En levende kirke i 150 år
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Nordstrand kirke ble første gang vigslet som kirkebygg torsdag 4. januar 1866. Biskop L. Arup
forestod vigslingen sammen med 18 prester.
Kirken fikk navnet Østr Aker kapell, som senere
ble endret til Sæter kapell før det ble Nordstrand
kirke. Byggesummen var 7439 Speciedaler,
tilsvarende 30.000 kroner.
Tekst: Espen Feilberg Jacobsen - Foto: Fotograf Wilse/Oslo byarkiv

Flere utvidelser
Alt i 1886 ble det foretatt
utvidelse av bygget. Sakristi
og orgelgalleri ble bygd,
prekestolen ble flyttet fra
nordre til søndre langvegg
og dekorasjoner ble utført av
maleren Halfdan Davidsen.
Tidlig på 1900 taller ble det
gjort mindre arbeider og
utsmykninger. I 19919 fikk
kirken donert to glassmalerier av grosserer Gottfred
Buchholz. Glassmaleriene
var laget av Frøydis
Haavardsholm. I 1934 kom
det tredje glassmaleriet av
samme kunstner på plass.
Disse tre maleriene pryder
nå alterveggen i den nye
Nordstrand kirke.
Allerede i kirkens yngre
år ble det heftig diskuterte
hvordan man kunne skaffe
mer plass i kirken. På et
tidspunkt var det snakk om å
flytte den og utnytte tomten
med et helt nytt bygg, men
ved hjelp av kommunearkitekt Georg Greve ble
det gjennomført en større
utvidelse i 1934-35. Kirken
ble utvidet mot vest, fikk
nytt tårn, ny himling, nye
benkevanger og mere til,
alt i takt med stilidealet fra
30-tallet. Gjenåpningen ble
gjort 30.mai 1935 av biskop
Johan Lunde.

Moderkirke i hele prostiet
Nordstrand kirke skulle
komme til å bli en slags
moderkirke for flere av

kirkene i det som i dag er
bydel Nordstrand. I tur
og orden ble Bekkelaget
og Lambertseter utskilt
som egne sokn, osenere
kom Ljan, Klemetsrud,
Hauketo-Prinsdal og til sist
Mortensrud.

Nordstrandsplanen
En viktig del av Nordstrand
kirkes historie er knyttet til utviklingen av
Nordstrandsplanen på
60-tallet. Lektor Eilert
Dæhlin var en ivrig frivillig
medarbeider i menigheten
og var arkitekten bak en
storstilt plan for å systematisere og utvikle arbeidet i
menigheten. Hele soknet
ble inndelt i roder, alle hjem
ble besøkt, og alle ble gitt en
mulighet til å kjenne at de
hørte til menigheten. Svært
mange av de som i dag har
lederoppgaver i menigheten
er rekruttert eller knyttet til
menigheten i denne tiden.

Kirkemusikk
Nordstrand menighet har
hatt flere dyktige kantorer og
organister som har bidratt
til utviklingen av en sterk
kirkemusikalsk tradisjon
i menigheten. Det har
vært et fokus på klassisk
kirkemusikk, men også
rom for andre stiluttrykk.
Menigheten oppfatter den
dag i dag seg selv som en
syngende menighet, og
mange som kommer på
besøk til Nordstrand lar

Nordstrand kirke slik den så ut i 1929.

seg begeistre over den gode
menighetssangen.

Den siste og største
utvidelsen
Menigheten har vokst i takt
med økning i befolkning
og som en følge av et godt
menighetsarbeid over år, og
helt siden 70 tallet har det
blitt arbeidet for en ny og
større utvidelse av kirken,
slik at det endelig kunne
bli plass til både folk og
all aktivitet under samme
tak. Det har vært en lang
og kronglete vei frem til å
få dette realisert, med 23.
august 2015 ble den nye
flotte Nordstrand kirke
vigslet av biskop Kvarme.
Det er en omfattende
utvidelse og i praksis et helt
nytt kirkebygg, selv om det
gamle hovedskipet i kirken
er intakt. De som kommer
inn i kirken opplever den
likevel som et helt nytt bygg.
Her er det nå plass for alle
de musikere, sangere og

Korrigering

Oslo Syd har engasjerte
og observante lesere. Vi
skrev i vår forrige avis at
Gunnar Haugan bodde i
Langerudhaugen. Det var
ikke riktig. En tidligere
nabo, Niels-Erik Heger,
forteller at han bodde i
Langerudsvingen 7 D. Og
naboer tror vi på.
Skuespilleren Gunnar
Haugan var blant mye
annet, kjent som kunden
som skulle kjøpe ”doble

deltagere man ønsker å ha
med, og bygget fremstår
på mange vis som den nye
storstua og et kulturhus for
hele Nordstrand. I løpet
av høsten ble det arrangert
22 konserter her, og flere
vil komme på løpende
bånd. I forbindelse med
150 års jubileet som ble
markert søndag 17.januar
var det en stor festkonsert
med 120-30 sangere fra
Nordstrand musikkselskaps
kor, Nordstrand kirkekor
og Prinsdal sangeri, som

sammen med 20 dyktige
musikere og to solister
skapte begeistring i en
absolutt fullpakket kirke.
Gjennom resten av dette
jubileumsåret vil det bli flere
store arrangementer og i
påsken vil Nordstrand kirke
være arena for direktesendt
TV og radiogudstjeneste
Palmesøndag, Langfredag
og 1. Påskedag. Til høsten
kommer en jubileumsbok
med en mer utfyllende
beskrivelse av de 150 år.
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Akutt hjelp
Tannleger MNTF:
fustasjeopphengsforkoblinger” i den fantastisk
morsomme Wesenstendsketskjen fra 1969.

På bildet ses Haugan i alvorlig passiar med men Rolv
Wesenlund.

Bård Andresen
Per Hagen
Arash Sanjabi (rotfylling)
Janicke Liaaen Jensen
(kirurgi og oral medisin)

Tannpleier NTpF:
Elin Anthonisen
Merita Ismailovska
Heidi Øvstrud

