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2017 er allerede godt i gang og året
ser ut til å bli et «merke-år». Noen
har sagt at når fremtidens historiebøker
skal skrives, vil kanskje 2010-tallet bli husket for at i 2017
ble kirken etter om lag 500 års «ekteskap» utskilt fra Staten.

Prosessen har pågått over flere år, men
i fra 1.1.2017 er Den norske Kirken
– folkekirken – en selvstyrt enhet
og trossamfunn. I slutten av januar
var det Kirkemøte (Kirkens høyeste
demokratiske organ) i Trondheim og de
vedtok for første gang årets kirkelige
budsjetfordeling. I tillegg ble det fattet
et annet viktig vedtak: Vigselsliturgi
for likekjønnede par med virkning fra
1.2.2017. Dermed kan nå likekjønnede
vies i kirken. Av den grunn opplever
kirken i disse dager at noen som ikke
deler dette synet melder seg ut, mens
andre gleder seg og kommer tilbake.
Det er konstruktivt at Oslo-biskop Ole
Christian Kvarme, som er tilhenger
av kirkens klassiske ekteskapssyn,
har oppfordret til enhet i kirken. Han
utfordrer de som er uenige i den nye
liturgien om å bli i kirken -selv om
det smerter. I Ris menighet er begge
syn representert og vi håper at vi kan
gå sammen videre med respekt for
hverandres posisjoner. Etter mange
års strid og debatt, er nå avgjørelser
tatt og kirkens dør åpnet. Det betyr at
Ris menighet vil si velkommen til de
likekjønnede parene til vigsel i Ris kirke
og Holmenkollen kapell.
Før om årene giftet nærmest alle seg i
kirken. I de senere år har det vært en
stor endring i favør av samboerskap
fremfor ekteskap. Det er interessant med
de homofiles kamp for kirkelig vigsel
– kan det være en impuls som fører til
at flere velger kirkelig vigsel igjen? Det
er en flott og innholdsrik opplevelse å
gifte seg i Ris kirke eller Holmenkollen
kapell – særlig kapellet er en populær
vigselskirke. I tillegg har vi det stilig
restaurerte og intime sidekapellet i Ris

I 2017 er det også 500 år siden Martin
Luther innledet «reformasjonen». Det
skulle få store konsekvenser for kirke,
tro, teologi og gi store samfunnsmessige
ringvirkninger i Norge og Europa. Vi
anbefaler alle å gå tilbake til røttene i
kirkens lære. Følg med på Kirken.no –
der ligger det info om Reformasjon 2017.
Når det gjelder Ris menighets indre liv,
er vi optimistiske på vegne av 2017.
Vi tror at den nye kirkeordningen ikke
vil slå ut nevneverdig på lokalplan i
første omgang. Vi gleder oss over god
kirkesøkning, stort konfirmantkull i
2017 og høye dåpstall. Vi satser på
videre vekst i arbeidet og både innen
trosopplæring og diakoni/frivillighet
skjer det en spennende utvikling – følg
med i Risbladet , på våre nettsider,
Facebook eller delta selv ! Menighetens
økonomi er på stell, men er helt avhengig
av givere og frivillig meningsfull innsats.
Vi satser på nye oppgraderingsprosjekter
i Ris kirke i 2017 f.eks ny LED- lyssetting av det praktfulle orgelgalleriet
og vi skulle gjerne gjort noe med
malingslitte kirkedører og gulv i
kirkerommet. Menighetsrådet vil takke
alle bidragsytere som er med oss og våre
ca 15000 medlemmer i Ris menighet. Vi
ser frem til et godt år også i 2017!

Ungdomstinget 2017
Hvert år avholdes Oslo bispedømmes Ungdomsting hvor hver menighet kan sende
to delegater mellom 15-30 år. Ungdomstinget er en del av kirkens demokratiske
styringsorgan og fra delegatene velges Oslo bispedømmes Ungdomsråd (URO).
Ris menighet gratulerer våre egne Pauline Haavik Jenssen (for 2 år) og Julie Marie
Westad Hollerud (1 års vara) med å bli valgt inn i URO på Ungdomstinget som ble
avholdt i februar.

Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

RIS
QU I Z
Quizmaster:
Øyvind A. Gaukstad
Løsning side 13!

1

Hvor holder Vestre
Aker Frivillighetssentral til?

2

Hva heter biskopen i
Oslo?

3

Hva betyr ordet «engel»?

4

Hvor mange apostler
er skåret ut rundt døpefonten i Ris kirke?

5

Hva er en messehagel?

6

Medvirkende:
Elisabeth Andreassen- sang
Andreas Gjone- sang og gitar
Petter Amundsen- piano, orgel

Hvem var arkitekt for
det gjenoppbygde Holmenkollen kapell?

7

Når skjedde skillet
mellom stat og kirke i
Norge?

Overskuddet går til et veldedig formål i
Plan.

8

Hvem var Martin
Luther?

9

Hva heter siste bok i
Bibelen?

To veldedige
konserter i
Holmenkollen
kapell:
Konsert til inntekt for
Plan 4. mars

Årsmøte
i Ris menighet
Ris menighet har årsmøte i Ris menighetshus 23. april etter gudstjenesten.
Årsmelding og regnskap vil bli fremlagt,
vi ser på hvordan året 2016 var og trekker de store linjene frem gjennom 2017.
Velkommen!

Holmenkollen kammerkor, Holmenkollen barne- og ungdomskor, Grindbakken
skolekor - dir. Gunn Sørlie Gjone

Holmenkollen Rotary
konsert 9. mai kl. 19
Holmenkollen Ro- Ann-Helen Moen,
tary klubb arrangesopran
rer sin vårkonsert
i Holmenkollen
Kapell 9. Mai 2017
klokken 19.
Kunstnerisk ansvarlig er i år, som
i fjor Ann-Helen
Moen, som setter
opp, med sine
musiker kollegaer et spennende program.
Kunstnerne stiller gratis opp for dette, og
inntektene går uavkortet til de veldedige
formål som Holmenkollen Rotary støtter
i nær og fjern.

Forsidebilde:
Store bildet av Hans Becks
vinnerhopp i Holmenkollrennet i 1935.
Bilde til saken om fasteaksjonen av
Håvard Bjelland
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kirke med plass til 20 personer. Her kan
det foretas enkle vielser og i en mer
uformell setting. Undersøkelser har vist
at mange velger samboerskap fremfor
ekteskap nettopp fordi det er mye «styr»
med bryllup. I sidekapellet tilbyr Ris
menighet et enkelt alternativ – noe å
tenke på?

Risbladet er i prinsippet gratis. Men det koster selvsagt å produsere
det. Vi håper du syns det er fint å få lokalt lesestoff og oppdateringer
fra nærmiljøet. Ditt bidrag gjør det mulig for Ris menighet å levere
Risbladet fire ganger i året. Så tusen takk for at du vil bruke giroen
midt i bladet!

I «nærområdet» vil vi gjerne blant annet
nevne Heggeli barnehjem, Vinderen
frivillighet tjeneste og Holmenkollen
Kapell.

Taternes
minnemarkering
7.mai

10 Hvilket navn har vi
ofte på 1. Mosebok?

7 mai samles vi ved «Skammens sten» på
Ris Kirkegård, for å minnes mennesker
som ble ofre for fornorskningspolitikk
og for å rette søkelyset på livskraften i
taterenes kultur og fremtid.

11 Hvem er Ankerveien
oppkalt etter?

I forbindelse med minnemarkeringen vil
flere sentarale personer holde taler, det
vil bli servert god mat, holdt en konsert med mange
gode musikere og
sangere. Vandreutstillingen «Latjo
Drom» blir utstilt.

13 Hvem er det statue av i
bakken nedenfor Holmenkollen restaurant?

På minne markeringen ved «Skammen sten», og ikke
minst etterpå er
alle velkomne!

12 Hvor ligger den gamle
husmannsplassen Holtet?

14 På Vinderen ligger
Jacob Hansens vei.
Hvem var Jacob Hansen?
15 Hvor mange ganger
vant Thorleif Haug
50-kilometeren i Holmenkollen?
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Gull i Holmenkollrennet med Kongsbergknekk
Forsiden av dette Risbladet
viser et sportsikonisk motiv:
Skihopper med klassisk
stil! Kongsbergknekk og
høyt svevende i lufta over
grantoppene og med
Holmenkollen kapell i
bakgrunnen. Bildet er av Hans
Becks 50,0 m lange vinnerhopp
i Holmenkollrennet i 1935.
Tekst: Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no
Bilder: Privat

Risbladet har tatt turen til Gråkammen
og møter der Hans Becks sønn – som
er oppkalt etter sin far og følgelig heter
Hans Beck (62). Her bor han med kona
Toril. Til daglig jobber han som advokat
i Statens Vegvesen.
Hans inviterer inn og har funnet frem
materiale fra farens skikarriere. På
1930-tallet var skihopperne blant de
største idrettsheltene i landet. I de tre
første vinterolympiadene fra 1924 -1932
hadde de norske hopperne vunnet 8
av 9 mulige medaljer. Det var kun ett
hopprenn i hvert OL og VM i mellomkrigstiden.
Hans forteller om faren sin at han
var med i OL i Lake Placid i USA i
1932. Der skjedde det noe spesielt.
Alle trodde at faren hans hadde vunnet
rennet og han ble feiret som vinner etter
konkurransen. Rennet var slutt kl. 16.00,
men 6 timer senere hadde dommerne
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fin-regnet resultatlistene og Birger Ruud
ble utropt til vinner! Hans Beck fikk
sølv – knepent slått med 1,1 poeng. Den
gang var stilkarakterene hemmelige og
beregningstabellene finurlige, slik at
dette tok sin tid med manuelt arbeid. I
mellomtiden hadde journalistene skrevet
sine reportasjer og Hans viser frem fra
farens utklippsbok noen avisreportasjer
som omtaler at Hans Beck har vunnet og
andre rapporterer at Birger Ruud vant!
Hans forteller at faren og Birger Ruud
var begge født i 1911, fra Kongsberg og
venner for livet. Dette skapte aldri noe
vondt blod mellom dem.
I 1935 er det Hans Beck som har
marginene på sin side. På 30-tallet
var det ingen hoppuke og ukentlige
verdenscuprenn og det var kun et
fåtall store konkurranser utenom
OL og VM. Han vinner det gjeveste
rennet – Holmenkollrennet med 50 000
tilskuere tilstede og med minst mulig

Hans Beck foran Holmenkollakken
Foto: Andreas Seierstad

seiersmargin: 0,1 poeng til svensken
Sven Selånger!
Til OL i Garmisch – Partenkirchen i
1936 ble Hans Beck også tatt ut, men
får ikke delta i rennet. Hvorfor – han
var regnet for å være best i krevende
værforhold. Værmeldingen kvelden før
det olympiske hopprennet varslet pent
vær og sol – dermed ble meteorologens
ord avgjørende i det norske laguttaket.
Sønnen Hans forteller at faren nok synes
dette var et litt sært uttakskriterium – bli
satt ut av laget på grunn av værvarselet!
Ved å bla i utklippsboka til Hans Beck så
får en innblikk i en stor og innholdsrik
idrettskarriere. Sønnen Hans forteller
at faren var en idrettshelt gjennom livet
og om et livslangt samhold og vennskap
blant utøverne. 1930-talls eliteskihoppere
var folke-eie og ble husket. Hans
forteller at han opp i gjennom årene har
fått en rekke spørsmål om slektskapet
med den kjente skihopperen med samme
navn.

Bilde under fra Det hvite hus:
President Hoover var så imponert
over de norske skigutta og spesielt de
spektakulære hopperne at han hadde
avlyst alle møter for å møte teamet fra
Norge etter avsluttede konkurranser
i Lake Placid OL 1932. Den norske
statsråden hadde et arrangement med
omvisning i Washington og middag
for deltakerne samme dag. Deltakerne
fikk også befare Det hvite hus før
fotograferingen. Hans Beck nr 6 fra høyre
og Birger Ruud nr 8 fra høyre.

Risbladet spør om skihoppingen har gått
i arv, men Hans svarer at han aldri har
drevet skihopping aktivt. Den arvelige
belastningen fikk han fra sin mor- hun
elsket å gå lange skiturer i Nordmarka.
Denne interessen har Hans hatt i en
årrekke og på skiturer føler han seg
hjemme. Siden dette er et intervju i
Ris menighetsblad legger også Hans til
avslutningsvis at Ris kirke og menighet
er også som et annet hjem han setter
stor pris på. I Ris menighet har vi funnet
venner og fellesskap! Så hvis noen av
Risbladets lesere skulle være i Ris kirke
en søndag (når det ikke er skiføre), slår
Hans gjerne av en idrettshistorisk prat på
kirkekaffen!
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Kari Leegaard med spennende nyheter om Venneforeningen

Med hjertet i kapellet
Vært med i Holmenkollen kapells venner i 5 år. Aktuell:
Holmenkollen kapells venner tilbyr livsvarig medlemskap
til kr. 10 000,av Ida Karoline Kristiansen
ik346@kirken.no
Du har bodd i Holmenkollen hele livet?
Ja, jeg er oppvokst på Vinderen, har vært
knyttet til Ris Menighet i hele mitt liv og
til Ris kirke gjennom oppveksten. Men
det er Holmenkollen kapell som står mitt
hjerte nærmest!
Du har vært med i Holmenkollen
kapells venneforening lenge?

Birgitte Espeland - Skimuseet i
Holmenkollen sin nye daglige leder
Vi møter Birgitte Espeland i
Hoppkafeen som ligger rett
under hoppkanten til selve
hoppbakken og i tilknytning til
Skimuseet. I tillegg til det flotte
Skimuseet burde denne koselige
kafeen være grunn nok for folk
til å avlegge Holmenkollen et
besøk.

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
monsds33@gmail.com
Bilde: Bjørn Tønnesen
bjorn@liaton.priv.no
Birgitte er fra Nordstrand og er vokst opp
med Østmarka. Bor nå i Bærum - så nå
er både Bærumsmarka og Nordmarka
blitt naturlige boltreplasser for henne.
Birgitte har studert reiseliv, kulturelle fag
på Blindern samt økonomi og ledelse på
Bedriftsøkonomisk Institutt.

Fra museum på Bogstad
I 20 år har Birgitte jobbet på Bogstad
Gård og hun mener at hun der har vært
med å bidra til at de gikk fra å være et
rent museum til å være en totalopplevelse
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for hele familien ved å presentere en
levende gård med dyr, kafé, butikk og
ulike arrangementer for store og små.

Fantastisk beliggenhet
Nå har altså denne ”virvelvinden av en
kvinne” som hun ble betegnet som fra
gode venner på Bogstad tatt over som
Daglig Leder for Skimuseet. Museet
åpnet i 1923 og har siden 1951 hatt
tilhold under selve hoppbakken. Museet
har flere ganger gjennom årene blitt
bygget på og om og fremstår i dag som
en liten ”perle” der det ligger. Museet
inneholder først og fremst ski fra alle
epoker men også Amundsens og Nansens
utstyr fra deres dristige ekspedisjoner
samt premiesamlinger fra gamle skihelter
og et ikke ubetydelig bibliotek med
bøker relatert til vintersport.

Del av nettverk
Skimuseet er eiet av Skiforeningen.
Skiforeningen legger først og fremst til
rette for oss alle slik at marka rundt hele
byen kan oppleves på den aller beste
måte for turgåere, skiløpere og syklister.
Birgitte føler hun har gått fra en
drømmejobb til en ny drømmejobb
og har mange ideer for Skimuseet for
årene som kommer. Hun er opptatt av
at gjenstandene kommer til sin rett der
de bør være og gjennom et nettverk av

ski- og sportsmuseer i hele Norge prøver
disse sammen å gjennomføre dette på en
fornuftig måte.

Dynamisk museum

Birgitte er også opptatt av kulturhistorien
rundt skiidretten og ønsker å bidra til
at vi ytterligere får presentert hvorfor
nettopp skiidretten har endt opp som vår
nasjonalidrett. Dessuten ønsker hun at
museet skal være mere dynamisk slik
at de ikke blir oppfattet som et museum
hvor alt står stille og hvor ingen ting har
skjedd på mange år. Museet ble i fjor
besøkt av ca 180.000 mennesker, hvor de
fleste var turister fra inn og utland. Hun
ønsker sterkt at museet også skal være
et naturlig mål for lokalbefolkningen og
håper at mange tar turen innom bydelens
fineste museum og hyggeligste kafe.

Levende idrett
På vei hjem fra vårt hyggelige møte
med Birgitte Espeland er det leit å
observere at den eneste sneen nå
sent i januar er den kunstsneen som
produseres i anlegget. Men det yrer
allikevel av skiløpere og det smeller fra
skiskyterarenaen der nede på stadion.
Vi konstaterer således at skiidretten
er levende rundt oss og er sikre på at
fremtidige idrettsprestasjoner her oppe
også vil få sin rette plass i Skimuseet i
årene som kommer.

Jeg kom inn i styret i 2012.
Hva tror du kapellet betyr for
nærmiljøet i Holmenkollen?
Alt! Holmenkollen Kapell må
betraktes som «juvelen» i tillegg til
et Nasjonalanlegg med Skimuseet,
Holmenkollbakken og Kongseteren.
Vi har også et spennende samarbeid med
Skiforeningen.
Kapellet har en fantastisk beliggenhet og
for turister er det spesielt spennende å
se en trekirke med byggeteknikk, som i
norske stavkirker fra 12-1300 tallet.
Hvorfor tror du Holmenkollen kapell
er så populært, hva er spesielt med
kapellet tror du som gjør at folk
bruker kapellet i dåp og vielser og
begravelser?
Kapellets vakre beliggenhet og utsikt i
nærheten til Nordmarka, spiller også inn
og sammen med kapellets interiør gir
det en spesiell atmosfære. Holmenkollen
kapell kan også virke samlende på de
som ikke nødvendigvis har så nært
forhold til kirken fra før. Det er en bærer
av tradisjon på flere måter som smelter
sammen her.
Kapellkjelleren i Holmenkollen blir
også mye brukt til selskaper. Hva
tror du har ført til at dette har blitt et
populært sted for jubileer og andre
spesielle anledninger?
Nær kontakt til naturen, unik beliggenhet
og miljøet. Det er viktig med kontakt til
naturen. Det har blitt et hyggelig og godt
utstyrt lokale blant annet med projektor

med AV. Inngangen er flott med mulighet
for lyssetting. Kapellet er en del av
et Nasjonalanlegg der oppe, og synes
tydelig fra alle steder i byen. Det kan
karakteriseres som en stue nummer to;
folk føler så mye for det anlegget!
Kan hvem som helst være med i
Holmenkollen kapells venner?
Ja! Det er åpent for alle, også folk som
bor utenfor nærmiljøet. Vi vil gjerne fylle
kirken.
Vi trenger nye medlemmer for å kunne
gjennomføre prosjekter for vedlikehold
og lage et miljø rundt kapellet.
Hvorfor tenker du det er viktig med en
venneforening?
Ansvaret for å skaffe midler til
vedlikehold av kirken, ellers ville den
forfalle! Den er unik, og vi ønsker også å
engasjere yngre folk. Vi jobber for neste
generasjon!
Som store prosjekter kan jeg jo nevne
overgang til led-lyspærer i kirkerommet
for å redusere strømforbruket og
beising av syd/øst veggene og diverse
vedlikeholdsarbeid på utsiden av
kapellet, ellers vil den lett forfalle.
Målet med venneforeningen er i første
omgang å sikre utvendig og innvendig
vedlikehold av kapellet.
Dere tilbyr nå en ny type medlemskap,
hva innebærer det?
Ja, det er livsvarig medlemskap
til 10 000,- kroner. Store prosjekter
skaper behov for flere medlemmer. Vi
trenger rekruttering. For alle som bruker
kapellet kan dette være en viktig ting.
Dette vil igjen være gunstig og nyttig
for venneforeningens arbeid, som gir
kapellet vedlikehold og bruksverdi. Vi
oppfordrer medlemmer til å verve venner
og bekjente til medlemskap!
Ønsker du å vite mer om medlemskap,
kan du ta kontakt med Kari på
karileegaard@yahoo.no

Holmenkollen kapells venner ble
stiftet 7. september 2011.
Styret består av Hans Herman
Horn (styreleder), Cathrine
Schultz, Kari Leegaard, Jan-Erik
Heffermehl, Birgitte Espeland og
Erik Hirsch.
Foreningens formål er å bidra
til at Holmenkollen kapell
vedlikeholdes utvendig og
innvendig på best mulig måte
og inngår som en viktig del av
Holmenkollen nasjonalanlegg og
Ris Menighet.
Venneforeningen arrangerer
medlemsmøter flere ganger i året
med konserter og foredrag.
Venneforeningen inviterer alle til
årsmøte 25. april kl.18.00.

Årlig kontigent:
Per pers: 400,Par: 500,Bedriftsmedlemmer: 1000,NY: Livsvarig medlemskap: 10 000,Foreningens bankkonto:
1503.23.79181
Ved innmelding ønskes
e-postadresse
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Galleriet i Ris kirke har fått et nytt løft!
Mye har skjedd på galleriet i
Ris kirke de siste ukene. Tore
Bø og Bjørn Tønnesen har
både gjort sikringsarbeider og
polert galleriets ytre.

Fra sokneprest Jan-Erik Heffermehl om kirken vår og fastetiden:
Tekst: Ida Karoline Kristiansen

En liten refleksjon

På galleriet møter Risbladet Bjørn Tønnesen som pusser på det nye glassrekverket. Mye har blitt gjort, ikke alt er like
synlig, og det er mye pirk.

I januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringen av
Den Norske kirke siden reformasjonen for 500 år siden. Det
har vært noen spennende måneder etter at det har blitt markert
et tydeligere skille mellom stat og kirke. Alt har vært forberedt
på så mange plan, og den organisatoriske gjennomføringen
har gått meget bra, både sentralt og lokalt. Likevel vil
kanskje ikke de fleste merke den store forskjellen. Ris kirke
og Holmenkollen kapell vil fortsatt være levende, nær og
tilgjengelig i våre liv, både i gudstjenester og gjennom store og
små hendelser i våre liv. I glede og sorg vil kirken alltid være
der.

-Vi har lagt ned stikkontakter i gulvet,
begynner Bjørn og forklarer at de strakk
ledning under gulv og fikk hjelp av elektriker.
Bilde: Ida Karoline Kristiansen

Sikkerhet i høysetet
Så var det sikkerheten foran på galleriet.
Gulvet ved rekkverket ut mot kirkerommet var blitt hevet for den gamle orgelpulten, noe som ga et farlig lavt rekkverk
som resultat. Dette er nå tatt vekk, og
rekkverket er i normal høyde.

Kirkevergen satte opp trinn. Tore og
Bjørn beiset dem. Elektriske varmeovner
under benker på galleriet er fjernet. På
fronten av rekkverket foran på galleriet
er det satt på kantlist av kirkevergen, som
Tore og Bjørn har malt.

I en by og et samfunn som forandrer seg kontinuerlig, vil
vi som kirke være i konstant forandring. Det kan være
utfordrende også teologisk, når vi er uenige. Å ta vare på
en enhet i kirken vår krever at vi gir hverandre rom og har
respekt for hverandres syn. Det som binder oss sammen er
det felleskapet vi har gjennom vår tro og sakrament. Her
møter vi Gud og Jesus Kristus korsfestet og stått opp. Vår
oppgave ligger i å ta vare på, men også fortsette å skape nye
møteplasser for dette.

Småpirk
Finérplater utenpå dirigentplatting med
samme farge som benkene er også på
plass nå.
- Arbeidet er fullt av småpirk og små hull
som må tettes!

Ny belysning

Bilde: Tore Bø
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Jesus sier i Matteus evangeliet: ” Du har fått det for ingenting,
du skal gi det for ingenting ”.
Her hører du pulsslagene i kirken vår!

Fastetiden er vår forberedelses tid frem mot påsken. 26 februar
feirer vi fastelavensøndag. Selve fastetiden starter med en stille
gudstjente og et felleskapsmåltid onsdagen etter, Askeonsdag.
Da tegner vi et kors av aske i pannen som tegn på hva Jesus
opplevde i denne tiden.
Sammen med alle 2 åringene våre, søndag 5 mars, feirer vi
«Myldregudstjeneste» hvor de skal oppleve kirken i fasteiden
på sin måte.

Det er satt i gang arbeid rundt ny belysning av galleriet. Det blir lys for korene
som synger, på orgelet slik at detaljene
kommer frem, og organist får nye arbeidslys. Det er samme person som
designet lys til front av kirken som også
prosjekterer dette.

Foto: Bjørn Tønnesen

Midt i kirken står alteret, den viktigste møteplassen av alle.
Møteplassen hvor det ikke spørres om hvem du er, hva du gjør
eller hvor du er livet. Ønsker du å få en glimt av Gud, ett nytt
møte, vil dette alltid være stedet.

Påskeforberedelse i kirken vår

Kjøkkenet ble totalrenovert i fjor. Det
er blitt satt på sklisikringsteip i trappene
opp til alteret.
Foto: Tore Bø

For meg handler det å være kirke
– om å leve. Vi skal være nærværende i hverdagen.
– om å lytte. Vi møter mennesker i livets ytterpunkter, glede
og sorg, vi skal møte med nærhet.
– om raushet. I vår kirke er det plass for alle, Guds nåde gjør
ikke forskjell på oss.
– om tydelighet. Som kirke har vi et klart fokus på hva som
er viktig, og hva vi tror på.
– om bønn. Vi løfter frem for Gud våre innerste og ofte
sterkeste opplevelser.
– om glede. Forde vår tro er den dypeste kilde til livsglede.
– om å bli sett. Jeg ser deg, vi ser hverandre og Gud ser oss.

Tore og Bjørn har skiftet alle lyspærer til
moderne ledpærer i alle lysekronene og
englene. Dette skal vare i ca. 25 år!

Hver søndag vil vi tenne et lys i kirken i en av regnbuens syv
farger, like mange søndager som det er frem til påske. Bak i
kirken vil det stå et bønne tre, hvor du kan henge opp en tråd i
samme farge som lyset, et symbol på din bønn og forberedelse
til påsken. Fastebøsse kan du også ta med deg hjem, og du
vil under fasteaksjonen få besøk av en konfirmant eller en i
menigheten som samler inn din gave.

Bak i kirkerommet er vegger malt og
klare for barnetegninger. Med egen belysning!

I en meningsfull fastetid ønsker vi sammen med hverandre
og sammen med Kirkens Nødhjelps verdensvide nettverk å
spenne en bue av håp i kirken!
Bilde: Tore Bø

Les mer om fasteaksjonen på side 20-21, og påsken (som tar
over etter fastetiden) på side 26!
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Konfirmantstatus:
171 konfirmanter
Natt til 1. mai - filmmaraton
Tradisjonen tro åpner Vestre Aker prosti igjen et
menighetshus for filmmaraton natt til 1. mai, og
i år arrangeres det i Ris! Hele menighetshuset er
holdt av fra klokken 20.00-08.00 og første film
ruller over skjermen rundt klokken 21.00. Det
vil bli vist filmer kontinuerlig i to ulike kinosaler
hele natten, med varierte sjangere og lengde. Hvis
man ikke ønsker å se film hele tiden kan en gå
ned til ungdomsrommet hvor det er kafé og kiosk
med både varmmat, snacks og mineralvann til en
billig penge. Vestre Aker Ungdomsråd har vært så
vennlige å bevilget oss midler og vi kan derfor i
år servere alle deltakere et varmt måltid samt en
drikke helt gratis. Det blir selvsagt også konkurranser med premier, brettspill, Nintendo Wii og

Av Vibeke Kolstø Andersen
va473@kirken.no

avslappet stemning. Kom innom å tilbring natten
med oss, dette blir garantert et spennende og gøy
arrangement!
Arrangementet er gratis og er åpent for alle ungdom i Vestre Aker prosti!
Vi samarbeider med politiet, natteravnerne og
frivillige for å lage et trygt og godt arrangement
for oss alle. Deltakerne registreres inn og ut.
Velkommen til Ris menighetshus søndag 30.april
kl. 20.00-08.00.
Alle arrangementer i kirkens regi er rusfrie.

Helgen 20-22 januar møttes årets konfirmanter for første gang.
Forberedelsene startet fredag kveld med en nesten fullsatt Ris
kirke til en stemningsfull velkomstgudstjeneste med konfirmanter og foresatte tilstede i kirken. Konfirmantenes navn ble lest
opp og de fikk utdelt hver sin konfirmantbibel.
Etter gudstjenesten samlet foresatte seg til foreldremøte mens
klubbrommet på menighetshuset var helt fylt til randen av konfirmanter, musikk og popcorn.
Lørdagen møttes konfirmantene igjen, Mange gledet seg nok
til å bli bedre kjent og til å få en første smakebit på hvordan
opplegget vil være. I ulike grupper ble de kjent med kirkerommet og dens utforming samt litt om både dåp og nattverden.
De ble bedre kjent med bibelen, og de fikk en liten innføring i
kirkens historie.
I tillegg ble det satt av god tid til at de kunne bli kjent med de
konfirmantene som de skal på leir sammen med, og vi lærte
inn en aldri så liten dans som vi viste som en overraskelse i
gudstjenesten søndag.
Søndagen møttes vi igjen sammen med foresatte og resten av menigheten til presentasjonsgudstjeneste. Her overrasket vi alle med
at en sang ble spilt av anlegget istedenfor å synge salmen som sto i programmet og alle konfirmantene gikk raskt ut til sin plassering og vi danset dansen før vi gled rett over i «Deg være ære» som ble sunget mens alle konfirmantene sto rundt i kirkerommet
akkurat slik vi avsluttet gudstjenesten på fredagen.

Ris Storstue og Holmenkollen kapell Ungdomsarbeider slutter
Etter to år som ungdomsarbeider må dessverre vår
kjære Synnøve Danielsen
takke for seg.

Ris Storstue ligger vis a vis Ris Kirke i Oslo Vest.
Med sentral beliggenhet, god offentlig kommunikasjon og rikelig med
parkeringsplasser, ligger alt til rette for et uforglemmelig og flott bryllup. Vårt
godt utstyrte storkjøkken og storsal kan ønske inntil 220 gjester velkommen.
Vakre Holmenkollen Kapell har en unik beliggenhet med
panoramautsikt over det meste av Oslo. I Kapellets kjeller ligger et velutstyrt
og flott selskapslokale som kan ønske inntil 150 bryllupsgjester velkommen.

Velkommen!
Ta kontakt med oss på
telefon 23 62 94 70 eller se
kirken.no/ris for mer informasjon
facebook.com/risstorstue
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Alt i alt håper vi konfirmantene fikk et godt møte med kirken sin som konfirmant. Ungdomslederne våre gjorde en strålende innsats hele helgen og var absolutt med på å vise at her i kirken er vi mange og kan skape gode møter.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med konfirmantene i løpet av forberedelsene til konfirmasjon!

Vi har hatt stor glede av å
ha henne som medarbeider
i disse årene. Hun har alltid
gledet oss med et smil og
engasjement i alle oppgavene hun har vært med på.
Hun startet med å gi ungdomsklubben vår et stort
løft og var tilstede med sin
nærhet og oppvartning.
Hun har tatt en viktig rolle i alle aktivitetene våre som det vil
være vanskelig å erstatte. Vi har hatt stor glede av å ha henne
med på det meste av ungdomsarbeidet, konfirmantleirer, lederkurs, Gøteborgtur og trosopplæringstiltak.
Vi har også vært heldige å ha henne med på familiemiddagene,
som søndagskolelærer på dåpsamtaler og som kirketjener.
Alle som har møtt Synnøve kommer til å savne henne. Spesielt
har hun betydd mye for flere av ungdommene våre.
Synnøve kommer fra Trondheim, og har en drøm om å studere
i Nederland. Vi ønsker henne lykke til videre på veien, og takker for alt du har gitt Ris menighet.
Vi håper å få gleden av å ha henne med på laget innimellom
når hun er i Oslo.

Kirken på Tryvann
Også i år har diakonene i Oslo bispedømme tatt initiativ til et kirketelt eller kirkebuss under russens feiring på Tryvann i
maidagene.
I år stiller diakonene opp helgen 28.-29. april. Med voksen tilstedeværelse, varm kakao og mobillader m.m ønsker de å
bidra til en tryggere russefeiring for ungdommene. Erfaringen fra tidligere år er at det kan være godt for russen å ha et sted
å komme til når en trenger en pause fra festingen eller vente på venner i trygge omgivelser.
Diakonene ønsker russen en god og trygg russetid!
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V inderen
Rens &
S kjorte

service

Trenger du noen
å snakke med?

Personlig veiledning og psykoterapi
Beliggende på Vinderen

Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (9-16)

Telefon: 48 60 50 54
E-post: devanilaya@gmail.com

22 49 19 19

Mariken Nilaya Moxness
Psykoterapeut

www.renseri.no

3
V på

Svar på Ris quiz
1

Ris Skolevei 14

2

Biskop Ole Christian Mælen Kvarme

3

Sendebud

4

8 apostler, hver med sine attributter

5

Liturgisk kledning til bruk under messen

6

Arkitekt Arne Sødal

7

Forvaltningsreformen for et tydelig skille mellom
stat og kirke i Norge trådte i kraft 1. januar 2017

8

Tysk reformator og teolog (1483 – 1546)

9

Johannes’ Åpenbaring

10 Genesis
Allmennpraksis og spesialkompetanse
Ragnar A. Gjone – Allmennpraksis
Nina Ullsfoss – Spesialist kjeveortopedi
Ragnhild S. Langvik – Allmennpraksis
Mette G. Hillestad – Spesialist periodonti
Turid Støle - Spesialist kjeveortopedi
Nils J. Lysen - Allmenpraksis
Tanya J. Franzen - Spesialist kjeveortopedi

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Sandstuveien 70 B
0680 Oslo
Petter Kleve tlf. 22142000

www.stormelektro.no

Tlf 22 14 18 00
Sørkedalsveien 305

11 Peder Anker, godseier på Bogstad gård
12 Krysset Dagaliveien og Dalsveien

15 6 ganger ( 1918-1921,1923-1924 )

Ta kontakt for tilbud eller en hyggelig samtale. Tlf 916 00 100
Nikolai Christensen
Daglig leder

Jeg er ikke helt overbevist om at
det er riktig, og har fundert mye
på det. Det er tross alt ganske
forankret i langvarig kultur.

Tanja Lund, Tuengen Allé

Morten Løvstad, Heggelibakken
Det kan gjøre at kirken kan få
sterkere oppslutning fra de som
er medlemmer, at nå må de
forsvare det mer enn før. Håper
det medfører at vi kan få en enda
mer populær kirke.

GRATIS RØRSJEKK

Slemdal Rør er din nye rørlegger med døgnvakt 24t.
Bedriften har bred erfaring innen bad og varmepumper.
Vi utfører alle typer serviceoppdrag.

Marius Lund-Iversen, Frognerseterveien

Det har ikke noe praktisk betydning for meg personlig, men det
gjør kanskje at de i kirken får et
mer bevisst forhold til det å være
i en menighet.

Din rørlegger

Timepris dagtid: 650,- eks. mva.

av Ida Karoline Kristiansen

14 Byggmester Hans Jacob Hansen, eide gården Store
Borgen

SLEMDAL RØR AS
TILBUD

Risbladet var ute og spurte på
Vinderen: Hva tror du det vil
bety at stat og kirke er delt fra
1.1.2017?

13 Oberst Henrik Angell ( 1861 -1922 )

www.slemdal-tann.no
Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

Gi boligen din en rørsjekk i dag,
unngå kostbare vannskader.
Lav
kr 650,Halv timepris:
pris på første
time,eks
vedmva.
bestilling innen 27.02.2015
Gratis
befaringfor dagsarbeid i 8 timer eller mer.
Gratis befaring

Deling
ind
ere
av stat og kirke
n
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Besøk vår brukervennlige
neside for å komponere
gravstein:
www.ellingardmonument.no
Velkommen til vår store utstilling i
Oslo
Eller besøk et av våre samarbeidende
begravelsesbyråer

- Salg av gravstein
- Oppussing
- Inskripsjoner
- Oppreing
- Bolting

Lions Club Oslo/Berg
mottar bøker i Godalsvei 12, Tåsen,
mandager kl. 18.00-19.30
eller vi henter for salg på vårt årlige

BOKMARKED

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale
nc@slemdalror.nowww.slemdalrør.no
www.slemdalrør.no Facebook:
Facebook:Slemdal
SlemdalRør
Rør AS
AS Gulleråsveien
Gulleråsveien 30c,
nc@slemdalror.no
30c, 0779
0779 Oslo
Oslo
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Østre Aker vei 103
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no
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ist!
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n
ide Tårnagenter 3. og 5. februar

Morsomme aktiviteter
i og rundt kirken din!

S

Denne våren arrangeres det hele fem arrangementer for fem forskjellige aldersgrupper gjennom Ris menighet sin trosopplæring.
Av Vibeke Kolstø Andersen og
Ole Aleksander Østhassel
oo952@kirken.no
Denne våren arrangeres det hele fem arrangementer for fem
forskjellige aldersgrupper gjennom Ris menighet sin trosopplæring.
Vi starter med 2-åringene allerede søndag 5. mars til en
Myldregudstjeneste i Ris kirke. Når påsken nærmer seg blir
det arrangert for første gang en påskevandring for 7-klassinger
onsdag 5. april på kvelden.
Vi starter også opp et nytt arrangement for 4.klassinger tirsdag
30.mai. Da lager vi et opplegg rundt tema «Den verdensvide
kirke». Her blir det fokus på diakoni og musikk og vi skal arrangere et lite stafettløp med ulike poster de skal oppsøke.
Når sommeren nærmer seg er det i år igjen klart for Lys våken
2.0, også for 6.-klassinger.
Her kan alle de som ikke fikk med seg eller ikke fikk nok av
Lys våken i slutten av november oppleve sommerversjonen.
Her blir det grilling, uteaktiviteter og ikke minst overnatting
inne i Ris kirke.
For andre gang kan trosopplæringen gå sommeren i møte med

det siste store arrangementet før sommeren, nemlig «Utekino»
for alle 8-klassinger fredag 8. juni. I fjor kom det 90 stykker!
Dette er en fantastisk mulighet for å møte hverandre før konfirmasjonstiden!
Se mer om tiltakene på neste side!

Alle årskull mellom 0-18 år
Vi er nå i innspurtsfasen med trosopplæringsplanen. Planen
skal sendes til biskopen i mars. Den endelige ferdigstillelsen er
på forsommeren, og fra høsten har Ris menighet sin egen lokale
trosopplæringsplan.
I forbindelse med dette har vi engasjert grafisk designer Håvard
Langmoen til å hjelpe oss med å lage en tidslinje av trosopplæringen i Ris. Med denne kan man se hvilke tiltak som er for
hvilke årsgrupper. Langmoen hjalp oss også med å lage nye
logoer til de nye tiltakene. Nå har vi tiltak for alle aldersgrupper fra 0-18 år, og logoer til alle tiltak.

18 tårnagenter var i år samlet i Ris kirke for å løse mysterier
i kirken. Samlingen begynte med at 2.-klassingene måtte gå
igjennom en stor labyrint og løse oppgaver for å bli tårnagenter.
Da labyrinten var ferdig fikk tårnagentene lære tårnagentsangen, før de skulle løse de store oppgavene i kirken. I år var det
kirkesølvet som hadde forsvunnet, og tårnagentene måtte hjelpe
prest Jon Petter å løse mysteriet slik at det kunne bli noe av
gudstjenesten på søndagen. Mysteriet bragte tårnagentene langt
under kirkens gulv og helt opp i toppen av kirketårnet. Underveis fant de mer og mer sølv, og til slutt fant de både prosesjonskorset og dåpsfatet. Også før gudstjenesten på søndagen
måtte tårnagentene trå til. Da oppdaget prest Jon Petter like før
gudstjenesten at prosesjonskorset hadde forsvunnet. Men tårnagentene fant korset, og prosesjonen kunne begynne.
Gudstjenesten var preget av mange barn og mye sang. Det var
en fryd.

Snar

t!

Myldregudstjeneste 5.mars
Myldregudstjenesten ble for første gang arrangert i fjor, med
stor suksess. I år smeller vi til igjen, og har fått Harald Skullerud med oss på trommer. Alle menighetens 2-åringer (de som er
født i 2015) blir spesielt invitert og får utdelt en gave av menigheten. Myldregudstjenesten blir preget av mye musikk, mange
rytmer og mye liv. Alle er hjertelig velkomne, og spesielt alle
de med små barn.

Påskevandring 5. april
Menighetens 7.-klassinger blir i år invitert til påskevandring,
som er et helt nytt tiltak. Formålet med påskevandringen er å
dykke dypere inn i påskefortellingen og finne ut hvor viktig
denne er for kirken. Påskevandringen arrangeres onsdag 5.
april, altså i uken før palmehelgen.

Den verdensvide kirke 30. mai
Dette er et nytt tiltak for 4.-klassinger. Med dette tiltaket skal
barna lære om pinsehøytiden, som forsvinnende få nordmenn
kjenner til. Vi skal lære at kirken er verdensvid og global, bli
kjent med vår egen historie og synge sanger fra hele verden.
Det blir en samling med mye aktiviteter og mye musikk. Den
verdensvide kirke arrangeres tirsdag 30. mai.
Alder:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lys våken 2.0

På forsommeren i fjor arrangerte vi for første gang Lys våken
2.0, som ble en kjempesuksess. Lys våken 2.0 ligner veldig på
Lys våken, men arrangeres i slutten av mai. Det betyr at det er
lyst ute, og vi er ute og griller og har aktiviteter. På kvelden ser
vi film. Så overnatter vi selvsagt også i kirken. Lys våken 2.0 er
for alle 6.-klassinger.

Utekinokveld

TROSOPPLÆRING I
RIS MENIGHET
14

Vi i Ris Menighet ønsker å være tilgjengelige for alle barn, og derfor har vi skreddersydde tiltak hele veien fra barna er 1 år og opp til 18 år. Vi håper på å se deg der!
OLE ØSTHASSEL – 23629481 | VIBEKE ANDERSEN – 23629478

I begynnelsen av juni inviterer vi alle 8.-klassinger til den store
utekinokvelden, som er en liten festival vi arrangerer for de
som skal skrive seg inn som konfirmanter til høsten. I fjor ble
dette en kjempesuksess. Vi lager til et festivalområde utenfor
kirken, og stiller med brus, popcornmaskin, sukkerspinnmaskin, diverse aktiviteter og utekino. Følg med. Invitasjon kommer i postkassen i løpet av andre halvdel av mai.
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Nyttårsfestival 2016
Av Geir André Nagvik (kontaktrisk@gmail.com)
og Kari W. Oftebro (ko233@kirken.no)
For en fantastisk gjeng og for en herlig feiring! Nyttårsfestivalen 2016 som ble arrangert av Vestre Aker prosti i Ris menighet må sies å ha vært en storsuksess. Med over 42 deltakere,
fra både Ris, Voksen, Ullern og Skøyen, fordelt på fire dager
gjorde vi romjulen om til en fest fylt av mat, dagsaktiviteter og
ikke minst et kjempefint fellesskap!
Det hele startet med en koselig ettermiddag med spill og påfølgende kafébesøk på Vinderen. Dag to dro vi hele 21 stk til
Klingenberg kino og koste oss med masse popkorn og snacks.

Selvsagt måtte vi få i oss noe god mat etter kinoen, så da bar
det av sted til New Delhi indiske restaurant på Stortinget. Dag
tre var todelt, hvor noen kjørte sklier og badet på Risenga
svømmehall, mens andre var på Ris hvor det ble bakt muffins
og slappet av i ungdomsrommet. Den siste dagen dro vi alle
ned til byen, hvor vi kjøpte gaver til RISK og hverandre, var på
kafé, handlet makroner på Steen & Strøm, dro på Fretex hvor vi
alle kledde oss ut og tok ”bryllupsbilder” og avsluttet det hele
med pizza fra Little Italy og filmkveld i ungdomsrommet!
På vegne av oss alle i Ris takker jeg alle deltakere og støttespillere for en flott tid sammen! En stor takk rettes også til Vestre
Aker ungdomsråd som bevilget oss midlene nødvendig for å
arrangere et så flott opplegg!
Vi gleder oss allerede til årets Nyttårfestival og vi håper å se
kjente og nye fjes!

Samfunnsengasjert ungdom i nærmiljøet
Navn: Oscar Christopher Husebye. Aktuell: Skrev artikkel om skolegudstjenester. Aktiv i utøvelsen av og planlegging av aktiviteter for
unge i menigheten.
Av Ida Karoline Dørsjø Kristiansen
Hvorfor valgte du å skrive en artikkel i Si;D Aftenposten
om skolegudstjenester?
Jeg ble spurt om å skrive artikkelen av lederen i Oslo Unge
Høyre, Nicolai Langfeldt, noe jeg gjerne ville, for jeg syns det
er viktig at begge sider blir representert.
Det er viktig at gudstjenesten er et valg, og jeg syns det er et
godt tilbud. Var elevrådsleder på Ris skole, og der var det stor
oppslutning om at skolegudstjenester er en fin ting. Det bør i
alle fall være et valg. Vi har ikke noe sånt på videregående der
jeg går nå, og det syns jeg egentlig er litt synd.

Velkommen inn i det nye året og til et nytt semester
med mye spennende aktiviteter på RISK!
Det er flere ting å glede seg til og for komplett
oversikt kan du melde deg inn i Facebookgruppen
”RISK”, der får du informasjon og invitasjoner til
alle RISK-kvelder!
En smakebit på tiden fremover: 9. mars skal vi til
Frognerseteren for å kose oss rundt bålet med pølser og kakao, 23.mars er det filmkveld med pizza i
ungdomsrommet, 6. april gjentar vi suksessen fra i
fjor med Indisk aften, deretter følger karaokekveld,
16

sportsdag, DIY-kveld og masse mer!
RISK er for alle ungdom i Ris og Vestre Aker prosti
og vi setter alltid pris på å møte nye mennesker. Er
du usikker på om RISK er noe for deg? Isåfall: Kom
innom en time eller to, eller bare 10 min for å teste
det ut, du er uansett velkommen!
RISK møtes hver torsdag i skolesemesteret fra kl
19:00-21:30. Vi avslutter hver RISK med frivillig
andakt og lystenning i loftsrommet, en rolig og fin
inngang til helgen som kommer!
Vi sees!

Hva er din tilknytning til Ris menighet? Hvordan startet
det?
Familien min har bodd i området i rundt 250 år, og har tradisjon
for å gå i Ris. Det har på en måte vært et sted for oss å møtes.

Hva betyr egentlig Lia gård og ungdomsleirene der for deg?
Jeg har vært på Lia gård tre ganger, og har vært så heldig å få
med meg både sommer- og vinterleir.
Jeg har mange minner derfra, og håper det kan bli mange nye!
Der kan man konsentrere seg om hverandre og oppleve ro. Med
en hverdag med mye press på alle fronter, gjør det godt å måtte
kun konsentrere seg om her og nå en liten stund.
Hva er bakgrunnen for ditt samfunnsengasjement?
Først var jeg jo elevrådsleder på skolen. Jeg ble faktisk poitisk
aktiv i Høyre før min far. Det var en venn i Unge Høyre som
fikk meg til å bli interessert i å se hva det var, jeg hadde egentlig ikke satt meg så mye inn i politikk før den tid, for ca. 3-4 år
siden. Så det var egentlig ganske tilfeldig, men nå jeg er glad
for at jeg turte å kaste meg inn i det. Jeg har ikke noe mål om
å ha så mye makt. Jeg tror at jeg er rettferdig, og liker å representere andre gjennom å bruke det jeg er god på. Gjennom det
får man interessante innspill fra andre, og kan ta vare på og ta
ansvar. Jeg tror jeg har lært mye av dette gjennom lederkurset.
Man kan bruke slike prinsipper mange steder, og uansett verv.

Hva betyr ungdomsarbeidet i Ris menighet for deg?
Kommer så mye på RISK som jeg kan, men siden det er samtidig med politiske møter er det ofte litt vanskelig. Ungdomsarbeidet i Ris fikk meg inn i politikken gjennom lederkurset. Jeg
liker samholdet på lederkurs, både de som har det og de som
deltar. Jeg liker å jobbe med konfirmantene og de andre lederne. Akkurat nå gleder jeg meg til vinterleir, for det er helt annerledes enn det andre jeg holder på med. Selv om det er noen
intense dager, er det helt spesielt å komme til Lia gård.

Hvordan ser du for deg fremtiden, både for deg selv og for
menigheten?
Kommer til å ha et samfunnsengasjement men vet ikke hva jeg
vil bli av yrke helt enda. Når det gjelder ungdomsarbeidet i Ris
så gjør Geiran (Geir André Nagvik) en kjempejobb i RISK!
Noe som gjør at flere bør bruke stedet. Jeg ser for meg menigheten som et møtepunkt i nærmiljøet, et sted å treffes rundt
saker som kan skape en samhørighet.
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UTLEIE AV

Du - en kirkegjenger?

LY D A N L E G G O G LY S U T S T Y R

Gave til Ris menighet
kan gis på Vipps!
Ris kirke: Nr. 17677
Holmenkollen kapell: Nr. 17678

Lajla Elisabeth Heibo

INTERIØRKONSULENT
Ønsker du forandring
i hjemmet?

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

Jeg hjelper deg med:
- Rydding eller ommøblering
- Gardiner, møbler og belysning

- Kirken rommer ulike syn og meninger på det meste – men vi er heldigvis ikke et meningsfelleskap. I kirken er vi sammen i tro og vi kan
sammen motta nattverden.
Av Gunnar Westermoen
gwest@getmail.no
Denne kortfattede beskrivelsen av menighetsfellesskapet kommer fra vår nye
vikarkapellan/ungdomsprest, Katrine
Intelhus Lind-Solstad. Hun skal være i
Ris fram til vi får tilsatt ny fast kapellan.

800,(640,- eksl. MVA)

500,-

Leveranse av utstyr
innenfor Oslo

1000,Montering og
demontering

800,(640,- eksl. MVA)

WWW.LLU.NO

Vi18
leier ut lydanlegg, lyseffekter og formidler diskjockeyer.

1000,(800,- eksl. MVA)

23 22 10 00

Ring
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

Katrine arbeider som prostiprest/ungdomsprest Vestre Aker prosti, og kjenner
mange menigheter fra innsiden. Hun
setter pris på at kristne fellesskap ikke er
støpt i en bestemt form eller preget av en
bestemt kultur.

Dåpen og troen
- Menigheten er et stort og mangfoldig
fellesskap. Her møtes vi på tvers av
generasjoner, og med ulike livssituasjoner. Det vi har til felles er dåpen, og den
kristne tro. Det er flott at så mange vil
være medlemmer av kirken. Gjennom en
uke møter jeg masse ulike mennesker.
Det er mange innom på alt fra babysang
og barnekor, til samtalegrupper og storsamlinger i menigheten.

- Tror du samlingene i kirkene kl.
11.00 på søndag har framtiden for
seg?
- Jeg håper at vi alltid vil møtes til
gudstjeneste. Selv om mange okker seg
over at de ikke syns det er så mange til
gudstjeneste søndager kl. 11 har jeg enda
ikke opplevd at det kommer for få! sier
hun med et glimt i øyet, og legger til

Felles møtepunkt

- Kanskje er ikke søndag kl. 11 det beste
tidspunktet for folk i alle livsfaser, men
det er viktig at menigheten har et felles
møtepunkt i uken og er sammen om det
som er kjernen i vårt fellesskap; forkynnelsen av evangeliet.

- Hva skal til for at flere deltar på
gudstjenestene våre?
- Det må oppleves meningsfullt å gå på
gudstjeneste. Hva som gjør det meningsfullt, kan være ulikt fra person til person,
men vi må vise inkluderende holdning
i praksis. I menigheten skal du bli godt
mottatt. Det handler om at vi hilser på de
vi ikke kjenner, inviterer til kirkekaffe
og sier hei til hverandre. For noen er det
kjente og kjære salmer, for noen at de får
delta i nattverden. For de ungdommene
jeg møter, handler det også om trosuttrykk. At det er musikk, ord og handlinger de forstår.

Senzo, Holmenveien 5, Vinderen
Mobil: 93228551
lajla@senzo.no

Readyavisen: 100-års
jubileumsnummer
Det er i disse dager 100 år siden
Ready ga ut sin første klubbavis. Noen
engasjerte klubbmedlemmer med Rolf
Bjørnskau i spissen har derfor markert
dette ved å gi ut et jubileumsnummer
spekket med artige og interessante
tilbakeblikk fra klubbens rikholdige
historie. Dette er jo lokalhistorie på
sitt beste og avisen kan fås ved direkte
henvendelse til vårt kontor i Ris
menighetshus eller i Readys kontorer på
Gressbanen.

- Du har presteerfaring fra både
Oslo og Mo i Rana. Har du registrert store forskjeller i hvordan folk
ser på det å gå i kirken?
- Hvert lokalsamfunn har sin kultur. I
menigheten nordpå var det mange som
uttrykte høyt og tydelig at de tilhørte
kirken. Det var en selvfølge at kirken
både var der, og medvirket i livets faser.
I Oslo opplever jeg at mennesker ikke
tar det å tilhøre kirken like selvfølgelig.
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Fasteaksjonen 2017

– bli med å gå for en mer rettferdig verden!

Fasteaksjonen i Ris

Ja, vi elsker dette vannet

Dette skjer i Ris menighet
søndag 2. april:
Høymesse kl. 15.00! NB, merk tiden!

– Vannet smaker mye bedre,
og klærne er mye renere enn
før, sier Richard Wilson, før
han tar en ny slurk av vannet
fra landsbyens nye brønn. Nå
er livet enklere, friskere og
morsommere for Wilson.

Vann kan gi liv, og vann kan ta liv. Bli med og bidra til at
flere får rent drikkevann!
Søndag 2. april går vi i Ris menighet med bøsser for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
Vi trenger frivillige til å bære bøsser, være sjåfører eller
annet. Ta kontakt eller send oss en mail til ko233@kirken.no, om du blir med på kampen mot urent vann.

Før kunne Wilson bruke mange timer
på å hente vann til familien. Køen ved
brønnen kunne være lang, og for hvert
minutt med venting, ble det ett minutt
mindre med fotballspilling sammen med
vennene. For en 13 år gammel gutt er
det hardt å akseptere.

Dette skjer i Ris menighet søndag 2 april;
Høymesse kl. 15.00! NB, merk tiden!
Menighetens fasteaksjon vil starte like etter gudstjenesten med praktisk informasjon og utdeling av bøsser.

Men vann må familien til Wilson ha,
og å skaffe vann er hans ansvar. Og
det er et tungt ansvar, bokstavelig talt.
Fire kanner med vann skal fraktes fra
brønnen og hjem, og når kannene er
fulle er vekten på 80 kilo. Det er god
trim for en 13-åring, kanskje litt for mye
av det gode, tenker mange. Men vann
må familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig
har skjedd endringer i landsbyen
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen
har flere brønnbyggere fått opplæring,
og en ny brønn er på plass. Den har
gjort køen ved brønnen kortere og
vannet renere. Sykdommer som diaré
og urinveisinfeksjon er det også mye
mindre av.
– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og
jeg hadde mye vondt i magen. Men nå
er det mye bedre. I framtiden håper jeg
at vanntilgangen vil bli enda bedre, og
at folk sin helse også blir bedre, sier
Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball – slik 13 år
gamle gutter skal gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har
altså menigheter over hele landet bidratt
til at millioner av mennesker har fått
den hjelpen de har rett på. Rent vann og
tilgang på mat er en rett alle mennesker
har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri
få gitt nok takk til de som har støttet
aksjonen trofast gjennom 50 år.
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Ønsker du å gå med bøsse denne dagen kan du kontakte
oss i forkant av aksjonen slik at du kan få en rode i et
ønsket område.
Alle årets konfirmanter med foresatte vil også delta
denne dagen.

Foto: Håvard Bjelland

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er
den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps
daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest
mulig også de neste 50 årene trenger
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre
trofaste bidragsytere. Du kan bidra
til at Fasteaksjonen blir en suksess i
Ris menighet, enten ved å stille som
bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa
- Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg til bøssebærerne som går fra Ris kirke
for å feire. Vi må sette oss ned og se på
søndag 2. april.
alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan
ikke bare be om penger, og si halleluja og Det har aldri vært enklere å bli en
amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for
brønnbygger.
samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala
som er biskop i den lutherske kirken i
området der Wilson bor.
2017 er også året der lutherske kirker
verden over markerer at det er 500 år
siden Martin Luther hang opp tesene
i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon står sentralt i den norske
500 års-markeringen, og målet er å vise
diakoni i praksis ved å gå med bøsser den
2-4. april.

21

Besøkstjeneste
i samarbeid med
Vestre Aker
Frivillighetssentral
Ønsker du besøk, en samtale,
en å gå tur med eller annen
praktis hjelp?
Kontakt
diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro, tlf. 23 62
94 77,
ko233@kirken.no
eller Vestre Aker Frivillighetssentral,
tlf. 481 37 180, 23 22 05 80,
vestreakerfrivillig@gmail.com
Ta kontakt om
du har spørsmål!

Småbarnstreffene
Vestre Aker helsestasjon og Ris
én
menighet inviterer
onsdag
til småbarnstreff
på enkelte onsdager, i måneden
fra kl 11 til 13. Vi tar
opp aktuelle tema og
svarer på spørsmål om
småbarna våre.
Kaffe og te serveres.
Matpakke tas med.
Ingen påmelding - bare møt opp!
Datoer:
15.03.
19.04.
24.05.
KONTAKT:
Helsesøster
Sidsel Kløverød:
23 47 62 20
eller
Ris menighetskontor: 23 62 94 70

Formiddagstreffene
Ris menighet
inviterer til
månedlige
formiddagstreff
for voksne på
torsdager kl 12-14

OBS!
én onsdag
i måneden

Disse torsdags formiddagstreffene i
Risbakken 1 er et møtepunkt for hjemmeværende og eldre - med fokus på
åndelig, kulturell og fysisk føde: En
andakt, et enkelt måltid, sang, loddsalg
og et kåseri.
Kom og ta del i et hyggelig og uformelt
fellesskap - her er det plass til enda flere.
Spre ryktet om disse månedlige formiddagstreffene i Ris menighets peisestue!

Sorggruppe
Når en som står oss nær dør,
blir livet fylt av sorg. Reaksjoner på dødsfall kan ha
mange ulike uttrykksformer.
Mange opplever det som
godt å kunne dele sin sorg
med andre i en tilsvarende
situasjon.
Ris, Røa og Voksen menigheter tilbyr samtalegruppe
for voksne. Gruppen møtes
hver 3. uke i Voksen kirke.
Ta kontakt med gruppeleder
Gro Kvalheim,
tlf. 915 23 070
eller
diakon Kari Winger Oftebro,
tlf. 23 62 94 77,
ko233@kirken.no
for en uforpliktende samtale.
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Velkommen til en kveld
der du både kan stille
noen spørsmål, og også
få noen svar. Åpent for
alle. Gratis entré.

hver
tirsdag
19-21

01.03. NB! Askeonsdag
07.03. Menighetsbygging. Jo Hedberg
14.03 Tekstgjennomgang
21.03.2017 Samfunnsforedrag. Søster
Anne Bente Hadland
29.03. NB! Onsdag. Bibeltime i Voksen
04.04. Fasteaksjon Ikke møte
PÅSKE
25.04. Trossamtale. Tor Johan Grevbo
02.05. Tekstgjennomgang
09.05. Samfunnsforedrag. Bjørn Willoch
16.05. Tekstgjennomgang
23.05. Tekstgjennomgang
30.05. Tekstgjennomgang
Det kan bli mindre endringer i
programmet. Se menighetens
hjemmeside

tirsdager
18-19.30

Ris KFUK-KFUMspeidere driver et aktivt
arbeid for alle fra 7 til
16 år - med utendørsaktiviteter i nærmiljøet, bålbrenning,
"hule"-liv under kirken og ulike typer
samlinger i ulike aldersinndelte grupper. Tirsdager kl 18-19.30.
Hold deg oppdatert:
www.kmspeider.no/ris
Kontakt: 988 54 328
bjerke.unni@gmail.com

Familiespeiding
Dersom det er interesse for
familiespeiding, ta kontakt med Unni
Bjerke på epost: bjerke.unni@gmail.com

Hver torsdag
samles ungdom fra
14-19 år innerst
inne i underetasjen på
Ris menighetshus.

hver
torsdag
kl. 19

Er du lei av Netflix, skolearbeid og timesvis med meningsløs scrolling på face
eller bare trenger en pause i livet?
Kom innom RISK en torsdag og se hva
du har gått glipp av! Hver uke samles
ungdom 14-20 år i ungdomskjelleren for
å slappe av sammen, og DU er invitert.
Vi ser på film, spiser middag, spiller
spill og har en kiosk med masse digg og
veldig gode priser!

Ingen påmelding og helt gratis; kom
innom når det passer og ta med deg en
venn hvis du føler for det! Første gang?
Si fra til Geiran så får du en liten gave!

Datoer:
29.03.
26.04.
31.05.

Vi sees!
Spørsmål?
Kontaktrisk@gmail.com

Lørdagskafeen
Velkommen
til lørdagskafé i
Ris kirkes
peisestue
kl 12-14

RISK

Bli medlem av ”RISK” på face for oppdateringer!

Torsdag 17. november
sang og musikk
Torsdag 8. desember
juleavslutning og adventsfest

Tirsdagssamlingene
Tirsdager kl 19 åpnes dørene til
peisestuen i Risbakken 1, og du får
med deg en inspirasjonskveld, med
program som vil variere fra gang til
gang.

Speideren

en lørdag
i måneden

- et møtested for
alle!
Og spesielt for
mennesker med
psykisk
utviklingshemming

Babysang

mandager
11-12.30

Babysang er et
tilbud for foreldre
og babyer, og det
har som intensjon å styrke båndene mellom kirken og hjemmet.

Vi kommer til å leke og synge, spise
mat og bygge fellesskap i storsalen i ris
storstue.
Ta med matpakke!
Sjekk facebook: Babysang i Ris

Velkommen til
søndagsskole
de fleste
i Ris kirke! Det blir
søndager
eget opplegg for
barna i sidekapellet,
under gudstjenesten.
Her vil barna lære Bibelens historier
gjennom fortellinger, aktiviteter og
formgivning. Mot slutten av gudstjenesten kommer barna inn i kirken
igjen.
Det er søndagsskole så å si hver søndag
bortsett fra når det er familiegudstjeneste
eller i skolens feriedager.
Familiegudstjenester:
Det er IKKE søndagsskole disse søndagene:
5. mars - myldregudstjeneste, 2-åringer
2. april - gudstjeneste kl. 15: Fasteaksjon
21. mai - Lys våken 2.0: 12-åringer

Lørdag 25. mars - fest!
Lørdag 29. april
Lørdag 20. mai
Lørdag 17. juni

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

Søndagsskolen

Åpen kirke
Sidekapellet i Ris kirke står
åpent for stillhet, bønn og
lystenning, i det tidsrommet
som kirkekontoret er betjent.
Inngang på kirkens vestside,
Ekelyvei-siden.

Informasjon om aktivitetene oppdateres på nett: kirken.no/ris

FA m
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Annenhver torsdag inviteres
du og dine til familiemiddag i peisestuen, Risbakken 1 (ved kirken).
Enkel og barnevennlig middag til kr
35 (maks kr 130 pr familie)
Ingen påmelding nødvendig! Det
er ikke krav om å delta på kor for å
komme på familiemiddag.

Felles middag
fra kl 17.30 til 18.00

2. mars - Kjøttgryte med pasta
16. mars - Grønnsaksrisotto
30. mars - Fiskeboller
20. april - Lasagnette
4. mai - Søtpotetsuppe
18. mai - Lakseburger
1. juni - Kjøttgryte med pasta
15. juni - Tacofest
Allergier?
Kontakt oss så ordner vi etter beste evna
så alle kan delta i måltidfellesskapet!

Barnegospel kl. 16.45-17.30
er koret for deg mellom 3 og 5 år.
Kontakt for mer info:
tochmasa@gmail.com

Inbetween kl. 18-19

er koret for deg som går i 1.-4. klasse
Kontakt for mer info:
tochmasa@gmail.com

Tweensing kl. 18-19.30

er koret for deg som går i 5.-7. klasse
Kontakt for mer info:
kwadseth@hotmail.com

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:
2. mars
16. mars
30. mars
annenhver
20. april
torsdag
4. mai
18. mai
1.juni
Sommerkonsert 15. juni
Opptredener med korene:
(oppmøte i Ris kirke kl 10.30)
Barnegospel:
Myldregudstjeneste 5. mars
Inbetween og Tweensing:
Lys våken 2.0 14. mai
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Nabolaget i glede og i sorg

for perioden
31.10.2016-12.02.2017

B RY L LU P O G S E L S K A P PÅ VO K S E N Å S E N
Vakkert beliggende på toppen av Holmenkollen,
med byens beste utsikt og umiddelbar nærhet
til Nordmarka. Tett på byen, naturen og med en
egen atmosfære.

En magisk dag på Oslos tak
Vi sørger for personlige og minnerike markeringer
av bryllup, barnedåp, konfirmasjon, minnestund,
jubileum og andre viktige merkedager i livet.

Døpte i soknet

Les mer på voksenaasen.no eller kontakt oss på +47 22 81 15 00 eller booking@voksenaasen.no

Ris kirke
Vera Elise Flygansvær
Anna Viola Flygansvær
Julie Elle Moen
Jakob Thoner Gundersen
Astrid Sofie Berge Ringen
Julian Esser
Elin Hoem
Eskil Lereim Harbitz
Kelly Kaatorp Rødal-Mathisen
Kaia Øye
Julie Eirin Lillhage
Emily Marie Lowzow
Herman Nordahl Martinsen
Simen Straumann Botn
Joachim Ørbog Henschien

www.wangbegravelse.no

ULLEVÅL BEGRAVELSESBYRÅ
Grefsenveien 61, 0487 Oslo
(på oversiden av Storokrysset)
gratis kundeparkering
døgnvakt: 22220088
________

ULLEVÅL BLOMSTER

Storo/Grefsen
begravelser – bryllup – kirkedekorering – selskap
bestillinger mottas på telefon: 22220088

Majorstuen
Jacob Aalls gt. 42
Stabekk
Gml. Drammens vei 44 b
Grefsenveien 61, 0487 Oslo
Sentralbord: 22 22 00 88
www.ubb.no
Bankgiro: 8601.61.65834
Grefsen byrådrift A/S
Org. NO 916 682 441 mva.

Nå kan du begynne
planleggingen av begravelse
på våre nettsider.
Døgntelefon

23 16 83 30

Etab. 1877 i Oslo
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Holmenkollen kapell
Maud Christine Nilsen-Moe
Ingrid Victoria Leiro Qvale
Kristin Haugland Knudsen
Astrid Elisabeth Liavåg-Andresen
Philip Dybdahl
Felix Bethke Skilbred
Emilie Brynildsen Andersen
Vårin Engebretsen Bakke
William Christensen Grundvig
Marcus Mørch Van Duursen
Christian Magnus Aasland
Sofia Christin Burns
Julie Heggeneset Karlsen
Live Barth-Hansen Engen
Emilie Kristine Lind Bjøringsøy
Jeppe Hansen Wergeland
Nicoline Brox

Carl Christian Schanke Aasland
Kristoffer Kalleberg-Nielsen
Magnus Holt Belck-Olsen
Hannelise Lagerberg Langseth
Iver Skårås
Nils-Fredrik Ruus Strømskroken
Christoffer Hals
Céleste Langseth Brinch
Hedvig Cecilie Løvstad
Marie Eggereide
Fridtjof Aleksander Halmrast Nilsen
Frans Strömstedt Kvissel
Torjus Halvorsen Klemo
Johan Diderik Utne Bogen
Jesper Søgård Torsen
Mynthe Søgård Torsen
Patricia Aarøe
Ragnhild Lysen Riegels

Viede i soknet
Caryll Sheila Villodres og
Ole-Mathias Wang
Elisabeth Stensen og
Einar Halland Frydenbø
Ingebjørg Løhren Seim og
Carl Haakon Samuelsen
Pernille Kjærnsmo og
Mikkel Sunde Dragnes
Suzann Pettersen og
Christian Fredrik Ringvold
Lene Margrethe Haanes og
Jørgen Ingier
Merethe Senumstad og
Kristoffer Lie
Anette Olsson og
Sveinung Bredesen
Renate Wittwer og
Daniel Mylius Wittwer

Døde i soknet
Eva-Kristin Lindebjerg
Torill Egge Grung
Leif Einar Plahter
Grete Stoud Semb
Bjarne Heyerdahl Reenskaug
Grete Grieg Wiersholm
Kari Kalsås
Johan Reinhard Rasmussen
Tor Andre Bohan
Halvor Eino Rundberget
Elisabeth Tombre Neergaard
Dagmar Gunhild Von Sydow Collett
Johannes Riiser Helle
Turi Aabel
Terje Sunde Johnsen
Finn Corneliussen
Anne-Lise Øvrelid
Tor Harald Vintervoll
Jakob Sandstad
Per Holby Houge
Torunn Oftedal Farnes
Arve Bringaker
Ines Prange
Bergljot Viksjø Bjaaland
Inger Glahn Røsholm
Bergliot M Hagen
Jeanette Elin Rasmussen
Ester Grete Tschudi
Ulf Jonas Støre
Harald Borch
Erik Dahl-Hansen
Eva Elisabeth Gotaas
Christian Garup Meidell
Wenche Christensen
Tomm-Rune Skorge
Britt Elna Hedels
Eva Becken
Ruth Gunderson
Arne Johannes Asper
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Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

Kapellan
Jon Petter Heesch
23 62 94 74
jh259@kirken.no

Kantor Ris:
Terje Baugerød
95 11 09 62
tb529@kirken.no

Vikarprest
Katrine Intelhus
Lind-Solstad
23 62 94 75
kl289@kirken.no

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

Daglig leder:
Christian Fosse
23 62 94 72
cf592@kirken.no

Vaktmester:
Tore Bø
930 79 411
tb753@kirken.no

Menighetssekretær:
Ida Karoline Dørsjø
Kristiansen
23 62 94 70
ik346@kirken.no

Bestyrer i Rishaven
barnehage:
Ina Økseter
22 14 54 13
io578@kirken.no

Menighetspedagog:
Vibeke Kolstø Andersen
23 62 94 78 / 95733064
va473@kirken.no

Ungdomsarbeider:
Geir André Nagvik
936 72 986
kontaktrisk@gmail.com

Trosopplærer:
Ole Aleksander
Østhassel
23 62 94 81
oo952@kirken.no

Ris menighet
Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00. Fredag kl. 10.00 - 14.00
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”.
www.kirken.no/ris
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Velkommen til gudstjeneste!
23.april kl 11 Høymesse
Jon Petter Heesch, Kristoffer Myre Eng

5.mars kl 11 og kl 13 Dåpsgudstjeneste
Gunnar Grøndahl, Petter Amundsen

30.april kl 11 Høymesse
Katrine Lind-Solstad, Terje Baugerød

12.mars kl 11 Kollenmesse, Holmenkollsøndag
Gunnar Grøndahl, Petter Amundsen

7.mai kl 11 Pilegrimsmesse
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød
14.mai kl 11 Høymesse Lys Våken 2.0
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød
21.mai kl 11 Pilegrimsmesse
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød
Kristi himmelfartsdag 25.mai kl 11 Pilegrimsmesse
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød

Påske i Ris og
Holmenkollen
13. april

Skjærtorsdag er det kveldsgudstjeneste i Holmenkollen
kapell kl. 18. Vi feirer nattverd,
og hører tekster om dens innstiftelse.
På slutten av gudstjenesten dekker vi av alteret, og mørklegger
kirken til minne om da Jesus
selv gikk ut i natten.

14. april

Langfredag er det pasjonsgudstjeneste i Ris kirke kl. 11.
I denne gudstjenesten leser vi
hele lidelseshistorien. Alteret er
dekket av og kledd med et svart
klede. På kledet ligger det fem
røde roser som symboliserer
Kristi lidelse.

16. april

Påskedag er det morgengudstjeneste i Holmenkollen kapell kl.
9 og høytidsgudstjeneste i Ris
kirke kl. 11. Vi feirer oppstandelsen! Dette er kirkeårets mest
gledesfylte dag. Mørket viker
for lyset fra den tomme graven.

17. april

Andre påskedag er det påskesanggudstjeneste i Ris kirke kl.
18. Gleden fortsetter! Vi samles
for å synge kjente og kjære
påskesalmer.

28.mai kl 11 Høymesse
Jan-Erik Heffermehl, Haakon Smith

Ris kirke
Fastelavnssøndag 26.februar kl 11 Høymesse
Katrine Lind-Solstad, Kristoffer Myre
Eng
Askeonsdag 1.mars kl 18 (Obs tidspunktet!) Enkelt måltid
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød
5.mars kl 11 Myldregudstjeneste 2-åringer
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød

1. pinsedag 4.juni kl 11 Høytidsgudstjeneste
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød
11.juni kl 11 Pilegrimsmesse
Vikarprest, Terje Baugerød
18.juni kl 11 Høymesse
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød
25.juni Sommerstengt kirke

2.april kl 13 Dåpsgudstjeneste
Gunnar Grøndahl, Petter Amundsen
Skjærtorsdag, 13.april kl 18 (Obs tidspunkt!)
Katrine Lind-Solstad, Petter Amundsen
23.april kl 11 Dåpsgudstjeneste
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen
30.april kl 11 Kollenmesse
Jon Petter Heesch, Petter Amundsen
7.mai kl 11 Dåpsgudstjeneste
Vikarprest, Petter Amundsen

28.mai kl 11 Dåpsgudstjeneste
Vikarprest, Petter Amundsen

Maria budskapsdag 26.mars kl 11 Pilegrimsmesse
Jan-Erik Heffermehl, Jørn Vidar Lillestrand.

1.pinsedag 4.juni kl 11 Kollenmesse
Vikarprest, Petter Amundsen
2.pinsedag 5.juni kl 11 Friluftsgudstjeneste Kirkeruinene i Maridalen

2.april kl 15:00 (Obs tidspunkt!) Høymesse, Fasteaksjonen
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød

11.juni kl 11 Dåpsgudstjeneste
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen

Palmesøndag 9.april kl 11
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød

2. Påskedag 17.april kl 18 Påskesang
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød

2.april kl 11 Kollenmesse
Gunnar Grøndahl, Petter Amundsen

21.mai kl 11 Dåpsgudstjeneste
Jan-Erik Heffermehl, Kristoffer Myre
Eng

19.mars kl 11 Høymesse
Katrine Lind-Solstad, Maria Haug

1. Påskedag 16.april kl 11
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød

Maria budskapsdag 26.mars kl 11 Kollenmesse, Barnas Holmenkolldag
Jon Petter Heesch, Petter Amundsen

14.mai kl 11 Kollenmesse
Vikarprest, Petter Amundsen

12.mars kl 11 Høymesse
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød

Langfredag 14.april kl 11
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen

19.mars kl 11 Kollenmesse, Finale
Worldcup skiskyting
Jon Petter Heesch, Åge Johansen

18.juni kl 11 Kollenmesse Semesteravslutningsfest/kirkekaffe på kirkebakken
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen

Holmenkollen kapell

25.juni kl 11 Sommergudstjeneste
Jon Petter Heesch, Petter Amundsen

Fastelavnssøndag 26.februar kl 11 Dåpsgudstjeneste
Jon Petter Heesch, Petter Amundsen
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MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTEN

Prestene:
Sokneprest
Jan-Erik Heffermehl
23 62 94 73
jh265@kirken.no

ANNONSE

Hjelp oss å hjelpe andre

Kjøp vårens kalk,
gjødsel og bark
fra Lions Slemdal

Vi leverer gratis på
døra og det samlede
overskudd av aksjonen
går til våre aktiviteter i
nærmiljøet. Bl.a. Barneog ungdomsprosjektet
MITT VALG.

Bestilling: innen 29. mars • Utkjøring: 4. og 5. april
Ring eller send sms til: Erik Ulleberg - 934 33 739/erik.ulleberg@gmail.com • Jan Gulseth - 909 49 998/jgulseth@online.no

Støtt våre aktiviteter i nærmiljøet

April

Tulipanaksjonen.

23. juni

St. Hans fest på
Holmendammen.

Oktober – februar

Operasjon ved.
Utkjøring av ved til
Oslos befolkning som
trenger mer varme.

5. desember

Julekonsert
med sølvguttene.

Lions Slemdal

Noen tiltak vi støtter:

Lionsbevegelsen er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon med nesten 1,35
millioner medlemmer i 207 land.
Lions Slemdal ble stiftet i 1961 og deltar på
nasjonale og internasjonale aksjoner, men vårt
hovedfokus er nærmiljøet. All innsats fra våre 43
medlemmer er frivillig. Innsamlede midler går
uavkortet til vårt humanitære arbeid.

• ”Mitt valg”, aktiviteter for å skape bedre
holdninger hos barn og ungdom.
• Lions førerhundskole.
• Frivillighetssentralen Vestre Aker.
Drift og økonomisk støtte.
• Operasjon Ved, vedtransport til
byens trengende.
• Veksthuset på Gaustad,
behandlingsopplegg for narkomane.
• Sykehjem i vår bydel.
• Skoler, barnehager, organisasjoner,
klubber etc., etter behov.

www.lions-slemdal.no
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Februar

Barneskirenn,
Holmendammen.

Lions Club Slemdal
Etablert 1961

