året før, 
åpner Velhuset 
i nye, lyse og 
bedre lokaler.

2004
• Prinsdalshallen åpnes og tas i bruk 

tre år etter at planleggingen startet, 
Kirke og idrett møter hverandre 
med friluftsgudstjeneste utenfor 
hallen. 

• «Ungdommens råskap». Den kjente 
filmskaperen Margreth Olin har 
i et år gjort opptak på Hauketo 
ungdomsskole og utgir filmen - som 
vekker debatt. - Jeg møtte en kraft 
og energi her som jeg ble helt tatt 
av, sier Olin.

2000
• Natteravnene i gang

• Protester mot skyte-
banen. Nordstrand 
skytterlag vil bygge 
ut skytebanen, men 
møter protester 
fra flere hold. En 
mangeårig strid om 
skytebanen er i gang. 
Skytebanen går mot 
nedleggelse.

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015

Kirken vigsles 5. november 1995

1999
• Husmorlaget 

feirer 50 år

• Kongens fortje-
neste-medalje 
blir tildelt Dagny 
Singstad og  
Elisabeth Norton 
for 40 års ledelse 
av barneforenin-
gen Prinsdalslilja.
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2005
• Kirken arran-

gerer første 
påskeleir til 
Bjorli.

• Kunstgressba-
nen i Prinsdal 
idrettspark 
åpnes.

2006
• Hauketo-Prinsdal menighet blir 

eget sokn, og får egen sogne-
prest v/Henning Olsson.

• Høstfestival for ungdom samler 
200 i kirken i regi av KFUK/M. 
Ungdom fra flere bydeler kom-
mer til kirken og har festival en 
hel helg, med full lys og lydrigg. 
Festivalen blir gjentatt flere gan-
ger i årene som kommer. 

Henning Olsson hadde vært vikar  
over lengre tid, men ble innsatt som 
sokneprest i Hauketo-Prinsdal  
11. februar 2007. Han gikk av med  
pensjon  30. september 2011.
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K
ongeveien har samlet to men-
nesker som virkelig fikk den 
dramatiske brannen i 1992 
tett inn på livet. Og som like 
tett ble en del av planleg-

gingen og bruken av den nybygde kirken: 
Maria Liholt (28), mangeårig dirigent og 
frontfigur i Sjibbolet – i dag kateket i Hol-
men menighet. Og Per Anders Nordengen 
(62), daværende prest i menigheten – i dag 
prest, foredragsholder og samtaleveileder.
 – Jeg husker jeg ble vekket i fire-fem-
tiden på natten: "Kirken står i brann!" Det 
gikk kanskje halvannet minutt fra jeg lå i 
senga til jeg satt i bilen. Det var et sjokk! 
Den sterkeste beskjeden jeg har fått i mitt 
liv, innrømmer Per Anders.

De neste timene og døgnene ble et kaos av 
følelser og praktisk organisering.
 – Folk kom og så på brannruinene. Det 
var mennesker jeg ikke hadde sett før. 

De sto der og gråt. Det var så tydelig at 
kirka betød så mye mer enn man kanskje 
trodde, sier Per Anders.

Kanskje det bare var en impulshandling 
en hvilken som helst natt til lørdag for 
en rotløs satanist med onde planer. Men 
for presten i menigheten var det først 
og fremst natten til viktige seremonier i 
kirken. Samme ettermiddag skulle det være 
kirkelig velsignelse. Og dagen etter skulle 
det være stor dåpsgudstjeneste. Det var 
foreldrene til Maria som skulle velsignes, 
og Maria selv som skulle døpes. En lenge 

- Kirken har vært 
mitt andre hjem
Maria Liholt ble døpt mens det fortsatt steg røyk fra ruinene i gamle  
Hauketo og Prinsdal kirke. Ikke rart hun fikk et brennende engasjementet 
for den nye kirken. I disse dager har den stått i 20 år.

planlagt helg med alvor og fest og familie 
og slekt var i ferd med å gå opp i røyk.
 – Vi bodde like ved kirken. Og da vi 
våknet om morgenen, fant vi kullrester 
i hagen vår. Jeg husker broren min kom 
løpende og ropte "det er ingen kirke!", 
forteller Maria.

Men Per Anders og menigheten ville gjøre 
alt for å holde menighetslivet gående. 
Velsignelsen av Marias foreldre ble flyttet 
til Nordstrand. Maria selv ble døpt med 
familien, Per Anders, en bøylehest og noen 
tjukkaser som vitner – i gymsalen på Prins-

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015

2007
• Videre satsing på  ungdom og tros-

opplæring. Hauketo-Prinsdal menig-
het får millionstøtte til trosopplæring 
og starter et prosjekt som også 
handler om tilhørighet i nærmiljøet. 
De neste årene kommer flere nye  
arbeidsformer: HP-Tweens, Pasta-
messe, Babysang og «Knøttene». 
Daniel Waka begynner i kirken.

• Skytebanen vedtas nedlagt.
2008-2009
• Kongeveien ligger nede...

2010
• Forestillingen «Respect» 

settes opp på Låven

• Hauketo nye skole ferdig 
og i bruk. Det gamle  
standardpregede skole-
bygget er utvidet og  
ombygget og et helt nytt 
og topp moderne skole- 
senter står klart, uten  
klasserom, men baser  
og saler...

De stod der og gråt. Det var så  
tydelig at kirka betød så mye mer  
enn man kanskje trodde. 

>>
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dal skole. Og begivenheten ble formidlet til 
store deler av Norges befolkning.
 Dramaet i Prinsdal skjedde bare noen 
uker etter at "Greven" hadde tent på Hol-
menkollen kapell, så både NRK og annen 
rikspresse var til stede.
 –  Jeg fikk et sterkt forhold til kirken 
veldig tidlig. En dramatisk start, sier Maria 
og ler.

Hun er adoptert fra Sierra Leone, og hadde 
bare vært i Norge en måned da hun ble 
døpt, fem år gammel. Historien hennes 
gjorde henne til et opplagt valg som  
barnerepresentant ved innvielsen av den 
nye kirken tre år senere.

 – Da satt jeg på første rad. Jeg hadde 
øvd meg på ikke å gjespe!

Siden har Maria vært en av de ivrigste 
brukerne av kirken.
 – Kirken har vært mitt andre hjem. Jeg 
har levd mye av livet mitt her, sier hun.
Først og fremst gjennom dirigentjobben 
i Sjibbolet. Medlemsmassen har variert, 
fra stusselige fem sangere på midten av 
2000-tallet, til det virkelig eksploderte med 
1995-kullet av konfirmanter.
 – Vi snakket i en periode om å legge 
ned. Men så kom denne supre gjengen, og 
plutselig var vi oppe i 50 stykker! Og alt 
ble så mye sterkere og tydeligere. Vi var 

ikke redde for å si at vi var kristne og gikk 
i kirken. Ungdommene ville ha svar, bli 
trygg på sin religion. Det ble kult å være 
kristen, sier Maria.

Per Anders ser at nettopp anvendeligheten 
og takhøyden gjør dagens kirke så unik. 
Det er et yrende liv der inne av mennesker 
i alle aldre. Glede, sorg, hverdag. Messer, 
sang, barneaktiviteter, bryllup, begravelser.
 – I den gamle kirken ble alteret dekket 
til da det var julemesse. Hvorfor? Undret 
jeg. Skal ikke Gud se hva vi driver med? 
 I dagens kirke har vi rom til alle disse 
aktivitetene rundt helligdommen. Det er 
umulig å måle hvor viktig dette er, sier han.

2013
• Sokneprest Kjerstin Jensen 

tiltrer. Hun er menighetens 
første fast ansatte prest etter 
Henning Olsson. «Kirken er 
folk» sier vår nye prest,  
Kjerstin.

• Kirkens «Pastamesse» til 
småbarnsfamilier som har 
vært en solid suksess i kirka, 
nomineres til trosopplærings-
pris. Ble en god nummer to!

2012
• Bislet Kebab House  

åpner på Prinsdal senter.

• Biskop Ole Christian 
Kvarme er på besøk 
(bispevisitas) i Dalen.

2011
• Ungdomsfesti-

valen Reloaded 
ser dagens lys i 
kirken. Blir ide-
bank for andre 
menigheter.

• Svein-Erik 
Skibrek ny 
fungerende 
sokneprest.

Vi lever vårt liv i kirken. 
Vi er bortskjemte med 
dette rommet.

>>
Maria og Per Anders  
i ivrig prat.
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Ingeborgs minner
FRA TIDEN I HAUKETO-PRINSDAL

Lørdag 27.januar 2001 hadde vi som planlagt konfirmantlør-
dag i kirken. Vi var akkurat i ferd med å bli kjent med de 
nye konfirmantene og hadde med oss mange unge ledere 

som hadde forberedt mye av det som skulle skje gjennom dagen 
rundt i hele kirken. Søndagen skulle noe av det vi hadde jobbet 
med være en del av gudstjenesten. Noen foreldre hadde fått 
ansvar for å servere lunsj.
 Lunsjen var det eneste som ble som planlagt. 
 Fredag kveld ble en jevngammel gutt som mange kjente fra 
fotballkamper mot Holmlia, Benjamin Hermansen, drept. Det var 
helt uvirkelig for oss alle. En ungdom knivstukket og drept? I vårt 
nærmiljø? Helt uprovosert og forsvarsløs?
 Aldri før eller senere kom det så godt med at kirken var plan-
lagt åpen. Den ble tilholdsstedet for mange gjennom hele helgen 
og i dagene som fulgte. Vi satt og lå rundt på gulvet, på alter-
ringen, snakket sammen, holdt rundt hverandre, gråt, ba, tente 
mengder av lys, lyttet til musikk og skrev ned tanker i en felles 
bok. Vi tok imot alle som kom; andre ungdommer og foreldre. 
Vi satte ord på sinne og usikkerhet. Hvordan 
ville framtida bli? Hvordan ville vi den skulle 
være? Hva betyr menneskeverdet? Hvem 
definerer det? Hvilken rolle kunne vi spille?
 Det er et sterkt minne, et sårt minne, men 
også et viktig minne om samhold og omsorg. 
Om betydningen av respekt for andre – for 
hverandre.
 
INGEBORG MIDTTØMME, MØRE BISKOP

2014
• Moské på Hauketo! Stor fest da Tauheed Islamic 

Centre åpnet sin nybygde moske på Hauketo etter 
en byggeperiode på flere år. Representanter fra 
menigheten deltok på festen og prest Kjerstin 
Jensen inviterer til godt samarbeid.

• Aktivitetsdag i Prinsdal.  Alle Dalens lag og foren-
ingen samles til felles presentasjon og aktiviteter 
på idrettsbanen og rundt idrettsbanen. Under-
holdning av lokale krefter og tett samarbeid  
mellom Hauketo IF og Fritidsrådet En ny tradisjon 
for nærmiljøet er født!
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 – Vi kan ha sjibboletkonsert i kirkerom-
met, så har vi andakt og så avslutter vi 
med disco. Vi lever vårt liv i kirken. Vi er 
bortskjemte med dette rommet, sier Maria.

Brannen førte noe godt med seg. Stikk i 
strid med hva brannstifteren i sin tid ønsket 
å oppnå. Eller som Per Anders sier:
 – Kirken er blitt et samfunnshus som 
også er en kirke. Det bankende hjertet i 
Hauketo og Prinsdal.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE A. VIKEN

– Kirken er blitt et 
samfunnshus som 
også er en kirke. 
Det bankende  
hjertet i Hauketo  
og Prinsdal

PER ANDERS NORDENGEN

>>

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015
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Kjerstin Jensen har vært 
Hauketo-Prinsdals sokne-
prest i 2,5 år. Dalens kirke – 
slik vi kjenner den i dag, har 
stått i 20 år. Hvordan opp-
lever hun kirken og Dalen, 
og hva tror hun blir viktig i 
fremtiden?
 

– Du har vært prest her i 2,5 år, hvordan 
opplever du Dalen og kirka?
– Jeg kom fra et gammelt kirkested med 
gammel kirke og lange tradisjoner – her er 
det ikke så mye av det. Helt fra jeg kom, 
har jeg møtt en god åpenhet her – i områ-
det som sådan og i menigheten. Den gode 
åpenheten gir mulighet for både samarbeid 
og vekst. Dessuten er det et ungt miljø i 
menigheten, og det er fint. 

– Hva er det mest behov for i fremtiden?
– Miljøet i Hauketo og Prinsdal virker sam-
mensatt – mange har bodd her i mange 
år og har en slags stolthet og eierskap til 
Dalen, samtidig som jeg har møtt ganske 
mange her ute som er på gjennomreise. I 
tillegg er det jo mange her som har røtter 
i andre land. Og jeg tror det er behov for 
mer fellesskap på tvers!

– Hva blir da utfordringen? 
– Den reelle utfordringen ligger nok i å 
bygge samhold, og en slags Hauketo-Prins-
dals identitet. Vi har for eksempel ikke noe 
felles samlingspunkt utover skolene. Fri-
tidsrådets arbeid gir gode muligheter, men 
å skape samhold og fellesskap på tvers av 
det flerkulturelle er noe vi alle må ta an-
svar for. Dagens flyktningsituasjon minner 
meg om hvor viktig dette blir i fremtiden.

– Hva kan kirken vår bidra med inn i dette?
– Jeg tror at Hauketo-Prinsdal kirke, både 
historisk og i dag, har vært og er gode på å 
bygge fellesskap og å få folk til å kjenne at 
de betyr noe. Vår beste ressurs i møte med 
det flerkulturelle er at vi er trygge på å 

Kjerstin deler gjerne med 
seg av jubileumskaka.

Presten vår Kjerstin Jensen:

– Dette blir viktig i Dalen 
de kommende årene

2015
• Hauketo-Prinsdal 

menighet feirer 20år 
med den «nye» kirka i 
november. 

• Prest Kjerstin Jensen 
peker på mer felles-
skap som viktig for 
Dalens fremtid.
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Imai 2004 kom jeg til Hauketo-
Prinsdal direkte fra en nyutsprun-
get vår på sør-Senja, etter å ha 

vært sokneprest i Tranøy menighet i 
mer enn 5 år. Alle som har opplevd 
hvordan en lang vinter kan bli til vår 
og for-sommer nesten over natta i 
nord, vet hvor sterkt inntrykk det 
kan gi. Så til tross for at jeg var klar 
for nye erfaringer og glad for igjen 
å bo i Oslo for en tid, og til tross 
for at jeg følte meg godt tatt imot 
i Hauketo-Prinsdal menighet, så 
var lengselen nordover sterk. Den 
første tiden strevde jeg virkelig med 
å finne ord, for det jeg ønsket å 
si ønsket jeg å si til menneskene i 
nord. Kunne ordene mine gi mening 
her så langt sør? 

En dag skulle jeg ha andakt i andre 
etasje i kirka, for pensjonister. Og 
jeg tenkte at jeg tror jeg må si noe 
som i hvert fall gir mening for meg 
selv. Så tok jeg fram Dyrøy- og  
Senjas store dikter Arvid Hanssen 
og hans dikt, Grønt lauv i snyen: 
(Fra Vise i støa, 1977)

Æ har en liten åkker,
en åkker der æ sår.
Men lang e våres vijinter, 
og sein e våres vår.
No e det medt i sommarn, 
og æ sår mens bjørka står
Med grønt lauv i snyen.

Det gæle grått i fjorn 
og noravijnnen rår, 
og nabbon mijn han Tommas 
kjem ruslanes og spår 
at aldri bli det grorvér 
når bjørkeskogen står 
med grønt lauv i snyen.

Æ e vesst sjøll en Tommas, 
så lite som æ sår,
så lite som æ eie 
av tru på gode år.
Å, gje æ va som bjørka, 
som bjørka der ho står 
med grønt lauv i snyen.

Etter andakten fikk jeg snakke med 
menneskene jeg hadde snakket til, 
og stor var min overraskelse da jeg 
oppdaget at den ene etter den andre 
fortalte at de egentlig kom fra Nord! 
Tromsø eller andre steder i nord var 
deres oppvekststed. Dialekten var 
helt borte, da å beholde den, ville 
ha hindret innflytterne fra nord i 
både å finne leilighet og jobb, forsto 
jeg. Tenk for en lengsel de må ha 
hatt, som kom for så mange år siden 
til et ikke bare gjestfritt Oslo? Men 
jeg var ikke lenger alene om min 
lengsel mot nord eller om mine 
gode minner om våren der nord. 
Den som endret vinter til sommer 
over natta så bjørka kan stå i full 
vårdrakt mens røttene fortsatt er 
dekket av snø og kulde. 

Og fortsatt har jeg med meg disse, 
og andre, så gode møter med men-
neskene i Hauketo-Prinsdal kirke 
og menighet. Nå er planen å være 
noen år i USA før jeg kommer tilba-
ke til Norge. Og i utlendigheten her, 
nå bare enda lenger fra de frodige 
vår-trærne i nord, har jeg fortsatt 
med meg bønnen fra Arvid Hanssen 
og erfaringen om felles lengsel fra 
Hauketo-Prinsdal og ber: 
"Å gje æ va som bjørka, som bjørka 
der hu står med grønt lauv i snyen!"

Med ønske om Guds velsignelse til 
kirke og menighet! Gratulerer med 
20-års-jubileet!

TORHILD VISTE

snakke om Gud og å møte andres tro. Om 
kirken forsvant ville en kompetanse på tro, 
det religiøse og det kristne forsvinne.
 Det ville være synd, for svært mange av 
de som kommer hit fra andre land, har en 
gudstro – ikke nødvendigvis kristen, men 
en tro som for dem er ganske naturlig å 
leve med. Dessuten - det aner meg at dette 
kanskje har hjulpet oss andre til å bli tryg-
gere på å dele litt av vår tro.

– Hvordan er dine framtidsdrømmer for 
kirken og Dalen? 
– Det er alltid lett å drømme om full 
kirke, men vel så viktig er drømmen om 
at kirken oppleves relevant for livet enten 
det handler om flyktningkrisen som i dag 
eller om folks liv slik det er med de små og 
store begivenheter. I årene som kommer 
må menigheten vår forsvare retten til egen 
eksistens i Dalen – så drømmen er også 
at de kristne tradisjonene holdes ved like i 
folks liv ved at de stadig tas i bruk.

– Hva er det beste med 20-årsjubileet til 
kirka?
– Kirkejubileet gir oss en flott anledning til 
å samle alle de som synes det er fint å ha 
en kirke her i Dalen til fest. Men vi feirer 
kirkebyggets 20 år over en uke der vi viser 
bredden i alt vi har av tilbud for de for-
skjellige aldersgrupper. Alle er velkommen 
og jeg gleder meg til å se mange! 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Torhilds minner
FRA TIDEN I HAUKETO-PRINSDAL

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015
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Folkets kirke i 20 år 
Velkommen til festuke!

Hauketo- Prinsdal kirke 20 ÅR1995-2015

Søndag 1. november: kl 19.00

Allehelgenskonsert 
med Prinsdal Sangeri: «Gloria» av Antonio Vivaldi.  
Klassisk klang ved tente kandelabre. 

Mandag 2. november: kl 17.00

Jubileumspasta 
for barn og familier. Myldrekveld med lek og aktiviteter, 
Prinsdal skolekorps. «Pastamesse» slik den pleier å være på 
faste samlinger i kirken.

Tirsdag 3. november: kl 11.00

Jubileumshyggetreff 
for seniorer og andre godt voksne. Kulturprogram med 
Marianne Graff, piano og Trine Lise Aasheim. Prinsdal 
seniorkor.

kl 20.00

Åpen øvelse 
med Prinsdal Sangeri. Koret som har hatt tilhold i kirken i 
alle 20 år inviterer «back stage» for innblikk i øvingsformer, 
miljø og repertoar. Gode kaker Kom og hør!

Onsdag 4. november: kl 19.30

Frivilliges fest
Feiring av frivilliginnsatsen og de som driver aktivitetene i 
kirken. Musiker Svein Egil Skotte (trefløyter). Festtale v/ Per 
Anders Nordengen, kirkens første prest.

Kort kveldskonsert 
med kantor Åslaug Hegstad.

Torsdag 5. november: kl 18.00

Ung kirke
Åpen kveld for ungdom.

20.30:  Hvilepuls
Fredag 6. november: kl 19.00

Te- salong med  
åpen mikrofon
Kom fram! Vi inviterer til te-bar, og åpen mikrofon for alle 

som kan tenke seg å framføre en sang, vise, lese  
yndlingsdiktet eller en tekst. Amatørenes lune aften.  
Eget akkompagnement, eller avtal med vår musiker.

Lørdag 7. november: kl 15.00-18.00

FOLKEFEST
Hele nærmiljøet på kirkevei til en variert ettermiddag med 
konsert, rebusrunde i kirkebygget, god mat ved lange bord, 
minner og samtale om kirkens betydning i 20 år.

Minikonsert 
med sanger og komponist 
SOLFRID MOLLAND. Solfrid er 
kjent for sitt kritikerroste samar-
beid med gatemusikere og ru-
menske romfolk. Hun kommer 
med sitt røde trekkspill, og har 
følge av bassist. Hun fikk Oslo 
bys kunstnerpris i 2014, har gitt 
ut flere CD-er de siste årene og 
er plateaktuell igjen til våren.

Fortellinger og hilsener
Svein-Erik Skibrek, prest og leder for fritidsrådet, forteller.
Korte hilsener fra nærmiljøets ledere.

Søndag 8. november: kl 11.00

Festgudstjeneste
v/ sokneprest Kjerstin Jensen, prost Eigil Morvik og  
deltakelse av tidligere prester i menigheten. Prinsdal  
Sangeri. Innslag fra flere av menighetens aktiviteter.
Kirkekaffe med hilsener, jubelglimt og framtidsdrømmer.

J UB ILEUMSPROGR AM:

OBS! Det kan fortsatt bli endringer, sjekk hjemme-sidene våre for 
oppdatert program:  www.kirken.no/hauketo-prinsdal.
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Villblomstens dag ble markert med en 
tur på den gamle skytebanen i midten 
av juni. Dette har trolig vært slåtte-
marka til øvre Prinsdal gård. Etter at 
skytebanen ble lagt ned i 2007 er områ-
det i ferd med å gro igjen. Det finnes 
flere spennende blomster i området; 
marinøkkel, nattfiol og krusfrø blant an-
net. Den siste er en sjelden plante som 
står på rødlista. Denne vokser på fuktig 
slåttemark, en vegitasjonstype som er i 

ferd med å forsvinne. For å bevare det 
rike plante- og insektlivet må området 
forvaltes på riktig og litt forsiktig måte. 
 Turen ble avsluttet på Skytterhytta 
der det var natursti, insektsafari og litt 
jakt etter bunndyr i salamanderdam-
men. Alle dyrene ble sluppet ut etter 
på. En takk til Nordstrand skytterlag 
som lånte bort hytta.

TEKST OG FOTO HELGE VIKEN

Villblomstens dag på Skytterhytta 

• Ligger ved øvre Prinsdalgård. 
• Skytterhytta ble bygget av Nord-

strand skytterlag i 1952 av tømmer fra 
området. 

• Deler av hytta brukes som lager av 
skytterlaget, de planlegger å flytte, 
hvis /når de får seg noe nytt sted. 

• Oslo kommune eier grunnen. 
• Noe av takpappen har begynt å løsne. 
• Brukes til forskjellige arrangemen-

ter: orienteringsløp, skidag og andre 
natur- og friluftsarrangementer. Lokale 
krefter har startet en arbeidsgruppe 
som kaller seg Skytterhyttas venner. 

> Skytterhytta

historiske «hjø
rnet«

Det lokal-

«WEDDES MANUFAKTUR 
Sigwald og Hildur Wedde kom fra henholdsvis Namdalen og 
Stjørdal til Berglyveien 28 b i 1946. Der startet de og drev 
kolonialforretning i 5 år. Siden ble det et påbygg med blant 
annet et vaskeri. I 28 b, hvor Hildur (96 år) fortsatt bor, har 
det vært flere kolonialhandlere. Trehørningen, Berntzen & 
Henriksen og Brødr. Ek. Holmlia Rammeverksted har også 
holdt til her. Idag er det HS Agentur som leier lokalene. 
Sigwald Wedde døde nyttårsaften 1999, 86 år gammel. For 
sin store innsats for Prinsdal's idrettsungdom, – og skøyter 
spesielt – fikk han Lions hederspris «Hauketoløven». Se foto 
fra skøytebanen – hvor han hever startpistolen.

TORE BURUD

Her ser du butikken i Nedre Prinsdalsvei 87 i 1965. 
Det er mange prinsdøler som har handlet strømpebukser, tru-
ser og barneklær i den lille koselige butikken. Den eksisterte 
fra slutten av femtiårene til begynnelsen av syttiårene. Adres-
sen har hatt flere ulike butikker – nå er det advokatkontor.
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I uke 28 dro alle konfirmantene fra Holmlia og Hauketo-
Prinsdal på konfirmasjonsleir til Tjellholmen, en øy på Hvaler. 
Med dager preget av bading, avslapping, kubb, turneringer, 

kos, hyggelige måltidsstunder, undervisning, diskusjoner, samtale 
rundt tro og rolige kveldssamlinger ble Tjellholmen 2015 en me-
get begivenhetsrik og morsom leir. I tillegg dukket det opp en del 
overraskelser, noen hyggelige, andre litt mindre behagelige, som 
virkelig gjorde disse dagene uforglemmelige. Været var litt  
skiftende, men hva gjør vel det når man har det så gøy?!  

Tilbakemeldinger fra mange konfirmanter tyder på at Tjellholmen 
var "helt topp!", og vi i lederteamet kan trygt konkludere med 
at leiren var vellykket, og vel så det. Vi gleder oss allerede til 
Tjellholmen 2016, og håper så mange som mulig av årets konfir-
manter melder seg på ledertreningskurs og blir med på leir også 
til neste år! 
 Konfirmanter 2015, tusen takk for et uforglemmelig år!

TEKST OG FOTO: UNGDOMSLEDERNE

KONFIRMASJONS-

LEIR
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Innegøy for alle! Uten mat og drikke...

Kveldsstemning på stranda.
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Holmlia kirke 13. september
Kl. 11.00
1. Knut Tuntland Kråkenes
2. Benjamin Kjølås Jørgensen
3. Kristian Bjerke
4. Ida Emilie Johansen
5. Kaitesi Ertzgaard
6. Frida Emblem Barstad
7. Louise Mikkelsen
8. Aron Solberg
9. Josefine Hanssen
10. Ruben Engebretsen Gjerdingen

Kl. 13.00
1. Amanda Birkeland-Olsen
2. Jonathan Blom Christensen
3. Jonas Brandvold Tveter
4. Ronja Vålerhaugen
5. Hannah Dahle
6. Theodor Mørland
7. Hedvig Rønning
8. Victoria Ronæss

KONFIRMANTENE I 2015
Hauketo-Prinsdal kirke  
20. september
Kl. 11.00
1. Anette Hov
2. Liv Katrin Andresen
3. Magnus Løkken Nilsen 
4. Håvard Lyseggen
5. Jørgen Borren
6. Victoria Halse
7. Nikolay Hofmo Raffelsen
8. Emilie Romfo Svenningsen
9. Oda Stenslie 
10. Sindre Eiklid 
11. Snorre Sæves Rein 
12. Reidar Håbrekke
13. Ronja Thylèn

Kl. 13.00
1. Sondre Jensen
2. Mathias Bråten 
3. Sebastian Næss Ryding
4. Emilie Johnsbråten
5. Hanna Araia Tewelde 

6. Tobias Grinde Rinding 
7. Aurora Victoria Høeg Eriksen
8. Oda Krosby
9. Emilie Carmen Ertsland
10. Jonathan Obrestad
11. Magnus Helstad
12. Oliver Nethan
13. Thea Berg Martinsen
14. Mathias Skillingstad
15. Erik Andersen
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Hendt siden sist

En av de medarbeiderstillingene som har 
lengst historie i kirken, er diakonen. Alt i 
Apostlenes gjerninger fortelles det om syv 
menn som ble oppnevnt til å hjelpe fattige 
og trengende. I august i år ble Susanne 
Dommersnes Sivertsen tilsatt i Hauketo-
Prinsdal menighet som ny diakon og Konge-
veien har tatt en liten prat.

Diakon med mangfoldig bakgrunn
Susanne forteller at hun bor på Holmlia og har mann og tre jenter 
på henholdsvis 7, 10 og 14 år. Men hun er født i Ølen i Rogaland 
der hun vokste opp med søndagsskolen på bedehuset og var aktiv 
i Ten-sing fra 7. klasse av. Da koret vokste, tok hun etter hvert del 
i styre og stell. 
 I 1995 flyttet hun til Oslo, utdannet seg og har i mange år 
arbeidet som journalist, sist i Normisjonsbladet «agenda 3:16» der 
hun også fremover vil være freelance journalist. Da jentene var 
små, jobbet hun i butikk. De siste årene har hun vikariert i Holm-
lia menighet, både i diakonstillingen og innenfor trosopplæring/
administrasjon. Susanne er også frivillig selv, og engasjerer seg i 
julemarkedet og tweensklubben på Holmlia.

Trives godt med å være diakon
Diakonen er en slags kirkens omsorgsarbeider, sier Susanne et-
tertenksomt. – Vi ønsker å ha omsorg for hele mennesket, fra de 
minste til de eldste gjennom å skape inkluderende fellesskap og 
vise nestekjærlighet. – Jeg trivdes godt med å være diakon og ble 
utfordret på å søke stillingen her. Selv om menigheten på Holmlia 
og i Hauketo-Prinsdal er litt forskjellige, så kjenner jeg menig-
heten fra før, fra da jeg jobbet litt på kontoret her for noen år 
siden. Dessuten er jeg kjent i bydelen, bor i nærheten og de fleste 

oppgavene kjenner jeg fra før – alt ligger til rette for at dette skal 
bli fint. 

Fra babysang til hyggetreff for godt voksne
Hva blir oppgavene dine i første omgang? – Babysang skal startes 
opp igjen, og så vil jeg være med på hyggetreffet. Jeg skal jobbe 
med besøkstjeneste og vil være menighetens grønne kontakt, og 
så blir det nok mange arrangement med ulike målgrupper. Mye av 
jobben blir nok til underveis, smiler hun, men det handler om å 
skape gode møteplasser der også Jesus blir synlig. Dessuten skal 
jeg ta del i en og annen gudstjeneste. Begrensningen er at jeg bare 
har en 50 % stilling i kirken.

En jobb med fremtid og håp
Jeg har en enkel hverdagstro som får næring gjennom aftenbønn 
med jentene våre og gudstjenestselivet. Salmer og musikk gir meg 
ofte gode opplevelser med Gud, sammen med liturgi og felles-
skapet som gudstjenesten gir. Jeg opplever at vi har masse bra i 
kirken. Diakoni er ikke bare min jobb – den er hele menighetens 
ansvar – så når jeg ser framover, håper jeg at flere vil engasjere 
seg sammen med meg. Det er jo når vi står sammen, avslutter 
Susanne, at folk i området vårt vil få se og oppleve mer av kirkens 
omsorg for livet slik det er. 

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Ny diakon på plass i kirken

• treffes i kirken onsdager og torsdager 
• på telefon 23629855
• e-post: sd272@kirken.no
• kommer gjerne på besøk

> Diakon Susanne  
Dommersnes Sivertsen
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Miljøambassadørene  
på farten 

Tar de av  
marka-
grensa 
vår?
I sommer ringte telefonen – det var Tore Burud. På sin undrende 
måte fortalte han at noen hadde kontaktet ham fordi de gravde 
med gravemaskin og greier utenfor Høiås sykehjem i Oppegård. 
Ja, de tok noen meter av skogen innenfor også! Kan du dra opp 
og se? Som hørt, så gjort – riktig det, en slags snuplass med 
inngang til baksiden av sykehjemmet og samtidig tilgang til sko-
gen. Men det skal ikke bygges der. Fint å være på vakt – men 
forhåpentligvis falsk alarm denne gang. 

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Mandag 24. august i år var jeg på vei hjem fra skogen og kom 
forbi Lerdal gård. Da oppdaget jeg en mann med blokk og 
blyant som gikk langs det gamle våningshusets nordside. Han 
fortalte at han hadde oppdrag for «Omsorgsbygg», og at det 
gjaldt rehabilitering. Da ble jeg glad. Er det håp for et av byde-
lens eldste hus alikevel!?

TEKST: TORE BURUD   FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

I år var miljøambassadørene 
en gruppe på 8 ungdommer. 
Ungdommene søkte på den 
ukeslange jobben, ble innkalt 
til jobbintervju og fikk kurs 
og lønn fra Oslo sør midler 
og fra kommunen. Etterpå 
fikk de en attest å legge ved 
sin CV.  

Ut å plukke søppel
I år ryddet miljøambassadørene over og 
under Lerdalsbrua og fant mye under brua 
som «Noen» har slengt over rekkverket og 
ned i det gamle bekkefaret. Veien herfra 
og bort til ICA ble ryddet og likeledes stien 
opp fra ICA – taket til Sponstuveien der 
en del ungdommer sitter og spiser etter 
skoletid. Men det var ikke mye søppel eller 
ressurser på avveie i Prinsdal i år. 

Ut å stå på stand
Å stå på stand og snakke med folk om 
kasting søppel, er både holdningsskapende 
og en viktig del av sommerjobbprosjek-
tet.  Vi må bry oss om bydelen vår, sier 
ungdommen. Ofte spurte de voksne om 
hva de kunne gjøre. Noen voksne kom 
bort til standen, andre hanket de inn og 

fortalte om sommerprosjektet og utfordret 
til ansvar. Miljøambassadørene forpliktet 
også de voksne til å skrive under på at de 
skal kaste søppelet sitt i søppelkassene og 
plukke opp fra bakken. Til sammen fikk 
miljøambassadørene 66 underskrifter på 2  
timer fra voksne som lovet å bli flinkere til 
å håndtere  søppel og  plukke opp det de 
ser på bakken.

200 millioner som kan  
brukes til noe annet
Alle Rusken-gruppene må lage rapporter 
som de deler ut sammen med Rusken-
effekter til barn og ungdom. 
 Mona Said er fra Toppåsen, Sumeya  
Aden fra  Mortensrud og  Astrid Marie 
Bakke  fra Holmlia. «Rusken kan være et 
mot-prosjekt: Alle må rydde etter seg, er 

jentene enige om. 
 «Oslo kommune bruker 200 millioner 
hvert år på å rydde søppel i Oslo» sier 
Astrid Marie. Alle 3 var helt klare på hva 
disse pengene heller kunne brukes til.  
 Mona: «Mat på skolen, mer fysisk akti-
vitet og mer Rusken-opplæring i skolen».  
 Sumaya: «En kino og et aktivitetssenter 
på Hauketo slik som f. eks på Kolbotn». 
Astrid: «Flere fritidsklubber og aktiviteter 
for barn og ungdom».

Motto for ungdommene i denne miljø-
gruppa er, slik det godt kan være for oss 
alle: «Plukk søppelet opp så forsøpling tar 
stopp».   

TEKST OG FOTO: LIV JORUNN ERIKSEN, HAUKETO 

OG PRINSDAL VELFORENING

Håp for Lerdal gård?

Ny diakon på plass i kirken
Mona,  Sumaya og Astrid på 
stand for en viktig sak.
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Velkommen til Hauketo IF
Denne høsten tilbyr Hauketo IF allidrett og ballidrett 
samt fotball og håndball. 

Allidrett 

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

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

Ballidrett

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

lige leker med og uten ball.

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

Fotball

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse.

Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl.18.00-19.00.

Håndball

For deg som går i 2.klasse og 3.klasse.

Sted og tid er Prinsdalshallen onsdager kl.17.00-18.00. 

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

I begynnelsen av juni holdt korpset årets stordugnad  
– LOPPEMARKED på Prinsdal skole. Vi opplevde stort 
engasjement blant foreldre og frivillige – også fra  
Lions. Takk til alle som bidro!

Korpstur
Søndag 28. juni dro 10 barn og 4 voksne til Kongsberg jazzfestival i skikkelig 
«leirstil». Vi bodde i idrettshallen, hadde et lite kantinekjøkken og sov i gym-
salen, men det var god stemning i flokken. I to dager var ungene på workshop 
sammen med 60 andre og lærte å spille 5 melodier etter gehør. Onsdagen var 
den store paradedagen med øvelse fra morgen til lunsj og påfølgende parade 
gjennom en festpyntet by med mye folk i flott vær og åpning av jazzfestivalen. 
Vi takker Lions for støtte til korpsturen.

Rekruttering i høst
Korpsstyret med Ole-Andreas Refsnes i spissen har jobbet for trivsel og tilhørig-
het blant musikantene og lagt en strategi for rekruttering. Etter positiv omtale et-
ter 17. mai så vi muligheten for rekruttering i høst. I samarbeid med dirigentene 
gjorde vi avtale med Toppåsen og Prinsdal skole, stilte opp, holdt konsert og har 
fått 15 nye aspiranter.

Prinsdal Skolekorps feirer 60 årsjubileum  
1. oktober er det 60 år siden skolekorpset i Prinsdal ble stiftet. Dette feires med 
jubileumskonsert i Europasalen på Bjørnholt skole søndag 25. okt kl. 17:00. 
Billettpris: Voksne 150,- Pensjonister 100,- Barn 50,- Familie 2 voksne + barn 
makspris 400,-. Velkommen!

TEKST: CHARLOTTE RANDEL, FOTO: PRIVAT 

Prinsdal skolekorps
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OPPSLAGSTAVLA

Velkommen til 
pastamesse!
Det er PASTAMESSE for liten og stor  
Tirsdag 22. september og  
Mandag 2. november kl. 17.00. 

Velkommen!

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

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

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

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

HYGGETREFF  
i Hauketo-Prinsdal kirke
HYGGETREFFET I HAUKETO-PRINSDAL fortsetter til høsten 
med underholdning, god mat og god prat kl 11 – 13.

Tirsdag 8. september: Åge Samuelsen – hans liv og hans sanger
Tirsdag 13. oktober: Spennende tema
Tirsdag 3. november: Bursdagsfeiring
Tirsdag 8. desember: Julesanger og julegrøt

Velkommen til en fargerik høst med gode hyggetreff!

En av Dalens lengste tradisjoner: 

BÅLDAG I GRØNLIÅSEN 
BÅLDAG FØRSTE LØRDAG I OKTOBER på Solkollen i  
Grønliåsen kl 12 – 14. Vel møtt uansett vær!

Innskrivning av  

nye konfirmanter  
Bor du i området? Går du i 9.klasse? Eller kjenner du kanskje 
noen som gjør det? Vi inviterer til innskrivning av nye konfirman-
ter torsdag 19.november. Du er hjertelig velkommen til å bli kjent 
med de ulike ungdomsaktivitetene som skjer i Hauketo-Prinsdal 
og Holmlia menighet ukentlig. Vi gleder oss!

Sted og tid: Hauketo-Prinsdal menighet kl 18:00

HåPe-Tweens
For deg som er 10-11 år, vil vi gjerne utfordrer deg til å finne 
koden til en rik og spennende bok som har betydning for livet. 

Kode B etter skoletid (6.okt, 13.okt. 20.okt, 27.okt, 3.nov, 10. 
nov, 17.nov) handler om å dykke litt ned i Bibelen og hva Bibe-
len kan lære oss. Det skjer gjennom aktiviteter, lek, samtaler og 
litt «forsking» på bibelhistorier.

Påmelding til Bradley Long (kateket) på e-post: bl879@kirken.no

BESØKSVENN
Vil du gjerne ha besøk, eller ønsker du å bli besøksvenn?  
Ta kontakt med diakonmedarbeider Susanne Dommersnes 
Sivertsen på tlf 23629855 eller e-post: sd272@kirken.no

4-ÅRSBOK
For deg som fyller 4 år, vil vi gjerne gi deg din egen kirkebok! 
Vi håper også at du (og familien din) har lyst å bli litt bedre kjent 
med kirken du hører til i!

Derfor inviterer vi til Skattejakt lørdag 17. oktober klokken 
12:00- 14:00. Vi spiser også lunsj sammen og har Familie- 
gudstjeneste med bokutdeling søndag 18. oktober kl 11:00.

Vi håper du har lyst å være med!

Påmelding til Bradley Long (kateket) på e-post: bl879@kirken.no 
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Er DU medlem?
Støtt Lions i kampen for et tryggere 
nærmiljø der du bor. Vi er tilstede på 
stand i Prinsdals lokalbutikker siste 
lørdag i april. Ta kontakt med oss 
for å få vite mer om vårt arbeid!

i Hauketo-Prinsdal kirke
Torsdager kl 11–13

For hjemmeværende med små barn 
fra 3 mnd til 1,5 år. Kurset varer i 8 
uker fra 10. september til 5. novem-
ber. Påmelding til sd272@kirken.no

Pris 400,- inkludert lunsj og CDen 
«Gynge lite grann»

Velkommen!

BABYSANG

Korpsan-
nonse!!!

Nærtur – Aktiv i 100 – Hauketo

BLI MED UT PÅ TUR 
Hver torsdag kl 11.00. 

Oppmøte v/Lerdal BHG (Prinsdal).
Turansvarlig Åse tlf 907 41 785

Naturopplevelser for livet
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FOR BARN
SPRELL LEVENDE  
SØNDAGSSKOLE

Søndagsskolen deltar i begynnelsen av
Gudstjenesten og er for barn fra ca 4 år. 
Høstens datoene: 13.sept, 25. okt, 1. nov, 
8 nov, 22.nov og 6 des 

PASTAMESSE

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

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

BABYSANG

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

Kontaktperson:  
Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf.: 23629855
E-post: sd272@kirken.no

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

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

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

HVILEPULS 

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

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

TEMPEL

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

Kontakt: Fredrik Midtømme, 
fredmidt@gmail.com

FASTE AKTIVITETER

FOR VOKSNE
PRINSDAL SANGERI

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

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

HYGGETREFFET

i Hauketo-Prinsdal kirke hver tredje 
tirsdag i måneden kl. 11.30. Trenger du 
skyss, kan vi ordne det. Kontakt Marit på 
tlf. 997 38 600

BESØKSVENN

Vil du gjerne ha besøk, eller ønsker du å 
bli besøksvenn? Ta kontakt med dia-
konmedarbeider Susanne Dommersnes 
Sivertsen 
på tlf 23629855 eller e-post: sd272@
kirken.no

ÅPEN BØNNESTUND I KIRKEN

Onsdager kl. 09. Velkommen til en enkel, 
ukentlig bønnestund i kirkerommet. Vi 
samles om bønnekrukka, ber, leser en 
bibeltekst og synger sammen. Ingen 
påmelding, forpliktelser eller krav. Kom 
innom om du vil! 

Du vil vel være en støtte- 
spiller i din lokale menighet?
Hauketo-Prinsdal menighet står i livets tjeneste. Både ansatte og 
frivillige legger ned mye arbeid for å møte menneskers behov og 
formidle Guds ord i sorg og til glede, i hverdag og fest. 

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

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!

Kongeveien    27
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28 Kongeveien 

SEPTEMBER
Tirsdag 22. september kl. 17: Pastamesse

Søndag 27. september kl. 11: Fellesguds-
tjeneste i Holmlia kirke (høstferie)

OKTOBER
Søndag 4. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
med dåp og nattverd ved Svein-Erik  
Skibrek og Åslaug Hegstad Lervåg

Søndag 11. oktober kl. 19.30: Kvelds-
messe. Kveldstanker ved Jan-Christian 
Kielland fra Norges KFUK-M. 

Søndag 18. oktober kl. 11: Høsttakkefest 
med utdeling av 4-års-bok ved Kjerstin 
Jensen og Åslaug Hegstad Lervåg. Ta med 
frukt og grønt til å pynte kirken med!

Søndag 25. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
på bots- og bønnedagen ved Josva Dam-
man og Åslaug Hegstad Lervåg. Søndags-
skole.

NOVEMBER
Søndag 1. november kl. 11: Gudstjeneste 
på Allehelgensdag. Vi tenner lys og leser 
navnene til dem som er gravlagt det siste 
året. Søndagsskole.

Mandag 2. november kl. 17: Jubileums-
pastamesse

Søndag 8. november kl. 11: Jubileums-
gudstjeneste med nåværende og tidligere 
prester, menighetens kor, Åslaug Hegstad 
Lervåg og Hans Olav Baden. Søndags-
skole. Kirkekaffe i menighetssalen.

Søndag 15. november kl. 19.30: Kvelds-
messe med Per Anders Nordengen og 
Silje Kivle Andreassen.

Søndag 22. november kl. 11: Keltisk mes-
se ved Kjerstin Jensen, Åslaug Hegstad 
Lervåg og Prinsdal Sangeri. Søndagsskole.

Søndag 29. november kl. 11: Advents-
gudstjeneste for små og store. LysVåken-
deltakerne bidrar og adventslyset tennes.

GUDSTJENESTER  
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

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

Kontakt menighetsforvalter pr telefon eller 

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

LIVSHJULET
DØPTE
7.6.2015  
Emma Fawcett Dalla Pietá 

14.6.2015  
Hans Jakob Moseholm Skaufel

16.8.2015  
Leah Nordal Lillebråten

13.9.2015 

Kornelia Ustad-Sandvik

BEGRAVELSER
24.07.2015 Kjell Risnes

28.07.2015 Eivind Larsen

21.08.2015 Kjell Arngeir Benum

09.09.2015 Bente Ihlen

09.09.2015 Birgit Andersen

SPORTS-
GUDS- 
TJENESTER  
I ØSTMARKS-
KAPELLET

TAKK!
Mange liker Kongeveien! 
Da er det flott å oppleve 
at det stadig er noen som 
støtter oss økonomisk.  
Vi trenger det!

Takk for gaven du og 
dere gir til driften av 
Kongeveien!

Søndag 27. september kl 12:
Tore Kopperud

Søndag 4. oktober kl 12:
Liv Hegle 

Søndag 11. oktober kl 12:
Holmlia menighet

Søndag 18. oktober kl 12:
Pål Erling Torkildsen

Søndag 25. oktober kl 12:
Tore Laugerud

Søndag 1. november kl 12:
Bjørn Mathiesen     

Søndag 8. november kl 12:
Espen Feilberg Jakobsen

Søndag 15. november kl 12:
Trond Skard Dokka

Søndag 22. november kl 12:
Asle Rossavik

Søndag 29. november kl 12:
Eivind Oftebro
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Vi har fusjonert, men alt er som før.  Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet  fra 1939 - fortsetter å gjøre 
tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. 
Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring.

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

www.wangbegravelse.no    www.olavwerner.no
B E G R A V E L S E S B Y R Å

Prinsdal Lille Klippotek
Nedre Prinsdalsvei 81 – tlf. 997 77 218

Åpent: tirsdag, onsdag og fredag kl 11-17
Torsdager kl 13-19

Lørdag: Timebestilling

"80%  
av dem som får 

menighetsblader i 
postkassa leser store 
deler av innholdet."
(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS  
Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).

Det er utrolig høy leserfrekvens. 
Som annonsør når du altså svært 

mange i lokalmiljøet. 

ANNONSÉR 
I KONGEVEIEN! 

Ta kontakt med Ida Marie  
Hågensen på 402 19 047
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager

HAUKETO OG PRINSDAL VEL har lokale til leie i VELHUSET

På grunn av begrenset kapasitet i 2015 prioriteres utleie til med-
lemmer, lokale foreninger og beboere i Hauketo/Prinsdal. 

Forespørsel om reservasjon sendes på SMS til 965 10 010  
eller e-post til booking@hauketoprinsdalvel.no. Husk å oppgi 
navn, adresse og dato for ønsket leie og vi kontakter deg. 

Det er få ledige utleiedager igjen fram ut året 2015.   

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

KONTOR
Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK KIIL

HENNING 

MOEN LØVAAS

Tlf.: 22614208

adm@holmliatannlegene.no

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

det 
meste i 
bygge-
varer Annonsere her? 

Kontakt Ida Marie på 402 19 047

A
n

n
o

n
se

r

www.prinsdalsushi.no

 – VI SKAPER GLEDE… som varer 

Kolbotn Gull og Sølv
Skiv 57, 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 75 20
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Jeg tilhører generasjonen som lærte salmer utenat på 
skolen. I mange år var det bare én strofe som satt igjen: 
«Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller». 
Men når jeg tenker etter, så er det kanskje slik:

•  Kirken har alltid vært tilstede for livet – enten det har 
gått i storm eller stille, sorger eller gleder, lykke eller 
ulykke.

•  Gamle Hauketo og Prinsdal kirke ble påtent og brant 
i 1992. Men kirken har levd videre i våre hjerter og et 
nytt tårn ble reist i 1995 som gudstegn med framtid og 
håp til alle tider

•  Og når kirken i dag strever med indre uenighet, så har 
kirken allikevel en åpen dør for deg og meg med et 
tårn som peker oppover som en påminnelse om at vår 
Herre er visst den eneste som tåler livet som det er – 
både i og utenfor kirka.

Det er noe jordfast og himmelvendt med kirka. I hvert fall 
skal jubileumsuka vise oss at den står godt i både hverdag og 
fest – ikke bare for livets ytterkanter, men også for livet deri-
mellom. Kongeveien gratulerer Dalen og menigheten med 
20-årsjubileet for huset som står – også om livet skulle falle! 

Svein-Erik Skibrek

Staben 
i Hauketo-Prinsdal menighet

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

Menighetsforvalter Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50 // Charlotte.Randel@oslo.kirken.no

Kateket Bradley Long
Tlf 23 62 98 54 // Bradley.Long@oslo.kirken.no

Diakon Susanne Dommersnes Sivertsen
Tlf.: 23629855 // sd272@kirken.no

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23629857 // Aslaug.Hegstad@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Helge Fjeldstad
Tlf 22 61 80 52 // he-fjeld@online.no

Redak-
tørens 
hjørne

> HVA TROEN  
BETYR FOR MEG

Kirken er huset for både barn, ungdom og 
voksne – denne gangen møter vi Fredrik 
Midttømme – 22 år. 

Fredrik er frivillig ungdomsleder i HåPe som er ungdomsklubben i 
menigheten. Til daglig studerer han ungdomsarbeid og teologi på 
Menighetsfakultetet, skal bli prest og er i år en av kandidatene til  
Bispedømmerådsvalget. Han har vokst opp på Hauketo, men 
bodde ute av byen i fem år.

– Hva betyr troen for deg i hverdagen?
– Troen for meg betyr alt. Rett og slett. Den er så viktig og livsav-
gjørende at jeg har valgt å bruke livet mitt på å jobbe med å dele 
den videre. Gud gir meg håp, glede, støtte, utfordringer og utruster 
meg til livet. Enda jeg er ung, ser jeg av og til tilbake på livet og det 
jeg har erfart.  For meg er det helt åpenbart at Gud har vært, og er, 
en av hjørnesteinene i hvem jeg er. 

– Hvordan ble du en kristen?
– Jeg har vokst opp i en kristen familie og med en prest til mor, så 
helt siden jeg var liten har troa vært viktig for meg. Da jeg kom uti 
tenåra møtte troa mi andre spørsmål enn som barn. Men jeg var 
aktiv i gode ungdomsmiljøer, spesielt her i menigheten, så det ble 
sunne utfordringer som førte til styrket tro.

– En troserfaring du vil dele?
– Noe som virkelig viste meg hva tro kan bety for et menneske, var 
da grandonkelen min døde. Han var kreftsyk og den siste uka lå 
han på Hospits Lovisenberg. Vi ringte rundt til kjente så alle som 
ønsket det, skulle få mulighet til å ta avskjed. En dag kom en av 
onkels gamle kompiser fra krigen. De prata som alltid, og takket 
hverandre for sytti års vennskap. Da kompisen skulle gå, sa onkel: 
"Men takk for nå, også sees vi snart der oppe!". Å se to nitti år 
gamle menn, som vet at det er siste gang de ser hverandre, takke 
for sytti års vennskap, og allikevel er det ikke mer enn: "Takk for nå, 
også sees vi der oppe!" var helt utrolig. Det viste meg nådens og 
frelsens budskap i kjøtt og blod.

FORTELLING OG FOTO: FREDRIK MIDTTØMME

GRATULERER!



Rutineliv med  
glade farger 

 Langs 

Kongeveien

Hvordan lever jeg livet jeg har fått? Jeg er så heldig 
at jeg har en jobb jeg må skjøtte hver dag, deretter 
er det hverdagsrutinene sammen med familien som 

står i fokus. Noen ganger i uken utfordrer jeg meg selv til 
å opparbeide høy puls, og er jeg heldig så skal jeg møte ei 
god venninne en sen kveldstime, leggetiden kommer og da-
gen er over. Neste dag opp til samme tid som i går og sånn 
fortsetter dagene.
 
Spørsmålet jeg stiller meg selv er ikke om dette er feil måte 
å leve livet på, men om jeg som lever dette livet fyller 
gjøremålene med innhold som gjør hverdagene til et liv med 
mening? 
 
Det er nok av eksempler på eventyrlystne mennesker som 
har økonomisk mulighet til å kunne være eventyrlystne, 
oppleve de villeste ting i alle verdens hjørner og som slett 
ikke må stå opp kl. 6 hver dag, men som kan la spontani-
tetens egenskap styre livet i større grad. Det er morsomt å 
være tilhører når folk har noe ekstraordinært å fortelle, en får 
nye ideer når andre kan fortelle om hendelser som jeg ikke 
kunne ha fantasert om engang, og jeg får drømmer som blir 
som små oaser i hverdagslivets rutinepregete rytme. 

Vi som lever i Norge har det godt. Vi er trygge, men vi 
utfordres i disse dager i vår evne til å vise romslighet og mu-
lighet til å hjelpe flyktninger. Flyktningestrømmene som vi 
daglig oppdateres på, mennesker på vei fra et liv til et annet, 
beveger seg som en stri strøm i verden mot Europa og noen 

Bente Aimeé Borren (44), arbeider  
på Hauketo skole som assisterende 
rektor.  
 – Jeg flyttet til Hauketo med  
familien min i 2000 og her trives jeg. 

En kveld jeg tok kveldsturen min som selvsagt gikk inn i 
Grønliåsen, begynte jeg å tenke på hvor mange ganger jeg 
egentlig hadde gått på de samme stiene? Jeg har mistet  
tellingen og dermed begynte jeg å innse at mine ungdoms-
tanker om ikke å falle inn i vaner som gjør at alt blir likt, dag 
for dag uke etter uke, er i ferd med å bli utfordret.

fordrevne havner helt oppe hos oss i kalde nord. Disse men-
neskene ville nok uten å tenke seg om, bytte ut sin uforutsig-
bare situasjon med trygge og hverdagspregede rutiner. 

A-4 livet, sannelig tror jeg det kan være et ord med mange 
varme, gode assossiasjoner for de aller fleste hvis en ser ting 
i større perspektiv. Da jeg var ungdom på 80-tallet, snøftet 
vi av familiedrømmen med eget hus, hage, bil, bikkje, familie 
og en fast jobb å gå til. De fleste av oss er nå lykkelige om vi 
har klart å få til nettopp dette.

Det er trygt og godt å vite hva en har og hva en går til. Vi i 
Norge har kanskje en tendens til å gjøre ting som mest har 
med oss selv å gjøre, hendelsene i hverdagen kan kanskje 
utfordres ved å være med på en aktivitet der en involverer 
flere enn bare seg og sitt. Rutiner er godt for oss, men hvor-
for ikke la impulsive handlinger, gjerne sammen med andre, 
fargelegge livet mer? 

BENTE AIMEE BORREN


