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Året som kommer
og året som gikk
Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no
leder i menighetsrådet

30-40 store barn. I disse dager forfattes menighetens årsrapport og dette
er bare noen av tallene og aktivitetene som vil bli omtalt.

Ris menighet er på vei inn i 2020tallet. Statistikken for 2019 begynner
å bli klar og menigheten ser flere
interessante trender. Året 2019 ble
det året med høyest deltakelse i gudstjenester på søn- og hellidager med i
alt 19 800 besøk. I tillegg kommer en
jevn økning de siste årene i gudstjenestebesøk på andre dager f.eks skolegudstjenester til 5200 besøkende i
2019.

Likevel er ikke alt rosenrødt – selv
om medlemstall holder seg stabilt og
øker litt gjennom 2010-tallet, så øker
befolkningsveksten mer. Relativt sett
er menigheten i tilbakegang i perioden. Med et medlemstall på om lag
15 000 bør vi ikke klage. Menigheten
er fullt sysselsatt med å betjene sine
medlemmer – og ikke minst – vi er
i kontakt med befolkningen daglig i
stor stil!

I 2020 vil det nye menighetsrådet
Dåpstallene har de siste årene vært
komme i sving for alvor og bemanstabile – rundt 230 – og er gode også
ningen i staben vil komme på plass.
i langsiktig perspektiv. For konfirDet er flere promasjon ble det
sjekter som ligger
rekordtall for
foran oss i året som
2019 med hele
kommer. Til høsten
206 konfirmerte
er det 60 år siden
som ble avviklet
Ris Storstue ble
med 10 fulle hus
bygget og åpnet, og
i Ris kirke. Vi har
Til høsten er det 60 år
som er en stor møtede senere årene
siden Ris Storstue ble
plass i lokalmiljøet
sett at antall gravbygget og åpnet, og
i hverdag og fest.
ferder har gått litt
Hovedtaket trenger
som er en stor møteopp og ned år for
rehabilitering og
år, og i 2019 var
plass i lokalmiljøet i
menighetens Grønne
det litt ned.
hverdag og fest.
gruppe kunne godt
tenke seg å få samlet
For Ris meniginn penger til nytt
het er trenden
tak – og gjerne også
i materialet en
med solceller mot
oppmuntring. Det
syd.
kan også sies om
kulturkirkene i Ris og Holmenkollen
I Ris kirke er nå oljefyren konvertert
kapell med konsertaktiviteten. 2019
til biodrivstoff, etter oljefyringsforhar bydd på mange konserter utenom budet kom ved årsskiftet. Kirkelig
julesesongen. I romjulen var det også fellesråd i Oslo jobber overfor bevilen ny-skapning - St.Hallvardsguttene gende myndigheter i Oslo Kommune
hadde konsert 3.juledag med godt
for å få installert et bergvarmeanlegg
besøk.
der på sikt. Ris menighet vil gjerne
delta i den klimadugnaden som hver
Menighetens ordinære arbeid er i god enkelt må bidra til for å redusere den
driv og familiemiddagene på superglobale oppvarmingen. Årets vinter
torsdag har godt besøk, speideren har er jo en god grunn til å gå i seg selv
høy aktivitet, ungdomsklubben er i
og eget adferdsmønster. Velkommen
god gjenge og å i høst ha ny-skapnin- til Ris menighet i 2020, gjerne til
gen «Slush» for 5-7 klassinger etter
fots, på sykkel eller kollektivt med
skoletid på fredager trukket opp til
Holmenkollbanen eller med buss!

”

Konserter i Ris kirke
Ris kirke er et av de alle fineste konsertlokalene i Oslo.
Kirken har en fantastisk akustikk, et flott unikt orgel fra 2011, og har de siste årene i betydelig
grad oppgradert de tekniske fasiliteter på lyd- og lysområdet.

Søndag 1. mars kl. 19:00

Ensemble Solis
GRATISKONSERT

Ida Cecilie Holm, dirigent
Marcus André Berg, orgel
Konserten er viet britisk musikk og
tekst hentet fra de to dronningene
Elizabeths regjeringstider.
William Byrd – Messe for 4 stemmer (ca 1593), Bjørn Kruse (tekst:
William Shakespeare) – Who will
believe in my verse in time to come
(2002), Benjamin Britten – Festival
te Deum (1944) m.m.
Fri entré!

Mandag 13. april kl. 19:00

Konsert 2. påskedag
Madeleine Ossum, fiolin
Terje Baugerød, tangenter

Madeleine Ossum er en av landets
mest brukte og dyktigste, unge fiolinister. Hun har spilt på plateinnspillinger, turnéer og show med en rekke
norske artister som A-ha, Jon Niklas
Rønning, CC Cowboys, Marion
Ravn og Kurt Nilsen. Hun spiller
også jevnlig på TV-programmer som
«Hver gang vi møtes», Idol, Skal vi
danse, The Voice og MGP. Hun har
samarbeidet med kantor i Ris kirke,
Terje Baugerød, i en årrekke.
Entré kr. 200,Onsdag 25. mars kl. 19:00

Norsk tradisjonsmusikk
med spennende utøvere
Ensemble Solis

Ris kirke søndag 22. mars kl. 11:00

Festivalhøymesse
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

I anledning verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen 20.–22. mars
samarbeider Oslo Internasjonale
Kirkemusikkfestival med Ris kirke
om en internasjonal høymesse. På
forespørsel fra Holmenkollen skifestival vil deler av messen bli holdt på
engelsk, av hensyn til verdenscupens
internasjonale gjester. Det musikalske programmet består av norsk tradisjonsmusikk fremført av et utvalg
dyktige utøvere: Fauna vokalkvintett,
Steinar Strøm (hardingfele), Harald
Skullerud (perkusjon), Terje Baugerød (orgel). Liturger er Arnfinn Eng
og Line Lindholm.
www.kirkemusikkfestivalen.no

Fauna vokalkvintett
Steinar Strøm, hardingfele
Harald Skullerud, perkusjon
Terje Baugerød, orgel

Folkemusikken står i sentrum, og
tilnærmes og belyses av sangerne
og musikerne på ulike måter gjennom improvisasjon og skreddersydde
arrangementer. Sarte melodier og
frodige klanger vil vekselsvis fylle
rommet når de to gruppene møtes for
å lage musikk sammen og hver for
seg. Entré kr. 250,-

Madeleine Ossum

Torsdag 23. april kl. 19:00
Holmenkollen Kammerkor
med dir. Gunn Sørlie Gjone
arrangerer

Veldedighetskonsert
i Ris Kirke

Vestre Aker Dusjlag,
dirigent Hele Evju
Lillekoret
Grindbakken Skolekor
Petter Amundsen, akkompagnement
Andreas Gjone, sang/gitar og lyd
Inngang: kr 150, barn under 15 år kr.
75, gratis for barn under 3 år
Overskuddet går til Kirkens Bymisjon.

Onsdag 29. april kl. 19:00

KOZert
ved GelatoGuttene

Petter Amundsen & Kristoffer
Myre Eng, piano og orgel
Musikk av Schubert, Vierne,
Mozart, Sandvold, mm.
Fauna, Harald Skullerud,
Terje Bagerød og Steinar Strøm
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Møt Yngvar Husebye

Ris quiz

Ny leder i bydelsutvalget
i Vestre Aker

Quizmaster:
Øyvind A. Gaukstad
løsning side 15

Etter høstens kommunevalg ble Yngvar Husebye (56) valgt
som leder i Bydelsutvalget i Vestre Aker. Sønnen Oscar, som
var Russepresident i Oslo i 2019, ble også valgt inn i bydelsutvalget. Datteren Mimi er aktiv i Unge Høyre. De som kjenner
Yngvar og Husebye-familien vet at han er fra Grimelund gård
og har en tilknytning til lokalmiljøet og bydelen som er unik

Andreas Seierstad
amse@vikenfiber..no
Yngvar forteller at en forfar kom fra
Hadeland på midten av 1700-tallet,
og slo seg ned på Huseby gård – omtrent der hvor Gardeleiren og bydelsadministrasjonen nettopp på Huseby
ligger idag. Huseby-gården ble kjøpt
i 1770 og i 1847 kjøpte en av sønnene på gården Grimelund gård som da
var til salgs. På Grimelund gård var
det ingen som ville drive landbruk
– sønnen der var mer opptatt av teologi, og ble faktisk biskop i Nidaros.
Derfor heter det Biskop Grimelunds
vei her i nabolaget.
Så slekta har bodd sammenhengende på gården siden 1847, men vi
ser at nå averteres deler av gården
til salgs?
Ja, etter en tøff tid med skilsmisse og
en konkurs i forretningslivet (Hødnebø, møbler, interiør), så selger vi nå
andre etasje i hovedhuset på gården.
Det er fire bo-enheter på tunet og familien blir boende i tre av dem, så jeg
blir boende videre. Det er leit, men
like greit å være åpen rundt dette.

Når ble din interesse for politikk
vekket?
Jeg husker allerede som barn på
Vinderen skole at jeg gikk med «Ja
til EF» – button i 1972. Riksmålssaken engasjerte også i yngre år – det
sto Sognsvatn og Majorstua bak på
trikken.

4

1. Hva het arkitekten som tegnet
Ris kirke?
2. Når ble Ris kirke innviet?
3. Hva het Ris kirkes første
organist?

Jeg ble partipolitisk aktiv da min
sønn Oscar meldte seg inn i Unge
Høyre. Jeg var aktiv i driftsstyrene på
Vinderen og Ris skole og ble utfordret av Lars A. Hanssen (tidligere
bydelsleder) om å bli aktiv i lokalpolitikken. Jeg tenkte at- jo, tiden var
kanskje inne og i 2015 stilte jeg til
valg i bydelsutvalget.

4. I tårnfoten på Ris kirke er det
i muren innfelt mange navn over
falne. Hvor mange navn?
5. Hvem er dirigent for Kulturmixkoret?
6. Hvem var «landshøvding i
Syria» da Jesus ble født?

Hvilke interessefelt engasjerer
deg særlig i lokalpolitikken?
Som leder har jeg ansvaret for alt og
helheten, men skal et område nevnes har jeg et spesielt engasjement
for oppvekstvilkår for barn og unge.
Mange barn og unge kjenner i dag på
et press om å være flinke, gjøre det
bra og vise det. Mange har det selvsagt bra, men det viser seg at mange
også har det ikke fullt så bra. F.eks
kan unge også være ensomme, og det
kan være vanskelig å oppdage. Ikke
alle er aktive i idretten e,l. Da biskop
Kari Veiteberg var på visitas i Ris
menighet før jul, snakket hun med
oss i bydelen om dette.
Hvordan ser du på kirkens plass
her lokalt på Ris?
Jeg mener kirkens plass og rolle
blir veldig viktig i tiden fremover.
Vi trenger noen felles arenaer og
møtesteder. Det er behov for arenaer
utenfor skolen der barn og ungdommer kan være seg selv og slippe å
prestere. At noe er bestående i en
omskiftelig verden gjør kirken relevant. Når en ser på alle som døper,
konfirmerer og gifter seg i Ris kirke
og Holmenkollen kapell er det en
bekreftelse på at kirken er i posisjon

7. Av hvilken kongeætt var
Jesus?
8. Hvor gammel ble Noa?
Yngvar Husebye hjemme på tunet på Grimelund gård. På gården
avholdt Kretsen hemmelige møter som organiserte den sivile
motstandskampen i Norge.

og ikke svekker seg.
Ungdomsarbeidet i Ris menighet er
fantastisk. Begge mine barn har vært
konfirmert her og gått lederkurs og
deltatt i ungdomsklubben. Her har de
lært å reflektere. Det er svært verdifullt -hvem er jeg i forhold til andre
og det samfunnet jeg lever i? Vi er
ansvarlige for våre valg og det å lære
å ta gode valg er ikke noe vi bare
lærer på skolen. Det er tøft å være
ung – på vei til å bli voksen.

Hva tenker du om byutviklingsplanene for Slemdal sentrum?
Det pågår for tiden en voldsom
fortetning i hele bydel Vestre Aker og
jeg tror tiden er inne for å stoppe opp
litt. Vi kan ikke fortette over alt. Når

det er sagt – jeg er positiv til å utvikle
Slemdal sentrum. Vi trenger kafeer,
møtesteder og å få banen under
jorden både i Vinderen- og Slemdalkrysset. Kanskje den gamle Slemdal
stasjonsbygningen kan integreres i
utviklingsplanen? Vi ønsker ikke å
rive velfungerende bo-områder, men
Slemdal senter kan bli bedre – ikke
minst for fotgjengere.

Og de store planene for Diakonhjemsområdet – hvilket synspunkt har du her?
Vi er bekymret for volumene og
byggehøydene. Det er bra Diakonhjemmet utvikler sin eiendom, men
presset på høyder er stort. Det har
også vært snakk om å bygge en vide-

regående skole på eiendommen – og
hva med å få bygget en svømmehall
samtidig – det trengs!
Bekymringen ved Diakonhjemmet er
også den trange Slemdalsveien og behovet for å slå sammen Steinerud og
Frøen stasjon til en stasjon. Attpåtil
foreligger det massive utbyggingsplaner på Hafslund-tomten i regi av
KLP i samme område. Vi må ikke
stille oss slik at ikoniske bygninger i
nærmiljøet som Hafslund-bygget og
den gamle sokneprest- og generaldirektørboligen til Holmenkollbanen
i Tennisveien 1 på Slemdal bygges
inne i byutviklingens navn, sier en
alltid engasjert Yngvar Husebye.

9. Ved hvilken anledning gjorde
Jesus vann til vin?
10. Hvem skrev romanen
«Juleoratoriet»?
11. Hvem skapte Putti Plutti
Pott-musikalen?
12. Hvor ligger Henrik Backers
vei?
13. Hva het den gamle kolonialbutikken i Frognerseterveien
27?
14. Hvor høyt over havet ligger
Vettakollen?
15. Hvem er Norges foreløpig
siste olympiske mester i hopp?
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Til venstre:
Mausoleet med fresker
innvendig.Til høyre:
Detalj av Vita.
Foto: Kjartan Hauglid

Emanuel Vigeland Museum
I Grimelundsveien 8 på Slemdal ligger Emanuel Vigeland Museum – et kirkelignende og meget
spesielt bygg - som mange selv i vår bydel aldri har besøkt eller har visst at det i det hele tatt
eksisterer.

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
Foto på framsiden av bladet:
Bjørn Tønnesen
Emanuel Vigeland var yngre bror av
Gustav Vigeland som er viden kjent
for Vigelandsparken som de fleste i
vår by kjenner svært godt. Emanuel
var allsidig og en velutdannet
kunstner. Han var produktiv og
gjennom sitt lange kunstneriske
virke laget han fresker, kalkmalerier,
glassmalerier, mosaikkarbeider,
skulpturer, lysekroner og annet
kirkeinventar til i alle fall 30 kirker
i hele Norge. I vårt nærområde kan
hans flotte fresker beskues i Vestre
Gravlunds gamle kapell.
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I 1926 bygget Emanuel Vigeland et
stort atelier som også var tenkt som
et museum over hans egne verker.
Etter noen år bestemte han seg så
for å gjøre om bygget til sitt egne
private mausoleum. Med inspirasjon
fra Italia ville han lage sitt Tomba
Emmanuelle eller Emanuel Vigelands
Mausoleum som bygget også er blitt
kallet. De store ateliervinduene ble
murt igjen og han bestemte seg for
å smykke ut bygget innvendig med
en 800 kvm stor freske som han gav
navnet ”Vita” – det italienske navnet
for livet. Der viser han menneskets
livsløp fra unnfangelsen til døden
med seksualitet og reproduksjon
som hovedtema. Rødhårede kvinner
beskrives som mødre og seksuelle

vesener og mannen som hennes
partner og som kunstner og skapende
individ. Emanuel Vigeland var svært
relgiøs og fresken hans er en hyldest
til den kristne Gud, som skaper av, og
herre over kvinnens og mannens liv.

Museumsopplevelse
Et besøk i Emanuel Vigeland
Museum er på mange måter litt
magisk. Det slippes inn kun en
håndfull mennesker av gangen
gjennom den også ombygde døren
som er veldig lav. Over døren – inne
i mausoleet – står Vigelands urne
som er en uthulet rullestein i fra
Sørlandet. Man må således bøye seg
for ham i en slags andektighet både

på vei inn og ut av rommet. Rommet
er dunkelt med en forsiktig belysning
mot freskene. Noen skulpturer
er der også som man så vidt kan
skimte på en spennende måte. På
grunn av en helt spesiell akustikk i
rommet benyttes mausoleet til intime
konserter.
I de siste årene har området
rundt museet blitt oppgradert
med nye plener og en flott hekk
som omkranser det vakre bygget.
Museumet er åpent kun noen timer
hver søndag og vel verdt et besøk
når man allikevel er ute på den sunne
søndagsturen.

Familien Vigeland
Emanuel Vigelands sønn Per
Vigeland laget glassmaleriene i
Ris kirke så vi kan anta at det har
vært en slags ”link” mellom kirken
og familien Vigeland et stenkast
unna kirken. Dette har i norsk
sammenheng vært en betydelig
kunstnerfamilie og det er naturlig
her å nevne Per Vigelands datter –
Emanuels barnebarn – Tone Vigeland
som i mange år har vært landets best
kjente sølv- og smykkekunstner.
Hun har den dag i dag tilknytning til
museet og bygningene rundt.

Emanuel Vigeland
Født 2.12.1875 i Mandal
Døde 22.12.1948 i Oslo
Utdannet ved Statens
Håndtverks- og Industriskole
i Kristiania samt ved diverse
utenlandsopphold i Frankrike,
Italia , England og Egypt.
Kunstmaler, glassmaler og
billedhugger.

Emanuel Vigeland Museum
Privat stiftelse
Grimelundsveien 8

Åpent: Søndager kl. 12-16
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Slemdal stasjon –
situasjonsrapport
Gamle Slemdal stasjonsbygning står nå ved
Tusenfryd. Det er det flere som ønsker å gjøre
noe med.

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
Bilde: Oslobilder.no

Holmenkollbanen
i våre hjerter

Vi skrev i fjor om den gamle stasjonsbygningen som sto på Slemdal
inntil den ble flyttet i slutten av 1970-årene. Den står pt. litt malplassert
ved Tusenfryd utenfor Oslo.

Bevaringsplan for stasjonsområdene
langs Holmenkollbanen.
Foto på forrige side: Teakvogn på
Majorstuen stasjon på vei til
Frognerseteren.
Fotograf ukjent/Oslo byarkiv

Det er utarbeidet en verneplan for Holmenkollbanen av byantikvaren i 2012. Hva skjer med
fremdriften av denne nå, spør Erik Hoff i sin
kommentar.

Kommentar
Erik Hoff

Planen inneholder konkrete forslag
for hver enkelt stasjon fra Frøen til
Frognerseteren.

Høy verneverdi
”Holmenkollbanen har stor attraksjonsverdi for Oslos befolkning og
besøkende.
Det er en spektakulær banestrekning
som tar den reisende fra byen og ut i
naturen, på fottur, skitur, til akebakken, til skirenn og til tradisjonsrike
restauranter. Holmenkollbanen har
hatt uvurderlig betydning for den
vekten oslofolk legger på Marka når
de skal fortelle om kvalitetene ved
byen sin.”
Slik omtaler Byantikvaren Holmenkollbanen i sin verneplan av 2012.
Bystyret hadde i 2008 gitt Byantikvaren i oppdrag å fremme en snarlig
bevaringsplan for stasjonsområdene
langs banen.
Resultatet var en vurdering av hva
som bør vernes – med det siktemål å
videreføre så mye av Holmekollbanens tradisjonelle uttrykk som mulig.
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Det er de marka-røde stasjonsbygninger, ventepaviljonger, leskur og gjerder som i første rekke setter sitt preg
på banens stasjoner i vår tid.
Opprinnelige bygninger fra åpningen
av banen i 1898 har svært høy verneverdi.
Det gjelder også anlegg knyttet til
banens stasjoner i tiden frem til ca.
1930.

”

Hvis det er problemer
med en helhetlig plan eller med budsjettet kan vi ikke da finne en
løsning for å gå nøkternt
og skrittvis frem inntil
videre?

Senere er ulike leskur og standardskur satt opp på Midtstuen og
flere andre stasjoner. Disse kjenner vi
igjen fra andre buss- og banestrekninger og bør tilbakeføres dit.

Forslag fra folkedypet
Vi er mange som spør:
Hva skjer nå?
Det vil være spennende å høre fra
Ruter og Oslo Sporveier samt Byantikvaren om hvilken fremdrift vi kan
vente oss!

Det kan nå virke som om bygget må bort i fra der det står og seriøse
lokale krefter rundt Slemdal ønsker nå å gå videre med tanken om å
få bygget «hjem», og plassere det i nærheten av der det engang sto –
sentralt på Slemdal. Dette må da nødvendigvis sees i sammenheng med
den pågående prosessen som nå utspiller seg rundt en nokså omfattende områderegulering som legger opp til en stor fortetting og forandring
sentralt på Slemdal.
For interesserte kan denne prosessen følges på Oslo Kommunes hjemmesider under plan, bygg og eiendom.

vi fra folkedypet komme med noen
forslag?
Kan det ikke allerede nå bestemmes
at:

Bevar tradisjonene. Alle nye

leskur skal oppføres så langt mulig
i tradisjonell stil. Fremmedartede
leskur overføres til baner/busser der
de passer inn. All maling av leskur,
gjerder og hus på stasjoner skal skje i
marka-rød farge.

Åpne for frivillig innsats. Der-

som Ruter/Sporveien har problemer
med kapasiteten; La oss åpne for
frivillige innsatsgrupper – for eks.
knyttet til Vel´ene langs banen.

Gulleråsen. Dessuten: Vi må passe
Hvis det er problemer med en helhetlig plan – eller med budsjettet – kan
vi ikke da finne en løsning for å gå
nøkternt og skrittvis frem inntil videre?
Noen mindre – men synlige – tiltak
krever ikke store omkostninger. Kan

godt på ventepaviljongen på Gulleråsen stasjon (nedover´n).
(Strømmen Trævarefabrik, Erik Glosimodt.)
Kan vi integrere gammel eller ny
stasjonsbygning i planene for Slemdal sentrum?

Bilde av Slemdal stasjon, ca 1905. Fotograf ukjent/Oslo byarkiv
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Her er Vinderen skoles musikkorps
(til venstre) som venter på Youngstorget for å være med i toget 17. mai
2019. Til høyre er korpset i gang med
å marsjere på Karl Johan.
Foto: Amanda Roberts

Vinderen skoles musikkkorps 90 år
15. februar i år er det 90 år siden Vinderen skoles musikkorps ble stiftet. Det er derfor god grunn
til å gratulere med dagen og gi vår hyllest til dagens livskraftige korps!

Tekst: Øyvind A. Gaukstad
Jubilanten har en lang og ærerik
historie. Mange fedre og mødre har
gjennom disse 90 årene stått på for
korpsets ve og vel. Barn og unge
har meldt seg inn og fått sin første
musikalske innføring, har opplevd
turer, konserter, loppemarked, 17.mai
og sikkert mange andre minnerike
begivenheter.

Opp- og nedturer
Før 1930 var det gjort forsøk på å
starte et musikkorps ved Vinderen
skole. Allerede få år etter at Vinderen skole ble offisielt åpnet i 1905,
ble det faktisk satt i gang et korps
i 1909. Det forsvant visstnok etter
kort tid. Det var først i 1930 at det
ble fart i planene om et eget korps.
Generalkonsul Ellef Ringnes, som
var en av skolens naboer, satte seg i
spissen for å starte et musikkorps på
Vinderen skole. Han sørget personlig
for at det ble fremskaffet alt det som
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trengtes for å sette i gang. Gamle
instrumenter fra 1909 ble hentet
ned fra skolens loft. I mange år het
korpset Vinderen Guttemusikkorps
for det var slett ikke tale om at jenter
kunne være med. Det var først i 1959
at jentene ble med og da fikk korpset
navnet Vinderen skoles musikkorps. I
perioder har det vært med flere jenter
enn gutter.
Den første musikalske leder var musikkløytnant Ole Hvam som sammen
med skolens representant Halstein
Haug ledet korpset frem til krigen
brøt ut i 1940. Da døde virksomheten gradvis ut. Etter krigen og frem
til i dag har korpset opplevd både
oppturer og nedturer. I begynnelsen
av 1950-årene overtok Per Selberg
som musikalsk leder. Mange husker
ham sikkert som en inspirerende
musikklærer på Ris skole. Omtrent
samtidig med ham var det vaktmester
Ragnvald Nereng ved skolen, som
ble korpsets aldri sviktende støtte. Så
fulgte mange forskjellige musikalske
ledere. Ny interesse ble skapt av de
unge musikkstudentene Kjell Gjære-

voll og Gerhard Dalen i 1970-årene.
En av de store musikalske opplevelsene var nok da korpset spilte i
Universitetets aula i forbindelse med
feiringen av korpsets 50-års dag i
1980. Da var det et meget ambisiøst
musikalsk program som ble fremført, bl.a. verker av Grieg, RimskijKorsakov, Fliflet Bræin og ikke minst
Ole Hvam. Konserten ble avsluttet
med korpsets kjenningsmelodi – Vinderenguttenes marsj, komponert av
Ole Hvam.

Aktive foreldre
I alle år har mødrene stått på for at
korpset skal være en levende og aktiv
del av skolens liv. Allerede første året
i 1930 ble det dannet en mødreforening som særlig arbeidet for å skaffe
korpset uniformer og banner. Uniformen ble nokså lik en norsk nasjonalbunad. Den hadde samme farger
som i dag – hvit skjorte, rødt slips og
bredt rødt belte, mørkeblå bukser og
en mørkeblå lue. I 1937 fikk korpset
eget banner. I 1970-årene kom for
øvrig fedrene mer aktivt med i korp-

sets virksomhet.
Men i dag er det mødrene som er de
drivende krefter. I ledelsen finner
vi to aktive og engasjerte mødre,
Amanda Roberts og Helena KruseJensen, som fortjener honnør for sitt
uegennyttige arbeid. De forteller at
korpset i dag har 64 aktive musikanter med tre dirigenter. Disse dirigerer
på hvert sitt nivå: aspirantkorpset
(barn i første spilleåret), juniorkorpset (for barn som har spilt minst ett
år) og hovedkorpset (for barn som er
eldre og mer øvet). De yngste er ca. 7
år og de eldste er 18 år.
Tidligere ble de fleste musikantene
rekruttert fra Vinderen skole. Men de
senere årene er det kommet barn og
unge fra andre skoler i bydelen, som
Slemdal skole, Svendstuen skole,
Lyse Montessori skole og Den Franske Skolen.

Utenlandsturer
I alle år er det blitt lagt opp til aktiviteter av ulik karakter for å holde
gløden og interessen ved like. Turene
har vært populære. I mange år har

disse gått til utlandet – til Tyskland,
Danmark, England, Frankrike osv.
Amanda Roberts forteller at det er
fint å kunne ta med barna til små
landsbyer – ikke minst av kulturelle
grunner. «De senere årene har vi
dessuten prøvd litt forskjellige former for korpsturer. Vi har leid egne
hus med store hager og/ eller basseng
i Spania, Frankrike og Italia. Vi har
forberedt maten selv ( musikantene
lager også maten). Vi koser oss med
øvelser og opptredener rundt om i det
lokale miljøet.»
Alle turene, seminarene og konsertene som korpset har, koster selvfølgelig en god del. Ikke minst koster
nye instrumenter ganske mye. For å
klare alle utgiftene er derfor de årlige
loppemarkedene en viktig inntektskilde for korpset. Allerede i 1970 ble
det første loppemarkedet arrangert i
den gamle stasjonsbygningen på Vinderen. I dag foregår loppemarkedet
to ganger i året på skolens område.
Hver gang blir det solgt lopper for
flere hundretusen kroner.

Korpsglede

Like før jul hadde korpset en vellykket konsert i Røa kirke. Til våren skal
korpset delta i et distriktsmesterskap
før det i god tid før 17. mai trener på
nye, spennende musikkstykker. Men
det går ikke lenger i gammel Jegermarsj. Korpset spiller ikke som før
tradisjonell korpsmusikk. Dirigenten
skriver og komponerer det han føler
barna vil like og blir utfordret av.
Eller han transkriberer melodier de
har bedt om. Litt glad og fengende
rocka musikk er selvfølgelig noe som
slår an!
I jubileumsåret heter hoveddirigenten
Nils Andreas Grosås Granseth. Ifølge
styreleder «brenner» han for korpset.
Han har hatt ansvaret for den musikalske delen av korpsets virksomhet
de siste årene. Foreldrene til musikantene har uttrykt stor glede over
korpset og er svært tilfredse med at
musikantene har så god kontakt på
tvers av aldersgruppene. Risbladet
ønsker korpset en riktig god feiring
av jubileet!
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Opplæringstilbud til et stort antall
døpte står sentralt i Ris menighet.
Dette er en oversikt (fra 2017)
over tilbudene i Ris til barn og
unge i alderen 0-18 år.

Fra v.: Geir André Nagvik, Mari Elstrøm Kjær, Frank Aage Fjellbekk, Elisabet Yrwing Guthus, Kari Veiteberg, Line
Lindholm, Thea Ryder, Inger B. Thommessen, Arnfinn Eng, Ida K: Dørsjø Kristiansen, Petter Amundsen, Jan-Erik
Heffermehl. Foto: Thomas Berbom

Tallenes tale viser stabil oppslutning om både gudstjenester, dåp
og konfirmasjon i Ris menighet.
(Hentet fra menighetens
årsstatistikk)

Biskop Kari Veiteberg etter visitas i Ris:

- Dere har grunn til å være stolte

- Jeg har opplevd at dere er stolte over det som skjer og det dere gjør i Ris menighet. Det har dere
all grunn til å være.

Tekst: Gunnar Westermoen

Forrige gang det var bispevisitas i
Ris, var i november 2003, ved biskop
Gunnar Stålsett.

ting. Dette ser vi tydelig ved at de aller fleste av konfirmantene i Ris også
er døpt i menigheten.

Det sier biskopen vår, Kari Veiteberg,
som var på visitas til Ris 19.-24. november i fjor. I sitt foredrag etter det
ukelange besøket, oppsummerte hun
sine inntrykk av menigheten.

I visitasberetningen menighetsrådet
laget før biskopens besøk, heter det
blant annet:

Skårer høyest på
levekårsindeks

Les hele foredraget på kirken.no/ris
(under fanen «Om oss»)
- Det var spennende å ta imot henne
og vise frem bredden og mangfoldet
i Ris menighets arbeid. Ved siden av
besøk i mange tiltak i menighetens
regi, besøkte vi menighetens mange
partnere som bydel Vestre Aker,
Skiforeningen, Ris skole og Frivillighetssentralen, sier lederen i menighetsrådet, Andreas Seierstad.
Bispevisitasen har en århundrelang
tradisjon i kirken. Til forskjell fra
andre besøk i menighetene er dette
et institusjonalisert og rettslig ordnet
besøk. Formålet er å støtte, inspirere og veilede ansatte og frivillige i
menigheten.
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En av landets største
- Ris menighet er en av landets
største menigheter. Det er over 14780
medlemmer i Ris menighet, mens det
er over 23000 innbyggere i soknet.
I prosentandel er 63% av innbyggerne medlemmer i Ris menighet.
Dette vil si at Ris menighet ligger
under landsgjennomsnittet på 70%,
men godt over gjennomsnittet i Oslo
bispedømme.
Tallene for dåp og bryllup er høyere i
Ris enn i mange andre deler av Oslo.
Ris menighet har også et av landets
største konfirmantkull. I 2019 ble 206
unge konfirmert i Ris.
Det er lite gjennomtrekk av folk i
soknet. De fleste som flytter inn her
blir boende lenge. Det er lite fraflyt-

I møte med bydelsdirektøren fikk
biskopen vite at bydel Vestre Aker
skårer høyest i landet på levekårsindeksen.
I sitt visitasforedrag kommenterte
Veiteberg om stort fokus på å prestere, ikke minst blant de unge:
- Også her er det mange som spør
seg om de er gode nok. Dersom en
mislykkes, kan fallhøyden være stor.
Bydelen skårer høyt på statistikken
på ungdom som ruser seg, og det
er generelt høyt inntak av alkohol
i befolkningen. Mange er dessuten
bekymret for utvikling av ekstreme
holdninger hos barn og unge, kommenterer biskopen.
SaLTo-koordinatoren i bydelen
(SaLTo = sammen lager vi et trygt
Oslo) orienterte biskopen om samarbeidet og samordningen med politiet

for å forebygge rus, kriminalitet og
ekstreme holdninger blant barn og
unge. Ris menighet er ved diakon/
kapellan en viktig samarbeidspartner
i SaLTo-nettverket.

Travelhetskultur
I menighetsrådets rapport til biskopen
understrekes det at barn og ungdom i
bydelen er svært travle. Svært mange
driver med fritidsaktiviteter. I Vestre
Aker var over 70% av alle barn og
unge med i organisasjoner, klubber,

lag og foreninger. Det er Oslos høyeste andel.
I sin oppsummering understreket
biskopen også behovet for innsats
overfor eldre:
- Jeg er glad for at bydelsdirektøren
åpnet for å invitere menigheten til
et møte om forebyggende tjenester.
I noen prosti i bispedømmet er det
etablert prosjekt der unge møter
eldre. Kanskje er dette noe som også
kunne etableres her? spurte biskop
Veiteberg.

Velsignet med kor
- Dere er velsignet
med mange kor og en
rik musikalsk virksomhet i begge kirkene (Ris og Holmenkollen). Det preger
gudstjenestene, og
det synliggjøres i et
rikt konsertprogram.
Her er muligheter fra

småbarnsalder til voksne amatører og
profesjonelle. Kunst og kultur er – og
har alltid vært - en integrert del av
kirkens uttrykk, sa biskopen.
Hun hadde hørt at noen ungdommer
etterlyste tensing-kor, og utfordret:
- Dere har kor for barn, men hva med
ungdommene? Vil det for eksempel
være grunnlag for å starte et Tensingkor – gjerne med flere menigheter
sammen?

Kraftsenter i nærmiljøet
Ris menighet ønsker å være et fellesskap der de som hører til i menigheten opplever at de blir hørt, at det er
bruk for dem.
Menighetsråd, utvalg og stab vil
utfordre alle som er interessert i hva
som foregår i menigheten til fortsatt
engasjement slik at Ris menighet kan
være et fellesskap der vi vokser som
kristne og mennesker, - et kraftsenter
i nærmiljøet.

Biskop Kari Veiteberg deltok på speiderkveld i Gaustadskogen.
Foto: Line Wermundsen Mork
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V inderen
R ens &
S kjorte
service

Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (9-16)
22 49 19 19

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

Slik kan du bidra på
FASTEAKSJONEN I RIS MENIGHET
søndag 29. mars

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

www.renseri.no

Svar på Ris quiz
1.
Carl Berner
Allmennpraksis og spesialkompetanse
Ragnar A. Gjone – Allmennpraksis
Nina Ullsfoss – Spesialist kjeveortopedi
Mette G. Hillestad – Spesialist periodonti
Nils J. Lysen – Allmennpraksis
Anette Strindberg – Spesialist kjeveortopedi

Tlf. 22 14 18 00
www.slemdal-tann.no
Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

2.
12. juni 1932
3.
Ludvig Nielsen

Gudstjeneste

4.
46 navn

i Ris kirke kl. 15:00

5.
Per Oddvar “Prots”
Hildre

i kirken kl. 16:00

6.
Kvirinius

Informasjonsmøte
Ut og gå med bøsse
ca kl. 17:00-19:00

7.
Davids ætt
8.
950 år!

Velkommen til oss!
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.

Adresse
Slemdalsveien 70 B, 2. etg,
0370 OSLO

9.
I bryllupet I Kanaan

Tlf. 22 70 39 90

10.
Gøran Tunstrøm

Prøv oss!

11.
Artisten Per Asplin

Timebestilling

Vi tilbyr blant annet:
• Røntgen med stor bilder
som gir bedre oversikt
• Utfører implantatprotetikk
• Estetisk tannpleie
• Samarbeid med dyktige
spesialister

12.
På Holmen
13.
Brustad colonial
14.
419 meter over havet

www.vinderentannlegene.no
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15.
Lars Bystøl – 2006

Vi trenger deg - bli med!
Du kan være bøssebærer, voksne og barnefamilier
oppfordres til å ta årets hyggeligste søndagstur. Du får
utdelt id-kort, bøsse og rodekart på informasjonsmøtet i
kirken kl.16. Konfirmantene med foresatte kommer også
til å bidra denne dagen, men vi trenger DEG også da Ris
menighet har mange roder! Alle velkommen på kafé på
menighetshuset etter turen.

Hva går pengene til?
Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte

Bildet er av ansatte fra fjorårets fasteaksjon. Ta med familien
ut med bøsse i år også, og gå en viktig tur!

katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre
menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og
å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går blant
annet til dette arbeidet.

Hvordan gi?
1. Husk å ha kontanter klare denne dagen,gi på døra.
2. VIPPS et valgfritt beløp.
3. Samle i bordbøssen som du får i kirken i fastetiden.

TA VEL I MOT BØSSEBÆRERNE VÅRE
VI SEES 29. MARS I KIRKEN KL. 15
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Konfirmant-kick off!
De som skal konfirmeres i Ris i september i år har vært på første felles samling
før konfirmantforberedelsene setter i gang for fullt.
Arnfinn Eng,
kapellan i Ris
171 konfirmanter var samlet til oppstartshelg i Ris kirke
24.- 26. januar. Vi feiret gudstjeneste, lærte litt om
Bibelen, ble kjent med hverandre og hadde en flott helg

sammen! Og på søndagen var det presentasjonsgudstjeneste, der konfirmantene ble presentert for menigheten.
Vi gleder oss til konfirmanttiden som ligger foran – og
spesielt til leirene på Lia Gård! Ris menighet har Norges
flotteste konfirmanter – ingen tvil om det!

ADVOKAT MORTEN PERSEN
Partner/Advokat MNA
Advokatfirma Morten Persen AS
Telefon: +47 908 33 624
Besøksadresse:
2. Etasje Røa Senter,
Vækerøveien 205, 0751 Oslo
www.nabolagsadvokaten.no

VALKYRIEN TANNKLINIKK
Moderne praksis sentralt på Majorstuen
ønsker nye pasienter velkommen!
Beliggende 5 min.
gange fra T-bane.
Gode parkeringsmuligheter
i parkeringsannlegg
under tannlegeklinikken
eller i gaten utenfor.
Jan Fritsch - allmenntannlege
med spesialkompetanse
i implantatprotetikk
Inger-Anne Christensen Fritsch allmenntannlege

Adresse: Jacob Aallsgate 18 B, 0368 Oslo
Tlf. 22 17 17 66 eller tlf. 22 60 31 51,
mobil: 400 70 266 (for sms)
e-post: tannlegenefritsch@hotmail.com
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Ønsker du å gå inn i

givertjenesten?
Du kan selv bestemme
hyppighet og beløp,
og du har mulighet til å inngå
avtale med faste trekk.
Se mer på

kirken.no/ris
under ”Gaver”

Hva er fastetid?
Jan-Erik Heffermehl,
sokneprest i Ris
Fastetiden er vår forberedelsestid frem mot påsken.
23. februar feirer vi fastelavnssøndag. Selve fastetiden
starter med en stille gudstjeneste og et felleskapsmåltid
onsdagen etter, på Askeonsdag. Da tegner vi et kors av
aske i pannen som tegn på hva Jesus opplevde i denne
tiden. 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 bønnetre, hvor
du kan henge opp en tråd i samme farge som lyset, et
symbol på din bønn og forberedelse til påsken. Fastebøssen som ligger der 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.
I en meningsfull fastetid ønsker vi sammen med hverandre og sammen med Kirkens Nødhjelps verdensvide
nettverk å spenne en bue av håp i kirken!
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Der

kunnskapen

gror

HVA SKJER I RIS?
BABYSANG

mandager kl. 11. For foreldre og babyer: Lek, sang og spise sammen.

RIS KFUK-KFUM-SPEIDERE tirsdager kl. 18. Fra 7-16 år: Utendørsaktiviteter i aldersinndelte grupper.
TIRSDAGSSAMLINGENE tirsdager kl. 19. Temaer og samtale: Åpent for alle og gratis entré.
			
			
			
			
			

Spesielle møter med besøk av eksterne:
10. mars Trossamtale. Arne Inge Vålandsmyr
24. mars Misjon. Kristin og Erik Bøhler
31. mars Samfunnsforedrag. Andreas Seierstad og Jan Høeg
21. april Samfunnsforedrag. Arnfinn Eng

SMÅBARNSTREFF en onsdag i måneden fra kl. 11. Foreldre med småbarn: Aktuelle temaer.
SUPERTORSDAG annenhver torsdag. Middag for alle fra kl. 16:30. og familiekor for alle fra kl. 17:30
TWEENSING (5.-7. klasse) kor hver torsdag fra kl. 18.
UNGDOMSKLUBBEN RISK (13-20 år) hver torsdag kl. 19. Ulike temaer hver uke.
TEENSKLUBBEN SLUSH (10-12 år) fredager kl. 14:30. Spiser, leker, drikker slush!
LØRDAGSKAFÉEN en lørdag i måneden kl. 12. Møtested spesielt for de med psykisk utviklingshemming.
SØNDAGSSKOLE søndager kl. 11 utenom helger med familiegudstjeneste og skolens ferier.

Sorggruppe
Ris/Røa/Voksen
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Ta kontakt med gruppeleder Gro Kvalheim for en uforpliktende samtale.
Epost: grokvalh@online.no

Holmenkollen kapells venneforening:

Vil du være med og bidra til at kapellet på best mulig måte
inngår som en viktig del av Holmenkollen nasjonalanlegg?
Venneforeningen arrangerer medlemsmøter flere ganger i året med konserter og foredrag.
Årlig kontingent kr. 400,-/person, kr. 600,- par, kr. 1500,- bedriftsmedlemmer
Livsvarig medlemskap kr. 10 000,-

Se vår hjemmeside
for åpningstider
og inspirasjon
www.skajem.no
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Risveien 7
0374 Oslo
Tlf. 22 13 96 90

Ta kontakt med Ris menighetskontor på tlf.: 23 62 94 70

Se mer om alt som skjer på kirken.no/ris!
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NABOLAGET

I GLEDE OG SORG

Gjelder for perioden 30.10.2019 - 13.02.2020

Døpte i soknet
Grefsen - Abildsø
Kirkeveien - Smestad
Kalbakken - Holtet
Sandvika - Vollen
Bekkestua
Tlf.:

22 79 77 00

Ønsker du å ha
selskapet ditt hos oss?
Tlf.: 23 62 94 70
Epost: post.ris.oslo@kirken.no
kirken.no/ris

(24 t.)

Jolstad.no

Ris kirke
Magnus Dæhlin Nystrøm
Felix Waldvogel Eikli
Marius August Rørholt Grefslie
Philip Nyquist Tunaal
Liv Leiro Krogsrud
Even Straumann Botn
Lorents Tveter
Sebastian Charles Stiksrud Fatland
Frida Næss Vestengen
Sunniva Sofia Ohlsson-Vatne
Bianca Elmerskog
Madelen Johannessen Løvstad
Peder Hjolberg
Ludvik Martin Hanevold Sandvik

Holmenkollen kapell

GRAVMONUMENTER
TILFØYELSER
RESTAURERING
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
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Thorleif Wilhelm Monsen
Anton Elias Sand
Wessel Grieg Monsen
Astrid Moestue Ore
Emilie Skalmerud Jebsen
Herman Kahrs-Karlsen
Elise Solum Kolmannskog
Nuria Regine Sand
Henrik Hurum
Hedvig Nicoline Furuheim
Ava Langaard
Karl Wardman Wittusen
Fanny Sofie Ekeberg Amble
Mia Sophie Dale
Amanda Christiane Hasven
Emilie Vebner Bjørland
Madeleine Fleischer
Aksel Johan Skippervold
Magnus Hilberg
Julie Augusta Haugsvær Rostock
Martha Seim Realfsen
Fredrik Brinch Langseth

Amanda Kristin Jahr
Theodor Solberg Espset
Erik Rudfoss
Marie Pernille Hovelsrud
Marina Bryntesson
Johannes Nørgaard Brattum
Sonja Kielland
Frida Owren-Lyseggen
Benedict Thoresen Scott
Sigurd Varreng-Trosterud
Vilhelm Evander Flatøy Ingeborgrud
Magnus Berge-Olsen
Mille Louise Winther Felix
Nils Ullerø
Liam Arthur O’leary Solberg
Astrid Dyrnes-Vestby
Ada Cecilie Alme Støa
Gustav Romnes Skoglund
Lyder Haga Nilsen
Magnus Wasa
Marvin Baumann Bartlett
Tobias Bech Abusdal
Sienna Sandvik Elboth
Magnus Ramnæs Tronstad

Viede i soknet
Ris kirke
Ingvild Larsen og Hartløv Nerdal

Holmenkollen kapell
Ida Karoline Løvik og
Sondre Rydtun Haug
Nina Tveter og Iver Andreas
Hvidsten Heggen
Karen Benedicte Geelmuyden og
Joachim Hanche-Olsen

Helle Kristine Tveit og
Harald Bakken
Kristiane Rønningen og
Kristian Pande Horn

Døde i soknet
Anne Juelsrud
Margareta Finne-Grønn
Fanny Elisif Platou
Bjørn Sigvard Killingmo
Solveig Tvedt
Svein Huser
Else Grieg Shetelig
Jan Sørensen
Jon Finn Søhr
Trygve Klingenberg
Aase Gløersen
Gulborg Susanne Kolderup
Lars Christian Sandberg
Karin Schioldborg
Gard Åge Findahl
Arne Lodvar Langeland
Jørgen Billung
Kåre Odd Linde
Anders Ringnes
Lars Petter Lystad
Ragnar Bjerke
Christen Henrik Aass
Ellen Margrethe Lindbæk
Finn Andreas Christensen
Ragnhild Jensine Løken
Thyra Maroni
Gregers Husebye Koch
Haakon Sanne Erichsen
Sivi Lysholm Grüner Brakstad
Asbjørn Sverre Mjelva

Anna Maria Volent og
Emil Johansen Bersaas
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Prestene:
Sokneprest
Jan-Erik Heffermehl
23 62 94 73
jh265@kirken.no
Kapellan
Arnfinn Eng
23 62 94 74
ae224@kirken.no

Ris kirke

Holmenkollen kapell

23. februar kl. 11
Høymesse

23. februar kl. 11
Kollenmesse

26. februar kl. 18
Askeonsdagsmesse

1. mars kl. 11
Dåpsgudstjeneste

1. mars kl. 11
Pilegrimsmesse

8. mars kl. 10.30
Sportsgudstjeneste

Foto fra Smedstad Gjenbruksstasjon der du kan levere inn ting som
andre kan ha nytte av.

8. mars kl. 11
Tårnagentgudstjeneste

15. mars kl. 11
Dåpsgudstjeneste konfirmanter

Grønt hjørne:

15. mars kl. 11
Høymesse

22. mars kl. 11
Sportsgudstjeneste

22. mars kl. 11
Festivalgudstjeneste
Maria budskapsdag

29. mars kl. 11
Dåpsgudstjeneste

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472
cf592@kirken.no
Menighetssekretær:
Ida K. Dørsjø Kristiansen
23 62 94 70
ik346@kirken.no
Diakon: (permisjon)
Kari Winger Oftebro
23 62 94 77
ko233@kirken.no
Kantor Ris:
Terje Baugerød
951 10 962
tb529@kirken.no
Organist Holmenkollen:
Petter Amundsen
928 89 790
petter@amundsen.gs
Vaktmester:
Tore Bø
930 79 411
tb753@kirken.no
Trosopplærer:
Thea Ryder
rt526@kirken.no
Styrer
i Rishaven barnehage:
Hanne Mari Halvorsen
905 04 873
post@rishaven.no

Ris menighet

Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70
Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Spørsmål om dåp/bryllup:
23 62 90 09 (8-15.30)
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GUDSTJENESTE!

Et enklere liv
Av Margrete Nagell-Erichsen
I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling. En utvikling som gjør at vi tar vare på jorden og alt liv som finnes her.
Vi kan alle gjøre en innsats som vil hjelpe oss og fremtidige
generasjoner. Noen saker vi kan ha fokus på er:

29. mars kl. 15
Fasteaksjonsgudstjeneste
5. april kl. 11
Palmesøndag

Kjøp mindre: Ved å lage en handleliste kan du begrense dine
innkjøp. Dermed minskes svinnet.

10. april kl. 11
Langfredagsgudstjeneste

Gjenbruk: Tenk deg om før du kjøper noe nytt. Bruk heller
det du har fra før.

12. april kl. 11
1. Påskedag

Lån ut/gi bort: Lån ut, eller gi bort saker som du ikke trenger
og som andre kan ha bruk for.

13. april kl. 11, 2. påskedag
Konsertgudstjeneste

Eie mindre: Gå gjennom det du har av ting og kvitt deg med
det du ikke trenger. Det kan gi en følelse av lettelse og du får
plass til de tingene du virkelig trenger.

19. april kl. 11
Høymesse

Reis sjeldnere: Du trenger ikke å dra langt for å få en god
opplevelse. Velg et transportmiddel som er miljøvennlig.
Mindre bilkjøring: Ta sykkel, t-bane og bena fatt når du kan.
Det kan gi økt luftkvalitet og bedre miljø.
Ombrukstorsdag: På Smestad gjenbruksstasjon kan du finne
flotte brukte ting hver torsdag 18:00-19:30. Du kan ta med deg
ting som er levert inn på stasjonen gratis. Istedenfor å kjøpe
nytt sparer du med dette miljøet.

26. april kl. 11
Lys våken 2, pilegrimsmesse
3. mai kl. 11
Høymesse
10. mai kl. 11
Høymesse
17. mai
Ikke gudstjeneste

Giro til

frivillig abonnement

Bidrag fra leserne gjør det mulig å
levere Risbladet fire ganger i året. Så
tusen takk for at du vil bruke giroen
midt i bladet!

Tradisjonelle møter
Menighetens årsmøte
Ris menighet har årsmøte i Ris menighetshus tirsdag 31. mars kl. 18:00.
Årsmelding og regnskap vil bli lagt
frem, og vi ser på året 2019 og trekker de store linjene frem gjennom
2020. Velkommen!

9. april kl 18
Skjærtorsdagsgudstjeneste
19. april kl. 11
Dåpsgudstjeneste

Taternes
minnemarkering

26. april kl. 11
Kollenmesse
3. mai kl. 11
Kollenmesse
10. mai kl. 11
Dåpsgudstjeneste
17. mai
Ikke gudstjeneste

MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTEN

VELKOMMEN TIL

Kapellan
Line Lindholm
930 80 890
ll992@kirken.no

Alle er velkommen til den tradisjonelle minnemarkeringen 7. mai kl.
15:00 ved ”Skammens sten” på Ris
urnelund, og ikke minst i Ris menighetshus etterpå.

Fellesgudstjenester
I år faller 17. mai på en søndag, og
det er lagt opp til felles gudstjeneste
i Sørkedalen kirke denne søndagen.
Det vil også bli felles friluftsgudstjeneste i Maridalen på andre pinsedag slik som før.
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ANNONSE

VELKOMMEN TIL BARNESKIRENNET

Cox Oslo  cox.no

HOLMENDAMMEN LØRDAG 29. FEBRUAR

Barneskirennet er for alle barn fra 010 år.
Dette blir en festdag med musikk, hoppbakke,
vaffelbod, god stemning og selvfølgelig
medalje og til alle deltagere.
Vi regner med stor publikumsstøtte fra
foreldre, besteforeldre som vil se morgen
dagens skihelter.
Frivillig påmeldingsavgift:
100,- pr. deltager og
150,- for en søskenflokk.
Vi tar gjerne imot støtte
på Vipps nr. 92348

Tidsplan for dagen:
Påmelding: 10:30 til kl 11:30
0-4 år (2019-2015)
Start fra klokken 10:30
5-7 år (2014-2012)
Start fra klokken 11:30
8-10 år (2011-2009)
Start fra ca klokken 12:00

Vil du bli med og gjør
en innsats for nærmiljøet?

Bli medlem i
Lions Slemdal
Kontakt:
Olav Bruusgaard,
olav@bruusgaard.net
Tlf.: 922 600 44

Vi arrangerer flere lokale aktiviteter bl.a:

Våraksjonen med
24 av kalk og
utkjøring
gjødsel

Mitt valg, holdnings
skapende arbeid
blandt unge

St. Hansaften,
familiefest på
Holmendammen

Julekonsert
med sølvguttene

Lions Club Slemdal
Etablert 1961

