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> Trine Dønhaug:  
Med mange  

jern i ilden

> Dalens dag  
– et sted å møtes

> Årets konfirmanter: 
Kjenner du noen? 

VELKOMMEN  
TIL DÅP!



Det fins mye som er verdifullt. Og vi er mange som fanges i jaget etter gull og 
verdier. Vi ønsker oss ny høstgarderobe, nytt kjøkken, flere oljepenger, lengre 
reiser, det glitrer og lokker overalt, det er så mye som er fint å ha! Gull verdt!

Men gullet er ikke alltid så lett tilgjengelig. Leiligheten i sentrum ble for dyr, 
konfirmasjonsgavene ble ikke så mange, månedslønna rakk så kort. Til og med 
sommerferien er slutt, og vi skal gi oss over til høstens grå hverdager.

Nei, vent. Det er ikke grått, det er gull alt som glimrer om høsten! De gylne 
kornaksene som duver i vinden. Kantarellen som lyser gul mellom høstløvet. Og 
himmelen, da, når sola går ned. Det er gull overalt! «Klag ikke under stjernene 
over mangel på lyse punkter i ditt liv», lyder Henrik Wergelands forslitte utsagn. 
Klag ikke over gråhet og regn om høsten. For høsten har gratis gull å by på. Og 
nå tar Gud fram den store fargepaletten, som vi synger om i Jan Inge Sørbøs 
salme fra 1993:

«Det gull du ser på himlen i oktober, 
er renningar i veven som han vev. 
Frå hans palett flyt purpur og sinober. 
Og du er den som får hans kjærleiksbrev!»

Du får ikke bedre bevis for Guds eksistens enn om du stopper opp og «tar inn» 
en gylden høstdag. Gled deg over høstens gull, ta med deg fargene og friskhe-
ten! Det er gull verdt!

God høst! 

 
Kjerstin Jensen 
Sokneprest

Gull verdt
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Hun sitter i styrer og komiteer herfra til – ja, 
kanskje Stortinget faktisk, hvis hun og SV 
har valgvinden i ryggen om et snaut års tid. 
Men det sterkeste politiske kallet fikk Trine 
Dønhaug da faren døde og etterlot seg det 
politiske fundamentet til det som i dag er 
ungdomsboligene i Prinsdal.

 
En kjempe gikk foran
Thorn Dønhaug var en lokalpolitisk kjempe. Bygda kan i stor 
grad takke ham for bygg og fasiliteter vi nærmest tar for gitt. Som 
for eksempel stallen på Øvre Prinsdal gård. På begynnelsen av 
80-tallet var bygningsmassen i ferd med å knele i villniss og kratt 
der oppe. Det måtte store ressurser og enormt med dugnadsti-
mer til. Eller «Låven», som ble gjort dobbelt så stor av Thorn og 
en energisk ungdomsgjeng. Han jobbet aktivt med å bevare og 
ivareta grensene mot Grønliåsen. Og han var initiativtakeren og 
den politiske drivkraften bak eldreboligene, med tilhørende el-
dresenter og legetjenester. Ikke rart en veistump i bydelen bærer 
hans navn.

Nå er det ungdommens tur
– Men Trine, sa han en dag på midten av 80-tallet – nå er det 
ungdommens tur! Vil du være med?
 Trine var datteren. Thorn hadde planene klare for ungdoms-
boligene som i dag strekker seg oppover jordet bak bussholde-
plassen på Lerdal. I dag er det 67 boenheter der det før bare var 
katteslagsmål og en og annen bråtebrann. Han og Trine rakk 

noen planleggingsmøter med Selvaag før Thorn ble syk. I tillegg 
til alt annet han hadde oppnådd, etterlot han seg noen gode po-
enger til sin egen nekrolog ved å gå bort på selveste arbeidernes 
dag, 1. mai 1989.
 Men Trine hadde for lengst svart ja på spørsmålet. Og hun 
ønsket veldig gjerne å oppfylle farens ønske. Og bare to år etter 
hans død, kunne den første unge familien flytte inn.

Ungdomsboliger med lange ventelister
 – Det var en politisk kamp og det var mange som mente at det 
umulig kunne gå bra å samle så mange ungdommer på ett sted. 
Men vi klarte det, og det er vi veldig stolte av. Det er ikke mer 
problemer her enn i andre borettslag, og det er lange ventelister. 
Den største utfordringen er vel egentlig at det skal se greit ut 
utenfor her. Men vi har en meget dyktig vaktmester, sier Trine 
med et smil som inviterer til et oppfølgingsspørsmål. Og ja, gan-
ske riktig: Det er storebror som er vaktmesteren. 

Det var en gang
For idrettsinteresserte svensker er 1956 et nærmest hellig år, og 
kanskje spesielt måneden mars. Da ble de to vinteridrettsle-
gendene Thomas Wassberg og Ingemar Stenmark født. Og tre 
måneder senere, den største svenske idrettshelten av dem alle: 
Bjørn Borg. Og her hjemme – og uten idrettslig sammenlikning 
for øvrig – Trine Dønhaug. 
 Hun forteller om søndagene på 60-tallet i Grønliåsen med 
mor og far og de to eldre brødrene Arve og Tore. Da det fortsatt 
var flere hyttetomter enn hustomter her ute, da villmarka sto som 
en vegg på den andre siden av Sponstuveien, da fotballbanen var 
en lysning i skogen med naturgress om sommeren og skøyte-
bane om vinteren med banemester Wedde, speaker og skarpe 

INTERVJU 

TRINEFAKTOREN

Trine Dønhaug – i høstsola 
foran ungdomsboligene.
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startpistoler, og da man ikke hørte lyden 
av fossen… eh, motorveien når man ruslet 
Oldtidsveien opp til det som i dag bare er 
noen fundamentrester i fjellet, men som 
en gang var et 11 meter høyt branntårn.
 – Det var matpakke og termos, og så 
var det hjem til søndagsmiddag. Veldig 
gode minner, sier Trine og smiler.

Jeg savner skøytebanen
– Men jeg savner skøytebanen, sier hun.
 – Ja altså, ikke for min egen del da, 
skynder hun seg å legge til med en latter 
så umiddelbar at vi aldri vil mistenke 
henne for å ha vært blant de mest ivrige 
i «djevellue» og finslipte lengdeløpsskøy-
ter. Men i langrennsløypa derimot – med 
pappa som trener i det som en gang het 
Hauketo Idrettsforenings skigruppe, ble 
Trine både klubb- og kretsmester flere år 
på rad.
 – Skøytebanen og hoppbakken var en 
del av miljøet og fritidsaktivitetene her 
ute. I dag er det, i litt for stor grad, sånn at 
man må spille fotball eller håndball for å 
ha et idrettstilbud, mener hun.

Til Stortinget?
Hun har alltid vært SV’er. Som faren. Og 
hun har aldri tvilt. Men Trine innrømmer 
at den forrige regjeringskoalisjonen tæret 
på partiet, og at SV må stå fram med 
større selvstendighet og politisk særpreg 
om de skal nærme seg prosentpoengene 
fra storhetsperioden for 15 år siden.
 Og, ikke helt uvesentlig: Om Trine selv 
skal klare å komme seg inn på Stortinget. 
Det er slett ikke umulig. Nominasjonsmø-
tet er i desember. Det blir en ren kvin-
nekamp om plasseringene. Skjønt, ikke 
akkurat den type kvinnekamp mye av SVs 
politikk handler om.

• Trine Dønhaug (60)
• Har to barn og tre barnebarn.
• Jobber som seksjonsleder for boligsaker 

i NAV Søndre Nordstrand.
• Svært politisk aktiv i SV, sitter i Bysty-

ret, har komiteverv i Bydelsutvalget 
pluss en rekke andre verv. Spesielt 
engasjert i Stallen, Låven og Ungdoms-
boligene. Kan bli valgt inn på Stortinget 
neste høst.

> FAKTA OM TRINE  

>>  “Men Trine, sa 
han en dag 
på midten av 
80-tallet – nå 
er det ung-
dommens 
tur! Vil du 
være med?”

> Dame med mange jern i ilden
– Faren min var faktisk den første femi-
nisten jeg har kjent. Det var helt naturlig 
at han vasket huset og lagde mat. Det var 
ikke like naturlig for venninnene mine, 
kan du si.
 Det blir mye politikk på Trine. Mange 
lange dager. I bystyret. Eller i bydelsut-
valget. Eller i Søndre Nordstrand SV-lag. 
Eller navnerådet. Eller i Oslo Nei til EU. 
Eller i styret i ungdomsboligene. Eller 
noen andre småverv. Overskuddstiden 
brukes til barnebarna på 12, 5 og 2 år, litt 
landskapsmaling, reising både i Norge og 
utlandet og selvsagt til syklubben. Det 
siste der, sier Trine mens hun lager anfør-
selstegn i lufta. Altså «syklubben».
 Hun har alltid bodd i Prinsdal. Bortsett 
fra et år i vaktmesterboligen på Velet, har 
hun ikke flyttet lenger enn til et eget hus 
litt lenger ned på tomta hun er oppvokst 
på. Hun ser barnebarna rusle til den 
samme skolen hun gikk på for over 50 år 
siden. Og hun sier som folk flest her ute: 
Kort vei til marka, kort vei til sentrum, 
veldig deilig.
 – Og så er det kort vei til Hverven-
bukta, det er virkelig en perle!

Med kristne verdier i rygg-
margen
Trine vokste opp med kristendommen tett 
på seg.
 – Moren til pappa var dypt kristen, og 
vi måtte slå av tv da hun kom på besøk, 
minnes Trine. Og jeg har vært på mange 
bibelmøter, i Maran Ata og på møter med 
Åge Samuelsen. Er jeg ute og reiser, opp-
søker jeg alltid kirker. Jeg har stor glede av 
dem.
 Men i godt voksen alder meldte Trine 
seg ut av statskirken. De mange religions-

krigene og kristendommens diskrimine-
ring av kvinner og homofile var blant de 
viktigste årsakene. I dag er hun medlem 
av Human-Etisk Forbund.
 – Jeg deler de fleste av de kristne verdi-
ene, men jeg mener at mennesket alene 
skal stå for dette, sier Trine.

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN

FOTO: HELGE VIKEN OG PRIVAT
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Turmål i Grønliåsen: 

KJÆRLIGHETS-
BENKEN

Kjærlighetsbenken står ved den 
blåmerkede stien som går nord – 
syd over Grønliåsen. Derfra er det 
utsikt mot Nesoddtangen og Kols-
åstoppen. Og på andre siden av 
fjorden kan du se blåne bak blåne.

Selve benken er laget av furu, og kommer 
fra en hage i Prinsdal. Den er skåret på 
oppgangssaga ved Ljansbruket ved hjelp av 
vannkraft fra Gjersøelva. Orienteringsgruppa 
i Hauketo Idrettsforening har vært drivkraften 
bak prosjektet. 

TEKST OG FOTO: HELGE VIKEN

Kjærlighetsbenken i slutten av august. 

Hva kan vi bruke  
Skytterhytta til? 
Skytterhyttas venner er en liten arbeidsgruppe som jobber for å 
ta vare på Skytterhytta ved den gamle Skytebanen. Har du noen 
ideer om hva hytta kan brukes til eller vil bli med blant Skytter-
hyttas venner, ta kontakt med Helge Viken tlf.: 413 11 035

Skytterhytta ved den 
gamle Skytebanen.
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Fylt av glede  
over livets under

MIN FAVORITTSALME:

Min favorittsalme er en dåps-
salme: «Fylt av glede over livets 
under». Det er en salme fra nyere 
tid. Teksten er skrevet i 1971 av 
salmedikter og billedkunstner 
Svein Ellingsen, og melodien fem 
år senere av den kjente musike-
ren og komponisten Egil Hovland.

Hvorfor er det min favorittsalme? Med 
46 års livserfaring, som troende tviler, 
tvilende troer og far til fire barn, blir jeg 
aldri ferdig med å undres. Jeg kan ikke 
gripe troen, men kan bare fortsette å leve 
i undring og nysgjerrighet, mens lillefinge-
ren har et holdepunkt i Bibelens fortel-
linger. Ingen salmer fanger mitt liv og min 
tro bedre.
 I dåpen til min eldste sønn, fikk jeg 
fremføre nettopp denne i Jøssund kirke, 
19. juli 1998. Teksten står best alene, men 
her gir jeg noen stikkord av tanker som 
teksten virvler opp i meg.
 Første vers: «Fylt av glede over livets 
under.» En herlig tittel som jeg håper også 
skal stå som overskrift over mitt liv. Om 
man gleder seg over livets under, som 
man aldri helt kan forstå, vil heller aldri 

MIN FAVORITTSALME

Fylt av glede over livets under
Tekst: Svein Ellingsen 1971 Mel: Egil Hov-
land 1976

1 Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
/: kommer vi til deg som gav oss livet. :/

2 Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
/: Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. :/

3 Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,
/: venter på de små og tar imot oss. :/

4 Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
/: til et åpent liv i tro og tillit. :/

5 Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
/: dåpens lys forblir når livet slukner. :/

6 Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
/: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :/

gleden kunne ta slutt.
 Andre vers: «Fylt av beven foran ukjent 
fremtid…» Å bli far er en glede – men 
samtidig et liv i konstant uro, og noen 
ganger utålelig angst, for mine barns frem-
tid. Verset fortsetter slik: «Legger vi vårt 
barn i dine hender. Det som skjer i dåpen 
gir oss trygghet.» Vel, vel.. angsten og 
tryggheten lever nok side om side. Men 
verset rommer mye av den overveldende 
opplevelsen det er å holde sitt eget barn i 
armene.
 Tredje vers: Vi kan ikke gripe troen, vi 
kan ikke forstå Gud. I disse små ordene 
setter salmen ord på mysteriet jeg heller 
aldri blir ferdig med i møte med Bibe-
lens fortellinger: Fylt av undring er vi din 
nærhet, du som bærer verdensrommets 
dybder, venter på de små og tar i mot 
oss.»
 De tre siste versene skal jeg overlate til 
leseren å fundere over
 Ønsker deg en riktig god undring og 
utfordrer samtidig Thor Sandmel til å 
dele sin favorittsalme i neste nummer av 
Kongeveien.!

ØYVIND HÅBREKKE

norsk  
salmebok 2013

Øyvind Håbrekke 
– bodd i Prinsdal siden 1996, gift 
med Ida og far til fire, habil vise-
sanger, aktiv i HIF og menigheten..
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Ved dåpen blir en medlem i Den norske kirke. Dåpen er det 
eneste kriteriet for medlemskap i det største trossamfunnet i 
Norge. Den norske kirke hadde ved utgangen av 2015 3,8 
millioner medlemmer – eller 73% av befolkningen.

HVA MARKERER DÅPEN?
Fra generasjon til generasjon har vi båret barna 
til dåpen. Den kristne troen som foreldrene selv 
vokste opp med og som betydde noe for dem, 
føres videre til egne barn. Når et barn blir båret 
til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg 
selv! Dåpen er en markering der barnet har sine 
viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å 
følge barnet alle dager.

NÅR BLIR BARN DØPT?
I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er 
ingen aldersgrense for dåp. Hvert år blir mange unge døpt før de 
blir konfirmert.

BLIR OGSÅ VOKSNE DØPT?
Voksne som ønsker dåp, inviteres til samtale og eventuelt under-
visning om den kristne troen. Hvis du er utmeldt av kirken og 
vil melde deg inn igjen, blir du ikke døpt på nytt. Dersom du er 
døpt i et annet kirkesamfunn, blir du heller ikke døpt på nytt.

HVA GJØR DU OM DU VIL AT BARNET DITT  
SKAL DØPES?
Kirketorget i Oslo (sentralbordet) har tlf. 23 62 90 09. De ordner 
med registrering og papirarbeid og har åpent alle hverdager kl. 
08.00 til 15.30. Dersom du vil vite mer om konkrete gudstjenes-
ter eller hvordan dåpen foregår i Hauketo-Prinsdal kirke, kan du 

kontakte sokneprest Kjerstin Jensen på kj395@kirken.no eller 23 
62 98 53.

HVA INNEBÆRER EN DÅPSSAMTALE?
Når dåpen nærmer seg, tar presten kontakt for å avtale dåps-
samtale. Presten og dåpsfamilien møtes som oftest i kirken, noen 
ganger er det flere dåpsfamilier som er sammen på dåpssamtale. 
Vi snakker om hva dåp er, og forbereder oss på det praktiske 
knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen. Vi snakker også om 

hvordan vi kan sørge for at barna får opplæring om troen 
når de vokser til.

KAN JEG KOMME MED ØNSKER  
TIL DÅPSGUDSTJENESTEN?
Tenk gjerne gjennom hva det er behov for å 
snakke med presten om i dåpssamtalen. Det kan 
hende noen i familien vil lese dåpstekstene fra 

Bibelen, eller dere har ønske om en spesiell dåps-
salme. Kom gjerne med ønsker!

HVORFOR TRENGER BARNET FADDERE?
En fadder er et vitne som har et ansvar. Faddere skal være vitner 
om at barnet er døpt med den kristne dåp. De lover å vise 
omsorg for barnet, be for barnet og lære det å be. Dessuten skal 
fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og 
nattverden.

HVOR MANGE FADDERE TRENGER MAN?
Hvert dåpsbarn må ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 
år og være medlem av Den norske kirke eller en annen kirke 
som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være fad-
dere. Og minst to av fadderne må være til stede under dåps-
handlingen. Det innebærer ingen rettslige forpliktelser å være 
fadder, som for eksempel å skulle overta ansvaret for barnet hvis 
foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg og 
bidra i barnets trosopplæring.

Velkommen til dåp!

TEKST: KJERSTIN JENSEN   FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Dåpen er en stor fest og en viktig tradisjon 
i kirken. Gjennom dåpen blir vi del av et fel-
lesskap som strekker seg over hele verden 
– og gjennom alle tider.

VELKOMMEN TIL DÅP!
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Sola skinte, idrett, sang og musikk, hester, 
trylling, loddsalg og godprat fylte grusba-
nen på Dalens dag lørdag 3. sept ember. 
Scenen og stands fra forskjellige forenin-
ger og lag rammet oss inn og liten og stor 
benket seg eller ble med på leketilbudene 
rundt om kring. Mot slutten av dagen ble 
Ildsjelprisen tildelt Tom Gavem for hans 
innsats for håndball og i HIF

Alle kunne prøve 
korpsets instru-
menter.

Hauketo ungdomskor 
var et nytt og hyggelig 
bekjentskap.

Folk koste seg med sol 
og underholdning.

Såpeboblene var suksess i år igjen.

Runderidning fra Stallen 
lokket mange.

Skolekorpset – bedre 
enn på lenge.

Beat Tornados underholdt så 
det svingte.

Konferansier Lise Traaholt, 
ledet dagen.

Husfliden var på plass.
Fotballen er fremdeles rund.

DALENS DAG I HAUKETO OG PRINSDAL

Max sang 
med inn-
levelse og 
trøkk
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Nye kontakter ble skapt.

Alle kunne prøve 
korpsets instru-
menter.

Fargeleken til Lions var populær.

Mange stands omkranset plassen.

Kiwi delte ut 
gratis frukt.
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Tore Burud fortalte 
lokalhistorie.

Prinsdal skolekor åpnet dagen.

Orienteringen var populær.

Kaker med Familie- 
og kvinnelaget er 
alltid populært.

Øyvind 
Håbrekke 
bidro med 
visesang.

Konferansier Lise Traaholt, 
ledet dagen.

Klovnen Mortini med en 
liten hjelper.

Årets Ildsjel:  
Tom Gavem

Trening med MUDO.

DALENS DAG I HAUKETO OG PRINSDAL



Fotballsommer

Flotte gutter fra 2004 på Norway cup.

2002-laget var først med på Sør 
Cup i Vennesla og Kristiansand 
24.-29. juni. Gutta og supportere 
bodde på skole og fartet rundt i 
egne busser som arrangøren satte 
opp. Det gikk utrolig bra både 
på banen og utenfor. På bildet till 
venstre ser vi fornøyde gutter og 
trener Youssef etter at Vindbjart er 
slått i bronsefinalen på svære Kris-
tiansand stadion. Et minne for livet! 
Senere på sommeren var laget med 
på Norway cup, og spilte seg frem 
til kvartfinalen.
Hauketo G2004 var også med 
på Ekebergsletta, for første gang. 
Når været er fint og det er masse 
fotballkamper og ting å gjøre, er 
livet bra! På bildet (til venstre ser 
vi glade gutter, som nettopp fått 
velfortjente medaljer og pokal. 

Kongeveien gratulerer!

TEKST: KNUT G. SANDAL

FOTO: FORELDRE OG TRENERE 

Noen tar ikke  
ferie fra fotball i 
sommerferien.  
Det gjelder blant 
andre 2002- og 
2004-årgangene  
til Hauketo IF. 

Stolte 2002-gutter i Kristiansand.
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Erik og Henrik 
– gode garde-
kompiser som 
dimmer dagen 
etter.

To flotte representanter fra Prinsdal, Erik 
Nordahl og Henrik Løvmyr, har vært i Hans 
majestet Kongens garde i ett år. Da jeg 
møtte dem, skulle de dimme dagen etter 
og avslutte det hele med Gardeball på  
lørdagen. Hvordan har dette vært?

I Gardens elitetropp
Med ønsker om en utfordring
– Begge har vokst opp i Prinsdal, vært gode venner i flere år, men  
da de møttes igjen i Garden, ble de overrasket: «Er du her?» Da jeg  
spør – hvorfor Garden?, er svaret nokså likt:  
 – Vi ønsket en utfordring og søkte den. Begge har bakgrunn fra 
Prinsdal skolekorps der Erik spilte trombone og Henrik trommer. Det 
bidro til at Erik ønsket drill og marsjering, mens Henrik har fortsatt med 
trommer. Erik forteller om beinhard testing fysisk og mentalt før han ble 
tatt opp. Henrik prøvespilte trommer og ble plukket ut blant de beste 
til det. Drilltroppen og Gardemusikken utgjør til sammen 3. tropp på 
eksklusive 120 beregnet på å vise seg fram og å representere Norge.

Store krav, lange dager og flotte opplevelser
– Halvparten av tiden har gått til øving og trening for å vise seg  
fram resten av tiden. Henrik forteller om samspill blant flotte 
musikere (50/50 gutter og jenter) fra hele landet mye parader  
og marsjering, mens Erik har hatt beinhard eksersis og drill  
med gevær og presisjon – og det var bare gutter hos ham.
Resten av tiden har gått til å representere Norge ved  
Military tattoo’s i Australia og Edinburgh, være på Ola- 
drill i Norge og være med ved høytidelige anledninger  
sammen med Kongen og statsbesøk.
 Hva de har likt best? Selv om det var flott på  
tattooene, så er svaret overraskende nok: Ola-drill  
– oppvisningsturneen i Norge med flagg og  
begeistring. Hvordan det gikk med jentene? spør jeg.  
Svaret kommer raskt: – Det var nok mest fans blant  
gamle damer.

Lærerikt å være under kommando
– Offiserene var aldri kamerater, forteller Erik, både  
hilsninger og måten du spør og svarer på, plasserer deg.  
– Dermed ble det litt vanskelig å vite hvor grensene går  
for hva du kan si eller spørre om, mener Henrik – men  
du lærer at det er viktig å adlyde for at noe skal fungere.
 – Å være under kommando har vært med å skape  
selvdisiplin og gode holdninger, fortsetter han – det vil jeg  
ta med meg fra denne tiden. Erik føyer til at prestasjonskulturen  
har skapt et unikt samhold, og at han gleder seg til å holde  
kontakten med sine romkamerater.
 Mandag er Henrik Løvmyr på skolebenken på Universitetet,  
mens Erik Nordahl sikter på befalsskole og tar opp noen fag.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

FOTO: PRIVAT
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SIDE

Finn 5 feil Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen. 
Underveis ble det storm!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?Tegninger: Trevor Keen

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet. 
Dyrenavnene står bortover og nedover. 
Finner du alle ni?

Jesus stiller stormen!

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

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

g av 

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

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

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

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

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

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

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

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

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

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

Finn ni dyr!Fargelegg!

R N I G J H L A B W

R A R D E U G L E I

E F E R N N Y Å E N

K R O K O D I L L E

O I T A P O D N E S

R R E T P E L A F U

N K R T I G E R A R

A N D R O T I U N Y

S L A B A D T E T Z

– en fin  
mulighet til  

kirkegang for  
liten og stor!

Velkommen til søndagsskole  
i Hauketo-Prinsdal kirke!
Søndagsskolen er for barn rundt 4 år og oppover  
og starter opp søndag 25. september kl. 11 med  
DEN STORE SØNDAGSSKOLEFESTEN. 
Deretter er det søndagsskole på søndagene 30. oktober,  
13. november, 27. november og 18. desember – alle ganger kl 11. 



historiske «hjø
rnet 

Det lokal

AKTIV UNGDOM 
DEN GANG OGSÅ! 

•  Prinsdal skolekorps arrangerte «Solosprinten» – tidligere 
«Donald Duck-rennet» – for 131 skiglade barn.

• Tilbud til blinde eller lesehemmede i Hauketo og Prinsdal 
om å få «Kongeveien» innlest på kassett – gratis.

• 31. august inviterte Hauketo og Prinsdal Hagelag til sopptur.
• Det snart sju år gamle Sjibbolet-koret reiste rundt og sang 

flere steder, og skulle også til Liseberg. «Koret er bedre enn 
noen gang», sa dirigenten Per Frogner.

TORE BURUD

«KONGEVEIEN   
FOR 30 ÅR SIDEN:

I Prinsdals idrettsanlegg har hovedbanen fått nytt 
kunstgress i sommer. I tillegg er det lagt kunstgress 
på den lille grusbanen og i ballbingen. Dessuten er 
ny tribune og kanter i flott stein på plass. Konge-
veien har tatt en prat med Per Berglie i anleggsko-
miteen til Hauketo IF. 

– Hvorfor har dette skjedd nå, Per?
 – Det gamle kunstgresset var slitent og det var på tide å skifte. 
Anlegget er eid av kommunen, og nå var turen kommet til oss. 
Vi har fått et nytt flott FIFA-godkjent kunstgress. Gresset er litt 
lengre enn det gamle. Det gjør at ballen går litt saktere når gres-
set ikke er vått. Det er også mer demping i underlaget. 

– Det er flott, men det er også gjort mye mer?
 – Ja, vi har jobbet hardt for å få kunstgress også på den lille 
grusbanen og i ballbingen, og vi har fått en tribune som skal 
være vedlikeholdsfri. Disse ekstra tingene er ikke noe kommunen 
betaler. Det var mye billigere å gjøre det nå som maskinene var 
her for å fikse hovedbanen. Særlig grunnarbeidene er en stor 
jobb. Fotballgruppa i Hauketo IF går inn med rundt 1,1 millioner 
kroner pluss moms for å få dette gjort, deretter tar kommunen 
over og finansierer vedlikehold. 
 – Vi setter også opp en garasjelignende bygning bortest på 
den store grusbanen. Den skal brukes til å samle og tørke de 
svarte gummiknottene som dras av i snømåkingen. Gjenbruk er 
viktig både i forhold til økonomi og miljø. Bare på den nye lille 
banen legger vi på over 20 tonn med gummiknotter! 

– Hvorfor spanderer idrettslaget på seg mer kunstgress? 
 – Det gir flottere spilleforhold for de yngste som har brukt 
grusbanen til kamper. I tillegg gjør det at treninger kan flyttes til 
et sted med svært gode spille-
forhold også når hovedbanen er 
opptatt med kamp. Så det gir et 
bedre tilbud til alle som bruker 
fotballanlegget vårt. 
- Til slutt må jeg få si at gutta 
fra entreprenøren har gjort en 
formidabel jobb. Dette har blitt 
kjempebra! 

INTERVJU OG FOTO: KNUT G. SANDAL

Når gress 
blir KUNST

Kunstgresset på plass.

Per Berglie – en av driv-
kreftene i gressprosjektet.

Denne gang viser jeg svart på hvitt et eksempel på hva 
idrettsungdommen foretok seg i 
vårt distrikt – lenge, lenge før kunst-
gress og idrettshall. I faksimilen 
av Nordstrands Blad i mars 1956 
finner du kanskje ditt eget navn, 
eller bestemors, eller bestefars. Den 
gang var Hauketo IF 29 år – neste 
år er den 90!

For å vise hvor «lenge» det er siden 
1956, tar jeg med et bilde av hvor-
dan «73-bussen» så ut på den tida.

TORE BURUD
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2016
KONFIRMASJONS-

TIDEN

Helt utrolig! Konfirmanttiden er over! Nå har 
det gått mange måneder siden innskriving i 
november 2015. Dager med Deeper-under-
visning, øvelse og korsang med Sjibbolet, 
Tempel, Hvilepuls, konsert i byen og leir på 
Bjorli, er over. 

Til og med konfirmanttidens største eventyr, sommerens kon-
firmantleir på Tjellholmen, er forbi. På det flotte leirstedet blant 
Hvalerøyene, hadde konfirmantene og leirlederne, (fjorårskonfir-
manter og unge voksne), sjansen til å bli bedre kjent med både 
hverandre, Gud og verdenen vil lever i. Men her var det også en 
salig blanding av bading, kos i sola, bryllup, Deeper-undervisning 
og nattmanøver.

Når dette leses er alt over. Festdagene med høytid og stil i 
Hauketo-Prinsdal og Holmlia kirker der hver enkelt konfirmant 
ble sett og bedt for, tok slutt. Festen med familie og venner der 
vi håper og tror at hver enkelt konfirmant fikk være midtpunkt, 
er også over. På det store bildet ser vi dem alle – hver enkelt 
konfirmant – så ulike de enn er, skjult under hvite kapper, men 
forhåpentlig fylt av gode ord og opplevelser fra en viktig tid. 

Kjære konfirmanter med familie! Vi fra HåPe takker for kon-
firmantene og håper det for dere alle, ble flotte dager som ga 
både velsignelse og gode minner. Konfirmanttiden er over – men 
kirken er alltid åpen for alle.

TEKST: SARAH KREBS

FOTO: NORDSTRANDFOTOGRAFENE OG LEIRDELTAKERE

Konfirmanttid er lek og 
alvor i god blanding

Hopp i havet

Sport og spill hører med

Gruppearbeid i sola

Jentegjengen i fokus
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HOLMLIA KIRKE  
SØNDAG 11. SEPTEMBER

Nina Christine Andreassen Moberg
Torstein Navelsaker Beitveit
Carina Jensen
Hanna Aspli
Dina Sofie Halvorsen Ryland
Oda Eikhovd Pronk
Robin Johansen Farago
Amanda Segura Kristensen
Håvar Hagelund
Joakim Christoffer Storheim
Daniel Stangeland Kaufman
Andreas Gamst Sørensen
Helene Dommersnes Sivertsen
Jacob Anthony Wergeland
Amanda Setare Høyer Anvar
Daniela Avalos Carvajal
Marlen Reichenbach
Mikael Lindberg
Maria Antoline Silva Hervold

KONFIRMANTENE 2016

HAUKETO-PRINSDAL KIRKE SØNDAG 
18. SEPTEMBER KL 11

Frida Monn-Iversen
Fabian Ljung
Emma Lalande
Lars André Helle Aasvold
Markus Andersen
Abdissa Godi Biru
Bastian Stanley Andersen
Solvår Anine Rusånes
Nickolay Agnihotri
Aurora Hansen Herlufsen
Birgitte Emilie Hoff
Mari Andersen Lunde

18. SEPTEMBER KL 13
Sander Bryhn
Helena Meyer Cruse
Thea Sørhus
Hannah Fekadu

Håkon Svarød
Rim Mellei Kahssu
Karine Johnstad Sørfonden
Robin Johansen Farago
Sigurd Hakami Sandal
Isabelle Stonex 
Mia Engesbak
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Hendt siden sist

Ildsjelprisen deles ut av Hauketo 
og Prinsdal fritidsråd til en som 
over tid har arbeidet for at en-
keltmennesker har fått det bedre 
og/eller har arbeidet frivillig til 
glede for barn, ungdom eller 
voksne. 

Tom Gavem – mange års ildsjel og hånd-
ballentusiast i Hauketo og Prinsdal gjen-
nom Hauketo idrettsforening, ble årets 
vinner – utvalgt blant 5 kandidater

Årets Ildsjel sies å være en sympatisk, 
inkluderende og flott person som brenner 

For sjette år på rad lagde Sjib-
bolet Ten Sing egen revy – der 
mange av årets konfirmanter fra 
Hauketo-Prinsdal og Holmlia var 
med. 

Reklamen var: «I år skal vi til fremtiden. 
Hva skjer i fremtiden spør du? Vi har sva-

rene! Vi møter blant annet The Kardashi-
ans, og kommer med nyeste oppdatering 
om Donald Trump.» Det var godt besøkte 
forestillinger, både fredag 10. og lørdag 
11. juni. 
 Kongeveien storkoste seg, med både 
flott sang, proft band og morsomme 
sketsjer om hvordan ting (kanskje!) blir i 

Sjibbo in the future

Ildsjelprisen 2016

fremtiden. Blant mange glansnumre mer-
ket vi oss blant annet Liv Katrin og makker 
som morsomme nyhetsopplesere. Også 
lyd, lys og kantine var i toppklasse. Vi er 
imponert over hva ungdommen får til! 

TEKST: KNUT G. SANDAL

FOTO:  KNUT G. SANDAL OG SJIBBOLET

for sin idrett. Han kommer fra 
Porsgrunn, 
• flyttet til Prinsdal i 70-årene
• var med å åpne Prinsdals-

hallen
• er i dag å regne blant æres-

medlemmene i HIF.

Innen sin idrett, som er hånd-
ball, har Tom Gavem vært med å starte 
lag for barn, ungdom og voksne og vært 
både spiller, trener og hovedleder. På den 
måten har han skapt sportslig aktivitet og 
glede for både unge og voksne og selv tatt 
ansvar ved å stille opp der det var behov. 

Tom Gavem har også vært leder i HIF.

Vi gratulerer!

TEKST OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

Tom Gavem 
– ildsjel med 
håndball, enga-
sjement og HIF i 
sitt hjerte.

Flott kantine.

Ja, hva med fremtiden her?

Sjibbo med kor og en av de mange solister.
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23.juni var det duket for stor 
St.Hansfeiring på Prinsdal 
Seniorsenter. I garasjean-
legget var det dekket lang-
bord med rutete duker og 
det var pyntet med ban-
nere, bilder og blomster. 

Det var dekket til 44 personer. Staben 
ved Seniorsenteret, daglig leder Torunn 
Haukeli, kafeterialeder Siw Anita Eriksen 
og sentermedarbeider Siv Ellen Grewe sto 
for arrangementet sammen med frivillige 
hjelpere.
 Det hele begynte med at Vegard Stor-
bråten Øye spilte på torader. Han kunne 
virkelig håndtere sitt instrument og hadde 
mange kjente melodier på programmet. 
Dette gav en hyggelig stemning og mange 
nynnet med og trampet takten.
 Menyen var utsøkt: Først fikk vi røm-
megrøt, så spekemat med eggerøre og en 
utsøkt, hjemmelaget potetsalat, spesial-
laget for anledningen av Siw Anita. Så fikk 
vi grillet svinefilè og grillede asparges. 
Svinefilèen var utrolig mør og aspargese-
ne smakfulle. Til slutt ble vi servert norske 
jordbær med fløte og kaffe ved siden av. 
Praten gikk livlig ved langbordet og alle 
koste seg!

Hauketo og 
Prinsdals  
Fritidsråd
Hauketo og Prinsdal fritidsråd 
ble stiftet i 80-årene og er i 
dag et uavhengig Råd for alle 
som driver fritidsaktiviteter i 
Dalen.  Fritidsrådet ble restar-
tet i 2013. 

ET GODT FORMÅL
Hauketo og Prinsdal fritidsråd består 
av representanter fra de tilsluttede lag, 
foreninger, organisasjoner og institusjo-
ner som er tilsluttet. Formålet er å skape 
gode kultur- og fritidstilbud som bidrar 
til trivsel og tilhørighet for folk i alle 
aldere». 

FRITIDSRÅDET I PRAKSIS
Rådet møtes 3-4 ganger i året – både for 
å inspirere, trøste og oppmuntre hveran-
dre i de aktivitetene medlemmene driver 
og for å planlegge og gjennomføre de til-
tak som Fritidsrådet står bak. Som du kan 
se i dette bladet: Dalens dag i Hauketo 
og Prinsdal og Ildsjelprisen. Ellers er det 
den årlige TV-innsamlingen og den store 
Julegrantenningen i Prinsdal.

FRITIDSRÅDETS MEDLEMMER I DAG
Fritidsrådets medlemmer er til for oss 
som bor i Hauketo og Prinsdal. Nedenfor 
ser du Rådets  medlemmer som du og 
jeg, om vi vil være med i noe, kan kon-
takte via nettsider og facebook:
Hauketo og Prinsdal vel, Neptun svøm-
meklubb, Hauketo idrettsforening, 
Stall Prinsdal, Mudo Prinsdal, Prinsdal 
skolekor, Hauketo-Prinsdal menig-
het, Lions Club Oslo Hauketo, Kiwanis 
Club Holmlia, Prinsdal pensjonistfore-
ning, Kongeveien, Grønliåsens venner, 
Hauketo-Prinsdal kvinne- og familielag, 
Prinsdal sangeri, Lerdal fritidsklubb, 
Prinsdal skolekorps, Prinsdal tennisklubb, 
Kongeveien, TV-aksjonen, Hauketo 
ungdomskor.

HAUKETO OG PRINSDAL FRITIDS-
RÅD KAN KONTAKTES VIA:
e-post: fritidsraadet@gmail.com eller ved 
leder Svein-Erik Skibrek tlf.: 90936639

St.Hansfest  
på Prinsdal Seniorsenter

 Prinsdal Seniorsenter holder til i Nedre 
Prinsdalsvei 59 A. Dette er et senter med 
mange tilbud hvor man kan komme og slå 
av en prat, spise god mat og bli kjent med 
andre mennesker. Kafeteriaen er åpen 
alle dager fra kl. 10.00 til 14.00. Tirsdag 
og torsdag serveres det middag, onsdag 
serveres det «smårett» og fredag serves 
det grøt. Tirsdag er det fisk på menyen og 
torsdag kjøtt. Middagen koster kr. 65,- og 
du kan kjøpe dessert og kaffe ved siden 
av. Småretten koster kr. 50,-. Dersom du 
vil kjøpe med deg mat hjem, er dette også 
fullt mulig. Både middag og smårett kan 
anbefales da Siw Anita er en glimrende 
kokk som gjerne deler sine kunnskaper 
med andre.
 Det er også mange andre aktiviteter 
ved Senteret. Jeg kan nevne f.eks. trim på 
onsdag og aktivitetsstue på tirsdager. El-
lers har vi bruktmarked hvor mye av både 
brukt og nytt finnes. Vi har «Syng med 
oss» og vi spiller bingo. Du finner også 
hårpleie og fotpleie ved Senteret.
 Støtt opp om Senteret og møt opp! 
Nytt program kommer i slutten av august. 
Følg med og se om dette er noe for deg! 
Du kan også gå inn på www.prinsdalseni-
orsenter.no

TEKST OG FOTO: INGER-LILL SVENDSEN
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PRINSDAL SKOLEKORPS  
TAKKER FOR STØTTEN!
I mai arrangerte Celine Refsnes en nød-
hjelpsinnsamling for korpset. Aksjonen 
ga oss flere nye støttemedlemmer som 
forplikter seg til å betale 500 kr én gang i 
året. Vippsaksjonen rundet 60.000 kr.

Loppemarkedet 4-5. juni var en suksess 
og mange tok turen til Prinsdal skole 
denne gangen. Lokale kjøpmenn spon-
set – mens Jens på Kiwi i Prinsdal «slo 
på stortromma» for korpset og støttet oss 
med varer til grillen. Tusen takk for all 

hjelp og støtte! Styret er rørt over velviljen 
som er vist! 

VI VANT INNMARSJEN!!!
Lørdag 10. september deltok vi på Tu-
senfrydstevnet 2016, som arrangeres av 
Nordby skolekorps. Stevnet var over to 
dager, og over 110 korps deltar. 
 PRINSDAL SKOLEKORPS vant kon-
kurransen om den beste innmarsjen til 
amfiscenen!!! Premien var på 1500 kr og 
ble brukt på is, sukkerspinn og slush til de 
flinke musikantene. I begrunnelsen het det 
at vi marsjerte fint, men at også sangen 
utmerket seg. 

REKRUTTERING  
AV MUSIKANTER
Prinsdal skolekorps ønsker seg nye med-
lemmer og besøkte Prinsdal og Toppåsen 
skoler med rekrutteringskonserter. Da di-
rigenten spurte publikum (skolebarna) om 
det var noen som ville bli med i korpset, 
var det 30-40 hender i været. 
 Korpset er for barn fra 2. klasse og 
oppover uten øvre aldersgrense for 
skoleelever. For å melde seg inn i korpset 
må man møte opp på Prinsdal skole 
(musikkrommet) mandag kl. 18 og ha med 
mamma eller pappa og det går an å ønske 
seg instrument.
 Det koster 500 kr pr måned å være 
medlem og da får medlemmet undervis-
ning på eget instrument en dag i uken i 
tillegg til samspillsøvelse med aspirant-
korpset mandag kl. 17:30 – 18:30.

Velkommen til korps!

Seiersmarsjen

Prinsdal skolekorps
VANT INNMARSJEN 
ved Tusenfrydsstevnet 10.-11.september
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Fotball     Handball     Allidrett og ballidrett     O-gruppa     Innebandy

Hauketo IF har ulike treningstilbud for yngre klasser innen håndball, fotball,  
all-idrett og ballidrett. Sjekk www.hauketoif.no for informasjon om tilbudet.

Lørdag 22. oktober har du mulighet til å være 
med på dialogtur! 

Vi skal på rundtur og besøke noen av bydelens hellige rom, nærmere bestemt: 
Tauheed moské på Hauketo, Hauketo-Prinsdal kirke og Karma Tashi Ling buddhist-
samfunn på Bjørndal. 

Turen er et samarbeid mellom de tre trossamfunnene, og alle er velkommen til å 
bli med, uansett bakgrunn og religiøs tilhørighet. Det blir gode muligheter til å ut-
forske de ulike hellige rom, og lokale ledere vil fortelle og demonstrere. Underveis 
håper vi på gode samtaler på tvers av livssyn. 

Oppmøtet er på Hauketo stasjon kl 11, 
og vi kjører derfra i buss. Vi er tilbake  
på stasjonen senest kl 16. Underveis  
vil det bli servert lunsj, og hele turen 
koster kr 50 per person. 

Påmelding sendes til Kjerstin Jensen, 
kj395@kirken.no innen 10. oktober. 

Velkommen på tur!

" Hellige rom i Søndre Nordstrand" 

OPPSLAGSTAVLA

Pilegrim
Bli med tilbake til middelalderen! Spennende utendørs  
opplevelser i Grønliåsen for deg som går i 7. og 8. klasse!

Lørdag 15. oktober kl. 15.00-20.00

Mer informasjon og pilegrimspass kommer i posten.

Vil du vite mer om pilegrim, sjekk ut  www.kirken.no/hauketo-prinsdal  
eller kontakt Sarah på sk362@kirken.no

 Tauheed moskéHauketo-Prinsdal kirkeKarma Tashi Ling buddhisttempel
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OPPSLAGSTAVLA

Velkommen til 
pastamesse!
Det er pastamesse for liten og 
stor Tirsdagene: 27. september; 
25. oktober; 29. november

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

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

Med vennlig hilsen Diakonien i Hauketo-Prinsdal kirke

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

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

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

HYGGETREFFET 
i Hauketo-Prinsdal kirke 
Her ser du høstens program for Hyggetreffet i menighetssalen 
i kirken:

TIRSDAG 11. OKTOBER, KL. 11:30-13:30
«Et dikterliv til Herrens ære» – Gerd Kjeldsen, Else-Marie og 
Ragnar Sjølie synger og forteller om Lina Sandell.

TIRSDAG 8. NOVEMBER, KL. 11:30-13:30
Bursdagsfest for de som fyller runde år mellom juli og desem-
ber. Trine-Lise og Marianne underholder.

TIRSDAG 13. DESEMBER, KL. 11:30-13:30
Grøtfest med mandel i grøten. Sokneprest Kjerstin Jensen 
forteller om bakgrunnen for Luciafeiringen. Charlotte Randel 
synger og Åslaug Lervåg spiller til.

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

VELKOMMEN!

Besøk
Ønsker du å få besøk?  
Ta kontakt med diakonmedarbeider Susanne på tlf 23629855 
eller mail sd272@kirken.no

 

Himmel over livet 
- Temakvelder om tro, liv og erfaring 

 

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

 
 

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

 
Onsdag 9. november kl. 19.30 

 
Menighetssalen i Hauketo-Prinsdal kirke 

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

Vel møtt! 
 

Medvirkende: Silje Kivle Andreassen, Åslaug Lervåg Hegstad, 
Sarah Krebs, Jan-Bjørn Osnes og Svein-Erik Skibrek 

Vi gjentar fjorårssukssen:

TESALONG FOR ÅPEN 
MIKROFON 
i Hauketo-Prinsdal kirke
Fredag 11. november
Velkommen!
 
Per Frogner og Øyvind Håbrekke
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MIN KIRKEBOK  
TIL 4- ÅRINGENE!
Vi feirer så mange 4-års jubileer. 

•  Hver nyttårsaften feirer vi etter at vi har gjennomlevd  
4 årstider. 

•  Vi blir glade når vi har nådd level 4 ved pokemon.go. 
•  Vi gleder oss når klokka blir fire for da kan vi dra hjem  

etter jobb. 
•  Eller når barna våre har fått fjerde tannen sin. 

Hvorfor ikke da en gudstjeneste for 4-åringene?

Det tenker vi oss! Derfor inviteres alle 4-åringer i Dalen til 
gudstjeneste 23.oktober kl. 11 i Hauketo-Prinsdal kirke med 
utdeling av Min kirkebok for 4-åringer. 

Gudstjenesten er tilrettelagt for barn, men for å bli kjent med 
hverandre, har vi en liten festleketime kl. 10 fram til gudstje-
nesten begynner kl. 11. 

Påmeldingsfrist er 21.okt hos Sarah (menighetspedagog 
Hauketo-Prinsdal kirke) via epost sk362@kirken.no eller SMS 
eller ring 236 29 854/ 982 42 07

TAKK FOR GAVER  
TIL NYE STOLER! 
Vi har hatt pengeinnsamling til nye stoler på kirketorget.  
Nå har drømmen blitt virkelighet – de nye stolene er på plass!

Takk til deg som bidro!

Hauketo-Prinsdal menighetsråd

STRIKKETREFF
Er du glad i å strikke? 
Liker du å slå av en prat med andre håndarbeidsinteres-
serte? Da er du velkommen til strikkekveld i menighetssa-
len i Hauketo-Prinsdal kirke disse mandagene kl. 19-21:

10. oktober, 7. november og 5. desember

Det serveres kaffe, te og kjeks. 
Ta med eget strikketøy. Har du noe ekstra garn/pinner, 
kan du gjerne ta med det også.

Strikkekvelden er tenkt som et sosialt treffsted for strik-
keglade i alle aldre. Her kan du bare slå av en prat mens 
du strikker, deler oppskrifter, lærer bort noe, eller lar deg 
inspirere. Eller alt på én gang.

Har du spørsmål, kontakt diakonmedarbeider 

Susanne tlf 23629855, mail: sd272@kirken.no

BRUKTE  
STOLER  
TIL SALGS!
Vi selger de for en rimelig penge 
og inntektene går tilbake til andre 
oppgraderingsprosjekter i bygnin-
gen. Ta kontakt med daglig leder: 
Charlotte Randel, cr875@kirken.no 

 «Har du pakket soveposen?»  
"Ja, mamma."  
«Hva med tannbørsten?»  
"I sekken, jepp."  
«Okei – da tror jeg du har alt. Jeg håper du vet hva de gjør i 
kirken. Har aldri hørt at man kan gjøre det: OVERNATTING i 
kirken.»

Åh jo, det kan du!  
Alle barn som er 10 eller 11 år og har lyst til å oppleve over-
natting i kirken og mange andre ting som musikk, pokemon-
jakt, dans, fellesskap og moro, er hjertelig velkommen første 
helgen i desember (02. – 03. desember) i Hauketo-Prinsdal 
kirke. I tillegg skal vi være med å lage LysVåken-gudstjenesten 
som vi feirer søndag 4. desember kl.11. 

Kom bli med – for her skjer gode ting! 
Påmeldingsfrist er 28. november til Sarah (menighetspedagog i 
Hauketo-Prinsdal kirke) via epost: sk362@kirken.no eller SMS 
eller ring 23 62 98 54/ 982 42 074.
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Velkommen 
til oss!   

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

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

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

tlf. 66 99 3000  
bord@gamletaarnhuset.no

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

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

Kaffe, kaker og mineralvann kan kjøpes i pausen

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

Velkommen!



 

FOR BARN
SPRELL LEVENDE  
SØNDAGSSKOLE

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

PASTAMESSE

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

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

BABYSANG

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

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

FOR UNGDOM
SJIBBOLET 

er menighetens Ten Sing gruppe med  
øvelser hver torsdag fra kl 18.00 til 20.00. 
Lek, kor, dans, drama, teknikk, band, 
rekvisitter og kostymer. Turer, konserter, 
revy og godt fellesskap.

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

HVILEPULS 

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

Kontakt: Menighetskontoret

TEMPEL

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

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

FASTE AKTIVITETER

FOR VOKSNE
PRINSDAL SANGERI

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

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

HYGGETREFFET

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

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

BESØKSTJENESTE

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

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

Varmt velkommen til alle  
våre ulike arrangement!

Hauketo-Prinsdal menighet står i livets tjeneste. 
Både ansatte og frivillige legger ned mye arbeid 
for å møte menneskers behov og formidle Guds 
ord i sorg og til glede, i hverdag og fest. 

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

Du vil vel være en støttespiller i din lokale menighet?
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SEPTEMBER
Søndag 18. september kl. 11 og 13: 
Konfirmasjoner ved Kjerstin Jensen, Sarah 
Krebs og Åslaug H. Lervåg.

Søndag 25. september kl. 11: Folketone-
messe med Prinsdal Sangeri og søndags-
skolefest for de yngste. Ved Kjerstin 
Jensen og Åslaug H. Lervåg.

Tirsdag 27. september kl. 17: Pastamesse

OKTOBER
Søndag 2. oktober kl. 11: Fellesgudstje-
neste i Holmlia kirke (høstferie)

Søndag 9. oktober kl. 11: Gudstjeneste 
med nattverd ved Svein-Erik Skibrek og 
Åslaug H. Lervåg.

Søndag 16. oktober kl. 19.30: Kvelds-
messe inspirert av klosteret i Taizé. Ved 
Kjerstin Jensen, Åslaug H. Lervåg og 
Prinsdal Sangeri.

Søndag 23. oktober kl. 11: Høsttakkefest 
med utdeling av 4-årsbok ved Bendik Vol-
lebæk og Sarah Krebs.

Tirsdag 25. oktober kl. 17: Pastamesse

Søndag 30. oktober kl. 11: Blues- og bøn-
nedagsgudstjeneste ved Kjerstin Jensen og 
Åslaug H. Lervåg. Søndagsskole.

NOVEMBER
Søndag 6. november kl. 19: Allehel-
gensgudstjeneste med Prinsdal Sangeri. 
Kjerstin Jensen, Åslaug H Lervåg og Hans 
Olav Baden.

Søndag 13. november kl. 11: Keltisk 
messe ved Silje Kivle Andreassen og 
Åslaug H Lervåg. Søndagsskole.

Søndag 20. november kl. 19.30: Kvelds-
messe ved Kjerstin Jensen og Åslaug H 
Lervåg.

Søndag 27. november kl. 11: Advents-
gudstjeneste med tenning av adventskran-
sen. Søndagsskole.

Tirsdag 29. november kl. 17: Pastamesse

GUDSTJENESTER  
I HAUKETO-PRINSDAL KIRKE

LIVSHJULET
DØPTE
Isabel Alexandra Lauvdal Stonex 
12.06.2016

Ida Olsrud Tolfsby 
19.06.2016

Millie Elisabeth Elstad Sebjørnsen 
19.06.2016

Viktor Løken Haugen 
21.08.2016

Kristoffer Mala Vebenstad 
21.08.2016

VIELSER
Marita Kornstad  
og Jan Christian Alvestad 
02.07.2016

Karin Seppola  
og Dag Nikolai Rønnekleiv 
02.07.2016

GRAVFERD
Gunnar Otto Krogh 
15.06.2016

Ove Asbjørn Anderson 
24.06.2016

Vidar Magnussen 
08.07.2016

Britt Kristine Pedersen 
28.07.2016

Søndag 2. oktober kl. 12: 
Tor Jørgensen

Søndag 9. oktober kl. 12: 
Åse Marie Haugstad

Søndag 16. oktober kl. 12: 
Kjerstin Jensen 

Søndag 23. oktober kl. 12: 
Tore Laugerud

Søndag 30. oktober kl. 12: 
Torleiv Austad  

Søndag 6. november kl. 12: 
Per Anders Nordengen

Søndag 13. november kl. 12: 
Jo Sjøflot

Søndag 20. november kl. 12: 
Lasse Heimdal

Søndag 27. november kl. 12: 
Gunnar Kagge

Søndag 4. desember kl. 12: 
Eivind Arnevåg

Søndag 11. desember NB! kl. 16: 
Asle Rossavik. Fakkeltog fra Grønmo  
kl. 15. Adventsgrøt.

SPORTSGUDS-
TJENESTER  
I ØSTMARKS KAPELLET  
HØSTEN 2016

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

LOKALER TIL LEIE



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

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

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

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

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

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

Lørdag: Timebestilling
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Vi formgir  
Kongeveien.  
Behøver din organi-
sasjon eller bedrift 
også god design? 
 
Kontakt Morten  
på 91 73 73 56www.ravnbo.com – VI SKAPER GLEDE… som varer 

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

LEIE AV  
PRINSDAL VELHUS  
til møter, kultur- 
aktiviteter og selskap. 

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

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

KONTOR
Holmlia sentervei 12

LISE KIIL

HENRIK KIIL

HENNING 

MOEN LØVAAS

Tlf.: 22614208

adm@holmliatannlegene.no

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

det 
meste i 
bygge-
varer
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Utfører:
– Medisinsk fotpleie

– Aromaterapi
– Voksing

– Farging av vipper og bryn
– Manikyr

Mandag og fredag, enkelte onsdager
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, redaktør

De fleste av oss hører til et eller annet sted. 

Helt fra vi ble født inn i en familie, har det fortsatt gjennom 
egne og andres valg. I barnedåpen valgte foreldre for oss og 
vi fikk tilhørighet hos Gud og i kirken. På skolen, tilhørte vi 
plutselig en flokk vi ikke selv hadde valgt.

Og siden? – Noen av oss valgte idrett, andre politikk, kirke, 
hobby eller en forening. Plutselig tilhørte vi en flokk med 
samme interesser som oss selv. Eller vi møtte en vi fikk kjær - 
og vips, tilhørte vi en annen og en annen oss.

Å tilhøre noen er viktig – for «det er i møtet med andre vi blir 
til», som filosofen Martin Buber sier. Sagt annerledes - det å 
tilhøre andre bidrar til vår identitet.  

Det merkelige med den gode tilhørigheten, er at mangel på 
den gjør vondt for de som opplever at de verken blir sett el-
ler regnet med, selv om de ønsker det. Derfor har vi som har 
tilhørighet et ansvar for å invitere andre inn i den.

På Dalens dag tok mange et slikt ansvar. Da inviterte de 
fleste av Dalens fritidsaktiviteter andre til å bli med og få 
tilhørighet og fellesskap i tillegg. I mange nabolag inviteres til 
tilhørighet når dørene åpnes for andre eller noen får småpra-
ten de trenger for å vite at noen så dem. 

Kanskje noe å tenke over og øve seg på når høsten kommer: 
Hvem tilhører jeg og hvem kan jeg invitere inn i min tilhørig-
het? God høst!

Svein-Erik Skibrek, redaktør

Staben 
I HAUKETO-PRINSDAL MENIGHET

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

Menighetsforvalter Charlotte Randel
Tlf 23 62 98 50 // cr875@kirken.no

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

Organist Åslaug Hegstad Lervåg
Tlf 23629857 // ah244@kirken.no

Menighetspedagog Sarah Krebs
Tlf 23 62 98 54 // sk362@kirken.no

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

Redak-
tørens 
hjørne

> Jeg tror på en 
Gud som også  
virker i det små

Han kommer syklende i full fart etter en snartur hjemom 
etter jobben som bygningskonstruktørt i LINK arkitektur. 
Torleif Månsson er 45 år, er gift med Ingrid og har to 
barn på 6 og 9 år og har bodd 10 år i Prinsdal. 

Han er født i Danmark, møtte sin kjære på Korsveifestivalen i Seljord 
– noe som førte til giftemål og bosetting i Norge. Han er medlem av 
menighetsrådet i Hauketo-Prinsdal og spiller til pastamessen og av og 
til på gudstjenesten i kirken – noe han trives med.

– Hva betyr troen for deg i det daglige?
 – Min opplevelse er at å tro på Gud, skaper trygghet i livet mitt. 
Livet går i bølger og troen var annerledes – mer dristig – når jeg var 
ung. Det er forskjell på å være tenåring og å være voksen, men i det 
daglige holdes jeg fast i en slags trygghet på at Gud er nær uavhengig 
av tid. Et bibelvers som har fulgt meg hele livet, er dette fra Salme 
73,23: «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd». 

– Hvordan ble du en kristen?
 – Jeg vokste opp i et kristent hjem, smiler Torleif, Foreldrene tok 
oss med til både kirken og bedehuset og det var en del av å vokse 
opp. I 10. klasse dro jeg, slik mange danske ungdommer gjør, på en 
slags folkehøyskole. Det sosiale miljøet der var med å personliggjøre 
kristendommen for meg. Jeg ble vel kristen i en slags modningspro-
sess. Men uansett hvilken livsfase jeg har vært i, så tror jeg det er slik 
Bibelen forteller: Gud er nær selv om vi ikke alltid opplever det.

– En troserfaring du gjerne vil dele?
 – Jeg har vel ikke de store opplevelsene med Gud, men jeg tror på 
en Gud som virker også i det små. En ettermiddag i den tiden Ingrids 
mor var syk, jobben var krevende og vi strevde med å få livet til å gå 
opp, stod plutselig naboen Bradley på døra med en rykende varm 
lasagne. For oss var han en Guds engel på besøk.
 – Eller i en tid da jeg strevde med å forstå at noe som ikke var 
skapt fullkomment, kunne være skapt i Guds bilde, sa min bror til 
oss: «Å være skapt i Guds bilde, er å være skapt med evnen til å vise 
kjærlighet, ikke til hvordan vi ellers er laget!». Da falt jeg til ro.

INTERVJU OG FOTO: SVEIN-ERIK SKIBREK

TILHØRIGHET 

HVA  
TROEN  
BETYR 

27



VI  i Hauketo–
Prinsdal

 Langs 

Kongeveien

Viktige ord i en brutal verden. For sommeren som ligger 
bak oss, har hatt mange overskrifter der terror, volds-
handlinger, frykt og flyktningekriser gjør oss redde og 

fortvilet for hvordan utviklingen i verdenssamfunnet skal ende. 
Hauketo – Prinsdal, er en liten bygd i Oslo. Vi har det ganske 
trygt, vi bor i en bydel med masse boltreplass, og naboene våre 
er fra Prinsdal, Nord-Norge, Bergen, Pakistan, Somalia, England 
osv. Innbyggere i Hauketo-Prinsdal: Vi må være et VI!

Alle liker trygghet og ro i sitt boområde, men det krever snille 
folk. Snille folk høres litt Kardemommebyaktig ut, men det er det 
vi trenger. Dalen vår trenger at VI i Hauketo og Prinsdal bryr oss 
om hverandre, godtar ulikheter i tro, væremåte og matskikker. 
VI i Hauketo-Prinsdal må bry seg når noen ikke har det bra, Vi 
melder fra hvis vi ser barn eller voksne trenge hjelp. Menneske-
rettighetene og ytringsfriheten i Norge er viktige prinsipper og 
må være på plass om vi skal unngå å skape frykt og usikkerhet i 
vårt eget lokalsamfunn. Også vi må vi bli kjent med og akseptere 
alle de ulike måtene å leve et liv på. 

Alle har ansvar for at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo 

Bente Aimeé Borren (46)

Arbeider på Hauketo skole som 
assisterende rektor. Jeg flyttet til 
Hauketo med familien min i 2000 
og her trives jeg.

Kongen holdt en varm og inkluderende tale  
på sin hagefest en nydelig 1. septemberdag.  

Talen inkluderte alle som bor i Norge, der  
alle i talen ble til et VI. Selv om alle har  

ulike avstamminger og er født her eller der i  
verden eller i Norge, så er vi uansett Norges VI.  

Kongen sa også at «Det vi kaller hjem, er der 
hjertet vårt er… ». Slike kloke ord applauderes. 

og et godt sted å vokse opp. Derfor slår jeg et slag for snille og 
romslige folk som skjønner at egen væremåte faktisk betyr noe 
for alle rundt. Er du romslig, nysgjerrig, godtar andres måter å 
gjøre ting på, stiller på dugnad, følger med på ungenes skole-
gang, smiler i butikken, spør om det er noe du kan gjøre for 
noen når du skjønner at noen trenger hjelp – vips, så har vi en 
varmere bygd. 

Kongens tale ønsker jeg skal få leve lenge. Budskapet gjelder 
oss. Det er vår måte å velge og møte folk og en selv på som er 
avgjørende. 

Så i høst, når jeg tenner mine lys hjemme, så skal et lys tennes 
for at du og jeg skal klare å være et raust og godt VI.

BENTE AIMEE BORREN
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