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Folk vi 
setter pris på

Møt to sprekinger som 
beveger og berører folk
Randi og Jan Høeg er kjent av mange på Ris. Ikke bare fordi de 
har hatt jobber som  har berørt mange mennesker, men like mye 
fordi de liker å være sammen med folk - fortsatt!      Side 6-7

A Dieu Stig
Stig Utnem slutter som 
sokneprest i Ris menighet.
Dessverre, vil nok mange si. 
 
- Det har vært ni gode år. Jeg 
har møtt svært mange interes-
sante mennesker med stor evne til 
engasjement, sier den avtroppende 
soknepresten. 

Søndag 15. juni holder han sin 
siste gudstjeneste i Ris kirke. Da 
har du sjansen til å få sagt ham en 
takk for hans store engasjement - 
både lokalt på Ris og på et større, 
mer internasjonalt plan.

Les Erik Hoffs avskjeds-
intervju med en avholdt 
sokneprest.
Side 4-5

Hvor g jør du din største 
investering akkurat nå?

 NR 2/2014 - 78. ÅRGANG

Villsvinet på Slemdal 
med tvillingbror i Firenze

Underveis på en Italia-
ferie fikk Gunnar 
Westermoen øye på en 
villsvinskulptur som 
lignet veldig på vill-
svinet utenfor Slemdal 
skole. Og dermed ble 
det opprulling av en 
historie som blant annet 
handler om en guttunge 
som i sin tid gikk på 
Slemdal skole, og som se-
nere omkom på Titanic. 
Les mer på side 8

Godt tips på side 11 og på midtsidene
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Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

Åpne kirker

  på
Vinderentorget
5555

I april var det en enkel høytidelighet 
i Ris kirkes sidekapell (egen inngang 
på siden av kirken som vender mot 
Slemdal) for å markere gjenåpningen.  
Sidekapellet har i de senere årene vært 
veldig slitent, og nå er det renovert og 
satt i stand! Rommet er blitt en liten 
perle! Ris menighet vil holde det åpent 
i arbeidstiden og holde månedlige for-
middagsmesser. Mange har også noen 
av sine kjære på kirkegården, og det 
kan være godt  å kunne gå innom Side-
kapellet for å samle tankene etterpå.

For Ris menighetsråd er det stort ønske 
å holde kirkene våre åpne for befolk-
ningen. Mange skal nå i sommer på 
feriereiser utenlands og vil møte åpne 
kirker. Der kan en komme inn og sette 
seg ned, ha en stille stund, tenne et lys 
og oppleve kirkekunsten. Slik vil vi 
gjerne ha det her også!

Holmenkollen kapell hadde i fjor som-
meråpent på dagtid fra midten av juni 
til august. Rundt 3000 mennesker be-
søkte kapellet. Mange var turister som 
kom vandrende fra ski-anlegget. Hils-
nene i gjesteboka vitner om at mange 
utlendinger var mektig imponert; De 
hadde ikke sett liknende kirkebygg
i tre og stavkonstruksjon. 

Også i år har Ris menighet mottatt en 
gave som gjør at vi får holdt sommer-
åpent, og vi oppfordrer også menighet-
ens medlemmer til å benytte sjansen til 
å besøke det åpne kapellet.

I Holmenkollen kapell er det også i 
sommer høysesong for vigsler. Kapel-

let er det mest populære stedet å gifte 
seg av Oslo-kirkene. Kapellets flotte 
beliggenhet og intime atmosfære gir en 
ramme rundt vigselen som er unik. 

Ris kirke med sitt praktfulle kirkerom 
og orgel gir også muligheter til store 
bryllupsopplevelser. Fra kirken er veien 
kort over til den nylig rehabiliterte Stor-
stuen, som nå fylles opp mer og mer av 
bryllupsfester og private festligheter og 
arrangementer i helgene.

Men svært mange velger i vår tid ikke 
å gifte seg – de blir samboere. En årsak 
til det kan være at mange ønsker noe en-
klere, mer uhøytidelig – og kanskje ikke 
så kostbart som «full bryllupspakke» 
kan være. Her kommer Sidekapellet inn 
som et nytt alternativt tilbud: Her kan det 
foretas vigsler i et enklere format. Det 
er plass til ca 20 personer, og brudeparet 
kan samles med sine nærmeste. 

Prestene i Ris vil gjerne bidra til å lage 
vigselen i Sidekapellet til en personlig 
høytidelighet og en minnerik dag. Kan-
skje noen gamle eller nye samboere er 
modne for et slikt steg? I såfall - velkom-
men til Sidekapellet, til Ris kirke eller til 
Holmenkollen kapell !

Fint å kunne gå inn i
en åpen kirke
Vi reiser. Vi leter. Vi ser. Og vi opplever.
Risbladet har stilt det samme spørsmålet til fem mennesker  
i vårt nærmiljø: Hva betyr det for deg å finne en åpen kirke?

Nida Taraldsen, Haakon den godes vei:
- Jeg går ofte inn i en kirke, om det er i min katolske kirke her 
i Oslo, eller hjemme på Filippinene Jeg gjør det for å be, eller 
for å bidra med noe. Når jeg besøker kirken min hjemme der 
jeg kommer fra, pleier jeg å ha med gaver: lys og blomster. En 
gang hadde jeg med en vifte og noen penger til nye fliser på 
golvet. Men aller mest går jeg inn i en kirke fordi jeg synes det 
er godt å være der.

Lotta Ugland, Risbakken:
- Det hender at jeg stikker innom en åpen kirke når jeg er i 
utlandet på ferie. Ikke fordi jeg er spesielt troende, men jeg 
er nysgjerrig på selve kunsten og utførelsen av byggverkene, 
særlig i Roma. Men gjerne også hjemme i Stockholm, der jeg 
opprinnelig kommer fra. Ris er også en fin kirke å komme  
inn i, syns jeg. 

Wilhelm Hartvig, Måltrostveien:
- Jeg er i kirken julaften og ved større høytider, men egentlig 
føler jeg ikke noe behov for å være der - iallfall ikke ennå. 
Som russ og ungdom er ikke fokus akkurat på kirke eller tro 
nå; Men kanskje kommer det? Ikke er jeg spesielt kunstinte-
ressert heller. Men når du spør, så skulle jeg kanskje ønske at 
jeg var litt mer nysgjerrig på hva som skjer etter dette livet. 
For mange handler jo kirken og troen om selve meningen med 
livet. Jeg ønsker noen ganger at der var ”noe mer” etter dette.

Av Magnhild Landrø

Kom og hør som de synger!
Ris kirke har pr i dag to kor for de yngste: Barnegospel (3-6) og Tween-
sing (8-13). Snart blir det tre!

Barnegospel
deltar på familieguds-
tjenesten 31. august, og på 
familiegudstjenesten 12. 
oktober (oppmøte for koret 
kl 10 begge ganger).

Tweensing
deltar på familiegudstje-
nesten 12. oktober, og på 
Lys Våken-helga 29.-30. 
november.

Mer om korene på side 19.

Atle Øren, Holmenkollveien:
- Når jeg går inn i en kirke - om det er i Barcelona eller Paris, 
så fylles jeg av stemningen og imponeres over bygningens 
egenart, storheten og det spesielle. Jeg får gjerne en opplevelse 
av ro og kontemplasjon. Men kapellet i Holmenkollen er vår 
katedral. Her er det vi døper våre barn, giftes og begraves. Det 
er her vi hører til, og hører hjemme.

Anne Grete Ingebretsen Husan, Slemdalsvingen:
- Når jeg er utenlands, liker jeg å gå inn i  kirker. Jeg setter 
meg  ned og beundrer og tenker.  Det er så mye vakkert å se 
på. Ofte tenner jeg lys og ber for mine kjære. Jeg har også 
vært i domkirken her i byen flere ganger. Den er jo åpen også 
på hverdager. Det er deilig å søke roen midt i travelheten. For 
et par dager siden var jeg i Ris sidekapell. Fantastisk at den er 
åpen igjen nå.

* Du - en barnekorleder?
Ris menighet satser stort på barnekor-virksomheten. Ta kontakt om du er en habil barnekorleder: 
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no. 23 62 94 78.
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A Dieu Stig - Farvel Ris

Turmannen og naturelskeren Stig har gått 
i Vassfaret, på Finnskogen og i Nordmar-
ka med Risbladets utsendte medarbeider. 
Vi har sett gløden i hans øyne underveis 
på stien og ved grua. Han er like mye  
hjemme under den høye himmel som 
under kirkens tak.

Stig er presten som tok Marka med i 
kirkebønnen i Holmenkollen kapell:

”Evige Gud, du som har gitt liv til alt 
som lever. Vi vet at skaperverket eier 
sin egen rikdom. Gi oss å forvalte det til 
beste for kommende generasjoner.
Vi ber for Nordmarka som er vårt felles 
ansvar og glede. Gi oss å ferdes på dens 
stier og løyper med ydmykhet og takk-
nemlighet”.

Fra Tøyen til Slemdal

- I åtte år var du leder for Kirkens By-
misjons senter i Tøyenkirken. Ble det et 
stort sprang derfra og til Ris? 

- Både ja og nei. Utvendig sett kan det 
virke som to ulike verdener. I stedet for 
noen hundre sjeler skulle jeg nå over til 
Oslos største menighet med 20 000 men-
nesker. Men ved nærmere kjennskap og 
samliv ser jeg jo at det er samme verden.

Mennesker er mennesker - med de sam-
me lengsler og drømmer, og de samme 
ønsker om å være et godt menneske,  
enten man bor på Tøyen eller Slemdal.  
Men betingelsene rundt oss er svært 
ulike. Hvor de beste forutsetningene fin-
nes, er et tankevekkende spørsmål.

- Hadde du ingen betenkeligheter angå-
ende denne typiske vestkantmenighet?

- Når sant skal sies, fikk jeg noen vel-
mente advarsler. Heldigvis valgte jeg 
ikke å høre på dem. Fra første dag er jeg 
blitt møtt med masse varme! Naturligvis 
har jeg  virket innen en kultur med mye 
borgerlighet, formaliteter og dannelse.  
Her er stort mangfold med ulike typer 
kristendomsforståelse. En stor gruppe har 
Nordmarka som sin største katedral og 
søker sin Gud der – åpent og ekte.

- Men du har altså merket fordommer 
overfor Ris fra andre deler av byen?

- Fordommer eller forutinntatte menin-
ger. Jeg spør meg selv: Hvor kommer de 
fra? Jeg tenker at her er det mange som 
har forsømt seg de siste 20 årene. Verken  
politikere, organisasjoner eller kirke har 
gjort mye for å motvirke fremveksten 
av de sosiale og økonomiske ulikhetene 
som i dag eksisterer mellom vest og øst i 
Oslo. Å stimulere til at menigheter i Ves-
tre Aker prosti møtes med - og blir kjent 
med - menigheter i Groruddalen, må da 
være en flott oppgave for en biskop!

Mange typer nød

- Er prestens oppgaver i Ris de samme 
som i menigheter flest?

- Å ja, det vil jeg absolutt tro. Prestens 
oppgave er å lede gudstjenester, forkynne 
Guds ord og forrette ved kirkelige hand-
linger i glede og sorg. Men gjennomfø-
ringen av oppgaven vil jo måtte ta farge 
av de lokale forhold.

Nød kan gi seg et annet uttrykk i Ris 
enn på Furuset. Å forsøke å være en 
nærværende og trygg prest inn i alt det 
som kjennetegner en menighets liv, er en 
vanskelig utfordring, men i grunnen den 
samme - uansett geografi.

Risbladet beveger seg over til et annet 
tema og spør:

- Er Norge og Ris i ferd med å avkristnes?

- Det er et stort og meget krevende spørs-
mål å skulle svare på. Fra visse syns-

vinkler kan det se slik ut. Rikdommen 
brer seg. Godene kommer lett. Lykke 
blir oppfyllelse av ytre behov. Dette er 
urovekkende og fører til likegyldighet 
overfor livets mening og overfor med-
menneskene.

- På hvilken måte da?

- Vi får mer individualisme; Vi tenker 
mest på oss selv og vår egen lille familie.
Medmennesket teller ikke så meget. Of-
fertanken svekkes. Forsakelse er nesten 
blitt et skjellsord.

Alt dette avler likegyldighet, dessverre.
Fra en annen synsvinkel ser vi at kristen 
tro, tanke og verdisett lever i folket, 
selv om færre barn døpes enn for ti år 
siden. Så må vi huske at et flertall av 
innvandrerne i Norge i dag er kristne. De  
kommer fra kristne kirker i andre land og 
er med og bærer kristendommen videre  
hos oss.

- Tenker folk grundig gjennom sine liv?  
Har de noe trygt å sette i stedet når de
”avkristnes”?

- Det er sjelden å møte mennesker som 
bevisst velger noe annet som erstatning 
for barnetroen. De glir bare ut av det.  
Noen dyp eksistensialistisk tenkning har 
jeg sett lite til.

- Hva med Ris menighet ?

- Vel, her er det visse optimistiske trekk.
Det kommer flere i kirken enn det gjorde 
for fem år siden. Når det gjelder kon-
firmasjon, er tallene stabile. Men det er 
altså færre som døpes, og det er ikke like 
mange som kan de ti bud som for 20 år 
siden.
                                                                
- Kan presten hjelpe en søkende person 
til å finne frem til troen ?

- Det er prestens oppgave å forsøke å 
være en medvandrer for den som søker 
etter å tro. Det jeg sier kan være viktig, 
men det jeg gjør og er betyr kanskje 
enda mer. I alle fall er jeg kun et redskap 
for Guds hellige ånd. Det er Ånden som 
viser vei for den som søker, og som er 
den egentlige veiviser og medvandrer. 
Jeg kjenner en stor og stille glede hver 

gang jeg ser et nytt menneske komme 
frem til nattverdbordet.

Forsoning - på Ris som i Afrika

Risbladet er interessert i den lokale prestens 
virke også på den internasjonale arena.

- Du har hatt oppgaver på Balkan, i Sri 
Lanka og Midt-Østen. Du har vært aktiv 
i internasjonale kirkelige organisasjo-
ner. Forsoning - er det nøkkelen i alt 
freds- og konfliktarbeid?

- Jo, forsoning er målet når konflik-
ter mellom nasjoner og folkegrupper 
bilegges. Men det finnes ingen snarvei 
til forsoning. Sannheten om det som er 
skjedd må på bordet og erkjennes av alle 
parter. Noen ganger følger det bønn om 
tilgivelse med – som i Sør-Afrika. Andre 
ganger dreier det seg om oppreisning 
til ofre i form av støtte til å bygge en 
trygg fremtid – som i det norske jødebo-
oppgjøret.

Som prest har jeg sett hvordan forsoning 
er et nøkkelord for å leve videre etter fa-

Tekst: Erik Hoff   Foto: Bjørn Tønnessen

- Det var først da jeg kom til Ris at jeg virke-
lig lærte å fyre i peis og på bål. Ingen varme 
er som en skikkelig stokkild, sier Stig Utnem,
den vel avholdte soknepresten som nå takker 
for seg i Ris menighet.Stig Utnem har satt spor etter seg - også blant folket på denne 

kanten av byen, såvel som ute i den store verden. I ni år har han 
vært her - som trøster, oppmuntrer, forkynner, medvandrer, jogger, 
bålbrenner og en dedikert prest - for folket på Ris. Nå drar han.

miliekonflikter, tap eller relasjonsbrudd.  
Men heller ikke her finnes det noen 
lettvint vei. Forsoning er vår felles store 
livsoppgave.

- Nå skal du ta farvel med Ris. Hvordan 
har du opplevd disse årene i vår bydel ?

- Det har vært ni gode år. Jeg har møtt 
svært mange interessante mennesker med 
stor evne til engasjement. Både omkring 
Ris kirke og Holmenkollen kapell har 
det vært flotte grupper av mennesker 
som har bidratt så vel i kirkens liv som i 
arbeidet med alt det praktiske som krever 
ressurser og energi.

Jeg er spesielt glad for det frivillige en-
gasjementet  i vårt sokn. Denne innsatsen 
kan ikke vurderes høyt nok.

Det har vært godt å være prest i Ris. Vi 
prester føler en varm tilhørighet med 
menighetens medlemmer. Og slik har det 
vært for meg også i denne menigheten.
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RAMME
ALVOR
SLEMDAL KUNST
& RAMMESENTER

Frognerseterveien 27  v/ Slemdal Senter
                   22 49 20 89

Om du vil annonsere 
i Risbladet, kommer din annonse 

til 10 000 postkasser 
i nærmiljøet

Ring: 91 12 12 16
www.jolstad.no

80% av dem som får Risbladet, leser det: 
En unik mulighet til å nå alle i nærmiljøet 
med din annonse. Kontakt annonse-
ansvarlig Gunnar Husan i dag: 91121216, 
så kommer din annonse med i Risbladet 
nr 3/2014.

Lønnsomt å annonsere i Risbladet

        Ragnar A. Gjone – Allmennpraksis
        Nina Ullsfoss – Spesialist kjeveortopedi
        Ragnhild S. Langvik – Allmennpraksis
        Mette G. Hillestad – Spesialist periodonti
        Turid Støle - Spesialist kjeveortopedi
        Kima Karimiha – Allmennpraksis

Allmennpraksis og spesialkompetanse

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

Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

8SKAJEM’S
H A G E S E N T E R
Ris Hovedgård, rett ved Ris T-banestasjon

Ditt hagesenter
 i Oslo Vest!

ma-fre: 9-17
lørdag: 10-16

søndag: 12-16

22 13 96 90

Folk vi 
setter pris påBomveien på tirsdag, 

dansegolvet på fredag, 
kirketrappa på søndag
«Alle» kjenner Randi og Jan Høeg. Og det er kanskje ikke så 
rart, for disse to har oppdratt, inspirert, ledet og hjulpet en 
hel generasjon med Ris/Vinderen-folk som i takknemlighet 
ser tilbake på alt som Randi og Jan har betydd for dem.

Tekst: Øyvind Gaukstad   Foto: Bjørn Tønnessen

De traff hverandre i Nordmarkskapellet 
5. september 1954 på Randis 20-årsdag 
– altså for 60 år siden! Jan var 23 år og 
«husfar» i kapellet; Han hadde tatt artium 
på KG og var ivrig med i idrettsklub-
ben KFUM-kameratene. Å være med i 
Norges kristelige student- og skolelag 
var helt naturlig for ham. Bærumsjenta 
Randi var også med i skolelaget. Hennes 
åpne og blide åsyn og klare blikk gjorde 
at Jan smeltet fullstendig!

Folkedans
Randi og Jan ble et par. Og det er de 
fremdeles - spreke og kvikke. I over 30 
år har de ledet en liten folkedansgruppe 
med navnet De byksende desperados!! 

- Vi må bevege oss det vi klarer, for da 
holder vi oss i form, sier Randi. Fysio-
terapeuten ser også på dansen som god 
egenterapi, for kropp som for sjel. 

Randi og Jan Høeg er 
begge kjent for sitt 
engasjement i Vinderen 
bydel, gjennom ulike 
former for terapeutisk 
virksomhet, samtale-
grupper og delaktighet 
i gudstjenester. Mange på Ris husker 
dem som ledere i kirkens arbeid blant 
barn og unge. Nå har engasjementet na-
turlig nok dreid mer mot omsorg for - og 
samvær med - eldre. 

Stort kontaktnett
Jan studerte filologi på Universitetet 
i Oslo, med historie som hovedfag. 
Randi studerte fysioterapi på Ortope-
disk Institutt. Hun innredet tidlig et eget 
behandlingsrom hjemme. Etter hvert 
ble det også fysioterapi i pasientenes 
hjem. Dette førte til at hun fikk et stort 
kontaktnett. Jan var i mange år rektor på 
henholdsvis Ris og Persbråten videregå-
ende skoler. Gjennom alle disse årene 
fikk han god kontakt med yngre mennes-
ker fra distriktet.

Helt siden 1965 har de bodd i Jans barn-
domshjem fra 1914. De fire barna som 
vokste opp her, bor fortsatt i nærheten, så 
de elleve barnebarna er aldri langt unna.

Historielaget
Mange kjenner Jan fra Holmenkollen 
Rotary. Sammen med to venner fra denne 
klubben har han ansvaret for en samta-
legruppe på Vinderen Seniorsenter. Som 
den erfarne pedagog han er, er han klar 
over hva det betyr at alle deltar aktivt. 
Jan var også en av stifterne av Vinderen 
Historielag. Flere av artiklene i histo-
rielagets medlemsblad er fra Jans hånd. 
Særlig er han opptatt av krigsårene i vår 
bydel.

60+ gruppen
- På tirsdager er dere observert i Bom-
veien?

for dem som strevde med å henge med. 
Randi synes hun har en usedvanlig snill 
og hjelpsom mann.

To ulike
Mange opplever Jan og Randi som et 
tospann som utfyller hverandre godt. 

- Randi er nok den utadvendte av oss, 
sier Jan. - Hun er meget sosialt anlagt, 
snakker lett med mennesker hun møter, 
er blid og genuint interessert og glad i 
medmennesker. 

Jan synes det er morsomt når han får an-
ledning til å formidle det han kan og det 
han tror på, enten det er til få eller mange 
mennesker. Han er også svært praktisk 
anlagt, noe som er tydelig i mange sam-

menhenger. På møter han deltar i, tar han 
villig et tak, rydder og vasker opp. 

- Og så liker han å stelle i hagen, sier 
Randi. – Og vi er begge enige om at vi 
gjerne vil ha et gjestfritt hjem. Barne-
barna stikker ofte innom, og vi prøver 
å gi dem inspirasjon til selv å leve etter 
mottoet: ” Den største glede du kan ha, 
det er å gjøre andre gla’!”

Omsorg for små og store
De snakker ivrig om det de har gjort i 
livet og utfyller hverandre på en vennlig 
og av og til humoristisk måte. 

Fra midten av 1960-årene og en 20 års 
tid fremover arbeidet de i søndagsskolen 
i Ris med mange barn og medarbeidere. 
Randi hadde særlig ansvar for de minste, 
Jan de større barna. Randi hadde stor 
glede av samarbeid med presten om 
familiegudstjenestene. I mange år hadde 
hun også barnegrupper hjemme. Hun 
hadde god kontakt med barnefamilier 
i menigheten og snakket gjerne med 
dem om troen på Jesus. Senere tok de 
mer del i samtalegrupper og kirkelige 
handlinger, Randi som kirkevert og Jan 

som medliturg. Jan fikk også brukt sin 
formidlerglede fra prekestolen i Ris og i 
kapellene i Nordmarka, Holmenkollen og 
Haslumseter. 

- Dere er begge opptatt av innholdet i 
troen deres?

- Det er vi. Og derfor liker vi å være 
med på disse tirsdagskveldene i menig-
hetshuset hvor mange samles til samtale 
om søndagens bibeltekst. Vi har også 
stor interesse for misjonsarbeidet. Slike 
fellesskap med andre medvandrere mot 
samme mål har betydd svært meget for 
oss. Her har vi fått mange gode venner 
opp gjennom årene. 

Jesus-nærvær
Både Jan og Randi snakker åpent om sitt 
forhold til Jesus og Gud. Kristendommen 
har vært plattformen i deres liv. Jan sier 
følgende om sitt kirkelige engasjement: 

- Jeg har vært innstilt på å delta i mange 
oppgaver i kirken. Jeg jobber stadig med 
de vanskelige spørsmålene som er knyt-
tet til troen. Og i den forbindelse kommer 
jeg ikke utenom Jesus og hans budskap. 

Jeg  ønsker å leve i hans kraftfelt. Det er 
meningsfylt å være i Jesu nærvær – jeg 
er nysgjerrig på ham.

Jans aktiviteter på det kirkelige området 
har derfor i høy grad vært en følge av 
hans Jesus-engasjement. Symbolikken i 
kirkehuset synes han er rikholdig og vak-
ker. Han har holdt foredrag og skrevet 
artikler om emnet både i Risbladet og i 
Ris Kirkes Jubileumsskrift fra 2007. 

- Og hva betyr den kristne troen for deg, 
Randi?

- For meg er det stort at jeg hele livet 
har fått være glad i Jesus. Det er en 
gave! Det han sier om seg selv - at han 
er Veien, Sannheten og Livet, tror jeg er 
sant, for det erfarer jeg. Jeg opplever det 
som et privilegium å kunne fortelle om 
Jesus til mennesker jeg møter. Tilliten til 
at Jesus hører bønner, gjør at jeg kan be 
om alt og for alt, be med og for andre, 
og for vanskelige livssituasjoner. Det er 
også mye å takke for: Ikke minst Guds 
tilgivelse, omsorg og kjærlighet! Det gir 
meg styrke og glede i dagliglivet.

- Ja, vi er med i bydelens 60+  
gruppe, som hver tirsdag går  
Bomveien fra Heftyebautaen,  
forteller Randi. - Jan går oftest  
bakerst i gruppen og passer på  
at alle er med. Slik var han også          
som lærer: Han hadde et særskilt
øye for de svakere elevene og

Randi Høeg
straks 80

Vi må
bevege oss
det vi kan 
klare
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Villsvinet utenfor Slemdal skole 
har en mer berømt tvillingbror i Firenze
På en Italia-ferie for noen år siden oppdaget en Ris-beboer at villsvinet utenfor Slemdal skole har 
en tvilling i Firenze! Og hvorfor en kopi av Johan Fahlstrøms bronsefigur i sin tid ble gitt til Slem-
dal skole, er en historie som faktisk tilhører dramatikken rundt Titanics forlis i 1912. 

Da Ris-beboeren Gunnar Westermoen 
var på ferie i Italia, gjenkjente han plut-
selig en bronseskulptur som var prikk lik 
villsvinet som står utenfor Slemdal skole, 
med snuten vendt mot Stasjonsveien. 

- Det må være samme opphavsmannen 
til disse to skulpturene, Gunnar?

- Ja, og ifølge Wikipedia er det Johan 
Fahlstrøm som har laget ”Villsvinet fra 
Firenze”. Den noe originale bronsesta-
tuen står i det berømte Uffizi-galleriet i 
Firenze, mens en kopi av villsvinet står 
utendørs, på Mercato Nuovo - ”stråmar-
kedet”, i samme by. Ifølge tradisjonen 
skal man stryke Porcellino over snuten 
- noe som tilsier at den tilreisende vil 
vende tilbake til dette stedet!

Sønn gikk på Slemdal skole
Fahlstrøms eneste sønn ble i 1912 sendt 
med båt til Amerika for å skolere seg til å 
bli kinematograf. Men han kom aldri fram, 
for båten han var med, Titanic, forsvant i 
havet. Dermed døde ekteparet Fahlstrøm 
som barnløse. De donerte hele sin formue 
til Redningsselskapet, som bygde en red-
ningsskøyte som fikk navnet Arne Fahl-
strøm, etter sønnen som altså het Arne.

Familien Fahlstrøm skjenket også midler 
til ytterligere en bronseutgave av «Vill-
svinet fra Firenze» - som i 1948 ble reist 
på Slemdal skole, der unggutten Arne 
hadde vært elev, før han som nittenåring 
gikk om bord i Titanic.

Av Magnhild Landrø

Johan Peter Broust Fahlstrøm var en  
kreativ og kunstnerisk personlighet. Han 
var både skuespiller og teaterdirektør, 
maler og billedhugger. Han døde i 1938, 
men sporene etter ham fins fortsatt 
mange steder, blant annet på Nasjonal-
galleriet. Og altså her på Slemdal.

Hvem var 
Johan 
Peter
Broust
Fahlstrøm
?

Fra årsrapporten 2013:

Mye å glede seg over

Ungdomslederne kommer! 
Ved flere anledninger i menighetens liv 
i 2013 har ungdomslederne blitt synlige. 
Vi ser konturene av et miljø med unge 
ledere som er opplært, som tar ansvar for 
ungdomsaktiviteter som KFUK-KFUM-
Speiderarbeid, klubb, Rising og konfir-
mantarbeid. De ser seg selv gjerne som 
en del av menighetens frivillige og stiller 
opp sammen med voksne frivillige til 
menighetsarrangement. Dette er en svært 
gledelig utvikling som gir løfter for 
inneværende år. 
 
Trosopplæring på vent 
I flere år - også i 2013 - har trosopplæ-
ringsarbeidet vært preget av «business as 
usual». Det betyr at vi ikke har hatt kapa-
sitet til grundig og langsiktig strategisk 
planarbeid. I påvente av at vårt prosti 
(og da også Ris menighet) skal få tildelt 
ekstra trosopplæringsmidler fra den store 
Trosopplæringsreformen som Stortinget 
vedtok for 10 år siden, har vi gjennom-
ført de tradisjonelle aldersbestemte bred-
detiltakene. Det er en hyggelig erfaring 
at Lys våken-arbeidet har vokst kraftig. 
 
På slutten av 2013 ble det klart at mid-
lene ville komme i 2014, og når denne 
årsmeldingen leses, er det klart at Ris 
har fått midler til en kraftig satsing på 
trosopplæring av alle døpte barn mellom 
0-18 år i årene som kommer. 
 
Ris storstue skinner 
2013 var året da menighetsrådet gravde 
dypt for å sluttføre renoveringen av Ris 
storstue. En oppgradering har skjedd 
etappevis siden 2010 (kjøkken, lager, lei-
ligheter, vestibyle og klubbkjeller). Takk 
til dere som var med på gave-dugnaden 
til Storstuen. Idag skinner den til glede 
for en økende gruppe mennesker som lei-
er der og møtes der. Det er en utfordring 
å ta vare på den, og her må alle brukere 
vise medansvar. Et fornyet informasjons-
arbeid for å gjøre utleie-muligheten kjent 
i nye grupper, ledes av en huskomite med 
en engasjert og kompetent vaktmester. 
 
Gudstjenestereform 
I 2013 har menigheten feiret gudstje-
nester etter nye gudstjenesteagender 
- godkjent av biskopen. Mye arbeid har 
vært nedlagt også i Ris på vei dit, og det 

er lov å spørre seg hva som er gevinsten 
ved den såkalte gudstjenestereformen. 
Menighetsrådet mener det er for tidlig å 
svare endelig på dette. Vi erkjenner at det 
både kan være noe vi savner av det gam-
le, f eks melodier. Samtidig er nye sider 
med og beriker oss (som melodispråket i 

Pilegrimsmessen i Ris) Og vi har allerede 
hatt stor glede av de nye salmebøkene. 
En gave har muliggjort raskt innkjøp av 
200 salmebøker til Holmenkollen kapell, 
og i Ris kirke er det kommet 350 nye 
bøker. Dette betyr at den fine utviklingen 
av gudstjenestesangen kan ta ytterligere 
steg framover. 
 
Holmenkollen kapell 100 år
22. september var det på dagen 100 år 
siden Holmenkollen kapell ble vigslet til 
kirkelig bruk av Oslo biskop Tandberg. 
Jubileet ble behørig feiret med åpent hus 
for alle frivillige, støttespillere og venner 
av kapellet (og det er mange!) og med 
festgudstjeneste med offisiell deltakelse 
fra kongehuset, ordfører, Kirkelig felles-
råd i Oslo og Skiforeningen. Jubileet ble 
en sterk manifestasjon av det brede fel-
lesskapet av mennesker som er knyttet til 
kapellet, likeledes av ønsket om å tilby et 
mer åpent kapell for turfolk og tilskuere. 
Kanskje enda viktigere er det at det byg-
ges opp en tilhørighet til kapellet blant 
den yngre generasjon som søker kapel-
let - som turfolk, ektefolk og foreldre til 
barn som ønskes døpt i kapellet. 

Årsrapporten finner du i sin 
helhet på menighetens nettside:
www.oslo.kirken.no/ris/artikkel/
article/486861. Her er menig-
hetsrådets oppsummering:

Foto: Bjørn Tønnessen

Mange har nok lagt merke til villsvinet som står på sokkel utenfor Slemdal skole, 
mot Stasjonsveien. Men bare noen få har sett tvillingen (under) som turistene i 
Firenze stadig stryker over snuten - så den er blitt helt gullskinnende!
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Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (8-??)

22 49 19 19

www.renseri.no

Familiemiddag, sang og lek

Fra venstre: Anna (3), pappa Andreas, 
Maria (6) og mamma Astrid.

Annenhver torsdag samles barn og voksne til felles familiemiddag 
i peisestuen ved Ris kirke - rett fra jobb, skole og barnehage. Disse 
barnevennlige middagssamlingene avsluttes med korøvelse: Barne-
gospel og Tweensing. Familien Lossius liker at dette tilbudet finnes.

- Hvorfor synes dere det er fint å være 
med på disse familiemiddagene?

- Maria elsker å være med i Barnegospel, 
og som foreldre synes vi selvsagt det er 
utrolig lurt å få komme til ferdig middag, 
før korøvelsen starter inne i kirken, sier 
mamma Astrid Lossius.

- Og da er det pølser til middag?

- Nei, faktisk er det ordentlig middag 
hver eneste gang, med god mat som både 
store og små åpenbart liker. Lasagne, 
gode supper, shepherd’s pai er populær 
mat. Vi er ganske imponert over stan-
darden, og at de som gratisjobber på 
kjøkkenet greier å lage så god mat til så 
mange på en gang. 

Torsdagskveldene fra kl 19-22 (i menig-
hetshusets klubbkjeller) samles en gjeng 
ungdommer som spiser sammen, spiller 
brettspill, ser filmer, konkurrerer i bord-
tennis, får Nintendo wee opp på lerretet 
og hører musikk de liker. Åpent for alle 
fra konfirmant-alder og oppover.
Kontaktpersoner for Risklubben:
Ingeborg: insol89@gmail.com 
(95083822)
Øystein: oystein.skarholm@gmail.com
(93094664)

RISKLUbbEN

Småbarnstreff, speiderliv, ung-
domsklubb, lederkurs, Rising, 
konfirmantarbeid, barnegospel, 
Tweensing og familiemiddag:
Dette er tilbud Ris menighet 
ønsker skal fins også fra høsten.

- Mange frivillige er i sving for at disse 
gode tilbudene fortsatt skal fins, sier Vi-
beke Kolstø Andersen. Hun jobber som 
menighetens pedagog, og er den som 
sørger for at det alltid fins ”mannskap” 
og tilrettelagte forhold når barn og unge 
skal samles til ulike aktiviteter.

- Selv om frivillige jobber gratis og ser 
verdien av denne type investering, så 
kommer vi aldri bort fra at det koster 
penger å drive et godt barne/familie/
ungdomsarbeid.

Vibeke oppfordrer menighetens 
voksne til å bruke giroen på neste 
side. Det er god investering!

Synger lillesøster Anna også i koret?

- Noen ganger er hun med. Men hun liker 
best bare å være inne i kirken når Maria 
og de andre barna øver. Det ser ut som 
om våre barn har en udelt positv opple-
velse av det å være i kirkerommet.

- Dere valgte å døpe barna deres. Ser 
dere på disse familiemiddagene som en 
slags oppfølging av dåpsløftet?

- Ja, det er en del av det. I pausen på 
korøvelsen fortelles det gjerne en bibel-
fortelling. På den måten får jo barna en 
god opplæring i hva kristen tro handler 
om. Det er fint, synes vi.

Tekst: Magnhild Landrø   Foto: Bjørn Tønnessen

R for Raushet 
Ris menighet er blitt til ved evangeliet 
om Guds nåde. Derfor skylder vi å gjen-
speile Guds raushet så langt vi makter i 
møte med 20 000 mennesker som sogner 
til vår menighet. 

Det betyr at det i Ris menighet skal være 
høyt under taket. Kirkerommet skal være 
åpent for et mangfold av kulturelle og 
gudstjenestlige uttrykk. Det skal være 
frihet til ikke å like alt som manifesterer 
seg. 

Blant frivillige medarbeidere skal det 
være rom for ulike meninger om spørs-
mål som diskuteres i samfunnet og spørs-
mål som gjelder tro og kirkens framtid. 
 

I for Identitet 
Det er Guds handling i dåpen som gir oss 
vår identitet som et kristent menneske. 
Samtidig erkjenner vi det mangfold av 
benevnelser vi setter på oss selv og hver-
andre; "troende", "religiøs", "personlig 
kristen", "søkende", "kirkegjenger" etc. 

Slike benevnelser er ikke så viktige. 
Samtidig er de aller fleste av oss etnisk 
norske. Det er også med og bestemmer 
vår identitet og vårt ansvar. 
 

S for Sammenheng 
Ris menighet er en del av en kirke som 
er verdensvid. På vårt sted ønsker vi å 
bygge Guds rike når vi inviterer til felles-
skap med Guds folk over hele verden.

Gudstjenestene for mennesker i alle aldre 
i Ris kirke og Holmenkollen kapell hver 
søndag, er stedet hvor dette skjer når vi 
synger, ber, foretter dåp og nattverd. 

Menighetens to samarbeidsavtaler med 
Det norske misjonsselskap og Normisjon 
er et uttrykk for dette.

Raushet
IdentItet
sammenheng

Hva slags
menighet vil

vi ha?
I innledningen til Ris menighets årsrapport for 2013 ønsket menighetsrådet å si noe om hvordan 
folk i denne delen av byen skal oppleve kirken sin: ”Vi tror at en erfaring av Gudsnærvær fremmes 
ved at vi i all menighetsvirksomhet legger vekt på raushet, identitet og sammenheng”.

”Fellesskap med Guds folk over hele verden”
På et tidligere årsmøte i Ris menighet etterlyste 
soknepresten en tydeligere lokal forankring for 
menighetens ulike misjonsengasjement. 

2.-6. juli kommer en glimrende - og også fysisk nærliggende 
- mulighet til å bli inspirert i riktig retning for å finne denne 
forankringen. Under Det Norske Misjonsselskaps sommerfest 
(og generalforsamling) på Ekeberg disse dagene kan også folk 
fra Ris bli inspirert til å se de store sammenhengene.

Apropos

I tillegg til konserter, bibeltimer, 
forhandlinger, og egne opplegg
for alle aldersgrupper, blir det 
også seminarer  - f eks om 
trosopplæring og misjon, 
misjonsavtaler i menig-
hetene, den nye salme-
boka, og kristen tro i 
møte med det urbane 
og sekulære.

www.nms.no/gf2014

RISING
Rising er ungdomskoret som i flere tiår 
har vært et populært tilbud til bydelens 
unge, fra ungdomsskolealder og opp-
over. Koret øver i Storstua på onsdager 
kl 18-20.Voksenleder er Guro Haugen: 
40491885. gurovhaugen@gmail.com
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Vil du være konfirmant i 2015?
Mer info på www.oslo.kirken.no/ris/artikkel/article/483141

730 på konfirmantfestival
Konfirmant 

2014Lørdag  22. mars var alle kon-
firmantene i Vestre Aker samlet 
til konfirmantfestival på Norges 
Idrettshøyskole. Rundt 170 av 
dem var fra Ris.

#HJERTELAG var tema for fes-
tivalen - noe konfirmantene fikk 
teste ut gjennom hele dagen, både 
på dansegolvet og på volleyball-
banen. Og også når hele gjengen 
var samlet til show og gudstjenes-
te utpå kvelden.

2

1

3

4

5

6

7

Foto: Gunnar Grøndahl

Festivalbildene 2014: 1: Registrering ved ankomst på idrettshøyskolen. 2: Høy stem-
ning under åpningsshowet 3: Mye foregikk rundt scenen inne i den store hallen. 
4: Torgaktivitet 1: Noen prøvde seg på sumobryting. 5: Torgaktivitet 2: Denne 
strikkøvelsen var det bare noen få som våget seg på. Men desto større underhold-
ningsverdi for dem som stilte som publikum! 6: Ungdomsprest Gunnhild Nordgaard 
Hermstad erklærte festivalen åpnet. 7: Vinnerlaget i volleyballturneringen: Ris!

Tidspunkt for selve
konfirmasjonsgudstjenestene:
6. og 7. september 2014
13. og 14. september 2014
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VI PRODUSERER ALT I EGET HUS FRA IDÉ, 
DESIGN, PRODUKSJON TIL DISTRIBUSJON 
VI ER NORGES MEST ALLSIDIGE GRAFISKE BEDRIFT

DESIGN   |   DIGITALTRYKK   |   OFFSETTRYKK   |   STORFORMAT   |   LAGER   

CROSS MEDIA   |  PLASTPAKKING   |   INK-JET ADRESSERING   |   DISTRIBUSJON    

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Thranes vei 100   |   1472 Fjellhamar 

Tlf: 22 90 39 00   |   www.xide.no

X-idé as, Larvik
Borgejordet 21   |   3269 Larvik
Tlf: 33 13 22 00   |   www.xide.no

X-idé as produserer
Risbladet for Ris Menighet
Vi produserer gjerne for deg også!

MILJØMERKET

241    Trykkeri    7
09

STØTT VÅRE ANNONSØRER
DE STØTTER OSS!

Konfirmasjon,  
dåp eller bryllup?

Gaustad Hotell
Sognsvannsveien 20
T: 23 25 24 00

Gaustad Hotell

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

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

www.norlandiacare.no

Med tre tannleger på laget i helt 
nye lokaler i Vinderenborgen er 
kapasiten langt større. 

Kontakt oss eller stikk innom 
for en sjekk.

Vi tilbyr
• Allmenn tannlegebehandling
• Bleking av tenner 

Vi utvider!
Adresse
Slemdalsveien 70, 
oppg B – 2. etg
0370 OSLO

Timebestilling
22 14 47 13 • 22 49 58 82 • 22 14 81 00
www.vinderentannlegene.no

Fagerborg 
Velkommen til 

Fagerborg Tannklinikk  ønsker  
nye og gamle pasienter  velkommen  

til behandling i en hyggelig og  
avslappet  atmosfære.

Kirkeveien 61. 0364 Oslo
Tlf: 22 46 29 70.  post@fagerborgtannklinikk.no

www.fagerborgtannklinikk.no

Tannlege Hilde Sommer Landsend  
og tannhelsesekretær Inger Lise Kilde
Medlem av Den Norske Tannlegeforrening  MNTF

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

www.stormelektro.no

Nytt
kor!

                    Nå etableres
Holmenkollen Kammerkor
Det blir øvelser ca én gang i måned-
en, 1-2 seminrer per år, samt noen få 

opptredener. Vil du være med?  
Kjenner du andre som kan ha lyst? 
Eller har du spørsmål om dette nye 

koret: Ta kontakt med dirigenten
Gunn Sørlie Gjone:
raagjone@online.no

Visste du at 80% av alle som får et 
menighetsblad i postkassen, leser det?Musikkafé 

på Vinderen Seniorsenter 
til høsten:

Fra kl 13 til kl 15
på følgende lørdager:

20. september, 
25. oktober, 

22. november

Programmene bekjentgjøres 
senere ved oppslag.

En spesiell 
velkommen til dem 

som har begynt 
å glemme litt 

og til deres 
pårørende

Risbladet skal denne gangen være levert 
i alles postkasser innen 13. juni. Hører 
du om noen som ikke har fått bladet, 
vær da snill å ringe menighetskonto-
ret (23 62 94 70) og si hvilken adresse 
det gjelder. Vi vil gjerne at alle skal få 
”sitt eget” menighetsblad, men har altså 
problemer med at Bring/Postens rode-
grenser ikke matcher menighetens grenser, 
og dette trenger vi mottakernes hjelp til å få 
en bedre oversikt over.

Noen som ikke 
får Risbladet?
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Morud & Partnere Eiendomsmegling AS   |   Sognsveien 70 B   |   t: 23 00 65 60   |   www.morud.no

- din lokale eiendomsmegler 

HVA ER DIN
BOLIG VERDT?

Våre partnere og eiendomsmeglere er 

eksperter på salg av bolig i ditt nærområde. 

Ta derfor gjerne kontakt for en uforpliktende 

vurdering av din bolig. Du når oss på 

telefon 23 00 65 60 og www.morud.no 

Scan koden og fi nn oss på kart.

Av Magnhild Landrø

For reservasjon: 22 81 15 43  
hovmester@voksenaasen.no
www.voksenaasen.no

Voksenåsen hotell ligger på toppen av Voksenkollen 
501 m over havet, med en unik utsikt over byen og fjorden.

Vi er behjelpelige med å skreddersy dagen for deg 
med konfirmanten i fokus.
Vi har flere flotte lokaler som egner seg for anledningen.
Ta gjerne turen opp for en uforpliktende visning 
av våre fasiliteter og mattilbud. 

Gi konfirmanten 
en minnerik dag 

i fantastiske omgivelser!
 

Selv om Gunn Gjone ikke lenger bor 
i Blåbærsvingen, er det fortsatt svært 
mange i bydelen vår som kjenner henne. 
Hun har nemlig lært opp en hel genera-
sjon til å bli gode korsangere. Ja, noen 
har også lært å spille piano av henne.

Gunn har vært dirigent for Grindbakken 
skolekor, Måltrostene, siden 1999. Hun 
har også arbeidet som lærer og musikklæ-
rer ved den samme skolen i snart 17 år. 

- Men to år tidligere, i 1997, startet du 
Holmenkollen barnekor, som etter hvert 
fikk navnet Holmenkollen barne- og 
ungdomskor?

- Ja, det begynte som et barnekor. Men de 
ivrige barna vokste til, og mange av dem 
ble så store at vi måtte skifte navn. De 
ville jo ikke slutte å synge! Derfor ble det 
Holmenkollen barne- og ungdomskor.

Gunn Sørlie Gjone kan skape gull av gråstein
Når Holmenkollen Kammerkor fra høsten blir en realitet, er det mange som vil sette pris på Gunn 
Sørlie Gjone og hennes kompetanse. Men hvem tenker hun Holmenkollen Kammerkor er for?

Holmenkollen barne- og ungdomskor  
er heldig som har Gunn Sørlie Gjone 
(liggende foran!) som sin dirgent. Bildet 
er fra en sangkonkurranse i Trondheim, 
der bare de eldste i koret stilte.

Med Gunn som dirigent skapes det stor 
sangglede. Nå skal hun dirigere et kor 
som ennå ikke er kommet helt i gang.

- Du starter like godt et kor for foreldre-
generasjonen?

- Ideen var egentlig ikke min. Men jeg 
likte den godt, da noen av foreldrene i 
Holmenkollen barne- og ungdomskor 
foreslo at vi kunne prøve å få til et 
voksenkor, slik at de også kunne være 
med. De har forresten allerede deltatt litt, 
sammen med barne- og ungdomskoret, 
blant annet på adventkonserten og 1. 
juledagsgudstjenesten i Holmenkollen 
kapell, der vi også øver.

- Du sier at dette skal være et kammer-
kor. Hva betyr det? 

- Et kammerkor betyr bare at vi nødven-
digvis ikke er så veldig mange. Vi satser 
ikke på noe storkor, men kanskje kan vi 
greie å få fire-fem på hver av stemmene: 
sopran, alt, tenor og bass.

- Og ambisjonsnivået?

- De som har litt notekunnskap, har nok 
en fordel i forhold til innøving av stof-
fet. Vi kan trolig ikke satse på ukentlige 
øvinger, så hver enkelt må også øve litt 
selv hjemme. Det viktigste er at de har 
lyst til å synge, og at de har en stemme 
og en intensjon som gjør at det fungerer 
sammen med de andre som også ønsker 
å få til dette koret. Jeg har ikke tenkt å ha 
noen opptaksprøve. Og så er det viktig å 
si at repertoaret vil bli ganske allsidig.

- Så hvem som helst kan melde sin 
interesse, uavhengig av om de har barn 
i noen av ”dine” kor?

- Ja, dette voksenkoret kan hvem som 
helst være med i. Det er bare å ta kon-
takt, så finner vi nok ut om dette er et kor 
som kan passe. Dette er tenkt å skulle 
være et blandet kor, så vi trenger herre-
stemmer like mye som damer.
Jeg gleder meg til vi kommer i gang! Det 
er alltid spennende med noe helt nytt.

Hvis jeg lar det være en grønn gren 
i mitt hjerte, vil sangfuglen komme

Kinesisk ordtak:
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Tirsdager kl 19 åpnes dørene til peise-
stuen i Risbakken 1, og du får med deg 
en inspirasjonskveld, med program 
som vil variere fra gang til gang.

Tirsdagssamlingene

hver 
tirsdag
19-21

Velkommen til en kveld 
der du både kan stille
noen spørsmål, og også 
få noen svar.
Første tirsdagssamling
til høsten blir 
26. august kl 19

19
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Lørdagskafeen
Velkommen 

til lørdagskafé i 
Ris kirkes peisestue

kl 11.30-14.30

- et møtested for alle!
Og spesielt for 

mennesker med psykisk
utviklingshemming

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

i

m d

annenhver 
torsdag
fra kl 17

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

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

Formiddagstreffene

nesten 
hver dag

annenhver
lørdag

Én torsdag
i måneden

Annenhver torsdag inviteres 
du og dine til familiemiddag i peise-
stuen, Risbakken 1 (ved kirken). 
Enkel og barnevennlig middag til 
kr 35 (maks kr 130 pr familie).

Vi spiser sammen fra kl 17 til 17.30,  
og så blir det korøving i kirken etterpå.
Barnegospel øver: 17.45-18.45 
Tweensing øver: 17.30 - 19.00

Barnegospel 
er koret for deg mellom 3 og ca 6 år.  
Lyst til å bli med? Nye er velkommen! 
Ta kontakt for mer info: 
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Tweensing
er koret for deg mellom 8 og 13 år.
Lyst til å bli med? Møt opp, eller evt 
ta kontakt: kwadseth@hotmail.com

Familiemiddag &
korøving:

& barnekor

bli Ris-
speider!
Ris KFUK-KFUM-speidere driver et 
aktivt arbeid for alle fra 7 til 16 år - med 
utendørsaktiviteter i nærmiljøet, bålbren-
ning, "hule"-liv under kirken og ulike 
typer samlinger i ulike aldersinndelte 
grupper. Hold deg oppdatert:
www.kmspeider.no/ris 
Kontakt: 988 54 328 
bjerke.unni@gmail.com 

Småbarnstreffene
fire

onsdager
11-13

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!

Onsdag 10. september:  
”Den første tannen”

Datoenen for de videre  
småbarnstreffene er:
8. oktober
5. november
3. desember

Kontakt: 
Helsesøster Sidsel Kløverød: 23 47 62 20
eller Ris menighet: 23 62 94 70

oslo.kirken.no/ris
Advokat Joakim Stensland  ·  Slemdalsveien 70 A, 0370 Oslo  ·  Tlf. (+47) 922 100 27 

js@stenslandco.no  ·  www.stenslandco.no

Jeg har nå flyttet praksisen min med eiendomsmegling 
og rådgivning med fast eiendoms rettsforhold hjem 

til Vinderen etter 6 år i Vest-Telemark. 

Advokat Joakim Stensland
Spesialist på Eiendomsomsetning

Disse torsdags formiddagstreffene i Ris-
bakken 1 er et møtepunkt for hjemme-
værende og eldre - med fokus på ånde-
lig, kulturell og fysisk føde! En andakt, 
et enkelt måltid, loddsalg og et kåseri. 
Et fint fellesskap - avslappet og rikt, og 
med plass til enda flere. Spre ryktet om 
disse månedlige formiddagstreffene i Ris 
menighets peisestue:
Torsdag 28. august
Torsdag 25. september
Torsdag 30. oktober
Torsdag 20. november
Torsdag 11. desember

Lørdag 21. august
Lørdag 6. september

Lørdag 27. september
Lørdag 11. oktober
Lørdag 25. oktober

Lørdag 8. november
Lørdag 22. november
Lørdag 13. desember

28. august  
11. september  
25. september
9. oktober
23. oktober
6. november
20. november 
11. desember (NB!)
18. desember - juleavslutning

Opptredener med korene: 
Se øverst på side 2

tirsdager
18-19.30

Risklubben
Møtes på torsdager fra kl 19.
Mer om ungdomsklubben på side 11

Rising
Møtes på onsdager kl 18.
Mer om ungdomskoret på side 11



Nordstrand:  
Tlf 23 16 83 30

Majorstuen:   
Tlf 23 19 61 50 

www.wangbegravelse.no

Norges eldste
begravelsesbyrå
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 fra
  kirkeboken

Nabolaget i glede og i sorg

20

Vigde i Holmenkollen kapell 
Marian Bull og Bjørnar Sagdahl
Pernille Kjøk Hverven og Marius Thuen Johnsen
Rikke Sjøberg og Andreas Høistad
Elisabeth Nergård Larsen og Haakon Rydning
Jannicke Haanes Lunder og Finn Stangnæss
Nanette Helene Hafsmoe og Anders Erling Elverum
Camilla Alten Nordgreen og Vegard Hafsteen
Marte Sofie Wold og Paul Magnus Udjus
Marie Margrethe Bergene og Haakon Bruusgaard Irgens

Vigde i Ris kirke
Borjanka Antic og John Christer Andreassen
Karen Pernille Harg og Harald Lislevand
Miriam Høeg Bjerke og Jan Einar Hals
Charlotte Laache Klevan og Henrik Madsen
Hanne Westbye Halvorsen og Anders Halvorsen

I Risbladet nr 1 oppsto en feil 
da vi skulle trykke navnene på 
vigde for perioden 30.10-15.02. 
Derfor gjengir vi nå den kor-
rekte listen her:

Gratis konsultasjon på tirsdag og torsdag ved forhåndsavtale.
Arveoppgjør, bobehandling, testament, fast eiendom, familierett, 
mm

Ta kontakt!

Advonor - Advokat Sverre K. Berge

Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo
Besøksadresse: Lille Grensen 7
Tlf 22 91 00 50.  Mobil 90 19 52 50.  Fax 22 91 00 51
www.advberge.no

E-post: advberge@advonor.no

§
Advokatvalg er verdivalg

§§
Juridisk landhandel

Advokat for folk flest og for mindre bedrifter

Døpte i Holmenkollen kapell
Lotte Hallan Paulshus
William Haugsjå Grønvold
Michelle Folker-Gulbrandsen
Josefine Frydeborg Svendsen
Felix Johan Kristiansen
Amalie Marie Gulseth
Agathe Brænne Sørreime
Andreas Grenborgen
Ole Smedsrud Skeid
Erlend Brænne Sørreime
Theo Otter
Hedvig Andrea Orholm
Mikkel Alexander Olsson
Ulrik Oppen Bieker
Ludvig Austad Samuelsen
Erling Omtvedt Aslakrud
Felix Dahle Wegger
Theodor William Blom
Sverre Omtvedt Aslakrud
Cornelia Skaktavl Keyser
Hermine Gregersen Buer
Filip Wie Mathisen
Liam Aleksander Strand
Noel Bo Kornelius Grandal
Jonas Kjelby Sundin
Josephine Joy Carr
Julia Christine Leiro Qvale

Mathilde Sofia Hasven
Vår Elowsson Bruusgaard
Petter Elias Skogen Ødegaard
Ludvig Waldal Hagen
Nicoline Stray

Døpte i Ris kirke
Eivind Søiland Brobak
Josefine Elvire Thire
Filippa Ingrid Linnéa Rosenkvist Strande
Maria Åbyholm
Helene Enderlé Dahll
Frederik Fougner Bugge
Fredrikke Sunde-Rønningen
Signe Klem Sommerschild
Karla Sabina Waal
Mathis Aaram Olsen
Pernille Owren-Lyseggen
Carine Espeland
Isabelle Vevstad
Christopher Albert Bjercke
Ella Malvine Nordal Pettersen
August Kallevig
Sondre Løberg
Elida Grøthe Rosenberg
Julian Lee
Erik Surnflødt Ohrvik
Deseray Ehizemen Ebose
Mathilde Aadne Vinje
Jonas Albin Ask
Theodor With Kaltenborn
Hedda Aubart Monsen

for perioden
16.02-25.05 2014

Døde i soknet
Bodil Tunby
Lise Skutle
Unni Johanne Møller
Reidun Johansen
Kari Regina Steen
May Lilian Backer-Grøndahl
Brita Helga Solli
Jan Oscar Wiig
Anne Marie Holwech
Dag Juhl Sørlie
Trine Wirsching Syrdalen Waage
Gerd Alfhild Nilsen
Ida Benedicte Faye-Schjøll
Marit Selmer Kiønig
Ole Steen-Larsen
Ingrid Friis
Elisif Tove Sondell Lie-Nielsen
Johan Fredrik Biermann
Steinar Renshusløkken
Elisabeth Forsen
Eva Wille
Annabeth Hagen 
Lollo Schanke
Arne Sejersted Bødtker
Haakon Pamperin Hals
Anton Hoem
Margareth Portheim
Ane-Marie Sem Pritzbauer
Risheng Huang
Gudrun Elisabeth Margaretha 
  Ræder Bjerke
Christian Julius Schou
Paal Ugelstad
Nina Marie Simonsen Os
Bjørg Ragnhild Jensen
Rønnaug Becker Johansen
Sten Anders Wælgaard Jacobsen
Peter Christian Buck

Vigde Holmenkollen kapell
Irja Haraldsdatter Vormedal og 
Fredrik Carl Grøsland
Hanne Michelsen og Alain Cepparo
Ingvild Nyløkken og 
  Hans Robin Kristensson
Ida Pernille Myhre og 
  Julian Okazaki Hansen
Meng Shi og Vegard Hamnes Aaberge
Eva Gustumhaugen og Simon Flo
Siri Mæle Ruud og 
  Christian Nicolai Hals
Tuva Bevreng og Andre Kråkenes
Linn Cecilie Hellum og Jørgen Braathen
Benedicte Lundvall og 
  Henning Lundheim
Åsa Helen Vartdal og Ole-Birger Lie
Kine Simonsen og Per Arne Kvarme

Vigde Ris kirke
Marte Krogh og 
  Jan Haudemann-Andersen
Ane Mercedes Cedergren og Christian 
Fredrik von Munthe av Morgenstierne
Harald Holst Jansen og Siri Gedde
Kristin Romfog Olsen 
  og Hans Christian Rivenæs

Beklagelig feil 
i forrige nummer

Bli med på stavkirkeprosjektet!
Hundrevis av ungdommer og voksne fra Ris har vært på Lia Gård 
ved Koppang. Jon Harald Lambert Grave var der som konf/ung-
domsleder i mange år. Og han vender stadig tilbake dit. Nå fortel-
ler han at det skal reises en stavkirke på Lia Gård.

Av Magnhild Landrø

- Hva er det som er så magisk med Lia 
Gård, Jon Harald?

- Og nå skal det reises en stavkirke der?

- Ja, og den blir fin. Jeg har sett den i 
prøveoppsatt versjon. Men nå i juli - 
august blir det stordugnad på å få satt 
den opp der den skal stå permanent. 
Siden dette stedet har betydd så mye for 
så mange, også fra Ullern og Ris, håper 
jeg at også noen fra Ris kan melde seg og 
være med noen dager på denne spen-
nende dugnadsjobben. 

- Kan hvem som helst melde seg og bli 
med på reisingen av denne stavkirken?

- Jeg vet iallfall at de vil trenge masse 
hjelp til å få satt den opp, og spesielt 
folk som har erfaring med snekring og 
bygningsarbeid. Men det trengs også folk 
til enklere oppgaver, og til matlaging, for 
eksempel. Sigmund, som er daglig leder 
på Lia, håper at de kan bli rundt 15-20 
personer som kan organsiseres i arbeids-
lag med hver sin leder. Alle er selvsagt 
ikke der hele perioden, men noen dager 
kanskje. Da skulle det være fullt mulig 

- Som leder i ungdomsarbeidet i Ris ble 
det mange turer til Lia Gård. Dette stedet 
gir gode assosiasjoner for svært mange 
unge fra vår bydel. Med sin flotte belig-
genhet, sitt trivelige vertskap og tilrette-
legging for alle slags gode opplevelser er 
Lia Gård helt unik.

For alle dere som 
husker Jon Harald: 
Nå bor han i Trond-
heim der han jobber 
på sin doktorgrad 
som handler om 
materialteknologi. 
Men fortsatt tar han 
turen til Lia Gård i 
Østerdalen.

å få reist kirken på de fire ukene som er 
avsatt, fra 20. juli til 16. august.

Det er nok tenkt slik at de som melder 
seg jobber for kost og losji - og bare det 
i seg selv er verdt oppmøtet, så fint som 
det er å være på Lia!

Lia Gård
Dette er en oase, et tilsfluktssted, et 
retreatsenter, et kurssted, et arbeidssted, 
et sted for fellesskap, for eremittliv, for 
workshops, dugnader, konserter, turer, fe-
rier, gode samtaler, Jesus-fokus, god mat 
og nye venner. Sjekk: www.liagard.no
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Velkommen til gudstjeneste!

Start søndagturen
i Holmenkollen kapell
Start søndagturen
i Holmenkollen kapell
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Velkommen til gudstjeneste!
Prestene:
Sokneprest Stig utnem
23 62 94 73
stig.utnem@oslo.kirken.no

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

Kapellan Hanne Elstrøm
23 62 94 74 (fra 6/1)
hanne.elstrom@oslo.kirken.no

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

Menighetssekretær (man-torsd)
Ida Karoline Dørsjø Kristiansen
23 62 94 70
ida.karoline.nilsen@oslo.kirken.no

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

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

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

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

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

Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Fax 23 62 94 71.  post.ris@oslo.kirken.no
Mandag-torsdag kl 10-14 (onsdager fra 10.30). Fredag stengt

Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00 
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”. 

Ris menighet

www.oslo.kirken.no/ris
www.oslo.kirken.no/holmenkollen
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Søndag 15. juni kl 11
Pilegrimsmesse. Stig Utnem. 
Avskjed med sokneprest Utnem. 
Kirkekaffe

Søndag 22. juni kl 11
Høymesse. Hanne Elstrøm

Ris kirke vil være stengt i hele juli. 
Velkommen til Holmenkollen kapell 
i denne sommerperioden!

Søndag 17. august kl 11
Høymesse. Vikarprest

Søndag 24. august kl 11
Pilegrimsmesse. Hanne Elstrøm

Søndag 31. august kl 11
Familiemesse. Hanne Elstrøm                                                                                                                                          
Barnegospel. Dåpslys til 1-2-åringer.

Søndag 15. juni kl 11
Dåpsgudstjeneste

Søndag 15. juni kl 13
Dåpsgudstjeneste. Gro Haaversen Barth

Søndag 29. juni kl 11
Kollenmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 6. juli kl 11
Kollenmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 13. juli kl 11
Kolenmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 20. juli kl 11
Kollenmesse. Hanne Elstrøm

Søndag 27. juli kl 11
Kollenmesse. Hanne Elstrøm

Søndag 3. august kl 11
Kollenmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 10. august kl 11
Kollenmesse. Vikarprest

Søndag 24. august kl 11
Dåpsgudstjeneste. Jon Petter Heesch

Hvem blir ny sokneprest i Ris menighet?

Vakre Holmenkollen kapell er åpent i sommer
Får du gjester på besøk som aldri har opplevd 
Holmenkollen kapell fra innsiden? Da foreslår vi 
at du tar dem med deg til kapellet og viser dem 
et av byens vakreste kirkebygg. Holmenkollen 
kapell med sin spesielle historie er mer enn en 
turistattraksjon.

Fra fredag 23. juni til fredag 9. august vil Holmenkollen kapell 
være åpent i tidsrommet fra kl 11 til 16. I år som i fjor blir det vakt/
guide som kjenner kapellets historie, byggestil, utsmykning og 
bruk, såvel det opprinnelige bygget fra 1903, og det gjenreiste fra 
1996. Den dramatsike branner ble ikke det siste..

Først og fremst er Holmenkollen kapell et Guds hus, og derfor skil-
ler det seg ut fra de andre turistmålene i Holmenkollen og i byen. 
Her kan du gå inn og sette deg ned et øyeblikk, tenne et lys og la 
deg beta av stillheten og alt det vakre. Eller du kan også få en lav-
mælt omvisning/forklaring på dette gudshusets spesielle historie.

Kapellet er et fint reisemål også for større grupper på sommertur. 
En dagsturgjeng fra Numedal har allerede meldt sin ankomst, og 
etter kapellbesøket tar de turen innom Holmenkollen restaurant.

Brosjyren om Holmenkollen kapell fins både på norsk og engelsk, 
og den er utlagt bl a på Skimuseet, Frognerseteren Restaurant, etc.

Kapellet kan holdes sommeråpent takket være stor frivillig innsats 
fra Holmenkollen kapells venneforening, fra velvillige enkeltperso-
ner, og med prosjektleder Jan Stranger (bildet) som koordinator.

Velkommen til en annerledes sommeropplevelse i kollen!

Søndag 15. juni tar vi avskjed med Stig Utnem i Ris 
kirke. Hvem som blir hans etterfølger - det vet vi ennå 
ikke. Men menighetsrådets leder, Andreas Seierstad, 
kan fortelle at det var åtte søkere til stillingen som sok-
neprest i din menighet.

- Kan du si noe om søkerne til soknepreststillingen i Ris?

- Menighetsrådet stemte for at fire av søkerne skulle innkalles til inter-
vju, tre kvinner og én mann. Muligheten, rent matematisk, er dermed 
stor for at Ris menighet kan få sin første kvinnelige sokneprest.

- Hvilke kvalifikasjoner ønsket menighetsrådet å legge særlig vekt 
på?

- Vi har ønsket at den nye soknepresten skal kunne ha en helhetlig 
forståelse av det å være prest - med klart fokus på forkynnelse, gudstje-
nesteliv og god kommunikasjon med folket. En sokneprest i Ris menig-
het må kunne favne bredt.

- Har det vært en vanskelig prosess å innstille til den personen som 
menighetsrådet tenker på som den beste kandidaten?

- Ikke med så mange gode søkere. I skrivende stund gjenstår innspur-
ten, så hva som skjer videre, vet vi jo ikke noe om. Menighetsrådet har 
sagt sitt. Det har også innstillingsrådet, og da er det bispedømmerådet 
som har siste ordet, på sitt møte 19. juni.

- Og når får vi vite hvem som blir Ris menighets nye sokneprest?

- Det får vi vite når den innstilte kandidaten har svart ja-takk til jobben. 
Og så snart det er klart, vil navnet bli gjort kjent på Ris kirkes nettside.

- Skal den nye soknepresten flytte inn i den gule presteboligen i 
Tennisveien, der menighetens sokneprester har bodd i tur og orden 
etter at menigheten ble opprettet i 1938?

- Nei, faktisk ikke. Den gamle sokneprestboligen på Slemdal skal nå 
tas over av Oslo Boligbygg, så Stig Utnem blir den siste soknepresten 
som bodde der. Han flytter for øvrig til Nordstrand. Boplikten for sok-
neprester er imidlertid opprettholdt, og vår nye sokneprest skal inn i en 
moderne leilighet i Borgenveien 14 (Lilleborgen).

I neste nummer av Risbladet får du en presentasjon av den nye 
soknepresten i Ris menighet. Greier du ikke vente til bladet kom-
mer i midten av september, kan du sjekke nettsidene - rundt St. 
Hans-tider: oslo.kirken.no/ris

Av Magnhild Landrø

Tirsdag 17. juni kl 18.30 åpnes 
dørene for en spennende kultur-
samling i Holmenkollen kapell. 

Lederen i Holmenkollen Kapells venner, 
Hans Herman Horn, forteller at det blir 
både en minikonsert og et kåseri denne 
sommerkvelden.

- Professor Dag Thorkildsen fra Det 
teologiske fakultet i Oslo kommer for å 
kåsere om Kirken og 1814, et tema som 
er høyaktuelt i dette jubileumsåret.

- Og hva mer skjer?

- Operasanger Merete Meyer kommer 
også, og hun har med seg egen akkom-
pagnatør. Til sammen tror jeg dette skal 
bli en flott kveld. Og selvsagt sørger 
støttespiller og baker Samson for hyg-
gelig servering! Så det er bare å ta med 
venner og kjente, og få en fin opplevelse 
på byens tak denne junikvelden. Det er fri 
entré. Og åpent for alle!

Professor 
Dag Torkildsen

Operasanger
Merete Meyer

Sommermøte 17. juni



Hva skal det bli av henne?
Mange foreldre bekymrer seg for sine barn.

Hva slags venner vil hun havne blant?
Hvilke valg skal vi ta for henne?
Hvilke valg kommer hun selv til å ta?

Barn og unge som vokser opp i bydelen vår er ikke likegyldig for Ris 
menighet. Kirken ønsker å være en alternativ oppvekstarena
der våre barn og unge kan oppleve seg sett, inkludert og regnet med.

Derfor lønner vi unge ledere som kan fylle disse ulike arenaer 
med meningsfulle tilbud der barna, konfirmantene og ungdommene
kan bli møtt og kjenne seg verdifulle.

Vi ønsker at tilbudene skal være gratis. Men det koster.
Bruk derfor giroen inne i bladet, og gi din støtte til menighetens arbeid 
blant våre håpefulle, livsglade og forventningsfulle små og store.

Sats på muligheten for god tilhørighet der du bor!
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Les om 
familien Lossius som 

gleder seg over å komme
til dekket bord
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