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Bidrag fra leserne 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!

Giro til frivillig abonnement

Vårkonsert Ris kirke Tirsdag 24. april kl. 19.00
Benedicte Årving, Madeleine Ossum & Terje Baugerød. 

Entré kr. 200,-
Se www.terjeb.no for mer informasjon.

Ris menighetshus trenger et nytt eller brukt piano!
I den store salen i menighetshuset er det både et flygel og et piano.
Pianoet blir brukt på flere korøvelser hver uke, og det er nå dessverre 
utslitt og modent for utskifting. Behovet er et piano som ikke er for 
stort eller tungt, men i god stand. Det betyr at det bør være fra ca 1950 
eller nyere. Vi ønsker et piano som blir gitt i gave til menigheten.
Menigheten besørger frakt.
Ta gjerne kontakt med menighetskontoret eller kantor Terje Baugerød.

Årsmøte

Taternes minnemarkering
7. mai

Alle er velkomne på 
minnemarkeringen ved 

”Skammens sten” på Ris 
urnelund, og ikke minst i 
Ris menighetshus etterpå.

Ris menighet har årsmøte i Ris menighetshus 15. april 
2018 etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap vil bli 
fremlagt og vi ser på hvordan året 2017 var og trekker de 
store linjene frem gjennom 2018. Velkommen!

1.  Hva heter menighetspeda-
gogen i Ris menighet?
2.  Hvem er ansvarlig for an-
nonsene i Risbladet?
3.  Hva er det vanligste    
Kristussymbolet i kristen 
kunst?
4.  Hvilket attributt er knyttet 
til apostelen Thomas?
5.  I dåpssakristiet i Ris kirke 
er det et usignert freskomaleri 
av en såmann. Hvem antar 
man har laget det?
6.  Når ble det første Holmen-
kollen kapell innviet?
7.  Hvorfor feirer vi påske?
8.  Hvilken stilling hadde 
Pontius Pilatus?
9.  Hva het stedet der Jesus 
ble korsfestet?
10. Hva het den første kristne 
martyr?
11. Hvem er Sverrestien på 
Steinerud oppkalt etter?
12. Hvor ligger Sigbjørn 
Obstfelders vei?
13. Hva er navnet på skispor-
tens høyeste utmerkelse?
14. Hvem vant 18 km lang-
renn i OL 1952 i Oslo?
15. Hvor mange gullmedaljer 
tok Norge i OL 1952 i Oslo?

Veldedighetskonsert 
tirsdag 20. mars kl. 18.30 
i Holmenkollen kapell

Holmenkollen barne- og ung-
domskor og Holmenkollen kam-
merkor sammen med skolekoret 

Måltrostene fra Grindbakken skole 
holder sin årlige veldedighets-

konsert i Holmenkollen kapell til 
inntekt for Plan International og 

organisasjonens arbeid mot barne-
ekteskap og for en bedre fremtid 

for barn i utviklingsland.

Faste akkompagnatører er organist 
Petter Amundsen og cellist Aage 
Kvalbein. Andreas Gjone deltar 

med gitar og sang.

Vårkonsert
med årsmøte 
19. april kl. 18

Holmenkollen 
kapells venner 
har gleden av å 
ønske velkom-
men til konsert 
med den dyktige 
operasangeren 
Gunda-Marie 
Bruce og Åse 
Mathiesen (pia-
no) og årsmøte. 
Servering.

Gunda-Marie
Bruce (sang)

Foredrag i forbindelse med 
Den Norske Turistforenings 
150 års jubileum.

Invitér med venner og be-
kjente!
Venneforeningen ønsker alle 
vel møtt! Fri entr   é.

#Metoo 
Siden i høst har den ene bransjen 
etter den andre kommet i fokus i 
#Metoo kampanjen.  Vi har også hørt 
mer om internett-overgrep av barn 
og fått en debatt om overgriperne er 
«monstere».

Det er mye trist som kommer til 
overflaten når disse trollene sprek-
ker opp. Det er bra at bladet nå fra 
munnen, det ties ikke lenger, og en 
uakseptabel adferd får konsekvenser 
for de som tar seg til rette på andres 
bekostning. Dette berører mange 
mennesker. Mange har personlig 
erfaring med denne atferden, og det 
er nå å håpe at det kommer noe godt 
ut av denne kampanjen. Overgreps-
historier er ikke noe nytt og mange 
seriøse organisasjoner både i privat 
og offentlig sektor har idag etiske 
retningslinjer.  Disse retningslinjene 
regnes som en viktig del av et ver-
digrunnlag i en organisasjonskultur. 
Mange av disse #Metoo overgrepene 
har skjedd i jobb-sammenheng i ulike 
bransjer. Nå har vi etiske retnings-
linjer og måle disse handlingene opp 
i mot – og da får det konsekvens 
-selv om det ikke nødvendigvis er 
straffbare forhold det dreier seg om. 
Likevel, mange er avhengig av tillit 
for å kunne utøve sitt yrke eller til-
litsverv, og det blir uforenlig med en 
trakasserende oppførsel. 

En av bransjene som har vært gjen-
nom slike krevende saker er kirken 
og kristne organisasjoner og ikke 
minst den katolske kirken i mange 
land. Allerede på 90-tallet kom det 
tunge saker opp her til lands og 
som medførte at i 1996 ble Kirkens 
ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep etablert. De driver i dag et 
stort og viktig støttearbeid for utsatte 
og bred forebyggende innsats med 
f.eks kursaktivitet over hele landet.

At «kristen-Norge» har hatt sine 
Metoo-saker gjør at det er i dag en 
del prester og andre kirkelige til-
litspersoner som ikke er i sine jobber 

lenger. Avsløringene har gitt reaksjon 
– alt fra domfellelser til oppsigelser 
og  omplasseringer – etter sakenes 
alvorlighetsgrad.

I Ris menighet har det også skjedd en 
skjerping av kravene til våre ledere 
de senere årene. Vi har null-toleranse 
for seksuell trakassering og ledere 
for barn og unge må ha politiattest, 
kurses og det er en aktsomhet rundt 
atferden. I tillegg er menighetens 
arrangementer rusfrie. Vi i Ris me-
nighet vil jobbe aktivt i vår forkyn-
nelse, i trosopplæringen og alle våre 
sammenhenger for gode relasjoner 
mellom mennesker !

En ting er at en organisasjon har etis-
ke retningslinjer, men Henrik Syse 
pekte i en artikkel i Aftenposten me-
dio januar også på at den personlige 
moral spiller en rolle. En moral som 
tilsier respekt for andres grenser, er 
ikke det samme som å være prippen. 
Vi står nå foran vårens russetid. Der 
skjer det ofte litt av hvert (og kanskje 
litt for mye…) i kombinasjon med 
mye øl og festing. Diakonene i Vestre 
Aker prosti har i to år hatt et varme-
telt på Tryvann stadion under russens 
arrangementer og fått erfare at det er 
en utsatt tid for russe-ungdommen og 
at det er behov for voksent nærvær i 
den settingen. Se omtale annet sted i 
bladet på side 24.

#Metoo-kampanjen kan minne 
mange på at de kan ha gjort noe 
dumt, noe de angrer på eller vekke 
dårlige minner om da noen antastet 
en. Det er et rom for alle i Kirken – i 
Guds hus. Her kan en stille legge av 
seg børen,finne fred  og få tilgivelse 
– også kalt Guds nåde. Kanskje også 
noen kan motiveres til å skvære opp 
med en det gjelder? Vi minner om at 
Sidekapellet i Ris kirke er åpent hver 
dag i arbeidstiden og at en kan søke 
kontakt med menighetens prester/dia-
kon om det er behov for en fortrolig 
samtale. Så får vi håpe at 2018 blir et 
år der et troll sprakk, utviklingen snur 
og går i riktig retning !
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Erik Hoff er en person med mange hjertesaker: Marka 
og Skiforeningen, Europa, internasjonalt arbeidsliv 
og bistand. Også Ris menighet har hatt glede av Eriks 
brede engasjement i Menighetsrådet.

Fortell om oppveksten din
Som barn var jeg med til familiens eldgamle koje på 
Krokskogen – i det miljøet lærte jeg å bli glad i skogen 
og naturen. Hjemme i byen var vi i oppveksten alltid ute 
og gikk på ski og skøyter – ski på Silkestrå og skøyter 
på dammene i nærheten eller på Frogner Stadion.

Du opplevde også krigsårene som barn
Ja, forteller Erik – jeg ble arrestert og tatt til forhør på 
Møllergata 19 to ganger i  1944.

Hvordan havnet en 8-åring på Møllergata 19?
Erik forteller at de bodde i nærheten av den tyske of-
fisersklubben  nede ved Drammensveien på Skøyen. 
Derfra kom det ubehagelig ofte musikk og sang som 
”Wir fahren gegen Engeland”. Dette skulle det bli slutt 
på ! Sammen med tre kamerater klatret han i mørke 
natten over flere tak og opp på bygget til offisersklub-
ben, firte seg ned fasaden med dregg og tau, dirket opp 
et vindu og gikk inn og smadret den tyske samlingen av 
grammofonplater. De slapp nesten unna, men minste-
mann Erik ble tatt av den tyske hundepatruljen. Resul-
tat: Møllergata 19.

Ikke lenge etter var han på farta igjen. Sammen med en 
kamerat snek han seg inn i en stor eplehage i Thunes 
vei. Der hadde tyskerne et meget stort  lager av fyrings-
ved. Det var 3 m høye stabler i kanskje 30 m lange 
rader. De krabbet til labyrintens innerste og hadde rullet 
ut garnnøste for å finne ut igjen. De hadde laget pyro-
manpakker som de plasserte strategisk og tente på før de 
stakk av. Alt som var av brannbiler i Oslo og Aker  ble 
tilkalt, men det meste ble svidd av  i kjempebrannen. 
Dessverre ble gutta ofre for angivere, og nok en gang 
bar det til Møllergata 19. Det var nok en viss engstelse 
over mulige konsekvenser for familien, innrømmer 
Erik.

Denne virketrangen du tidlig la for dagen har 
du omsatt på mange felt – ett av dem er Marka 
og Skiforeningen
Ja, jeg var med  i styret og hadde andre verv i bort i mot 
20 år. Utvalget for Sikring av Marka har vært mitt viktig-
ste ansvarsområde. Det å sikre at det er et stort og mest 
mulig uberørt kjerneområde i Marka er essensielt. Skogs-
bilveier og  mange andre typer inngrep gjør at naturopp-
levelsen reduseres. For oss byfolk er det grunnleggende 
viktig å komme bort fra byens larm og stress. Jo lengre 
inn i naturen vi går, jo sterkere blir den viktige avstands-
følelsen. Den verdifulle roen slår rot i oss. Det er fint med 
idrett -langrenn, hopp,skiskyting,alpint, golf, ridning, 
men anleggene bør plasseres i Markas randsone, kanskje 
også i  Sørkedalen bl.a. Der vil de være et vern mot annen 
utbygging.

Hva synes du om 
Marka-loven ?
Den  har vært til velsig-
nelse og har nok bidratt 
til vern. Men det er 
selvfølgelig en skandale 
at skogsdriften er unntatt. 
Det er som et skip med 
hull i skroget Vi opplever 
til tider ”hogstmisforstå-
elser”, og det er trist.

Erik har også vandret 
land og strand rundt 
på DNT-hytter,  har 
det har vært et godt 
utgangspunkt for 
internasjonalt enga-
sjement ?
Noen døgn på vidda er en 
utmerket platform som 
forberedelse til innsats 
i andre land.Pendlingen 
mellom skog og fjell her 
hjemme og oppgaver i 
fremmede land har vært 
idéell for meg.

Men først og fremst vil 
jeg kalle meg européer.  
Så å si ”hele livet” har 
jeg brukt på å støtte 
Europa-tanken. Jeg ville 
gjerne sett Norge med i 
det europeiske fellesska-
pet. Mitt innerste ønske 
er at vi i Norge kan endre 

holdninger og legge skulderen til for å bygge og bevare 
et fredelig, samarbeidende Europa. Jeg ble utdannet i 
England (siviløkonom) og ved Europa-colleget i Brugge. 
Yrkesmessig ble jeg sekretær for den tverrpolitiske 
Komitéen for norsk medlemskap i EEC i 1962. Deretter 
Europa-bevegelsen. I 1972 sekretariatsleder for nærings-
organisasjonenes innsats foran folkeavstemningen om EF 
medlemskap. 

Erik ble leder for NAFs nyopprettede Internasjonale 
kontor, og dette brakte ham ”på banen” i Brussel og Ge-
neve. Vervet som visepresident i ”Verdens NHO” ga nye 
muligheter, bl.a. i ILOs styre i 10 år. ILO er FNs interna-
sjonale Arbeidsorganisasjon og en betydelig operatør på 
bistandssektoren, noe som passet godt med NAF/NHOs 
eget engasjement.  I samarbeid med Norad, UD og til dels 
LO etablerte NAF/NHO et større antall utviklingsprosjek-

ter på alle kontinenter. Målet er å få landene til å greie seg 
organisatorisk og økonomisk med et effektivt, samarbei-
dende arbeidsliv, som skaper arbeidsro, fred og håp.
I ILO blir Erik valgt som medlem av et Tribunal som 
vokter arbeidslivets spilleregler internasjonalt. Her ble 
han involvert  i flere konfliktområder i verden. Det gjelder 
Chile med  Pinochets diktatoriske og hardhendte behand-
ling av fagbevegelsen. I Nicaragua er han i front sammen 
med landets næringsliv, fagbevegelse, pressen og kirken i 
kamp mot det undertrykkende Sadinist-regimet.

Andre land – bl.a. Portugal i 1974 – får hjelp fra Europa 
og oss i Norge under revolusjoner og kaotiske forhold.

I denne sammenheng er det en situasjon som 
skiller seg ut i Eriks karriere: Øst-vest forhand-
lingenene.
Da opptøyene ved skipsverftene i Gdansk i Polen brøt ut 
med stor kraft høsten 1979, kalte ILO sammen til euro-
peisk møte. Nøkkelen var å definere problemet som  en 
arbeidskonflikt. Jeg ble valgt til å lede møtene. Forhand-
lingene var krevende og varte i to uker. Min motpart, mi-
nister Lissov, var sovjetisk regjeringsmedlem. I sluttfasen 
av forhandlingene kastet kommunistene inn atomvåpen-
kortet. Det dreide seg om utplasseringen av visse rakett-
utskytnings- ramper nær Jernteppet. Plutselig var jeg 
omgitt av vest-allierte militær- rådgivere. Litt spesielt for 
en vernepliktig nordmann med fenriks grad !

Hva ble resultatet av forhandlingene – som nå 
også omfattet atomvåpen ?
Noen rakettutplasserings-steder ble endret. Men vikti-
gere enn noe annet: Vi fikk Sovjet og vasall-statene til å 
avholde seg fra å intervenere i Polen. De sto klar – men 
grep ikke inn som flere ganger tidligere i sentral- og øst – 
europeiske land.

”Solidaritet” fikk rett til å organisere sin virksomhet med 
mindre modifikasjoner. Men betingelsene var ikke nok til 
å stoppe dem. Jeg tror nok dette ble den første spikeren i 
kisten for Sovjet.  Solidaritet-saken ga føringer for kom-
munismens fall i 1989.

Som pensjonist  har du vært medlem av Ris Me-
nighetsråd i 4 år – hva motiverte deg til det ?
Mitt forhold til kirken bygger på at jeg har en enkel, lett 
og lys innstilling til kristendommen. Etter min mening 
spiller Ris kirke en viktig rolle lokalt og står for åpenhet 
og en ”velkommen-holdning”.  Jeg ville gjerne gi noe 
tilbake og engasjerte meg i oppussing av kirken og det 
vakre sidekapellet spesielt. Samtidig var jeg leder i Aker 
Seniorakademi. Det var en heldig kobling, som ga godt 
samarbeid og mening, avslutter brobyggeren Erik Hoff .

På Besserud bor Erik Hoff (81) og kona Merete. 
Han er oppvokst på Thune og gikk på Smestad 
skole. Han har bodd på Slemdal i 50 år.  Nå 
besøker Risbladet ham hjemme i stua, hvor han 
deler utsynet over byen og andre perspektiver 
med oss.

Andreas Seierstad

Møt Erik Hoff:

En allsidig idealist
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Søsknene Per og Nana Krohg med sin kusine Ma-
rie ( ” Lillemor” ) Thrane på fanget på verandaen 
på Vinderen gård.

På tunet på Vinde-
ren gård - fra ven-

stre søsknene Nana 
og Per Krohg, videre 

Christian Krohgs 
søstre Helene og 

Amalie Krohg og på 
benken Stine Marie 

( født Krohg ) og 
Johannes Thrane 

med sin datter Marie 
( ”Lillemor” ).

Øyeblikk fra en annen tid i nærmiljøet vårt. Vinderen gård i 1894 
med familiene Thrane og Krohg.

Vinderen gård 
en fin vinterdag 

i 2018
Foto: Bjørn 

Tønnesen

En fin sommerdag i det vi må anta er 1894 blir det tatt 
noen fine bilder på Vinderen gård av den profesjonelle 
fotografen Caroline Colditz som drev egen fotografforret-
ning i Christiania på den tiden.

Det som gjør bildene litt ekstra interessante er at det i per-
songalleriet befinner seg det som skal bli en av det forrige 
århundredes mest markante malere og tegnere i Norge 
- Per Lasson Krohg - sønn av de vel så kjente malerene 
Oda og Christian Krohg.

Heldigvis er det for en gang skyld skrevet utførlig bak 
på bildene, slik at man fort skjønner hvorfor Per er på 
Vinderen gård sammen med sin søster Nana. Deres tante 
- søster til Christian Krohg – Stine Marie Thrane ( født 
Krohg ) og hennes mann Johannes Thrane med sin datter 
Marie ( ”Lillemor”) leiet og bodde på Vinderen gård i 
perioden 1893 til 1899 før de flyttet til ”Villa Solengen” i 
Slemdalsveien.

Vinderen gård
Vinderen gård er sannsynligvis en gård fra 1200-tallet 
og vi ser at ved folketellingen i 1865 er det registrert 65 
mennesker som bor på gården. Det er langt flere beboere 
på Vinderen gård enn på de andre gårdene i området og 
den var således en stor gård på den tiden. I tråd med by-
ens utvikling har Vinderen gård blitt stykket opp gjennom 
årene og man må lete litt etter restene av gården.

Det flotte hovedhuset ligger der enda – i Tunfaret 11 – et 
par stenkast i fra senteret på Vinderen. Veien Tunfaret er 
selvfølgelig tatt på grunn av gården. Det var ”veien som 

Per Lasson Krohg
Per Lasson Krohg ble født i sin mor Odas hjemby Ås-
gårdstrand i 1889 og døde i Oslo i 1965. Han bodde 
hovedsakelig i Paris fra 1897 til 1930 og fikk sin utdan-
nelse der. Han var sterkt påvirket av kunststrømningene i 
Paris og særlig kubismen. Per smykket ut flere offentlige 
bygg med sine freskomalerier og best kjent er kanskje 
hans store flotte maleri i Sikkerhetsrådsalen i FN-bygget i 
New York. Nydelige freskomalerier finner vi også i Oslo 
Rådhus, Kunstnerenes Hus og Universitetet i Oslo.

Den lille gutten med leke-trehesten fra Vinderen gård i 
1894 ble altså en betydelig og viktig kunstner på 1900 
tallet og ble blant annet beæret med å bli utnevnt til Kom-
mandør av St. Olavs Orden og fikk Kongens Fortjeneste-
medalje i gull for sine kunstneriske ferdigheter.

Per Krohg – på Vinderen gård

gikk over tunet på gården”. Likeså har de nærliggende 
veiene Vinderenveien og Rasmus Winderens vei fått sine 
navn etter historikk i fra Vinderen gård.
På Diakonhjemmets tomt kan man også finne igjen noen 
bygninger fra gamle dager. Det var i 1893 at Diakon-
hjemmet kjøpte husmannsplassen Steinerud som lå 
innunder Vinderen gård for kr. 50.000.-.Denne sommerdagen er det flere i familien på gården. På 

besøk er også to av Per og Nanas andre tanter til stede – 
Stine Marie og Christian Krohgs søstre Helene og Amalie 
Krohg.

Per Krohgs arbeider har i en årrekke vært populære og 
etterspurte i markedet. Til dels høye priser oppnås for 
en del av hans malerier men prisene varierer mye. Selv 
har jeg et bilde malt av Per Krohg i 1959 – av mine tre 
søsken og meg selv. Et bilde høyst sannsynlig i lavere 
prisklasse og definitivt ikke et av hans hovedverk. Men 
hyggelig å ha på veggen over hodet mitt når jeg sitter og 
ser på TV.

Johan Ditlev-Simonsen, monsds33@gmail.com
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Utdrag fra statistikken

Gudstjenestene vi feiret
«Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Her-
ren Jesus Kristus»! Slik åpner vi gudstjenestene våre. 
Om uken har vært lett eller tung, så står dørene åpne når 
kirkelokkene ringer. Vi kommer til Guds hus for å samles 
om musikken, forkynnelsen, dåp og nadverd, for å møte 
Gud og hverandre. Vi kommer som vi er og kan gå fra 
kriken med nye krefter for uken som kommer.

Gudstjeneste i kirken er menighetens pulsslag og vi feirer 
hver søndag og helligdag. Det gjennomsnittelige gudstje-
nestetallet kan vi anse som stabilt de senere årene, men 
har likevel gått litt opp i 2017. Vi ligger høyt i Oslosam-
menheng, men vi vet at store dager som konfirmasjoner 
og julaften er med på å trekke gjennomsnittet opp. Li-
kevel opplever vi et gudstjenestefelleskap som vi gleder 
oss over og ønsker samtidig å utvikle gudstjenestene våre  
videre.

Mange dåp og konfirmasjoner
Av statistikken kan vi lese en liten nedgang  av dåp i 
kirkene våre, men vi ser at dåpstallene svinger stabilt i 
forhold til fødselstallene. Vi har hatt et bevisst fokus på 
dåp de siste to årene og i 2017 endret vi praksis rundt 
dåpsamlingene. Nå er menighetpedagog, trosopplærer og 
organist sammen med prestene om dette. Med felles dåps-
møter og presentasjon av arbeidet vårt i tilknytning til 
familiemiddager, samtidig som babysang blir introdusert, 
håper vi dette vil implementeres på en god måte. Bispe-
dømmet som helhet har også hatt sine kampanjer. 

Vi feirer nadverd i praktisk talt alle søndagsgudstjenester 
og dette oppleves positivt av både stab og menighet. 
Konfirmantallet var høyt i fjor, og vi ser at vi konfirmerer 
en meget høy prosent av årskullet. Konfirmantene er syn-
lige som ministranter i gudstjenesten, men leirene er den 
viktigste delen av konfirmantforberedelsen og oppleves 
positivt av både konfirmanter og menighet. Disse gir store 
ringvirkninger både  i ungdomsklubben  RISK og leder-
miljø.

Trosopplæringsarbeidet og dets breddetiltak er nå imple-
mentert i sin fulle bredde og er en viktig del av dåpsopp-
læringen og  barne og ungdomsarbeidet vårt.

Menigheten har gjennom året båret mye glede, men også 
sorg. Vi kommer hit med våre levde liv og opplever at 
Gud tegner en himmel over livet, slik at troen på Jesus 
kan vokse i oss og få ringvirkninger rundt oss.

Vi trenger deg!
Det omfattende menighetsarbeidet trenger en stor gruppe 
frivillige. Det er stadig flere som hjelper, men med det 
store antallet mennesker vi møter er dette stadig en stor 
utfordring. Kan du tenke deg å være med i en slik givende 
tjeneste?

Litt om året i Ris

Hva er fastetid?
Fastetiden er vår forberedelsestid frem mot påsken. 11 februar feirer vi 
fastelavnsøndag sammen med alle «tårnagentene» våre, som skal oppleve 
kirken på sin måte.  Onsdagen etter begynner selve fastetiden. Den starter med 
en stille gudstjente og et enkelt måltid i kirken, Askeonsdag kalles dagen. Da 
tegner vi et kors av aske i pannen som tegn på hva Jesus opplevde i denne tiden.
Hver søndag videre vil vi tenne et lys i kirken i en av regnbuens syv farger, like 
mange søndager som det er frem til påske, og hvert lys vil ha sin betydning og 
minne oss om at vi lever i en større sammenheng, i en verden hvor alle ikke har 
det så godt.

Bak i kirken vil det stå et bønnetre, 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 kon-
firmant eller en i menigheten som samler inn din gave.

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

Påskeuken innledes med Palmesøndag, hvor vi feirer 
Jesu inntog i Jerusalem, og fortsetter med gudstjeneste 
klokken 18.00 på Skjærtorsdag, hvor vi feirer innstiftel-
sen av nadverden med en enkel gudstjeneste i Holmen-
kollen kapell.

Langfredag døde Jesus på korset, og alteret i kirken er 
bart, musikken er dempet og salmene ettertenksomme 
og mediterende. Jesu lidelseshistorie leses og vi lever 
med i det store dramaet.

Påskedag stod Jesus opp, og vi markerer det med en 
stor festgudstjeneste med blåsere, festsalmer som Deg 
være ære og Påskemorgen, og vi får høre hele fortel-
lingen om Jesu oppstandelse. Dette er kanskje kirkens 
største festdag.

Mange feirer også påsken på fjellet, og det er mange 
fjellkirker og kapeller som  markerer påsken på ulike 
måter. Følg med på nettet eller lokalavisen der hvor du 
skal. Disse arrangementene er ofte spennende og givende 
å være med på.

På kvelden 2. Påskedag markerer vi hele påsken i Ris kir-
ke.  Her markerer vi hele påsken i ord og toner sammen 
med barnekor, flere musikere og med tekster hentet fra 
Bibelen. Dette blir en spesiell gudstjenete som vi gleder 
oss til.

Feirer du Påske i byen kan du også følge med på de 
mange spennende og ofte utfordrende arrangementene og 
gudstjenester i andre kirker. Uansett hvor du er ønsker vi 
deg en God påske.

Påske i Ris kirke og Holmenkollen kapell

Sokneprest Jan-Erik Heffermehl om hvordan vi feirer tiden fremover i kirken:

Forberedelsestid til påske

Foto: Jan-Erik Heffermehl
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Svar på Ris quiz

Vi holder til i nye, moderne lokaler sentralt på Vinderen.  
Lett adkomst med parkering og heis. Vi er faglig oppdaterte, 
 tilstreber høy kvalitet og setter av god tid til hver behandling.

Velkommen til oss! Adresse
Slemdalsveien 70 B, 2. etg, 
0370 OSLO
Timebestilling
Tlf. 22 70 39 90

Prøv oss!
Vi tilbyr blant annet:
• Røntgen med stor bilder 

som gir bedre oversikt  
• Utfører implantatprotetikk        
• Estetisk tannpleie
• Samarbeid med dyktige 

spesialister

www.vinderentannlegene.no

Inskripsjoner på  
gravstein kr 4500,- 

Fast pris i hele 2018:

Ønsker du ny inskripsjon tilbyr vår steinhugger 
Jan dette nå helt komplett til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravsten og vedlikehold.

Lidenskap i hver stein

Oslo
22 15 55 50

Vestby
64 95 41 00

Inskripsjoner på  
gravstein kr 4500,- 

Fast pris i hele 2018:

Ønsker du ny inskripsjon tilbyr vår steinhugger 
Jan dette nå helt komplett til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravsten og vedlikehold.

Lidenskap i hver stein

Oslo
22 15 55 50

Vestby
64 95 41 00Oslo 22 15 55 50  Vestby 64 95 41 00

Ønsker du ny inskripsjon, tilbyr vår steinhugger  
Jan dette helt komplett, nå til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold.

Fast pris hele 2018: 
Inskripsjoner på gravstein kr 4500,-

Annonse Ris 87x60 mm.indd   1 13.02.2018   11:44

Trenger du noen 
å snakke med?
Personlig veiledning og psykoterapi
Beliggende på Vinderen
Telefon: 48 60 50 54
E-post: devanilaya@gmail.com
 Mariken Moxness

Psykoterapeut

Ring i dag for avtale 
med pianostemmer

 
Marianne Helle

97 11 28 75

Nystemt piano til jul!

Nystemt piano i år!

Ring til pianostemmer

Marianne 
Helle
971 12 875

Du kan gi enkeltgaver til Ris menighet på vipps!
Via betal til ”Ris kirke” (nr. 17677)
Via betal til ”Holmenkollen kapell” (nr. 17678)
Via betal til ”Ris menighet” (nr. 10182)

Den 29. januar inviterte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til åpent informasjonsmøte i de flotte nye klubbloka-
lene til Idrettslaget Heming.

For et fullsatt klubbhus presenterte avdelingsdirektør for byutvikling Morten Wasstøl de fremmøtte for det pågående 
planarbeidet for områderegulering av Slemdal. Han orienterte om bakgrunn for planarbeidet, planprosessen, innholdet 
i planprogrammet samt hvordan beboere i området kan delta i høringene rundt områdereguleringen.

Salen var smekkfull av engasjerte folk og innspill og kommentarer kom fra så vel fra privatpersoner som fra represen-
tanter fra politiske partier, foreninger og lag.

Områdereguleringen og de planene som man nå kan få i et større område på Slemdal vil kunne forandre det Slemdal vi 
kjenner i dag og for dem som er spesielt interessert i saksgangen fremover kan det anbefales å følge med på Oslo kom-
munes hjemmesider hvor relevant informasjon  fortløpende blir lagt inn.

Slemdal - store utbyggingsplaner

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
Foto: Bjørn Tønnesen

1. Vibeke Kolstø
Andersen
2. Gunnar Husan – gun-
nar.husan@bm.com
3. Guds lam
4. Vinkelhaken
5. Per Vigeland
6. 24. september 1913
7. Påske feires til minne 
om Jesu lidelse, død og 
oppstandelse.
8. Romersk guvernør el-
ler prefekt
9. Golgata
10. Stefanus – se Apostle-
nes gjerninger
11. Kong Sverre Sigurds-
son
12. På Midtstuen
13. Holmenkollmedaljen
14. Hallgeir Brenden
15. 7

Vi er eldst i bransjen  og holder til i trivelige 
lokaler i Hoffsveien på Skøyen.

Vi leverer alt av gravmonumenter og er 
spesialister på naturstein med personlig preg.

Det gis en rabatt ved visning av
menighetsbladet.

Hoffsveien 29
Tlf. 22731370

Mob. 90038150
post@gronsethmonument.no

GRAVMONUMENTER
TILFØYELSER
RESTAURERING

Fra folkemøtet 29. januar på Heminghuset
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V
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kjorte
ens &

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

22 49 19 19

www.renseri.no

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

Allmennpraksis og spesialkompetanse

Tlf  22 14 18 00
www.slemdal-tann.no

Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

DIN  LOKALE  ELEKTRIKER
Sandstuveien 70 B
0680 Oslo
Petter Kleve tlf. 22142000

www.stormelektro.no

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

Catering
med tilhold på Ris

Mattis Mat tilbyr lokal catering både 
for store og små selskapeligheter.
Alt fra konfirmasjon, bryllup, dåp, 
fødselsdag, minnestund, kokkekurs og 
mer - til en rimelig pris!

Kontakt oss idag! 

Tlf 97631925     post@mattismat.no     mattismat.no     Jegerveien 4, 0777 Oslo

Ta kontakt med oss på
telefon 23 62 94 70 eller se
kirken.no/ris for mer informasjon

                   facebook.com/risstorstue

           Velkommen!

Ris Storstue og Holmenkollen kapell

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.

Ris storstue ligger ved Ris kirke. Med sentral beliggenhet, god offentlig 
kommunikasjon og parkeringsmuligheter ligger alt til rette for merke-
dager som jubileum, dåpsselskap, bryllup eller minnesamvær. Vårt godt 
utstyrte storkjøkken og storsal kan ønske inntil 210 gjester velkommen. 
Peisestuen er lys og trivelig med plass til inntil 60 personer. 

Ta kontakt med oss på
telefon 23 62 94 70 eller se
kirken.no/ris for mer informasjon

                   facebook.com/risstorstue

           Velkommen!

Ris Storstue og Holmenkollen kapell

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.

Vakre Holmenkollen kapell har en 
unik beliggenhet med panoramautsikt 
over det meste av Oslo.
Kapellets underetasje er kjellerstuen. 
Dette er et velutstyrt og flott selskaps-
lokale hvor man kan ønske inntil 120 
gjester velkommen, men som også 
fungerer utmerket for små selskaper.

LEIE AV LOKALER:

PeisestuenStorsalen

Kjellerstuen
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SUPERTORSDAG 
Velkommen til middag for alle 

Serveres fra kl. 16 til kl. 18 på menighetshuset 
     

                                               KVELDSGUDSTJENESTE  
         I RIS KIRKE Kl. 18.15 
 
 

Familiekor Kl. 17-18 
Tweensing(5.-7.trinn) kl. 18-19.30  
Ungdomklubben RISK kl.19.00 
 
 
 
 
 
 
 

DATO vår 2018: 15. februar, 15. mars, 19. april, 24. mai 

Velkommen til SUPERTORSDAG – årets store nysatsning en torsdag i måneden. 

Her møtes menigheten på tvers av generasjoner til måltidsfelleskap og kveldsmesse. På menighetshuset serveres det 
familievennlig middag til 50kr pr pers i tidsperioden 16.00-18.00. Videre er det en enkel kveldsmesse kl. 18.15 med 
nattverd, tekstmeditasjon, musikk, stillhet og lystenning. Unn deg en pustepause i hverdagen.

I tillegg har det på Supertorsdag startet opp familiekor fra kl. 17-18. Velkommen til store og små!

De andre torsdagene er det også kor. Inbetween øver HVER torsdag fra kl.17-18, og Tweensing øver ANNENHVER 
torsdag fra kl. 18-19.30. (Tweensing øver på supertorsdag).

Ungdomsklubben RISK er for alle fra 13-19 år og er åpen hver torsdag fra kl. 19-21.30. Følg med på de ulike klubbar-
rangementene på facebook, «RISK»

En møteplass
på tvers av generasjoner!

Nå er årets konfirmantopplegg allerede godt i gang!

Vi avsluttet januar med oppstarthelg. Her hadde vi 
velkomstgudstjeneste, undervisninger og bli kjent på 
lørdag. Søndagen feiret vi gudstjenesten i Ris med 
presentasjon av konfirmantene. 

 Vi gleder oss til å bli kjent med konfirmantene 
utover våren. Vi møtes til undervisninger på onsda-
ger. I tillegg skal alle konfirmantene til Domkirken 
dagen før fasteaksjonen. Sammen med menigheten er 
også konfirmantene med på menighetens fasteaksjon 
søndag 18. mars. 

Bli med sammen med konfirmantene, vi starter med 
gudstjeneste kl. 15.00 før vi skal ut å gå med bøsse. 
Er du hjemme så ta dem godt imot!

Andre helgen i juni møtes vi igjen til fullt lørdags-
opplegg før vi er med å feire søndagens gudstjeneste 
i Ris 10. juni. Her er tema diakoni. Det store høyde-
punktet er nok konfirmantleiren for mange, og her er 
våre ungdomsledere allerede godt i gang med plan-
leggingen. I løpet av våren skal alle konfirmantene 
være med i flere gudstjenester, også som ministrant.

Ta dem godt imot!

Flere av ungdommene som ble konfirmert i septem-
ber har i høst og nå på nyåret vært med på lederkurs. 
Kurset går nå mot slutten og vi feirer med tacokveld 
og kursbevisutdeling i kirken.

Lederkursdeltakerne vil være med på trosopplærings-
tiltak, de er med på RISK og de kommer til å være 
konfirmantledere for første gang. 

Konfirmanter 2018

Lederkurs Kursbevis 
Lederkurs i Vestre Aker prosti 

2017-2018 
 

 
……………………………………………………………………..………………….                       

har deltatt på og fullført lederkurs i Vestre Aker prosti. 
 

Lederkurset i Vestre Aker prosti er et kurs i lederskap for ungdom.  
Kurset gir fjorårskonfirmanter en arena for å tilegne seg kunnskap om det å 
være leder, og de får selv ledererfaringer gjennom praksis i sin 
lokalmenighet. På denne måten bidrar kurset til at deltakerne kan vokse som 
ledere og troende mennesker.  
 
På kurset tilegner deltakerne seg:  

- Kunnskap om lederskap og kristen tro 
- Erfaring av å vokse og øve seg i ulike oppgaver i lokalmenigheten.  

 
Undervisningen er praktisk rettet med øvelser og oppgaver over seks 
samlinger og en weekend. Gjennom samlingene har deltagerne reflektert og 
lært over temaene, «Jeg en leder?», «Min tro», «Min praksis», og «Samarbeid 
og lojalitet i grupper».  
Sammen med denne undervisningen følger også praksisoppgaver i 
deltakernes lokale menighet.  

 
 
Leder i menigheten:  

 
 

 

Bildet er fra konfirmantoppstart i fjor.

Velkommen til dåp
i Ris kirke og Holmenkollen kapell!

Vi i kirken ønsker å invitere til dåp.

Dåpen er et sakrament, en hellig handling - en gave der barnet 
legges i Guds hender. Der Gud lover å være nær med sin kjær-
lighet i gode og onde dager, i tid og all evighet. Vi har dåp de 
fleste av søndagene våre. Hver gang noen blir døpt lyder den 
eldgamle velsignelsen «Gud bevare din utgang og din inngang 
fra nå og til evig tid!». Et barn ønskes velkommen til livet og 
kirken.

Ring Kirketorget når dere har bestemt dere tlf. 23 62 90 09 så 
snart som mulig og forhør dere om datoer for dåp. Forespørsler 
kan også gjøres på e-post til: kirketorget.oslo@kirken.no

Du kan lese mer om dåp på www.kirken.no

Foto: Caroline Roka



16 17

– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det til å vaske 
oss, lage mat og drikke, så den jobben jeg gjør her er jeg 
virkelig stolt over, smiler Innocent.

Navnet hans betyr «uskyldig», men det er ingen uskyld å 
finne i flukthistorien hans. Først måtte han flykte da sol-
dater kom til byen der han jobbet. 85 prosent av de som 
var i byen ble drept, hevder Innocent. 

Han flyktet mot byen der han og familien bodde, men et-
ter to dager kom soldatene også dit. Det skulle vise seg at 
den beste løsningen var å flykte til nabolandet Angola, litt 
lengre sør i Afrika.

Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i flyktningleiren Kakanda 
der Innocent etter hvert fikk seg jobb som koordinator for 
Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at vannet alltid er 
rent, at søppelet blir tømt og at toalettene blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen min til å hjelpe, og 
det er flott å kunne støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er kris-
ten, og for meg er det viktig å kunne hjelpe andre med de 
evnene og midlene jeg har for hånden, sier Innocent. 

Han får en liten lønn for jobben han gjør, men mye av 
drivkraften er lysten på å gjøre noe godt for andre. Han 
vet bedre enn de fleste hvor viktig rent vann er, for under 
flukten var det ofte at han ikke kunne drikke. Og som 

mange andre i leiren har han vært syk fordi han har druk-
ket urent vann.

Innocent er en av mange som hver dag jobber for Kirkens 
Nødhjelp. I landsbyer, byer, flyktningleirer og kriseom-
råder i en rekke land rundt om i verden jobber Kirkens 
Nødhjelp for å sikre tilgang til rent vann, trygge toalet-
ter, energi og mye annet. For at maskineriet skal fungere 
trenger man helter som Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere trengs det også hjelp 
fra norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som i 
likhet med Innocent har et engasjement og kompetanse til 
å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av slike frivillige 
med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 
gjennom Fasteaksjonen.
Og det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å 
starte opp arbeidet i Nord-Angola, raskt og effektivt. For 
Innocent og over tusen andre flyktninger i leiren har det 
vært livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å 
samle inn penger til brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan 
bidra når Ris menighet søndag 18. mars skal gjennomføre 
årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte 
aksjonen.

– Vann er selve livet, sier Innocent Nigindu. Han flyktet med familien fra en blodig konflikt i Kongo. 
Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren der han endte opp.

Flyktningen som ble hjelpearbeider

Stort smil: Innocent 
Nigindu elsker jobben 
sin i flyktningleiren i 
Dundo i Angola. Han er 
selv flyktning fra Kon-
go, og setter pris på å 
kunne jobbe for Kirkens 
Nødhjelp med å hjelpe 
andre som har flyktet 
fra samme konflikt.

Fasteaksjonen i Ris menighet
søndag 18. mars

Slik kan du bidra på

Gudstjeneste i Ris kirke kl. 15.00
Informasjonsmøte kl. 16.00

Ut og gå med bøsse kl. 17.00

TA VEL IMOT BØSSEBÆRERNE VÅRE 18. MARS!

VI TRENGER DEG- BLI MED:

Du kan være bøssebærer, voksne og barnefamilier oppfor-
dres til å ta årets hyggeligste søndagstur.
Du får utdelt utstyr og rodekart på informasjonsmøtet i 
kirken kl. 16

Sammen med konfirmantene er alle velkommen på kafé 
på menighetshuset etter turen.

FASTETIDEN FOR
BARNEFAMILIER:

Alle barn kan være SUPERHEL-
TER i fastetiden. Ta med deg en 
brosjyre fra kirken. Ta med hele 
familien og gå sammen med 
bøsse på aksjonsdagen!

HVA GÅR PENGENE TIL?

Pengene vi samler inn går til Kirkens 
Nødhjelps arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder omkring i 
verden.

HVORDAN GI!

- Gi på døra.
- VIPPS et valgfritt beløp til 2426
- SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr)
- Samle i bordbøssen
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UTLEIE AV

WWW.LLU.NO

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

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

Vi leier ut lydanlegg, lyseffekter og for-
midler diskjockeyer.

Ring 23 22 10 00
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

800,-
(640,- eksl. MVA)

800,-
(640,- eksl. MVA)

1000,-
(800,- eksl. MVA)

Leveranse av utstyr 
innenfor Oslo

Montering og 
demontering 

500,-

1000,-

RIS MENIGHET & RISK PRESENTERER 
 

 

 

 

 

 
 

Vi ønsker velkommen til gratis filmmaraton på Ris menighetshus for alle 
ungdommer i Vestre Aker. Dørene åpner 20:00 og fra 21:00 - 08:00 vises det 

film i to kinosaler. Det serveres et gratis måltid og mineralvann til alle, samtidig 
er det åpen kafé med snacks, mineralvann og varmmat til en billig penge. 

Kom innom og bli med på film, spill, konkurranser med premier og avslapping i 
kaféen.  

Arrangementet er rusfritt. Har du spørsmål? KontaktRISK@gmail.com 
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Andreas Seierstad

-Alt er nytt det første semesteret i ny jobb, sier hun og 
rufser litt i krøllene. Biskop Kari Veiteberg medgir at det 
er hektisk.
-Det handler om å være ny på jobb, sånn skal det være. 
Det surrer og går i hodet hele tiden, men jeg sover godt 
om natta. Jeg har også begynt å sove middag, ler hun.

17. desember i fjor ble Kari Veiteberg vigslet til biskop i 
Oslo. 

Prostirunde
Noe av det første den nye biskopen gjorde, var å besøke 
alle prostiene. Det er hun glad for. Der har hun forkynt 
over Jesus og kvinnen ved brønnen. Hun har løftet frem 
Frivillighetsåret i Oslo bispedømme og pekt på viktighe-
ten av å føle seg sett og akseptert. 

Hvilke inntrykk sitter du med etter å ha besøkt prostiene?
-At folk er veldig på. ”Her er vi! Dette er oss”. Mange er 
stolte over og glade i bydelene sine. Samtidig tenker de 
på tvers, de samarbeider om for eksempel konfirmantar-
beidet. Det er spennende.

Biskopen tenker litt.

-Samtidig slår det meg at det er store forskjeller. Ikke 
nødvendigvis langs aksen øst – vest, men i bydeler som 
vokser frem, i bydeler der folk bor kun en kort periode. 
Jeg har også blitt veldig var for å si at en bydel er sånn 
eller sånn med tanke på velstand. Det bor rike og fattige, 
folk som bor alene og i storhusholdning på alle kanter og 
hjørner av bispedømmet.

Hun ser også en kirke, et menighetsliv som er opptatt av å 
jobbe for gode nabolag for alle som bor i området. 
-Det har slått meg hvor tett på livet til folk medarbeiderne 
i menighetene er. Det er mange som er ute, nær der livene 
leves. Kontorpultene slites lite. Det er jeg veldig stolt av.

Oslo bispedømme består jo av mer enn en by. Det er også 
bygder. Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Biskop for 
både bygd og by?
-Nå har jeg vært i alle prosti, og runden rundt i Asker og 
Bærum, med fjell og kyst, vakre hager og hus, blokker og 
lysfabrikk legger jeg i hjertet. Jeg er stolt av å være by og 
bygdebybiskop!

Gudstjeneste
Kari Veiteberg har en doktorgrad i hvordan feire gudstje-
neste. Det må da bety at hun er svært glad i og opptatt av 
nettopp dette fellesskapet. Det er hun.
-Jeg trenger næringen som gudstjenesten gir. Spesielt 
nattverdfelleskapet. Det søker jeg meg hele tiden inn til, 
det blir jeg hele tiden sendt ut fra. Jeg trenger rytmen fra 
gudstjenesten i livet, den rytmen som gjør at jeg av og til 
går til side. Der får jeg hvile og styrke, sier hun.

Siden hun har forsket på gudstjenesten, er hun klar på at 
det kan være vel så fint å ta del i en salme, en bønn, lytte 
til orgelet eller flygelet, som å lytte til ordene. 
-Det har gjort at jeg alltid finner noe. 

Hva er menighet for deg?
-Det er stort. Menighet er ikke et uskyldig ord. For noen 
er det de som sitter i gudstjenesten på søndagen. Andre 
sier det er alle som bor i soknet. Det er viktig å ha alle 
disse tankene i hodet samtidig. Både å skape glede hos de 
som møter opp jevnt og trutt og at de tenker at ”nå er det 
oss. Her skal det være godt å være”.
Samtidig må vi tenke at hele bydelen skal være et godt 
sted å være. Menigheten er et vi, alle vi som bor der. Vi 
må prøve å unngå ”oss og de”, sier Kari Veiteberg.  

Blir stolt av det hun ser i menighetene
Biskop Kari Veiteberg på prostirunde:

Biskop Kari Veiteberg trenger næringen som 
gudstjenestefeiringen gir. Etter noen måneder 
i ny jobb merker hun også at hun trenger mer 
søvn.

Espen Ottosen har også vært misjonær i 3 år i Peru. Han 
har skrevet flere bøker, bl.a. ”Hvorfor skriver ikke Gud på 
himmelen” og sammen med Torleiv Ole Rognum ”Biotek-
nologi på liv og død”.

Han var en av 70 stiftere som tok initiativ til Tankesmien 
Skaperkraft. Men mest kjent er han kanskje som sam-
funnsdebattant og er på mange måter kirkens talerør om 
samfunnsaktuelle spørsmål i en tid da mange kristne sav-
ner klar tale fra kirkens ledere. Han er fast kronikør i Vårt 
Land og kommer også av og til til orde i Aftenposten. De 
siste månedene har han i Vårt Land skrevet om ”Feilak-
tige følelser” (om kjønns-identitet), om hersketeknikk og 
moralsk fordømmelse, ”Kollektiv avstraffelse” (i forbin-
delse med terror og krigføring), ”Tafsing på TV” (Metoo) 

og ”Den eneste vi skal frykte”. Altså et vidt spekter av 
temaer fra de samfunnsaktuelle til de teologiske.

Espen Ottosen er ikke redd for å mene noe om ting i 
tiden. I høst var han ute i Aftenposten med debattinnleg-
gene: ”Konspirarasjons-teorienes pris er mistillit” og 
”Kan man være god uten Gud”. Mye av det han kommer 
inn på har med etikk og moral å gjøre.

I vårt møte i Tirsdagssamlingen skal han holde foredra-
get: ”Å argumentere fornuftig for kristen etikk”. Vi i 
programkomitéen tror dette foredraget kan inspirere oss 
til et kristent samfunnsengasjement.

Hjertelig velkommen!

Han er 46 år, er informasjonsleder i NLM og har redaktøransvar 
for magasinet Utsyn. Han har studert journalistikk ved Medi-
ehøgskolen Gimlekollen og er utdannet teolog fra Fjellhaug 
Misjonsskole og Menighetsfakultetet, og har en mastergrad i 
filosofi fra Universitetet i Oslo.

Espen Ottosen kommer i Tirsdagssamlingen 6.mars

Lars Andresen

Bakgrunnen for boka er Nobels Fredspris i 1994 i anled-
ning Oslo-avtalen. Daværende generalsekretær i Mel-
lomkirkelig Råd dvs «kirkens Utenriksdepartement» Stig 
Utnem ser behovet for at den politisk viktige avtalen er 
avhengig av at de religiøse lederne i stridens kjerne – 
Jerusalem – snakker sammen og støtter avalen. Trond 
Bakkevig får i 1996 oppdraget med å invitere/etablere 
dialog med de religiøse lederne.

Dette er en utrolig bok der Trond Bakkevig skriver om 
sine erfaringer med religionsdialog. Dette er ikke en 
kjedelig statsvitenskapelig analyse eller fag-teologisk 
utlegning av islam, jøde- og kristendom. Tvert imot 
-  Bakkevig skriver levende, fortellende og reflekterende 
og vi får møte et stort persongalleri som f.eks. patriarker 
og erkebiskoper, palestinere - som den øverste domme-
ren i Sharia-domstolen og jødiske sjefsrabbinere. Boka 
skildrer også hvordan de agerer som gruppe i et Råd og 
hver for seg.

Trond Bakkevig er en pådriver og nøkkelperson i å eta-
blere: Rådet for religiøse institusjoner i Det hellige land 
i 2005. Rådet er fremdeles operasjonelt. Vi blir også med 
i møter med Palestinske toppledere og Hamas-ledere og 
ministere i den Israelske regjering.  I tillegg viser vestens 

topp-politikere, 
det Jordanske 
kongehus og 
Paven stor in-
teresse for dette 
Rådets arbeid. 

Når Rådet er 
«gutta på tur» 
og reiser f.eks 
til USA er det 
jo rett til Det 
hvite hus.  Boka 
får troverdighet 
i og med Bak-
kevigs lange 
virke, og at han 
har manøvrert i 

Bokomtale:
Trond Bakkevig
«Dagbøker fra Jerusalem»

et ekstremt krevende miljø der det nok ikke har vært rom 
for mange feiltrinn før man er ute.

Derfor gir boka et unikt blikk inn på bakrommet i Midt-
Østen konflikten -  religionens og Jerusalem spesielle 
nøkkelrolle som Hellig sted for de tre religionen. At vår 
lokale prost (dvs områdesjef for menighetene/prestene i 
Oslo Vest) driver dette arbeidet og er en aktør som blir 
regnet med i Midt-Østen er ganske utrolig!

Les  – og bli like forundret som Bakkevig selv om den 
rollen som han har fått spille i Den hellige stad - Jerusa-
lem !
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SUPERTORSDAG 
Velkommen til middag for alle 

Serveres fra kl. 16 til kl. 18 på menighetshuset 
     

                                               KVELDSGUDSTJENESTE  
         I RIS KIRKE Kl. 18.15 
 
 

Familiekor Kl. 17-18 
Tweensing(5.-7.trinn) kl. 18-19.30  
Ungdomklubben RISK kl.19.00 
 
 
 
 
 
 
 

DATO vår 2018: 15. februar, 15. mars, 19. april, 24. mai 

Velkommen til 
søndagsskole
i Ris kirke! Det blir
eget opplegg for
barna i sidekapellet,
under gudstjenesten.
Her vil barna lære Bibelens historier 
gjennom fortellinger, aktiviteter og 
formgivning. Mot slutten av gudstje-
nesten kommer barna inn i kirken 
igjen.

Ris menighet inviterer til for-
midagskafé: Et møtepunkt for 
voksne en onsdag i måneden i 
ris menighetshus kl. 12 - 14

Åpen kirke

Formiddagskafé

én onsdag 
i måneden

Det vil bli
- ord for dagen
- servering av 
vafler
- te og kaffe

RISK

Tirsdager kl 19 åpnes dørene til 
peisestuen i Risbakken 1, og du 
får med deg en inspirasjonskveld, 

Tirsdagssamlingene

hver 
tirsdag
19-21

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

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! 

 Bli medlem av ”RISK” på face for 
oppdateringer!

 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! 

 Vi sees!

 Spørsmål? 
Kontaktrisk@gmail.com

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

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

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

en lørdag
i måneden

Speideren
Ris KFUK-KFUM-
speidere driver et 
aktivt arbeid for 
alle fra 7 til 16 år 

Småbarnstreffene
Vestre Aker helse-
stasjon og Ris 
menighet inviterer 
til småbarnstreff 
på enkelte onsdager,  
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!

7. mars
11. april
2. mai

KONTAKT: 
Helsesøster 
Sidsel Kløverød:
23 47 62 20
eller
Ris menighetskontor: 23 62 94 70

én 
onsdag

i måneden

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

tirsdager
18-19.30

Babysang
mandager
11-12.30

Søndagsskolen

de fleste
søndager

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

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

Det er søndags-
skole så å si 
hver søndag 
bortsett fra når 
det er familie-
gudstjeneste 
eller i skolens 
feriedager.

hver 
torsdag 

kl. 19

- med utendørsaktiviteter i nærmiljøet, 
bålbrenning, "hule"-liv under kirken og 
ulike typer samlinger i ulike aldersinn-
delte grupper. Tirsdager kl 18-19.30. 
Hold deg oppdatert:
www.kmspeider.no/ris 
Kontakt: 988 54 328 
bjerke.unni@gmail.com 

Familiespeiding

Sjekk facebook: Babysang i Ris

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

Sorggruppe
Når en som står oss nær dør,  
blir livet fylt av sorg. Re-
aksjoner på dødsfall kan ha 
mange ulike uttrykksformer.
Mange opplever det som godt 
å kunne dele sin sorg med an-
dre i en tilsvarende situasjon.

Ris, Røa og Voksen menig-
heter tilbyr samtalegruppe 
for voksne. Gruppen møtes 
hver 3. uke i Voksen kirke. 

Ta kontakt med gruppeleder 
Gro Kvalheim,
epost grokvalh@online.no
eller
diakon Kari Winger Oftebro, 
tlf. 23 62 94 77,
ko233@kirken.no
for en uforpliktende samtale.

«Vi er frivillige fordi det gir oss 
glede. Hvis du kontakter oss, gir 
du noen en mulighet til å berike 
sitt eget liv, ved å berike ditt» 

Aud Marit kan treffes på telefon 
46934320

diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro

ko233@kirken.no

eller Vestre Aker
Frivillighetssentral,

Besok@frivillighetssentralen.org

Ta kontakt om
du har spørsmål! 

Besøkstjeneste 
i samarbeid med 

Vestre Aker
Frivillighetssentral

Kontakt:
Tine Qvale
tlf. 902 72 493
eller diakon
Kari Winger Oftebro

Bli medlem i 
Holmenkollen
kapells venner!
Foreningens formål 
er å bidra til at Hol-
menkollen kapell 

Lørdag 10. mars
Lørdag 21. april
Lørdag 9. juni

vedlikeholdes utvendig og innvending på 
best mulig måte og inngår som en viktig 
del av Holmenkollen Nasjonalanlegg.
Venneforeningen arrangerer medlems-
møter flere ganger i året med konserter 
og foredrag.
Årlig kontingent er kr 400,- per person, 
kr 500,- for par og kr 1000 for bedrifts-
medlemmer.
10 000,- for livsvarig medlemskap
Foreningens bankkkonto: 15032379181
Ved innmelding ønskes e-postadresse

med program som 
vil variere fra gang 
til gang. Åpent for 
alle. Gratis entré.

Nytt for alle:

Inbetween (2.-4. trinn) øver hver torsdag kl. 17-18
sammen med familiekor på supertorsdag
TweenSing øver annenhver uke!
01.03., 15.03., 05.04.,19.04., 03.05., 24.05.

27.02 Samtale om prekentekst
06.03 Samfunnsforedrag. Espen  
 Ottosen: Å argumentere  
 fornuftig for kristen etikk.
13.03 Menighetsbygging. Silje  
 Karlsen: Den som finner  
 sin plass, tar ingen annens.
20.03 Samtale om prekentekst

PÅSKE

10.04 Misjon. Svein Granerud:  
 På misjonens oppløpsside.
17.04 Samtale om prekentekst
24.04 Samtale om prekentekst
08.05 Samtale om prekentekst
15.05 Samtale om prekentekst
22.05 Samtale om prekentekst
29.05 Samtale om prekentekst

Datoer:
Onsdag 28. februar
Onsdag 4. april
Onsdag 25. april
Onsdag 23. mai
Onsdag 20. juni

Velkommen!
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Nabolaget i glede og i sorg for perioden
30.10.2017-11.02.2018 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																		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	

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.

Avdeling Bryn
Tlf: 22 27 89 55

Avdeling Sandvika
Tlf: 67 80 80 60

Avdeling Moss
Tlf: 69 25 05 88

Byråvaktbilen
Tlf: 22 15 58 00

www.wangbegravelse.no

Majorstuen
Jacob Aalls gt. 42

Stabekk
Gml. Drammens vei 44 b

Nå kan du begynne 
planleggingen av begravelse 

på våre nettsider.

Døgntelefon

23 16 83 30
Etab. 1877 i Oslo

Ris kirke

Døpte i soknet

Holmenkollen
kapell

Viede i soknet

Døde i soknet

Ris menighet er en trosopplæringsmenighet. Hele året 
skjer det forskjellige ting for forskjellige aldersgrupper. 
Hver uke samles speiderne, kor, klubben og babysang, og 
jevnlig har vi store tiltak rettet mot spesifikke alderskull. 

Et av tiltakene vi har denne våren er påskevandring for 
13-åringer. Det er for alle de som går i 7. klasse. Vi starter 
påskevandringen med å lage mat sammen. Alle får hver 
sin pizzabunn som de fyller med det de selv vil. Mens 
pizzaene stekes, kjører vi en påskequiz. Det er interessant 
å se hvor mye 13-åringene kan om påsken. 

Etter måltidet går i til kirken, til en vandring i kirkerom-
met der vi går igjennom påskens dager fra palmesøndag 
til påskedag. 

Påskevandring for 13-åringer

Noe av det vi ønsker med påskevandringen er å gi 
13-åringene et klarere bilde av hva påsken betyr for den 
kristne troen, og hvordan Jesu død og oppstandelse angår 
hver enkelt av oss. 

- onsdag 21. mars

Diakonene i Oslo bispedømme vil være tilstede for å bidra 
til å skape trygge rammer både ved å gå rundt på området og 
ved å ha en base der russen kan slappe av og varme seg, få i 
seg vann eller varm drikke og ha muligheten til en samtale. 
Diakonene er i god dialog med arrangørene og sikkerhets-
vaktene på området. 

I 2017 fikk vi god mediedekning av tilstedeværelsen av både 
Akersposten og NRK Nyhetene. Flere lurte på om det var 
mulig å støtte tiltaket og vi takker alle som vil være med å 
gjøre det mulig slik at vi kan være tilstede på begge festival-
helgene i år. Om du vil bidra kan du sende valgfritt beløp via 
VIPPS nr. 103667, Prosjekt Varmebuss Oslo Stift. Takk for 
bidraget!

Husker du fjorårets suksess med kirkens tilstede-
værelse under russens feiring på Tryvann? Også i 
år vil diakonene være tilstede

Varmebuss på Tryvann 2018

På fredag 9. februar kom 38 2.klassinger på besøk til Ris kirke. De hadde fått en helt spe-
siell invitasjon i posten. Vi trengte nye tårnagenter som kunne hjelpe oss med et oppdrag. 

Jammen var det godt at det kom så mange. Kirkefantomet som kommer hvert år før fast-
elavn hadde i år igjen gjemt kirkesølvet vårt. Før vi kunne starte på oppdragene måtte alle 
komme seg gjennom kirkelabyrinten. Der fant de lommelykter, bøff og agentkort.  

Etter å ha løst alle oppgavene og funnet alle kodene til å komme oss videre oppover i tår-
net fant vi sølvet og kunne feire gudstjeneste sammen. Deltakerne lærte historien om Den 
Barmhjertige Samaritan og vi fikk alle lært om samhold og inkludering. Vi lærte også om 
nattverden og fikk feire dette i gudstjenesten. 

Vi gleder oss til å kunne invitere denne gjengen igjen til neste år til nytt tiltak for de som 
fyller 9 år! Til neste år blir årets 1.klassinger invitert til å løse nye oppdrag og bli en av 
Ris kirke sine tårnagenter!

Tårnagenter fant sølvet

Olivia Ann Bir-
git Kjos
William Løwer 
Johansen
Benjamin Esai-
assen
Even Antonio 
Bergan-Aronsen
Skage Aubert 
Riegel-Ringnes
Noah Lyngen 
Kløve
Sonja Cornelia 
Sunnanå
Ludvig Myhrer 
Knudtzon
Josefine Øde-
gaard Gefle
Oline Amalie 
Barth
Gustav Nicolai 
Heje Heldal
Kristine Emilie 
Jensen Stokke
Erlend Briseid 
Bjørgum
Mikkel Wil-
helm Haugsvær 
Rostock
Sverre Bos-
Haugen
Elliot Bertram
Sverre Jakob 
Koffeld
Celine Djuvik 
Dahl
Hugo Wilhelm 
Kjos
Jonas Matheo 
Lømo
Maud Antoinette 
Toft Balloux
Lyder Bryhn 
Løvdahl
Erik Aas 
Grøneng
Lavrans Salbu 
Helstad
Josefine Gløer-
sen Prøsch

Leo Alexander 
Welsh
Eirik Goiri Gärt-
ner
Tiril Grønstad 
Vehus
William Melvin 
Eidså-Andersen
Pernille-Louise 
Færø Halvorsen
Martin Møyland 
Ulstein
Frederik Kristen 
Askvig
Philip Alexander 
Reppen
Hermine Sofi 
Eriksson
Magnus Tråsdahl 
Miller
Emilie Knivs-
berg Konradsen
Helene Bache 
Nordby
Mille Christine 
Dale
Selma Haugsjå 
Grønvold
Matteo Furuhov-
de Aurstad
Philippa Sissener 
Steen
Theodor Solberg

Fanny Hoelsveen
Gina Sæter 
Austdal
Nils Bråtelund 
Torsheim
Filip Falch 
Chrissafopoulos
Tiril Larsen-
Evjen
Elise Reksten 
Endresen
Signe Røeggen 
Amundgaard
Johan Erik Hane-
vold Sandvik
Albert Røkkum 
Gustavsen
Philip Puntervold 
Brask

Andrea Kla-
sen Hansen og 
Joachim Westher 
Andersen
Karalina Via-
lichka og Tom 
Snilsberg
Lise Heggem og 
Harald Berg-
Jensen
Astrid Kristin 
Berge Olsen og 
Bjørn Rognlien
Kristin Gangås 
og Lasse Brinck 
Løvstad
Merete Askildsen 
og Morten Hjer-
tenes Storrusten
Elsa Maud 
Hjerkinn og Lars 
Fredrik Wind-
feldt
Janne Kine 
Morud Sandberg 
og Peder Nor-
mann Aarum
Tonje Rønning 
og Jan Sorkness

Henriette Bjør-
land Mørk
Sara Melnæs 
Aanjesen
Thea Solbakken 
Lund
Kaia Rytterager 
Friis
Torbjørn Swart-
ling Norman
Emily Tvenge 
Lundgreen
Hedda Louise 
Haug
Casper Wagner-
Larsen
Agnes Helene 
Bratholm
Anders Neerland 
Stenshorne
Philip Nicolay 
Soldal

Ken Alexander 
Solvang
Bjørn Herberth 
Herding
Trine Lise Hassel 
Brendeford
Niels Otto Wi-
ersholm
Gerd Fredrikke 
Wiese
Heidi Langaas
Nils Wilhelm 
Dybwad
Nina Beate 
Kvernmoen
Inger Helene 
Petersson
Eva Årving
Inger Schwencke
Finn Aanesen
Knut Alfsen
Ingebjørg Knoph
Willy Vangen
Preben Nicolay 
Wilhelmsen
Anne Somdalen 
Thoresen
Turid Tandberg
Vera Sletner 
Ingvaldsen
Gerd Søndreli
Anna Mathilde 
Hegge
Gerd Sille
Arne Sætre
Ingrid Borde-
wich Nyquist
Reidun Skovdahl
Inger Catharina 
Westerby
Kirsti Collett
Barnaby George 
Milo Norman
Øivind Løvstad
Harriet Karin 
Anna Magnus

Cecilie Irminger 
Seim og Andreas 
Haanes
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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”.

Ris menighet

www.kirken.no/ris
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Velkommen til
gudstjeneste!

Holmenkollen kapell

Ris kirke

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

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

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472 
cf592@kirken.no

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

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

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

Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

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

Organist
Holmenkollen:
Petter Amundsen
928 89 790
petter@amundsen.gs

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

Bestyrer i Rishaven 
barnehage:
Hanne Mari Halvorsen
905 04 873
post@rishaven.no

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

Kapellan
Silje Karlsen

sk599@kirken.no Klimaendringene rammer oss alle 
og som kirke er vi kalt til å være 
gode forvaltere av skaperverket 
og etterfølgere av Jesus Kristus. 
«Grønn menighet» er et redskap 
for lokalmenigheter til å forholde 
seg til klima- og miljøutfordringer.

Menighetsfellesskapet kan 
sammen velge ulike lavterskeltil-
tak som kan innlemmes i alt fra 
gudstjenestene, trosopplæringen 
og kirkekaffen. Tiltakene er tenkt 
som en hjelp og inspirasjon, ikke 
som en rigid sjekkliste.

Det tar ikke nødvendigvis mye tid 
og ressurser å være grønn menig-
het, og det skaper fellesskap på 
tvers av generasjoner og i alle dele 
av menighetslivet. 

I Ris menighet har vi nå en Grønn 
gruppe, ledet av Mariken Hom-
leid, som jobber med hvordan Ris 
menighet kan være grønn menig-
het fremover.

Grønn gruppe kommer tilbake 
med mer informasjon, men ta 
gjerne kontakt med diakon Kari 
Winger Oftebro om du har spørs-
mål eller vil bidra.

25 februar 2018 kl 11 2.s. i faste, 
Pilegrimsmesse, Jon Petter Heesch

4. mars 2018 kl 11 3.s. i faste, 
Myldregudstjeneste, 2-åringer, Silje 
Karlsen 

11. mars 2018 kl 11 4.s. i faste
Høymesse, Jan-Erik Heffermehl 

18. mars 2018
kl 15 (Obs tiden)
Maria budsk.dag
Fasteaksjonsgudstjeneste,
Silje Karlsen 

25. mars 2018 kl 11 Palmesøndag, 
Jan-Erik Heffermehl 

30. mars 2018 kl 11 Langfredag
Jon Petter Heesch 

1. april 2018 kl 11 Påskedag,
Jon Petter Heesch 

2. april 2018 kl18 (Obs tiden,)
2. påskedag, Påskesang,
Silje Karlsen 

8. april 2018 kl 11 2.s.i påsketiden, 
Høymesse, Jan-Erik Heffermehl 

15. april 2018 kl 11 3.s.i påsketiden, 
Pilegrimsmesse, Jan-Erik Heffermehl 

22. april 2018 kl 11 4.s.i påsketiden, 
Høymesse, Jon Petter Heesch 

29. april 2018 kl 11 5.s.i påsketiden, 
Høymesse, Jon Petter Heesch 

6. mai 2018 kl 11
6. søndag i påsketiden
Pilegrimsmesse, Silje Karlsen

10. mai 2018 kl 11 Kristi Himmel-
fartsdag, Jon Petter Heesch 

13. mai 2018 kl 11 7.s.i påsketiden, 
Høymesse, Jon Petter Heesch 
 
20. mai 2018 kl 11 Pinsedag, Høy-
tidsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl 

21. mai 2018 kl 11 2. pinsedag, 
Fellesgudstjeneste kirkeruinene i 
Maridalen

27. mai 2018 kl 11
Treenighetssøndag,
Familiegudstjeneste, Lys Våken 2, 
Jon Petter Heesch 

3. juni 2018 kl 11 2.s.i tr.tiden,
Høymesse, Jan-Erik Heffermehl 

10. juni 2018 kl 11 3.s.i tr.tiden,
Pilegrimsmesse,
konfirmantavslutning, Silje Karlsen 

17. juni 2018 kl 11 4.s.i tr.tiden, 
Høymesse, Jon Petter Heesch Siste 
gudstjeneste i Ris før sommeren. 
Menighetens sommeravslutning ved 
Holmenkollen kapell etter gudstje-
nesten

24. juni 2018 kl 11 Sommerstengt 
Jonsokdag

25. februar 2018 kl 11 2.s. i faste, 
Kollenmesse, Gunnar Grøndahl 

4. mars 2018 kl 11 3.s. i faste,
Kollenmesse, Jon Petter Heesch 

11. mars 2018 kl 11 4.s. i faste, 
Sportsgudstjeneste,
Holmenkollsøndag,
Silje Karlsen 

18. mars 2018 kl 11
Maria budsk.dag, 
Sportsgudstjeneste,
WorldCup skiskyting,
Jan-Erik Heffermehl 

29. mars 2018 kl 18 Skjærtorsdag, 
Jon Petter Heesch 

8. april 2018 kl 11 2.s.i påsketiden, 
Kollenmesse, Silje Karlsen 

15. april 2018 kl 11 3.s.i påsketiden, 
Dåpsgudstjeneste, Jon Petter Heesch 

22. april 2018 kl 11 4.s.i påsketiden, 
Dåpsgudstjeneste 

29. april 2018 kl 11 5.s.i påsketiden, 
Kollenmesse, Silje Karlsen 

6. mai 2018 kl 11 6.s. i påsketiden, 
Dåpsgudstjeneste 

13. mai 2018 kl 11 7.s.i påsketiden, 
Dåpsgudstjeneste, Silje Karlsen 

27. mai 2018 kl 11
Treenighetssøndag, Kollenmesse, 
Silje Karlsen 

3. juni 2018 kl 11 2.s.i tr.tiden,
Dåpsgudstjeneste

10. juni 2018 kl 11 3.s.i tr.tiden, 
Dåpsgudstjeneste, Jon Petter Heesch 

17. juni 2018 kl 11 4.s.i tr.tiden, 
Kollenmesse, Jan-Erik Heffermehl. 
Menighetens sommeravslutning ved 
kapellet etter gudstjenesten.

24. juni 2018 kl 11 Jonsok,
Sommergudstjeneste, Jon Petter 
Heesch

Grønn
gruppe
Ris menighet blir i lø-
pet av 2018 offisielt en 
«Grønn menighet». Hva 
betyr dette undrer du 
kanskje?
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Bestilling: innen 9. april  •  Utkjøring: 11. og 12. april

Støtt våre aktiviteter i nærmiljøet

Lions Club Slemdal 
Etablert 1961

Mitt Valg.
Samarbeid med skoler, 
barnehager og idrettsklubber 
i vårt nærmiljø

Barneskirenn, 
Holmendammen.

Februar 2019

Lions Slemdal
Lionsbevegelsen er verdens største huma-
nitære 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.

www.lions-slemdal.no

Noen tiltak vi støtter:
• ”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.
• Stallen på Gaustad, terapiridning 

for pasientene.
• Sykehjem i vår bydel.
• Skoler, barnehager, organisasjoner, 

klubber etc., etter behov.

Julekonsert
med sølvguttene.

4. desember

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. Barne- 
og ungdomsprosjektet 

MITT VALG.

St. Hans fest på 
Holmendammen.

23. juni28. april

Tulipanaksjonen.

For bestillinger og nærmere informasjon, ring eller send sms til:  
Erik Ulleberg - 934 33 739/erik.ulleberg@gmail.com • Jan Gulseth - 909 49 998/jgulseth@online.no


