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netten får du møte 
ildsjeler i ditt nær-
miljø, i hvert num-
mer av Risbladet.
Denne gangen er 
det Bettina Skard 
sin tur. Mange kjen-
ner denne entusias-
ten fra før. Men nå 
skal alle dere andre 
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Skolebehovsplanen for Oslo-skolene 
understreker også tydelig behovet for 
rehabilitering av den gamle skolebyg-
ningen, og ønsket om å erstatte de gamle 
paviljongene med et tidsriktig skolebygg. 

Rektor forteller i dette intervjuet om en 
skole som skal i støpeskjeen. 

Skolens fasade beholdes

- Men beboere i bydelen, som har gått 
på skolen, kan ta det helt med ro. De vil 
kjenne igjen skolen også i fremtiden. 
Skolens flotte fasade ned mot Vinderen 
vil bli bevart – den er bevaringsverdig og 
står oppført i Byantikvarens Gule liste.

Men svært mye annet vil bli forandret. 
De gamle, slitte paviljongene blir fjernet, 
og i stedet vil det komme et helt nytt 
tilbygg, i tilknytning til hovedbygningen. 

I nybygget vil elevene komme til et topp 
moderne skolebygg med oppdatert natur-
fagavdeling, pluss en teknologi- og de-
signavdeling som tilfredsstiller kravene 
til elevens ulike former for entreprenør-
virksomhet. I tillegg blir administrasjons-
avdelingen plassert i nybygget, foruten 
enkelte klasserom.

I hovedbygningen vil det skje mye 
innvendig. Det gamle, utdaterte ven-
tilasjonsanlegget blir erstattet med et 
nytt anlegg. Alle elektriske – og øvrige 
tekniske installasjoner blir undersøkt og 
fornyet, slik at de tilfredsstiller kravene 
til sikre og gode anlegg. I 3. etasje i 
hovedbygningen blir det bibliotek og 
arbeidsrom for personalet. 

Midlertidig på Huseby

- Men hva vil skje med dem som går på 
skolen f.o.m. høsten 2014? Hvor skal 
elevene være i mellomtiden frem til 
skolen ferdigstilles i 2016?

- Alt dette er vel gjennomtenkt. Elevene 
skal gå på en avlastningsskole som ligger 
i en helt nyoppusset bygning ved FO-byg-

Ris Ungdomsskole – i forvandlingens tegn
- Fra høsten 2014 vil det skje 
store forandringer med Ris 
Ungdomsskole, forteller rektor 
Monica Dellemyr. - På grunn av  
økende tilflytting og fortetting i 
bydelen var det helt nødvendig 
at noe måtte gjøres for å møte 
dagens krav til en moderne skole.

get på Huseby. Der får Ris Ungdomsskole 
alle de klasserom og spesialrom som en 
moderne skole vil ha. Dessuten har avlast-
ningsskolen stor kantine og bibliotek. 

Adkomsten til denne skolen vil ikke by på 
for store problemer. Rektor hevder at mange 
elever kan bruke gangveier som fører ned 
til Huseby, eller ta buss 46 eller T-banen til 
Hovseter. Detaljer om hvordan dette skal 
ordnes, vil skolen komme tilbake til senere. 

Fremdriftsplan og budsjett er godkjent i 
Rådhuset. Det ligger derfor godt til rette 
for en gjennomføring av planene slik de 
foreligger i dag. Risbladet vil selvfølge-
lig følge utviklingen og holde sine lesere 
oppdatert om hva som skjer fremover. 
Risbladet ønsker alt godt for forvandlin-
gen, og velkommen tilbake i 2016.

Teskt: Øyvind Gaukstad  
Foto: Magnhild Landrø

-Skolens fasade vil bli den samme, 
sier rektor Monica Dellemyr

Ingeborg og Øystein, de to nye ungdomslederne i Ris:
Ungdomsklubben er i gang!
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Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

På nyåret la det såkalte Stålsett-ut-
valget frem meldingen ”Det livssyns-
åpne samfunn”. Utgangspunktet kan 
enkelt forklares med at i 1970 var 96 
% av befolkningen regnet som med-
lemmer i statskirken , i 2012 er det 
77 %, og hvis befolkningsutviklingen 
fortsetter som i dag, antar man at det 
i 2030 er 63 %. Altså en oppslutning 
om Den norske kirke som endrer seg 
fra monopolist, til dagens domine-
rende stilling på ”livssynsmarkedet” 
til å bli en majoritetskirke. 

Hvilke utfordringer gir dette kirken 
og samfunnet i dag, og hva med 
forholdet til de andre trosretningene 
og religionene? 

I meldingen fra Stålsett-utvalget 
er det mye interessant lesning og 
mange kontroversielle forslag som 
vekker debatt. F eks hvor langt skal 
forventningen til likebehandling av 
de forskjellige trossamfunnene gå? 

Dereguleringen av kirkens historisk 
sett tilnærmede monopolistiske stil-
ling er en utfordrende endringspro-
sess. 

I Ris menighet opplever vi til daglig 
en god kontakt med befolkningen, 

og statistikkene er på mange måter gode 
f eks for konfirmantdeltakelsen. Ris 
menighet er den lokale kirken for de aller 
fleste i nærmiljøet. Denne oppslutningen 
og tilliten setter vi stor pris på, men dette 
kommer ikke av seg selv – Ris menighet 
må levere!

Det er ikke lenger gitt at ”alt er som før” 
og folk strømmer til av tradisjon og vane. 
I denne prosessen kan det skje ting som 
rokker ved forhold som av mange opp-
lever som grunnleggende. 

I både Ris menighet og Den norske kirke 
for øvrig må medlemmene ”følge med i 
timen”, delta i debatten og gjerne slutte 
opp om kirken sin! Tomme eller dårlig 
besøkte kirker er også et signal i denne 
sammenheng. Slike debatter er viktige å 
ta når forholdene endrer seg, og Stålsett-
utvalget ønsker en konstruktiv debatt. Gå 
gjerne inn på Kulturdepartementets sider 
på Regjeringen.no og les selv.

Natt til 1. mai i ris kirke:

Ungdomsrommet i Ris kirke er pusset 
opp. Biljard og bordtennis, kiosk og ka-
ker, kortspill og brettspill, kinokveld og 
wii på storskjerm, henging og prating. 
Rett og slett et ypperlig sted for å henge 
med gamle venner, og bli kjent med nye. 

- Dette blir deres rom og deres klubb, 
og vi vil at dere skal få være med å 
sette deres preg på disse kveldene, sier 
Ingeborg Solberg og Øystein Skarholm.

- Første klubbkveld gikk av stabelen 
25. februar - med pizzaboller, quiz og 

idemyldring, så nå er vi i gang! Fram til 
sommeren blir det klubb i Ris kirke én 
gang i måneden: Vi ses der fra kl 19!
15. mars, 15. april og 24. mai. 

Ingeborg og Øystein er studenter på 
MF, og begge gikk nylig inn i hver sin 
20%-stilling som ungdomsledere i Ris 
menighet. Er det noe du lurer på, send 
dem gjerne en mail/melding/brevdue.
Øystein:93094664 
oystein.skarholm@gmail.com  
Ingeborg: 95083822 
insol89@gmail.com

Ungdommer fra denne kanten av byen inviteres til filmvake 
natt til 1. mai. Vi møtes på Ris menighetshus kl 21. Det settes 
opp tre filmsaler med filmer ca annenhver time. Kom igjen!

    Her blir det også åpen  
    café - hele natten, med  
   litt mat og godteri. Det  
 er også mulig å slappe av, 

spille brettspill og henge!

Filmfremvisning varer hele natten, 
fram til klokka 08.

Arrangementet er åpent for alle, 
fra konfirmasjonsalder og oppover. 

Det koster ingenting, og det er mulig å dra hjem 
om man blir trøtt. 

Arrangementet er rusfritt.

Hilsen arr.komiteen: Geir André, Daniel og Vibeke
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Bettina har ledet hundrevis av 
barn og unge i bydelen vår
Det fins mennesker i vårt nærmiljø som står på for at andre 
skal ha det bra. Bettina Skard er en av disse. I mer enn 16 år 
har hun ”oppdratt” våre barn og unge til å bli gode til å glede 
både seg selv og andre. Hør hva folket sier:

Kristoffer Comiskey Olsen om Bettina: 
Forbilde og mor

Folk
vi setter 
pris på

Håvard Holme om Bettina: 
Bestemt, tydelig og snill

Astrid Aksnessæther om Bettina:
Hun byr på seg selv

Hun gir ungdommene suksessopplevelser

4

Bettina Skard kom veien 
fra Tyskland, via Tripoli, 
Paris og USA til Skådalen 
- og vi ble plutselig beri-
ket med en uvanlig dyktig 
og inspirerende dirigent, 
musiker og ungdomsleder.

Tekst: Andreas Seierstad
Foto: Håvard  I Holme

Hvis du på kveldsturen en torsdag passe-
rer gjennom skolegården på Svendstuen 
skole og plutselig hører vakker musikk 
fra et strykeorkester, ja da kan det være  
det er Kammerorkesteret i Vestre Aker 
Strykeorkester (VAS) du hører!

Hver torsdag øver orkestrene i VAS, 
og det kryr av fioliner, bratsjer, celloer, 
selv kontrabasser - og barn og unge som 
gleder seg - og trolig også noen som 
”grugleder” seg (Har jeg øvd til idag…)!
 
VAS totalt har ca 110 medlemmer. Det er 
fem orkestre i fra førskolelalder og opp-
over. VAS feirer 50-årsjubileum neste år, 
og Kammerorkesteret kommer da til å ha 
eksistert i 10 år.
 
VAS ledes til daglig av Bodil Sanders, 
mens Kammerorkesteret ledes av Bettina 
Skard. Begge er ansatt i Oslo Kommu-
nale Musikk- og Kulturskole. 

Leder for de eldste
Risbladet har tatt en prat med Bettina 
Skard, lederen for de eldste ungdomme-
nes - rundt 20 i tallet. Bettina er bosatt i 
Skådalsveien, men en svak aksent røper 
at hun ikke har tilbrakt hele livet på veien 
opp til Vettakollen.

- Jeg har tysk pass, opprinnelig fra Ham-
burg. Min far jobbet i UNESCO og jeg 
fikk en internasjonal oppvekst. Vi bodde 

i Tripoli og i Paris. Som tenåring flyttet 
vi til USA – der jeg har bodd i 22 år. Jeg 
studerte musikk der og fikk en mastergrad 
i bratsj som er mitt hovedinstrument.

- Hvor gammel var du da begynte å spille?

- Jeg begynte som 9-åring hjemme i 
Hamburg. Vi var seks søsken og alle fikk 
velge et instrument å spille. Den gang var 
det ikke TV på samme måte som i dag og 
hele familien spilte sammen i helgene,og 
det ble jo nesten et helt orkester ut av 
oss. Kall det gjerne ”Hausmusik”! Jeg 
kan si mye fint om å spille sammen - alle 
vi barna. Men det var ikke alltid bare 
harmoni utover søndagsettermiddagen,  
for å si det slik. Foruten meg selv, har en 
søster også blitt musiker. Hun er fiolinist.

- Fortell litt om ditt musikerliv!

- Jeg har spilt i Maryland Symphony 
Orchestra, samt at jeg spilte i en kvartett 
som reiste mye rundt på østkysten i USA. 
Var også orkesterdirigent en periode ved 
McLean High School rett utenfor Wash-
ington DC. Der var det et internasjonalt 
studentmiljø. Strykeorkester var et valgfag 
på skolen og vi øvde hver dag. Vi reiste 
rundt og deltok i konkurranser og spilte i 
”amusement parks”. Ved siden av å spille 
og dirigere har jeg undervist – faktisk siden 
jeg var 19 år,  kommer det ettertenksomt. 

40 år med elever
- Det betyr at jeg snart har undervist i 
hele 40 år. Det virker bare ikke sånn! 

Jeg tror faktisk at jeg husker alle mine 
musikkelever.
Bettina forteller at da Facebook slo igjen-
nom, ble det nærmest en stor re-union 
med gamle elever fra land over hele 
verden som tok kontakt – kjempegøy !

- Hva er det som motiverer til å under-
vise unge mennesker år ut og år inn ?

- Det er ikke lett å si kort. Men musikken 
bidrar til menneskers livskvalitet, og en 
kan lære seg nye ting og vokse musi-
kalsk. Jeg synes det er veldig flott og 
givende å se hva unge mennesker kan få 
til av musikalsk samspill. 

Følelsen av å lykkes
Når Bettina deler ut noter som ikke er 
lette å spille, men ser at elevene vokser 
med oppgaven og får det til, da gleder 
hun seg. 

- Det er en form for suksessopplevelse 
når de spiller, og det blir bra, etter at de 
har gjort en innsats. Jeg tror dette bidrar 
til personlig vekst og trygghet, kommer 
det overbevisende og engasjerende fra 
Bettina.

- Jeg syns det er et stort privilegium å 
undervise. Ungdommene inspirerer meg.

- Du liker også å stille litt krav til ung-
dommene i Kammerorkesteret…

- Ja, men kravene må være rimelige. Det 
gir elevene en mulighet til å utvikle seg. 

Når de når et mål, kan de være stolte og 
fornøyde. Det er viktig å tilrettelegge 
orkestret på en slik måte at de kan drive 
med andre ting også – f eks sport. Vi er 
ikke et proft orkester i den betydning 
at elevene skal gå inn i en profesjonell 
musikkarriere etterpå. Hovedfokus ligger 
på spillegleden og det å nå noen mål 
sammen!

- Dere har et spennende samarbeid med 
et orkester i Lübeck i Tyskland?

- Ja, vi drar dit nå i midten av mars, 
og det er syvende år på rad med besøk 
hos hverandre. Det utvider horisonten i 
begge gruppene. Det gir fine musikalske 
opplevelser, og til sammen blir vi et stort 
symfoniorkester med strykere, blåsere, 
trommer og storband.

- Hva liker du å spille, når du er 
hjemme og slapper av ?

Her blir Bettina litt usikker, men kommer 
med en liten betroelse: Min mann, John 
Arthur, spiller trompet i to korps. For at 
vi skal ha mer tid sammen, så har jeg i 
den senere tid lært meg å spille tenorsax. 
Nå koser jeg meg veldig med det – det er 
gøy å lære nye ting!

Kammerorkesteret i Vestre Aker stry-
keorkester ledes av en dyktig og vital 
dirigent. Og har du lyst til å høre dem 
spille, så er Holmenkollen kapell den 2. 
mai booket for åpen konsert - med et flott 
konsertprogram! 

 

Jeg syns hun er en god dirigent. Hun er en bestemt dame i sine 
beste år, og hun er veldig opptatt av å være presis og klar til hver 
spilletime. Ellers er hun veldig søt og snill. Som en dirigent er 
hun flink til å gjøre store tydelige bevegelser, og hun er flink til å 
si hva vi gjør feil og hva som kunne ha blitt gjort bedre.

Kammerorkesteret er en del av Vestre Aker strykeorkester. Som 
det orkesteret med de eldste spillerne og det høyeste nivået, er 
det på mange måter VAS sitt offentlige bidrag. Det aller viktigste 
leddet i et orkester er dirigenten, og kammerorkesteret er svært 
heldige som har Bettina Skard som dirigent. Bettina er ikke bare 

en dirigent på jobb.  Hun er orkesterets forbilde og mor, eller limet som holder alt 
sammen, og etter planen. Samholdet i orkesteret er det som gjør Kammerorkesteret 
til et godt sosialt og profesjonelt orkester, og det har Bettina mye av æren for. Hun 
setter eksemplet høyt; Sykdom eller dårlige dager er ingen unnskyldning til å bli 
hjemme! Og Bettina bærer alltid et smil om munnen. 

Jeg har kjent Bettina siden min datter Marie begynte å spille i 
Vestre Aker i 2006. Etter hvert kom jeg inn i styret og fikk et 
enda tettere samarbeid med Bettina. De siste årene hadde Marie 
henne som spillelærer også, både i Kammerorkesteret som 
dirigent, og de private timene.
 Bettina er et svært engasjert menneske som jeg er sikker på elsker det hun holder 

på med. Det vises gjennom hennes langvarige engasjement for orkesteret og barna i 
bydelen vår. Hun har høye forventninger til seg selv, og stiller også høye forventnin-
ger til ungene. Hun er raus med ros, men kan også gi tydelige tilbakemeldinger  når 
hun ikke er fornøyd. Hun byr på seg selv og viser hvem hun er. Det gir trygghet.
 
Et av de aller beste minnene fra vår families tid med orkesteret, er Bettinas elev-
konserter som hun har hjemme i sitt eget hus. Stemningen er god, og det hele top-
pes med en flott sosial samling med de deiligste kaker.
 
Skal jeg finne ett eneste utviklingspunkt hos Bettina, må det være å bli mer presis. 
Hennes store engasjement gjør at neste elev venter både lenge og vel. Men det 
lever vi godt med!
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Tidlig om morgenen den første dagen i 
uken, mens det ennå er mørkt, kommer 
Maria Magdalena til graven. Da ser hun 
at steinen foran graven er tatt bort. Hun 
løper av sted og kommer til Simon Peter 
og den andre disippelen, han som Jesus 
hadde kjær, og hun sier: ”De har tatt Her-
ren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de 
har lagt ham.”

Da dro Peter og den andre disippelen 
ut og kom til graven. De løp sammen, 
men den andre disippelen løp fortere enn 
Peter og kom først. Han bøyde seg fram 
og så linklærne ligge der, men gikk ikke 
inn i graven. 

Simon Peter kom nå etter, og han gikk 
inn. Han så linklærne som lå der, og 
tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. 
Det lå ikke sammen med linklærne, men 
sammenrullet på et sted for seg selv. Da 
gikk den andre disippelen også inn, han 
som var kommet først til graven. Han så 
og trodde. 

Fram til da hadde de ikke forstått det 
Skriften sier, at han måtte stå opp fra de 
døde. Disiplene gikk så hjem.
 

 - Løpende føtter står sentralt i bibelfortellingen om den 
første påskedag. Disiplene løper for å se Jesus, men han 
er ikke der. Siden løper de tilbake med beskjed om at 
Kristus er stått opp. 

Fortellingen om hendelsene ved en åpnet grav strider mot all fornuft. 
Men ved den tomme graven står vi ved budskapet om noe som forandrer 
alt, sier kapellan i Ris menighet, Jon Petter Heesch.

Han har holdt mange prekener om Jesu oppstandelse. Utfordringen er å 
få tilhørerne til å ta det som strider mot all fornuft innover sine egne liv. 
Heesch sier det slik:
 
- Ikke et eneste punkt i bibeltekstene rundt påsken virker rimelige eller 
tilforlatelige. Vi slynges ut av våre vante tankebaner når ropet lyder: 
Kristus er oppstanden! 
 
- Slik påskehendelsen forandret Maria, Johannes og Peter sinet liv, slik 
fortsetter den å forandre mennesker til alle tider. De løpende føtter har 
spredt budskapet om Kristus over hele verden. Kirken oppsto i troen på 
at Kristus oppsto. For de første kristne var det ingenting som var sikrere 
enn det, sier Heesch.

Frykt ikke! 
Jon Petter Heesch peker på at ordene 
”frykt ikke” er sentrale både i juleevangeliet 
og i påskeevangeliet:
 
- Mange mennesker lever med frykt for Gud. 
Frykt for den Gud som dømmer. Men med påske-
dag bryter et nytt gudsbilde frem. Den Gud som er bare kjærlighet. Med 
påskens budskap erstattes frykt med glede.

Budskapet fra Gud er ”frykt ikke!” Når livet synes mørkt. Når hver dag 
føles som ens egen private langfredag. Når mørket synes ugjennomtren-
gelig, er budskapet fra Jesus til oss - alltid: ”Frykt ikke!”. 
 
Heesch forteller at en bestemt bibeltekst om Jesu oppstandelse leses of-
tere enn andre tekster i Den norske kirkes gudstjenester: Lovet være Gud, 
vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny 
til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.  
(Peters første brev, kapittel 1, vers 3).

Levende håp. Levende Gud 
- Med denne lovprisningen gikk kristendommen verden over. Det var 
Peters hilsen til kristne i andre land i kirkens første tid. Det er som om 
gjenskinnet fra den tomme graven skinner over teksten. Denne teksten 
følger oss, - den leses både ved dåp og begravelse. Teksten forteller at 
vårt håp ikke er knyttet til abstrakte ideer eller materielle verdier, men til 
en levende Gud, sier Heesch. 
 
Kapellanen mener håpsbudskapet i kirkens påskebudskap er selve hem-
meligheten bak kristendommens utbredelse:

Av Gunnar Westermoen

 er et boligsalgskonsept som vi i DNB 
Eiendom har utviklet til deg som ønsker det lille ekstra. 

Med Residens skal du oppleve megling av høy klasse 
i alle ledd – fra markedsføring til visning og salg.  

dnbeiendom.no 
tlf 09999

Skal du selge en Residens 
på Vinderen?

Kontakt en av våre dyktige meglere for 
gratis verdivurdering av din bolig.
 

petter m. schøyen 414 31 013
joachim moltke-hansen 926 28 607

bodil prestmo 932 21 375
avd. vinderen 948 28 000

Løpende føtter

påske?

Katharina (4)

Mille Sofie (5)
Ingrid (5)

Magnus (5)
Vi har spurt fire små filosofer i Rishaven 
barnehage, om de vet hva påske er, og 
hvorfor vi egentlig feirer påske. Hør hva 
Katharina Minos-Gunnari, Ingrid Helle-
sylt-Ellingsen, Mille Sofie Sunde Rønnin-
gen og Magnus Odland tenker om dette.

Tekst og foto: Magnhild LandrøDETTE INTERVJUET / BILDET  PRESENTERES MED FORELDRENES TILLATELSE

Hvorfor feirer vi

  Ting vi
lurer litt på

- Er det noen av dere som vet hvorfor 
vi feirer påske?
Mille Sofie: - Fordi Jesus har bursdag. 
Nei, forresten, det er når han ble død!

- Men hvem er Jesus, da?
Magnus: - Det er Gud. Iallfall er Gud 
faren til Jesus. Det står i boken jeg fikk.
(red.adm: Magnus har nettopp fått sin 
6-års-bok i kirken)

- Har dere hørt noen andre fortellinger 
fra Bibelen om Jesus?

Katharina tror hun husker en gang som Je-
sus hjalp noen. Og Magnus husker plutse-
lig en fortelling om en liten mann som het 
Sakkeus. I Rishaven, som er menighetens 
egen barnehage, vet barna ganske mye om 
Gud og Jesus. Bordbønn og bønn er en 
naturlig del av samlingsstunden.

Magnus: - Jesus ble vennen til Sakkeus. 
Han var venn med ganske mange.

- Men vet dere hva som skjedde med 
Jesus i påsken?
Magnus er på hugget igjen: - Først ble 
han død, og helt begravet. Men så ble han 
levende igjen! Det var akkurat som om 
graven ble løftet bort. Og så var han ikke 
død mer.

- Dette er ikke et budskap for en utvalgt 
gruppe mennesker med spesielle åndelige 
antenner. Når jeg forretter nattverd, har det 
ofte slått meg hvor ulike menneskene som 
kneler ned ved nattverdbordet er. Det må 
være det mest mangfoldige fellesskapet som 
finnes, sier kapellan Jon Petter Heesch til 
slutt.
 

6

(Johs 20, 1-10)
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Han snakker i fortrolige vendinger om 
islam, fatwahen mot Salman Rushdie, 
krigen på Balkan, spenninger i Jerusalem 
og forsoning i Sør-Afrika. Gjennom snart 
30 år har han drevet religionsdialog. 
Tidvis gjennom sitt arbeid i Bymisjons-
senteret i Tøyenkirken på Oslos østkant, 
og tidvis som generalsekretær i Mellom-
kirkelig råd for Den norske kirke, noen 
ganger støttet av Utenriksdepartementet. 

- Det er sjelden at religiøse ledere står i 
spissen for vold og krig, det er som oftest 
politikere som tar i bruk religiøs retorikk 
for å legitimere problematiske handlin-
ger, sier Stig Utnem.

- Men på nyhetene hører vi stadig om 
den muslimske fredagsbønnen som 
utgangspunkt for vold og aggressive 
demonstrasjoner?

- Ja, det er et problem at fredagsbønnen 
kan være en kamparena der religion og 
politikk blandes sammen. I religionsdia-
logen tar vi opp hvordan vi omtaler hver-
andre, og generelt er det ikke vanskelig å 
finne partnere til slik dialog i det muslim-
ske miljøet. Vi som er religiøse ledere 
skal gjøre vårt til at vi ikke legitimerer 
vold og konflikt. 

- Hvilke religioner inngår i disse dialo-
gene?

- I Norge har Den norske kirke en of-
fisiell dialoggruppe med Det Mosaiske 
Trosamfunn og med muslimene gjennom 
Kontaktgruppen med Islamsk råd. Islam 
er jo den største og yngste minoritetsre-
ligionen i Norge, den vi er minst kjent 
med. 

- Har det blitt mindre konflikt av å gå 
inn i religionsdialog?

- Det er ikke lett å vise til svære resul-
tater på dette området. Men i møtene 
reflekterer vi sammen over egen tro og 
hvordan vi forholder oss til mennesker 
med en annen tro, at vi skal behandle 
hverandre med respekt. Her i landet 
er  kontaktgruppen mellom Kirken og 
Islamsk råd, som jeg i sin tid var med 
å opprette, et viktig møtested for å  øke 
forståelsen for hverandre. Den norske 
kirke formidler her også sentrale verdier 
i det norske samfunnet - som ytringsfri-
het, forteller Stig Utnem. 

Utnem sier at religionsdialogene noen 
ganger kan gå ut på å føre religiøse 
ledere ut av isolasjon. 

– Da NATO-krigen mot Serbia startet, 
gikk vi i dialog med den nasjonalistiske 
serbiske kirken, som var tett på myndig-

Dialog er en måte å leve som kristen på
Sognepresten i Ris har også en annen rolle enn den som er 
synlig for folk flest. Bak prestekjolen til Stig Utnem banker 
et varmt hjerte for religionsdialog. 

Tekst: Siv Nordrum   Foto: Bjørn Tønnesen

Hva er religionsdialog?

Religionsdialog er som of-
test initiert av kristne ledere 
og inngås med andre reli-
gioners ledere for å dempe 
konflikter, bygge tillit og bli 
bedre kjent med hverandres 
ståsted. Religionsdialog kan 
også være religioners dialog 
med myndighetene.

hetene. Vi forklarte at de ville bli isolert 
internasjonalt hvis de fortsatte slik de 
gjorde. Jeg tror det betydde mye at vi 
brydde oss om dem og tok kontakt, slik 
at de forsto at de ikke var alene. 

Noe av det samme har vi gjort på Sri 
Lanka, som i hovedsak er buddhistisk, 
men med mindre innslag av hinduer, 
muslimer og kristne. Under fredsproses-
sen mellom regjeringen og de tamil-
ske tigrene på Sri Lanka ledet jeg en 
studiereise til Sør-Afrika for religiøse 
ledere fra Sri Lanka, med støtte fra Uten-
riksdepartementet. Her kunne de studere 
hvordan Sør-Afrika hadde jobbet for å 
avrunde krig og konflikter, og finne frem 
til fred. 

Mye å lære av Sør-Afrika

Jeg tror både de buddhistiske, hindu-
istiske, muslimske og kristne lederne 
som deltok på reisen fikk noen aha-opp-
levelser i Sør-Afrika, forteller Utnem. 
Han mener at det som kan fremstå som 
religiøse konflikter på Sri Lanka, i 
Midtøsten eller andre urolige områder, 
ofte har opphav i undertrykkelse, etniske 
konflikter, strid om land og selvstyre, el-
ler i store forskjeller på fattig og rik.

- Hvordan ser du på religionsdialogens 
plass i Jesu misjonsbefaling: ”Gå ut og 
gjør alle folkeslag til mine disipler”?

- Dialog er en måte å leve som kris-
ten på, en metode å bruke når man er 
uenige og står mot hverandre, en vei for 
mennesker med ulik overbevisning til  
å finne sammen om felles verdier, sier 
Stig Utnem, som vokste opp i et sterkt 
misjonsmiljø i Stavanger. 

Snakk med hverandre!

– Jeg hadde den gang ingen refleksjon 
over at mange hadde en annen tro enn 
meg, smiler han. – Jeg tror den beste mi-
sjon har samtalens form, for den gjør din 
egen tro kjent på en troverdig måte. Skal 
man så forsøke å overbevise hverandre 
under religionsdialoger? spør Utnem, og 
svarer selv: - Ja, noen ganger, hvis det er 
et ærlig møte. Jeg tror dessuten Kristus 
lar seg finne også andre steder enn i den 
kristne kirke. Men samtidig tror jeg at 
den eneste frelsesvei vi kjenner -fordi 
Gud har åpenbart den for oss - er gjen-
nom Kristus. 

- Hvordan kan man møte andre reli-
gioner på en god måte, hvis man ikke 
kjenner sin egen religion? Vi tenker på 
det utbredte fenomenet at norske barn 
og ungdommer ikke lenger kan de ti 
bud, eller Fadervår. 

- En slik kunnskapsløshet er alvorlig. Det 
er ikke lett å gå i dialog med andre hvis 
du ikke kjenner din egen tro, det kristne 
kjernestoffet. Her i landet er det i tillegg 
en forlegenhet rundt den kristne tro, sier 
Stig Utnem.

I september er han igjen på tur til Sri 
Lanka, i tjeneste for fred og forsoning.  

Konsertopplevelser            i Ris kirke

ONSDAG 13. MARS KL 12

LANGFREDAG 29. MARS KL 18ONSDAG 20. MARS KL 20

SØNDAG 17. MARS KL 19

ONSDAG 17. APRIL KL 12

orgel & klaverkonsert
Terje Baugerød

orgel & klaverkonsert
Terje Baugerød

orgelkonsert
Terje Baugerød

konsert ”Stabat Mater dolorosa”
kristin Groven Holmboe, sopran
Ragnhild Groven, mezzo
Terje Baugerød, orgel

konsert Grieg Solo Singers
& Terje Baugerød

Verker av Rachmaninoff, Chopin, 
Bach, Franck, Duruflé.

Fri entré. Kollekt ved utgangen

Vokalmusikk:  
Vierne, Rossini, Bach, Händel,  
Franck, Pergolesi, Hummel, Mozart.
Orgelmusikk: Louis Vierne

Entré ved inngangen: kr 150

Verker av Duruflé, Franck, 
Mendelssohn, Bach

Entré ved inngangen: kr 100 Verker av Pergolesi. Alain.

Entré ved inngangen: kr 150

Verker avBeethoven, Debussy, 
Bach, Franck

Fri entré. Kollekt ved utgangen

Unn deg en konsert i Ris kirke denne våren - på formiddagen eller på kvelden. 
Kirkens eminente organist, Terje Baugerød sørger for at du har mye å velge blant.
Og med et så flott konsertorgel som Ris kirke har fått, har du også noe å glede deg til!

www.terjeb.no

ONSDAG 24. APRIL KL 20

orgelkonsert
Terje Baugerød
Verker av  
Liszt, Bach, Franck

Entré ved inngangen: kr 100
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Galleri la Fayette

DIN  LOKALE  ELEKTRIKER
ramus Winderens vei 39
22 14 20 00 / 91 39 82 68

www.stormelektro.no

RAMME
ALVOR
SLEMDAL KUNST
& RAMMESENTER

Frognerseterveien 27  v/ Slemdal Senter
                   22 49 20 89

Vinderen
dame- og 
herrefrisør

22 14 33 23

Holmenveien 1

www.jolstad.no

Områdets eneste 
helsekostforretning 

finner du i Slemdalssenteret

Sanos Helsekost
Her får du 

alt innen helsekost, 
økologiske produkter, etc
Velassortert. Velkommen!

TLF 22 49 38 22
Vakre dameklær fra Italia, 
Frankrike, Østerrike, etc. 

Topp kvaliteter.

Kom og se byens vakreste motehus 
på Vinderensenteret, Slemdalsv. 72

Tlf  23 22 08 00

Om du vil annonsere 
i Risbladet, kommer din annonse 

til 10 000 postkasser 
i nærmiljøet

Ring: 91 12 12 16

Mye lekkert til 
barn og dame
www.daisyshop.no

Vinderentorget
21 01 33 55

Bryllup
Feir på Hotel Norge Høsbjør

- et minne for livet!

Høsbjør er også egnet for 
kurs og konferanser

Tlf 623 45 300

Ridehuset
Kristianiasvingen 1
på Midtstuen

Romantisk,
helt originalt og 
meget velegnet til 
selskaper, møter 
og alle slags 
samvær.
951 48 748

Fagerborg 
Velkommen til 

Fagerborg tannklinikk  ønsker 
nye og gamle pasienter 
 velkommen til behandling 
i en hyggelig og avslappet 
 atmosfære.

Tannlege Hilde Sommer Landsend 
og tannhelsesekretær Kari Mette Syversen

Medlem av Den Norske 
Tannlegeforrening  MNTF

Suhmsgate 12 b, inng. Schultzgate. 0362 Oslo
Tlf: 22 46 29 70.  post@fagerborgtannklinikk.no
www.fagerborgtannklinikk.no
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Gjennom en periode på nesten fjorten 
år har Susanne Carlenius arbeidet som 
sykepleier på Hospice Lovisenberg. I 
2008 ga hun ut boken ”Omsorg ved livets 
slutt – møter med pasienter og pårørende”  
(Fagbokforlaget). Akkurat nå er hun 
vikarprest i Ris.

- Kan du forklare oss hva hospice er?

- Hospice Lovisenberg er en avdeling for 
alvorlig syke og døende kreftpasienter.  
Selv om mye av arbeidet handler om 
lindring og pleie av fysiske plager, bruker 
sykepleierne også mye tid på samtale med 
pasienter og pårørende. 

Mange perspektiver endrer seg når livet går 
mot slutten. Det kan bli viktig å bruke tid 
på de menneskene man er glad i, kanskje 
få hjelp til å ta farvel med livet og sine 
nærmeste. Hos noen vokser det fram nye 
spørsmål i forhold til tro og livssyn. Noen 
finner et nytt holdepunkt i en tro som har 
ligget der passiv og ”taus” i mange år. An-
dre opplever tvil og spørsmål. Kan det fin-
nes en barmhjertig Gud når jeg må oppleve 
dette? Her kan sjelesorg bli et viktig tema.

Viatorisk sjelesorg

Susanne forteller at Tor Johan Grevbo, 
som har skrevet boken ”Sjelesorgens vei” 
innfører begrepet viatorisk sjelesorg.

- Han tar utgangspunkt i det latinske ordet 
viator, som både kan bety en medvandrer 
og en budbringer. Noen ønsker først og 
fremst å ”låne sjelesørgerens ører”. Det vil 
si at de trenger et medmenneske som kan 
være der, tåle å møte og dele følelser og 
tanker, også når de uttrykkes ganske sterkt. 

Andre ønsker å motta trøstende ord fra 
sjelesørgeren. Kanskje bli minnet om 
Guds omsorg og Guds løfter i Bibelen. 

- Hvem er det som går til sjelesorg?

- Alle mennesker er velkommen inn i sje-
lesorgens rom. Bare den enkelte selv kan 
velge hvordan de vil bruke sjelesørgeren. 
Som medvandrer, som budbringer eller 
begge deler. Trøsten ligger ikke i at vi blir 
kvitt sorgen, lidelsen, fortvilelsen. Livet 

gjør vondt, og kommer til å gjøre vondt. 
Trøsten er Jesu løfte til sine: Se, jeg er 
med dere alle dager (Matt. 28,20). 
Dette gjelder de gode og lyse dagene, men 
jeg trenger det aller mest når smerten i 
livet ”røsker i meg”.
 
- Hvor store problemer må jeg ha for å 
kontakte en sjelesørger? 

- Dersom du trenger et medmenneske å 
dele tanker og følelser med, er det ”stort 
nok”. Det behøver ikke være store livs-
kriser eller dyp depresjon. Vi mennesker 
har lett for å sammenlikne oss med andre 
”som sikkert har det verre”. Bare det 
enkelte menneske vet at ”dette skulle jeg 
gjerne snakket med noen om”.

Tunge byrder

Jesus sier: Kom til meg dere som strever 
og bærer tunge byrder (Matt.11,28). Ikke 
noe er for smått å bringe fram for Jesus, 
eller å dele med en sjelesørger.

- Hva er forskjell på en sjelesørger og 
en psykolog? 

- De som har en fagutdanning innen 
psykologi eller psykiatri, kan på en sær-
skilt måte hjelpe mennesker i krise, eller 
med psykisk sykdom. Noen prester har 
tilleggsutdanning innen sjelesorg (pasto-
ralklinisk utdanning). Disse har en spesiell 

Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder
Dette Jesus-sitatet har Susanne Carlenius er helt spesielt forhold til. Som prest i 
møte med ulike mennesker kjenner hun slitestyrken i disse ordene fra Bibelen. 
Men også som sykepleier, i møte med mennesker ved livets slutt, har hun opplevd 
betydningen av å ha et ”rom” å få komme til med det som er tungt å bære. 

utdanning og erfaring, som gjør at de 
kan gå dypere inn i mange problemer.

Berit Okkenhaug skriver i sin lærebok 
i sjelesorg at samtalen blir sjelesorg 
når den som kommer, tar kontakt med 
meg fordi jeg er en troende. Tar du 
kontakt med en prest, vet du noe om 
dennes trosmessige ståsted.

Så er det opp til deg hva du vil snakke 
med presten om, og hva du ønsker at 
presten skal dele med deg. Og som 
alle vet, så har presten taushetsplikt, 
i likhet med folk som jobber i helse-
vesenet.

Velkommen inn i sjelesorgens rom!

Susanne Carlenius er vikarprest i 
Ris og Holmenkollen menigheter.

Michelangelos ”Skapelsen” handler om Guds hånd som gir liv til mennesket.

Av Magnhild Landrø
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Tilbake fra konfirmantleir:

Piratdag og pannekakehyttetur, kampkveld og kveldstanker

1

2

3

4

5

6

1. Piratdagen ble en morsom happening. Her er hele gjengen samlet 
foran Vibekes kamera - med klar melding til alle der hjemme: 
19. mars banker vi på din dør!
2. Lunsj og varm saft i Gjønnbuen etter dagens ”Tour de Lia”  
3. Karoline Sommer-Erichson fikk låne en lekker kanindrakt av leder 
Geiran i anledning piratfesten.
4. Ikke mindre enn fire på leiren feiret bursdag underveis: Konfir-
mantene Emilie og Tilde, pluss lederne (bildet) Geiran og Kari. Og 
det ble selvsagt kake på hele gjengen!
5. Alle tente lys under bønnevandringen på ”Kveldstanker”
6. Innimellom uteliv, måltider og underholdning var det to under-
visningsøkter hver dag, med mulighet for fine samtaler - i mindre 
grupper.

Leirreportasjen er laget av tre av deltakerne, fra ven-
stre: Vilde Mc Kellar Nilsen, Johanne Martine Reusch, 
Ingrid Ødegaard Kalfoss.Foto: Vibeke Kolstø Andersen
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Vi synes leiren her på Lia gård har vært veldig morsom, 
og alle aktivitene har vært bra gjennomført.

Vi har blitt en sammensveiset gjeng gjennom alt som 
har skjedd. I undervisningen har vi lært noe nytt hver 
dag, ved hjelp av skuespill, tegning og mye annet.

Noe vi alle syntes var spesielt gøy, var kampkveld som 
ble arrangert av lederne. På kampkvelden ble vi delt inn 
i to lag. Fra hvert lag var det 1-2 personer som måtte 
konkurrere mot hverandre i mange morsomme øvelser. 

Vi dro på en kort skitur til pannekakehytta der vi fikk 
kjempegode pannekaker. Vi hadde alltid noe å gjøre, og 
ingen var alene. 

Etter lange dager med lek og moro dro vi til kirken hvor 
vi hadde ”Kveldstanker”. Her kunne vi skrive bønne-
lapper, tenne lys eller sitte å høre på rolig musikk. 

Alt i alt har denne leiren vært kjempemorsom og lære-
rik, og vi gleder oss til resten av konfirmasjonstiden.

Lukk opp døren!
17.-19. mars er tiden for 
årets fasteaksjon i regi av 
Kirkens Nødhjelp - over 
hele landet. Konfirman-
tene i Ris markerer sin 
solidaritetsdag tirsdag 19. 
mars, så også i vår bydel 
blir det mulighet til å gi en 
gave til Kirkens Nødhjelp.

Lukk opp din dør når to av de 
162 konfirmantene banker på hos 
deg utpå kvelden denne tirsdagen.

Solidaritetsdagen er en del av 
Ris-konfirmantenes undervis-
ningsopplegg. Før de går ut 
med sine KN-bøsser, har de fått 
møte en representant fra Kirkens 
Nødhjelp, så de kan helt sikker 
fortelle deg hva pengene går til.

PS: En god del voksne er også 
med på denne fasteaksjonen. Har 
DU anledning til å stille, så ville 
det være fint. Meld deg snarest til 
vibeke.kolsto.andersen@oslo.
kirken.no

I vinterferien dro 29 konfirmanter, pluss  
12 ledere, på leir til Lia Gård ved Koppang. 
Ris-konfirmantene i år er inndelt i ulike 
grupper. De som dro på denne leiren, var 
hovedsakelig fra Påskegruppen, pluss noen 
fra RisSing og noen fra Aktivgruppen.

Flere av konfirmantene 
      troppet opp også på 
den første klubbkvelden 
som gikk av stabelen i 

klubbkjelleren siste
  mandagen i februar.

 Se mer på side 3
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vinderentorvet
slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (8-??)

22 49 19 19

www.renseri.no

Velkommen til nyåpnet 
deliaktesse-forretning på Vinderen! 

Vi kan tilby lunsjer og middager 
som dere kan ta med hjem. Vi har også 

oster, skinker og mye annet godt.

Catering-oppdrag til små og store arrangementer.

Velkommen! Fra oss på Billie’s Kitchen
 23 22 30 04 - Slemdalsveien 70 

- Giroen ved siste nummer av Risbladet 
ga oss en kjærkommen julegave! forteller 
menighetsforvalteren i Ris. - Hele183 
000 kroner - klare for å bli brukt i juli, 
for da skal Ris Storstue pusses opp. Tu-
sen takk til ”alle bekker små”! Og noen 
store. Kostnadsoverslaget for den fore-
stående rehabiliteringen er på 700 000.

- Det ligger en giro ved Risbladet hver 
gang, fire nummer i året. Hva brukes 
disse pengene til?

- Årest første nummer (dette) handler om  
midler til fortsatt å kunne utgi Risbladet, 
altså en slags frivillig abonnementsgave. 
Vi har store utgifter til både produksjon, 
trykking og distribusjon. Men når folk 
vet at de får kvalitet tilbake, er det tyde-
ligvis ikke så vanskelig å gi heller. 

De følgende utgivelsene har giroer der 
pengene går til hhv menighetens barne-

Takk til dere som er med 
og drar lasset!
Innimellom skjer det mirakler på kirkekontoret! Og hver gang disse 
miraklene skjer, senker Christian Fosse skuldrene et hakk, og tenker 
at vi greier det kanskje denne gangen også. Som daglig leder i den 
lokale kirken vår, er han den som har oversikten over pengene som 
går ut, gavene som kommer inn, og pengene som ennå mangler.

og ungdomsarbeid (nr 2), til Risaksjonen 
(nr 3) og til et formål som menighets-
rådet bestemmer (nr 4). 

Noen tror muligens at det drysser statlige 
midler i overflod ned over kirkene våre, 
men slik er det ikke. Storparten av det 
arbeidet som drives i kirkene, må menig-
heten selv finne midler til.

- Men folk her i Ris har skjønt dette, sier 
Fosse. - Folk ser viktigheten av at kirken 
skal finnes, at barn og unge skal oppleve 
tilhørighet til kirken og miljøet rundt 
den. At konfirmanter og ungdommer skal 
trives og ha det fint sammen - på leirer, i 
lederopplæring og på klubbkvelder.

- Og så er det noe som heter kollekt?

- Ja, nesten hver søndag under gudstjenes-
ten gis folk en mulighet til å bidra også 
på denne måten. Spesielt vil vi takke for 

pengene som ble gitt på julaften -140 000 
kroner til sammen i Ris og Holmenkollen! 
Dette beløpet er sendt til Kirkens Nød-
hjelp. Vi samler ikke inn penger bare til 
oss selv. Andre trenger også hjelp.

- Og så har kirken noe som dere kaller 
givertjeneste. Hva er det?

- Ganske mange i nærmiljøet her har 
forpliktet seg til å gi faste beløp jevnlig 
gjennom hele året. Fordelen med disse 
pengene er at de gir oss en god forutsig-
barhet når vi skal tore å satse på ulike 
aktiviteter, oppussing, eller kanskje også 
til å lønne f eks to ungdomsarbeidere. 

- Hvordan blir man fast giver?

- Det er så enkelt som å kontakte en av 
oss på kontoret. Ring 23 62 94 70, eller 
send en e-post: post.ris@oslo.kirken.no.
Dine gaver kan gjøre en kjempeforskjell! 
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gratis konsultasjon på tirsdag og torsdag ved forhåndsavtale.
Arveoppgjør, bobehandling, testament, fast eiendom, familierett, 
mm

ta kontakt!

Advonor - Advokat Sverre K. Berge

Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo
besøksadresse: lille grensen 7
Tlf 22 91 00 50.  Mobil 90 19 52 50.  Fax 22 91 00 51
www.advberge.no

§
Advokatvalg er verdivalg

§§
Juridisk landhandel

Advokat for folk flest og for mindre bedrifter

Menighetens årsmøte

SØNDAG

APRIL

14
mye skjedde i ris menighet i 2012. det viktigste står 
skrevet i årsrapporten. Den blir utlagt i kirkene fra 22. 
mars, og på kirkens hjemmeside:
www.oslo.kirken.no/ris. eller den kan også hentes på 
kirkekontoret.

Søndag 14. april kl 13 skal menighetens årsmøte 
avholdes (etter gudstjenesten/kirkekaffen).
Alle som tilhører Den norske kirke i Ris sokn, er vel-
kommen til å møte opp i Ris storstue, og også bidra 
med ros og ris, og ideer om menighetens virksomhet.
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SULT-galla - noe helt annet enn du tror!

STILIGe HeRReR & FLoTTe dAMeR

Tekst: Gunnar Gravir Imenes
Foto: Rebekka Sirevåg Thomassen

Den siste SULT-samlingen er en galla-
middag. Hvem liker ikke å pynte seg 
litt når anledningen byr seg? Tapas sto 
på menyen, og Eira, Josefine og Kari 
som gikk på SULT-kurset i fjor, hadde 
stått på kjøkkenet i timesvis både 
mandag og tirsdag for å få alt ferdig. I 
år går disse eminente kjøkkenmedar-
beidere på LIV-kurs, som er det kurset 
ungdommene kan velge å fortsette på. 
Det er imponerende å se hvor mye tid 
og krefter lederne våre legger ned for å 
legge til rette for minnerike avslutnin-
ger for våre SULT-deltakere.

Foruten maten var det underholdning, 
musikkinslag med band, og taler som 
SULT’erne selv sto for. Alexander og 
Chistian fra Ris holdt damenes tale i år.

Det er lovende ungdommer vi har i 
menigheten vår, og selv om dette var 
avslutningen på SULT-kurset, er det 
bare begynnelsen på det å lede - både 
her i menigheten, særlig på konfirmant-
leirene, og også i andre sammenhenger.

SULT-galla, det er avslut-
ningen på årets ungdoms-
lederkurs i Ris. Hvert år 
arrangerer Ris menighet, 
sammen med de andre 
menighetene i prostiet, 
et lederkurs kalt SULT. 
Det er Svurr-Ungdoms-
Leder-Trening, og tar 
opp temaer som skal 
forberede til utfordringer 
man møter som leder i 
ungdomsarbeidet vårt. 23 
ungdommer fra Ris har 
i år fullført lederkurs, og 
gleder seg til å være ledere 
på konfirmantleiren.

Un
ive

rs
ell

 ut
fo

rm
ing

Visste du at Ris kirke har lagt til rette for 
at også bevegelseshemmede kan ha lett 
tilgang til kirken? Rullestolrampen er på 
vestsiden av kirken (mot Ekelyveien). 
Handikaptoalettet ligger i inngangspar-
tiet, bakerst i kirken.

Det eneste som kan oppleves som et 
hinder, er trappene opp til koret og alte-
ret. Men dersom du for eksempel ønsker 
nattverd når du kommer til gudstjeneste, 
så gi bare beskjed til en av kirkevertene 
ved ankomsten, og det er dermed så en-
kelt som at presten vil komme nedenfor 
trappetrinnene med nattverd til deg.

Kirkens kontorfløy er også lett tilgjenge-
lig for bevegelseshemmede, på bakke-
nivå. Om du vil inn i Ris Storstue eller 
peisestue, så bruker du bare inngangen 
fra oppsiden (Slemdalssvingen).

Dans til live band-musikk, 
med Marte Granviken Midtgaard 

som vokalist
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Hver tirsdag kl 19 åpnes dørene 
til peisestua, og du får med deg en 
inspirasjonskveld, med program 
som vil variere fra gang til gang.

Tirsdagskveldene i Ris

Mye du 
kan være
 med på

Misjon i fokus 12. mars
Denne tirsdagen kommer Kåre Hegle, og 
tema er: Misjonsoppdraget i vår tid.
Kåre Hegle er styreleder for Galleri 
Normisjon, den nyetablerte gjenbruks-
butikken i Oslo sentrum.

Tekstgjennomgangene
Når ikke annet er nevnt i programmet 
for tirsdagskveldene, så blir det tekst-
gjennomgang, ved bl a Jan Høeg, Roar 
Frid m fl. Vi tar for oss den kommende 
søndagens bibeltekst som presten skal 
preke over. Disse tekstene finner du på 
nettet, om du ønsker å forberede deg litt:
www.bibel.no/Hovedmeny/nettbibelen/
Kirkearets-tekster.aspx

Maria - først
blant kvinner
Trolig er Jesu mor den kvinnen som 
har satt dypest spor i vår historie. 
Hun har til og med fått en egen søn-
dag i kirkeåret: Maria budskapsdag. 
Og Kirsten Kathrine Fløistad i Sven-
stuveien har tilegnet denne kvinnen 
et vakkert dikt.

Maria, ave - ave Maria
Mater amabilis
Hill deg Maria
Velsignet er du blant kvinner.

Kalt til å bære
Det Hellige Barn, Guds frø
Kalt til å åpne
Ditt innerste rom
Ta Gud i din favn
La Ham møte - våre savn

Hvem er du Maria?
Dyrket, tilbedt,
Av noen glemt.
Du fødte Ham
Som forlot deg - og led 
Velsignet være du,
Villig til å tåle
Den sorg
Som bare kjærlighet 
Kan kjenne

Du Guds Mor -
Med hender
Som holder rundt 
Og berører
Ømhetens Mor - 
Valgt til å forende 
Himmel og Jord.

Maria, ditt Ansikt
Er vendt mot øst.
Din adventstid
Er ikke omme.
En gang skal du igjen
Få møte det Barn
Som ble din tornekrone.

Da vil Lyset fra Øst
Lege alle dine sår
og våre -
Og sammen med
Alle mødre
De glade og de gråtende
De trygge og de hjemløse
De som sørger
Over barn de har født,
De som sørger
Over barn de ikke har født.
Sammen skal vi møte Ham
i skyen,
I morgenglansen
Fra det skjulte -

Maria, ave - ave Maria
Mater amabilis
Hill deg Maria
Velsignet er du blant kvinner.

                  Kirsten Kathrine Fløistad

apropos
kvinne-
dagen

Maria-
meditasjon

hver 
tirsdag
19-20

12.03 Misjonskveld: Kåre Hegle
19.03 Fasteaksjon. Innsamling
09.04 Tekstgjennomgang
16.04 Forum for samtale: Odd Bondevik
23.04 Forum for samtale: Stig Utnem
07.05 Tekstgjennomgang
14.05 Samfunnsforedrag: Nils Kristian Lie
21.05 Tekstgjennomgang
28.05 Tekstgjennomgang
04.06 Tekstgjennomgang
11.06 Tekstgjennomgang

Forum for samtale i april
To tirsdager i april blir det samtale rundt 
et gitt tema. 16. april innleder tidligere 
generalsekretær Odd Bondevik til tema: 
Hvilke nådegaver trengs i Den norske 
kirke i dag? Tirsdag 23. april innleder 
sokneprest Stig Utnen til tema: 
Nådegaver og tjenester i Ris menighet.

Samfunnsforedrag i mai
Tirsdag 14. mai vil Nils Kristian Lie 
kåsere: ”Glimt fra Ronald Fanges liv og 
forfatterskap”.

Velkommen til en kveld 
der du både kan stille noen 
spørsmål, og også få noen svar.

Av Magnhild Landrø

- Mange har sagt til meg 
at de i vår lutherske kirke 
har savnet et rett fokus 
på Maria, Jesu mor, sier 
Kirsten Kathrine Fløistad.

- For ti år siden ble jeg 
spurt om ikke jeg ville 
skrive en refleksjon over 
Maria, til et juleselskap.

Slik forklarer Kirsten Kathrine foranledningen 
til dette diktet. Det ble altså til ved juletider - 
kanskje ikke veldig overraskende. Men mange 
av oss er ikke så opptatt av Maria ellers i året.

Sorg er ingen diagnose
- Når jeg tenker på Jesu mor, så tenker jeg på 
alle mødre som sørger over sine lidende barn. 
De møtes gjerne av omgivelser som skal defi-
nere deres sorg.

Kirsten Kathrine har registrert at vi ofte har 
et altfor fattig ordforråd når sorg og tap skal 
beskrives.

- I dag heter det deprimert når vi skal omtale 
mennesker i stor sorg. Det er ikke en diagnose 
å skulle befinne seg i en sorg. For meg handler 
sorgen mer om å være bedrøvet og ulykkelig. 
Kanskje er tristhet og fortvilelse mer de ordene 
vi må ta i bruk. Sorg er jo en helt normal fø-
lelse. Du er ”frisk” når du kjenner på sorgen.
Vi må finne de rette ordene. 

Fattig i ånden
Men hvem er Kirsten Kathrine Fløistad, hun 
som har skrevet dette vakre diktet? Hva driver 
hun med?

- Ingenting! lyder svaret - kanskje noe overras-
kende, for andre sier da vitterlig at hun har solid 
yrkeserfaring fra de pedagogiske miljøene. 

- Jeg føler meg hjemløs i en yrkesbetegnelse. 
Derfor vil jeg helst definere meg som en som er 
”fattig i ånden”. Det betyr en som trenger Gud, 
en som er avhengig av Gud. Jeg har min identi-
tet i Gud. Hva jeg gjør og titulerer meg som, er 
egentlig ikke særlig viktig.
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Småbarns-
treff onsdager

11-13

Vestre Aker helsestasjon og Ris 
menighet inviterer til småbarns-
treff på følgende onsdager kl 11-13.  
Vi tar opp aktuelle tema og svarer 
på spørsmål om småbarna våre.

Onsdag 3. april:
Førstehjelp til barn
v/ helsesøster/kursholder Anita 
Irene Gundersen

Onsdag 8. mai:
Barn og søvn
v/ helsesøster Sidsel Kløverud

Onsdag 5. juni:
Motorisk utvikling hos barn
v/ barnefysioterapeut Kristine 
Grato Ekbråten

Kaffe og te serveres. Ta med matpakke!
Ingen påmelding - møt bare opp.

iL
g

FA Aidm e

Kontakt: helsesøster 
Sidsel Kløverud 
Tlf  23 47 62 20

Småbarns-
treff

Lørdagskafeen
Velkommen kl 12-14
til lørdagskafé i 
Ris kirkes peisestue
- et møtested for alle!
Og spesielt for 
mennesker med psykisk
utviklingshemming

Notér deg disse datoene:

Kontakt: Inger Merete Magnus
Tlf  22 14 96 68 / 410 31 566

& barnekor
Annenhver torsdag inviteres du  
til  familiemiddag - og barnekor 
i Peisestuen/Ris kirke. Enkel og  
barnevennlig middag til kr 35  
(maks kr 130 pr familie).

Vi spiser sammen fra kl 17 til 17.45, 
og så øver vi fra kl 17.45 til 18.45.

Barnegospel 
er koret for deg mellom 3 og ca 6 år. 
Lyst til å bli med? Ta kontakt:
risbarnekor@gmail.com

i m d

Framføringer med barnekoret:

Søndag 7. april:
Familiemesse i Ris kirke kl 11

Søndag 5. mai:
Familiemesse i Ris kirke kl 11

Vel møtt i Ris menighetshus på følgende 
torsdager framover:

21. mars
4. april
18. april
2. mai
16. mai
30. mai
13. juni

Kontakt:
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

annenhver 
torsdag
fra kl 17

Lørdag 23. mars 
Lørdag 6. april 
Lørdag 20. april
Lørdag 4. mai 
Lørdag 25. mai
Lørdag 8. juni

Ris menighet 
inviterer til 
månedlige 
formiddagstreff, 
torsdager kl 12-14. 

Disse torsdags formiddagstreffene 
i Risbakken 1 er et møtepunkt for 
hjemmeværende og eldre, med fokus 
på åndelig, kulturell og fysisk føde! 
En andakt, et lett måltid og et kåseri. 
Et fint fellesskap - avslappet og rikt, 
med plass til enda flere. Spre ryktet om 
disse formiddagstreffene i Ris menig-
hets peisestue, én torsdag i måneden! 

Notér deg følgende datoer:
Torsdag 21. mars:
”Prestens time” v/ Stig utnem
Torsdag 25. april:
”Med kristendommen som inspira-
sjonskilde” v/ billedkunstner Liv 
Benedicte Nielsen
Torsdag 30. mai:
Vårfest

Åpen kirke
Sidekapellet i Ris kirke 
er åpent for stillhet, bønn 
og lystenning mandag-
torsdag fra kl 8.30 til 16, fre-
dager til 14. Inngang på vestsiden, fra 
Ekelyveien. På følgende torsdager er det 
også en enkel hverdagsmesse i sidekapel-
let kl 12: med nattverd og lystenning. 
4. april: v/ Susanne Carlenius
2. mai: v/ Stig Utnem 
6. juni: v/ Susanne Carlenius
Velkommen til å bruke Ris kirke også på 
denne måten!

Månedlige formiddagstreff
i menighetens peisestue

Hold deg alltid oppdatert 
på kirkens nettsider! 

Her kommer det stadig ny 
informasjon

www.oslo.kirken.no/ris

nesten 
hver dag

annenhver
lørdag

Én torsdag
i måneden

Da er du kvalifisert til å bli med på 
sommerleiren på Knatten (Hvaler). 
Notér deg 20.-24 juli, allerede nå, og så 
kommer det mer info i juni-Risbladet. 

4 år?
Alle fireåringene i Ris menighet får snart 
invitasjon i posten, til skattejakt i kirken 
tirsdag 2. april, og til familiegudstjeneste 
søndagen etter, 7/4. Der vil de få hver sin 
kirkebok fra menigheten. Skulle det skje 
at din 4-åring ikke får invitasjon, kontakt
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Konfirmant - eller litt eldre?
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Konfirmasjon,  
dåp eller bryllup?

Radiumhospitalet Hotell
Ullernchaussen 70 - Bygg J
T: 23 25 24 00

Radiumhospitalet Hotell

Catering
Trenger du mat til en spesiell anledning,  
kan vi tilby en variert og fyldig selskapsmeny. 
Bestill og vi bringer!

Overnatting
Priser fra kr 425,- pr person 
i dobbeltrom pr natt inkl. frokost.

www.norlandiacare.no

Nordstrand:  
Tlf 23 16 83 30

Majorstuen:   
Tlf 23 19 61 50 

www.wangbegravelse.no

Norges eldste
begravelsesbyrå

STØTT VÅRe AnnonSØReR - de STØTTeR oSS!

RIS VEL GJØR MYE FOR ALLE I NÆRMILJØET
Vi jobber for å beholde våre stier og smett. Kommunen overlater til beboerne i 
området å finne en løsning, fordi stiene ofte går på privat grunn. Og utbyggerne 
ønsker maksimal utnyttelse, slik at disse snarveiene står i fare for å forsvinne!  
Ris Vel arbeider kontinuerlig for å opprettholde nettverket og vedlikeholde våre 
stier. Noen ganger gjør vi jobben selv, som da vi la ut syv tonn grus for utbedring 
av en av stiene. Dette er bare en av våre merkesaker. Aller viktigst nå er å få til 
en ny løsning på Vinderenkrysset.

Får vi flere medlemmer, får vi lettere gjennomslag.
Les mer om Ris Vel og meld deg inn på www.risvel.no

Visste du at mange av våre stier kan 
være truet på grunn av utbygging 
og fortetninger i vårt område?

Fra Frøen til Midtstuen og fra Holmendammen til Risbekken                  www.risvel.no
Ris Vel for ditt ve og vel!  
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 fra
  kirkeboken

Døde i soknet
Ole Andreas Lunder
Marit Johnsen
Edith Dagny Søberg
Jan Albert Bèrard-Andersen
Haavard Vaaler Hette
Else W Sommerfelt
Nicolay Heinrich Knudtzon
Egon Weng
Snøfrid Kristine Bratbakken
Inger Johanne Welle-Watne
Kaspar Kruse Kielland
Christopher Martinsen
Eva Haugli
Edvin Fauske
Jenny Kristine Fauske
Asser Lyche-Dahl
Kaare Gilboe Jr
Kari Tveit
Øystein With
Mona Wurschmidt
Preben Hempel Munthe
Randi Nordbye
Reidar Thorleif Hoff
John Fred Eddie Rukin
Rikke Lepsøe
Anne Marie Rasmussen
Solveig Grethe Knudsen
Grethe Lahn
Christian Koren Rytter
Disa Johnsen
Jens-Kristian Holst Jensen
Thorbjørn Myhre
Aslaug Enger
Inga-Marie Gulseth
Gurly Francke
Else Amalie Haneborg
Turid Elisabeth Hagen
Jonas Edvard Bille
Jan Røed
Hans Jørgen Kåre Strugstad Walle-Hansen
Freddy Kjærsgaard Nielsen
Borger Håkonsen
Reidar Enerud
Ingjerd Bodil Ellefsen
Anne Lise Berntsen
Else Bjørge
Grete Strømner
Turid Backe
Ragna Berntsen
Anne Sofie Thommessen

Døpte i Holmenkollen kapell
Jacob Bjørnskau Willms
Martine Hansgaard Malterud
Sofie Angvik Isaksen
Leah Caroline Boye Greaker
Felix Ugstad
Leopold Mathiesen
Hedda Christine Foss
Johannes Leiro Qvale
Matteo Gjengstø-Barsellotti
Eivind Tangvall Kulsvehagen
Anine Madeleine Kjellesvik Hegge
Adelie Filippa Kjensdal Sande
Poppy Emilia Farstad
Filippa Tollehaugen Arnø
Elias Axenbrant Birketveit
Sondre Salbu Helstad
Martine Helene Due
Alfred Langvik Haavind
Victoria Espolin-Kahrs
Olivia Espolin-Kahrs
Eirik Flaatten Sekkelsten
Ada Margrethe Hodneland Moen
Vilde Flaatten Sekkelsten
Ola Flaatten Sekkelsten
Emilie Helene Hafsmoe Rydgren
Kristoffer Henden
Teodor Hanseth
Herman Knoph Gran - Henriksen
Gustav Heir Puntervold
Sofia Soria Barkvoll
Elisa Brunsvig Jarvis
Olivia Sartz - Fuchs
Oskar Martin Hasven
Anders Nikolai Stangeland Bull
Mikkel Wilhelm Sandaas
Theodor Nymark Engan
Lykke Henriette Veiby Holm
Sienna Josephine Borgnes Ørner
Hanna Margrethe Hagen Sørli
Svanhild Viktoria Teigen Rasch-Halvorsen
Erik Rytterager Friis
William Letting Patt
Ada Rytterager Friis
Annika Skaug Heje
Noah Platou Mellbye
Jennie Steen - Olsen
Mille Olivia Smedaas Hoff - Johnson
Ola Hauk Haukenes
Theodor Berge - Andersen
Hedvig Luthen
Adrian Saga
Nora Elisabeth Grave Meyer

Morten Alexander Devor Foss
Eira Cornelia Engzelius
Ida Margrethe Gamst Nilssen
Julie Sandrup
Desirée Clauson - Letting
Cornelia Brekke Bell
Stella Elise Larsen
Thelma Sofie Lien
Hedda Aass Thøgersen
Mille Blom Ramnefjell
Hedvig Martine Heyerdahl
Casper Frisholm Damsund
Leo Ferdinand Veltzé Mcmahon
Mikkel Heldaas Storeng
Adele Sophie Folkvard Hirst
Thomas Bakken Miller
Jeppe Astrup
Hermine Pernille Isdal

Døpte i Ris Kirke
Phillip Christoffer Knudsen
Henny Seljeflot-Width
Amanda Robertsen
Emma Klem Jacobsen
Henrik Klem Jacobsen
Vetle Mathias Frøen
Louis William Riiber
Jacob Simonsen Alexander
Johanne Karlsøen Pettersen
Mathilde Bergsland - Haslum
Torjus Sulejewski Bjerck
Minna Felicia Bech Holte
Kari Louise Melcher
Aurora Hopland Solem
Hennie Svenkerud
Solveig Gulowsen Hogseth
Petter Ræder Hernæs
Aksel Aase Ramstad
Edvard Aase Ramstad
Edwin Alexander Kvisler - Nermo
Noah Alexander Wahl
Caroline Bomann-Larsen
Iben Elise Bang-Hansen
Magnus Nygård Lonbakken
Victor Chamberlain Mero-Hauge
Josephine Hellebust Mørland
Georg Brunstad Anstensrud

Vigde i Holmenkollen kapell
Dominika Jaskiewicz og 
Harald von Heyden
Grete Hickman og Stephen Hickman
Marie Charlotte Nilsen og 
Jo Andreas Ording
Elise Geirdahl og Aleksander Knudsen
Anne Vera Skrivarhaug og 
Eric Jean Germain Boudier
Elin Salomonsen Øyfoss og 
Christopher Robin Hansen
Siril Berg og Petter Sagfossen
Cecilie Øinæs Simpson og 
Eirik Nykland Opsanger
Bente Braathen Wulfsberg og 
Christian Fredrik Stray

for perioden
06.11.2012-25.02.2013

Heidi Bjørne-Larsen og 
Justin Antonius Johannes Wolst
Trine Johannesen og Christoffer Lind
Ann-Sofi Andersen og 
Jarrod Bruce Harbrucker
Ingrid Størdal Hansen og 
Håkon Andre Cosma
Kristine Thoresen og 
Fredrik Søderlindh
Ellen Holt og Morten Gjengedal Strand

Vigde i Ris kirke
Unn Kristin Bratz og Per Røsholm

Ola Rypdal var en markant prest i Vestre Aker prosti 
gjennom 30 år. I Røa menighet gjorde han prestetje-
neste i 19 år, både som kapellan og sokneprest, før 
han i 1992 ble utnevnt til sokneprest i Ris. Her var han 
soknets trofaste og energiske prest fram til 2005 da 
han gikk av ved oppnådd aldersgrense.

Ola Rypdal vil bli husket som et brennende Jesus-
vitne. Både hans forkynnelse og undervisning bar 
preg av hans ønske om å formidle det enkle og sen-
trale i den kristne tro. Og for ham var det vitnesbyrdet 
om Jesu frelsesgjerning og påskens budskap. 

Ola Rypdal hadde stor administrativ kapasitet. Det 
fikk ikke minst vi i Ris menighet stor glede og nytte av 
da Holmenkollen kapell skulle gjenoppbygges etter 
brannen. Også i arbeidet med å sikre Ris storstue en 
trygg framtid, var Ola Rypdal en energisk  og sentral 
aktør. Vi lyser fred over Ola Rypdals minne!
  Stig Utnem, sokneprest

Ola Rypdal bisatt

tidligere sokneprest i ris, Ola 
rypdal, ble bisatt fra en fullsatt 
røa kirke 7. februar. mange 
venner av familien, prestekolle-
ger av Ola og menighetslemmer 
fra røa og ris var til stede for å 
ta farvel.



TimeOut. Det er pause. Det er 
stopp. Pust. Pit-stop. Det er guds-
tjeneste. Av ungdommer. For ung-
dommer. Med ungdommer. Hver 
andre søndag i måneden.

Da rigges det til fullt band, lyskastere 
og høyttalere i Skøyen kirke (ved 
Frognerparken). Det bakes kaker og 
gjøres klart til gudstjeneste. Kl 18 
ringer klokkene og stolene i kirken 
fylles med ungdommer fra Skøyen, 
Voksen, Ullern, Røa og Ris. Det ten-
nes lys, synges lovsanger og salmer 
og så feires det nattverd med hjem-
mebakt brød. 

I april er det TimeOut i Majorstuen 
kirke (ikke Skøyen). På denne guds-
tjenesten inviteres også 600 konfir-
manter i prostiet til å være med.
Ris-Sing er også med denne gangen!

Ta en TimeOut én gang i måneden! 
Logg av, logg på. Få påfyll av musikk, 
Gud og venner. 

Sjekk SVURR-sidene på facebook. Lik 
& få info! Ta med en venn og kom!

10. mars  kl 18:  Skøyen kirke

7. april  kl 18: NB Majorstuen kirke
(med konfirmanter og RisSing)

12. mai  kl 18: Skøyen kirke
(med RisSing)

16. juni  kl 18: Skøyen kirke
(sommeravslutning/grilling)

Time Out
Prestene:
Sokneprest Stig utnem
23 62 94 73
stig.utnem@oslo.kirken.no

Kapellan Jon Petter Heesch
23 62 94 75
Jon.petter.heesch@oslo.kirken.no

Vikarprest Susanne Carlenius
23 62 94 74
susanne.carlenius@oslo.kirken.no

Menighetsforvalter:
Christian Fosse
23 62 94 72 
christian.fosse@oslo.kirken.no

Menighetssekretær:
Margaret W Njambi
23 62 94 70
post.ris@oslo.kirken.no

Menighetspedagog:
Vibeke Kolstø Andersen
23 62 94 78 / 95733064
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Kantor Ris:
Terje Baugerød
95 11 09 62
terje.baugerod@oslo.kirken.no

Organist Holmenkollen:
Petter Amundsen
92 88 97 90
petter@amundsen.gs

Vaktmester:
Tore Bø Bendixen
930 79 411
tore.bo.bendiksen@oslo.kirken.no

Bestyrer i Rishaven barnehage
Ina Økseter
22 14 54 13
ina.okseter@oslo.kirken.no

Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Fax 23 62 94 71.  post.ris@oslo.kirken.no

Mandag-torsdag kl 10-14 (onsdager fra 10.30). Fredag stengt
Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00 
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”. 

Ris menighet

www.oslo.kirken.no/ris
www.oslo.kirken.no/holmenkollen
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Søndag 17. mars kl 11
Høymesse. Dåp av konfirmanter.  
Innsamling av fastebøsser.

Palmesøndag 24. mars kl 11
pilegrimsmesse v/ Jon petter heesch

Langfredag 29. mars kl 11
pasjonsgudsjteneste v/ stig utnem

1. påskedag 31. mars kl 11
høymesse v/ stig utnem

2. påskedag 1. april kl 18 
påskesang v/ stig utnem

Søndag 7. april kl 11 
Familiemesse v / Jon petter heesch 
Kirkebok til alle 4-åringer. Kirkekaffe

Søndag 14. april kl 11 
høymesse v/ stig utnem 
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte (kl 13)

Søndag 21. april kl 11
”For livets skyld”
pilegrimsmesse v/ susanne Carlenius

Søndag 28. april kl 11 
høymesse v /susanne Carlenius

Søndag 5. mai kl 11
Familiemesse v/ susanne Carlenius 
Spesiell invitasjon til 2-åringer. Dåpslys

Kristi himmelfartsdag torsdag 9.mai kl 11
høymesse v/ Jon petter heesch

Søndag 12. mai kl 11 
høymesse v/ susanne Carlenius

1. pinsedag 19. mai kl 11
høytidsgudstjeneste v/ stig utnem

Søndag 26. mai kl 11 
høymesse v/ Jon petter heesch

Søndag 2. juni kl 11
Friluftsgudstjeneste nb! i gaustadskogen
v/ stig utnem. speiderne

Søndag 9. juni kl 11
pilegrimsmesse v/ stig utnem

Søndag 16. juni kl 11
høymesse v/ stig utnem

Søndag 17. mars kl 10.30
sportsgudstjeneste. 
”Åpen kirke” hele dagen: 10.30-17.00

Fredag 22. mars kl 9
Forenklet gudstjeneste på holmenkollen 
dagsenter v / ole Johan bech

Palmesøndag 24. mars kl 11
dåpsgudstjeneste v/ susanne Carlenius

Skjærtorsdag 28. mars kl 18 
høymesse v/stig utnem

1. påskedag 31. mars kl 11
høymesse v/ Jon petter heesch

Søndag 7. april kl 11
kollenmesse v/ susanne Carlenius

Søndag 14. april kl 11
dåspgudstjeneste v/ Jon petter heesch

Søndag 14. april kl 13
dåspgudstjeneste v/ Jon petter heesch

Søndag 21. april kl 11 
dåpsgudstjeneste v/ stig utnem

Søndag 21. april kl 13 
dåpsgudstjeneste v/ stig utnem

Søndag 28. april kl 11 
kollenmesse v/ Jon petter heesch 

Søndag 5. mai kl 11
dåpsgudstjeneste v/ stig utnem

Søndag 12. mai kl 11
kollenmesse v/ Jon petter heesch

1. pinsedag 19. mai kl 11 
dåpsgudstjeneste v/ susanne Carlenius

Søndag 2. juni kl 11
kollenmesse v/ susanne Carlenius

Søndag 9. juni kl 11 
dåpsgudstjeneste v/ susanne Carlenius

Søndag 9. juni kl 13 
dåpsgudstjeneste v/ susanne Carlenius

Søndag 16. juni kl 11
dåpsgudstjeneste v/ susanne Carlenius

RIS KIRKE HOLMENKOLLEN

MeD FORBeHOlD OM MulIGe enDRInGeR I GuDSTjeneSTelISTen - FOR RIS OG FOR HOlMenKOllen. 

Holmenkollen kapell holder åpent 
under de store skihelgene i mars:
 
Barnas Holmenkolldag 10. mars: 
søndag fra kl 11 til 15. åpen kafé i 
underetasjen - for store og små.

World Cup Nordisk 15.-17. mars:
lørdag fra kl 9 til 17. konsert kl 17. 
søndag fra kl 10.30 til 17. 
sportsgudstjeneste kl 10.30.

Mulighet for litt stillhet, ro og varme; 
inkl konsert og gudstjeneste. kafé.
Dette er et tilbud fra Holmenkollen 
kapells venner og Ris menighetsråd, 
i forståelse med skiforeningen.

Stikk innom Åpent  kapell
på de store skihelgene

VINTERFEST I HOLMENKOLLEN

SKØYEN KIRKE

Time OutTime OutTime OutTime Out

Time OutTime Out
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Velkommen til gudstjeneste!

KONSERT 
TORSDAG 2. MAI KL 18

HOLMENKOLLEN KAPELL
Opplev Kammerorkesteret (VAS) 
som spiller musikk av Pachelbel, 
Bach, Mozart, Mendelssohn og 
Tvete Vik. Alle er velkommen!

Alle er velkommen til en enkel kirke-
kaffe, rett etter gudstjenesten. Spesi-
elt velkommen til deg som kanskje er 
nyinnflyttet og gjerne vil bli litt kjent 
med folk i bydelen. 
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Victoria på skattejakt i kirken
En fredagskveld i februar var det livlig i Ris kirke, med 34 seks-åringer høyt og lavt, 
på jakt etter synlige og usynlige skatter. To dager senere - og ganske lokalkjente - 
kom de tilbake til kirken for å motta hver sin seks-årsbok.

- Først var vi inne i kirken og hadde skat-
tejakt, forteller Victoria Rogve Amund-
sen (bildet), en av seksåringene som på 
fastelavnssøndag fikk sin egen 6-årsbok i 
gave fra kirken.

- Og på familiegudstjenesten søndag fikk 
vi boka. Den er veldig fin. Navnet mitt 
står inni den.

Selve skattejakten var på fredagskvelden. 
Og Victoria syns det var spennende å 
finne spor - over alt - og til slutt fant de 
skatten på selveste alteret inne i kirken.

Ris menighet ønsker å hjelpe foreldrene 
til å ”oppdra i den kristne forsakelse og 
tro” - de ordene som lød ved barnas dåp.

- Skolen føler ikke lenger på dette ansva-
ret, sier menighetspedagog Vibeke Kol-
stø Andersen. - Derfor ønsker vi at barna 
som er døpt, skal få komme til kirken og 
få med seg kunnskap om det viktigste 
den kristne troen handler om. Kunnskap 
og fellesskap.

Menighetspedagog Vibeke Kolstø 
Andersen er ansvarlig for trosopp-
læringen i Ris menighet. Sammen 
med soknepresten, Stig Utnem, 
inviterte hun menighetens 6-åringer 
til både skattejakt og familieguds-
tjeneste i Ris kirke.Foto: Magnhild Landrø


