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leder

I april ble årets Kirkemøte i Trondheim avholdt. Etter fjorårets kirkevalg hadde
kirkemøtet en annen og ny sammensetning. Et viktig spørsmål på agendaen var
spørsmålet om likekjønnedes rett til vigsel i kirken. Dette ble vedtatt og en ny
liturgi skal utarbeides frem til 2017.
Etter 30-40 år med diskusjoner, utredninger, modning, lærenemndbehandling
mv, har kirken nå landet på en ny kurs i dette spørsmålet. Det er viktig å merke
seg at dette har vært en debatt og prosess som har vært ført på nasjonalt kirkelig
nivå. Den enkelte menighet har måttet følge de sentrale vedtak og retningslinjer. I
kirkevalget sist høst var dette det sentrale spørsmålet, og det ga et klart flertall for
likekjønnet vigsel. Prester og organister er gitt rett til å reservere seg, og hittil har
250-300 prester av om lag 1300 gitt uttrykk for at de kommer til å gjøre det.
I kirkemøtets vedtak var det også et viktig poeng at det er mulig å leve sammen
med to syn på dette spørsmålet – partene anser det ikke å være kirkesplittende.
Ris menighetsråd har drøftet konsekvensen for vår menighet på sitt møte i mai.
Begge syn er representert i rådet, og det ble ført en konstruktiv samtale om veien
videre. Det ble etterlyst en form for prosess for at de som finner dette teologisk
vanskelig, kan fortsatt finne sin plass i kirkebenken – og fortsatt kjenne seg
hjemme. Dette vil menighetsrådet og prestene følge opp.
Et annet viktig punkt på kirkemøtets agenda er gjennomføringen av skillet
mellom stat og kirke. Hvordan blir kirken organisert i fremtiden og kirkens
økonomi? Her ligger det viktige spørsmål og venter på avklaring i tiden fremover,
og frem til skillet faktisk skal tre i kraft fra 2017.
Etter den tragiske ulykken med flaggstangen i Holmenkollen kapell på julaften,
har Venneforeningen nå reist en ny glassfiber-flaggstang på pynten på den andre
siden av kapellet. Våre tanker går fremdeles til de som mistet sin kjære.
Menighetsrådet har varslet at en av årets viktigste innsatser er å få startet
rehabiliteringen av Ris kirke innvendig. Vi har samlet inn penger via Risbladets
giro og givere har meldt seg til å være med. Når kirken i skoleferien er
sommerstengt for ordinære gudstjenester – har vi nå som mål og få malt veggene
i det slitne inngangspartiet (Våpenhuset). I tillegg skal kjøkken oppgraderes og
enkelte arbeider skal utføres på galleriet.
Risbladet ønsker alle lesere en god sommer!

Familiemiddag
sommeravslutning
9. juni
Alle tre barnekorene skal opptre på
den siste familiemiddagen før sommeren.
Det blir velkomst med kaffe/saft
og loddtrekning kl. 17.00.
Kl. 17.30 har vi felles familiemiddag med
taco på menyen. Vi samles til konsert etter
middag. Underveis i konserten blir det
pause med kaffe og kaker.
Alle våre tre barnekor opptrer; Barnegospel (3-5år), Inbetween (1-4.klasse) og
Tweensing (5.-7.-klasse)!

Forsidebilde
Foto: Bjørn Tønnesen
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Skimuseets nye leder Birgitte Espeland
vil orientere om store planer for den
videre utvikling av museet.

Det koster 50 kr pr. person å være med på
både middag og konsert
Korbarna kommer inn gratis!

Servering fra Baker Samson!
Fri entré!

Menighetens sommerfest
19. juni i Holmenkollen
kapell

Inviter med venner og bekjente!
Venneforeningen ønsker alle vel møtt!

Velkommen til Ris menighets sommerfest etter
gudstjenesten søndag 19. juni. Staben inviterer til
sommerfest med pølsegrilling, kaffe og kaker på
kirkebakken ved Holmenkollen kapell.

Vennligst innbetal kontingent for 2016
hvis det ikke allerede er gjort. Kto.nr.
1503.23.79181.

Styret
v/Hans Herman Horn

Kr 400,- for enkeltperson, kr 500,- for
par og kr 1000,- for bedriftsmedlem

Alle er hjertelig velkommen!
PS. Gi beskjed om du trenger skyss!

Mulighet til å melde seg
inn i Holmenkollen Kapells
Venner

Vi har i dette nummer også laget en side med arrangementsoversikt over en del av
det som skjer av sommerarrangementer i regi av kristne organisasjoner - hva med
å hente litt inspirasjon i ferietiden på disse flotte arrangementene?

Oslo Veterankor
ønsker velkommen
til konsert i
Venneforeningen arrangerer medlemsBarnedåp,
konfirmasjon, bryllu
Holmenkollen kapell
møter flere ganger i året med konserter
7. juni kl 19
og foredrag.

jubilèer eller minnesamvær?

Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

Trykk:
X-Idé as
Frivillig abonnement:
1503 02 20061
Giroen merkes ”Risbladet”

Vi har gleden av å ønske velkommen til
konsert med en utsøkt gruppe av unge
musikere fra Barrat Dues Musikkinstitutt

Arrangementet er åpent for alle som
vil komme å spise og høre på.
En god mulighet for deg som har barn som
har
litt lyst til å være med i et av korene.

Neste nummer:
Risbladet nr 3/2016 kommer i postkassene i slutten av august
Layout:
Ida Karoline Dørsjø Kristiansen

Sommerkonsert
onsdag 8. juni
Fremmøte senest kl
18.30!

Barne- og ungdomsarbeidet i Ris
- Se giro i midten av bladet!

Du kan være med og støtte det flotte arbeidet som gjøres for barn- og unge i Ris
menighet. Se vedlagte giro i midten av bladet for mer informasjon!

Konsert: Oslo Kammerkor og
Unni Løvlid søndag 5. juni kl. 18
- Norske folketoner i arrangementer av Ørjan Matre
Konserten vil være korets første presentasjon av vårt nye folkemusikkprogram.
Med oss som solist har vi den fremragende folkesangeren Unni Løvlid. Gjennom
arrangementer av Ørjan Matre får flere
av folketonene ny drakt, og folkemusikken blir tilpasset korformatet. Velkommen til en musikalsk opplevelse utenom
det vanlige!

Både dagen og kapellet har en spesiell
Årlig kontingent er kr 400 per person, kr
klang, og danner en verdig ramme om
500 for par og kr 1000 for bedriftsmedet knippe vakre sanger som koret synger
lemmer. Styret Kapell
i Holmenkollen
Kjelleren i Holmenkollen
egner kapells
seg ypperlig til
a cappella under ledelse av Ida Baalsrud Venner håper du vil bli medlem; forenintyper
små
og
store
arrangementer!
gens bankkonto er 1503.23.79181
Dere får høre madrigaler og sanger av
blant andre William Byrd, Palestrina,
Charles Gounod, Benjamin Britten, Thomas Morley og Mariano Garau.
Billetter a kr 150 fås kjøpt ved inngangen, barn under 16 år gratis
Velkommen!
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Et intervju om forsoning,
med biskop emeritus Finn Wagle:

Du har også vært opptatt av kollektive forsoningsprosesser, det vil si forsoning i forhold til
marginaliserte grupper i samfunnet.

Vårt urolige
hjerte

Historisk sett har storsamfunnet en lang rekke overgrep på samvittigheten, overgrep som inngår i skammens historie i landet
vårt. Det gjelder ikke minst overfor marginaliserte grupper som
samer og tatere (de reisende). Forsoningsarbeidet i forhold til
samene har i mange år vært et viktig tema både i kirke og samfunn. Dette arbeidet har etter hvert båret gode frukter. Når det
gjelder de reisende, er arbeidet fremdeles i en tidlig fase. Det er
ikke lenge siden Aftenposten hadde en kronikk med følgende
overskrift: «Er forsoning mulig?» Det er en overskrift som må
forstås bl.a. på bakgrunn av fysiske overgrep som tvangssterilisering, med øvrighetens viten og vilje. Og med legers anbefalinger.

”Herre, du har skapt oss til deg
og vårt hjerte er urolig
inntil det finner hvile hos deg”

Noe av det som har provosert meg mest, er rettsoppgjøret etter
andre verdenskrig. Det la sten til byrden for mange som slet
nok fra før. . Norge var alene om å kriminalisere selve medlemskapet i kollaboratørpartiet NS. Dette førte til at rettsoppgjøret
ble mer omfattende i Norge enn i noe annet europeisk land,
med de fatale følger det fikk for flere hundre tusen uskyldige.
Kvinner som hadde fått barn med tyske soldater ble utsatt for
en behandling som ikke er en rettstat verdig. Det samme gjelder
de anslagsvis 12 000 barna med norsk mor og tysk far. Først
i 2004 gav Stortinget på vegne av det norske storsamfunnet
en uforbeholden unnskyldning for den måten disse barna ble
behandlet på i store deler av etterkrigstiden.

Augustin
Av Kirsten Kathrine Fløistad

Du har talt og skrevet mye om forsoning. Kan
du fortelle oss litt om grunnene til ditt engasjement?
I en individualistisk orientert tid som vår, er det viktig for meg
å understreke at livet handler om alle de forhold vi står i – til
hverandre, til oss selv, til naturen og til Gud. Eller satt på en
formel: Alt liv er samliv. Med dette som utgangspunkt, blir forsoning livets egen grunnakkord. Alle former for samliv kan gå i
stykker. Forsoning handler om å lege brutte relasjoner og gjøre
helt igjen det som er skadet og ødelagt. Påsken er forsoningens
høytid: «Sangen toner, vår forsoner til evig pris.»

Den gruppen som foreløpig ikke har fått noen unnskyldning,
er NS-barna. Av dem finnes det godt over 100 000 personer.
Mange av dem har greid seg godt, til tross for mobbing og
trakassering. Men mange fikk livet ødelagt for alltid på grunn
av utfrysing fra storsamfunnet i avgjørende oppvekstår. Det er
på høy tid at denne gruppen vies oppmerksomhet.

Vi lever i en tid som narrer oss til å tenke helt annerledes om
livet. Samtidig som den dyrker fellesskapet, er den sterkt preget
av individualisme og selvopptatthet, ja uforsonlighet. Med
tidens fokus på selvrealisering, narres vi til å tro at mennesket
ikke er et relasjonelt vesen. Det gir næring til mye ensomhet.
Kanskje er det i denne destruktive individualismen vi finner en
av de viktigste grunnene til den urovekkende veksten i psykiske
lidelser, ikke minst blant unge mennesker. For øvrig synes jeg
en tidligere svensk biskop har et godt poeng når han sier: «Den
som har seg selv som prosjekt, kjenner ennå ikke seg selv.»

Ingen forsoning er imidlertid mulig, hvis ikke sannheten kommer frem. Kanskje er det nå kapitlet om NS-barnas historie
omsider skal skrives. I hvert fall viste justisministeren engasjement for saken fra stortingets talerstol 1. juni 2015. Først når
dette kapittel av skammens historie i etterkrigstidens Norge er
skrevet, kan forsoning skje.

Hva er det med oss nordmenn? Hva er det som
gjør at vi oppfører oss slik?

Fisken er bare fri i sitt rette element; havet. Kommer den på
land, er det en frihet til døden. For mennesket gjelder at det
bare er fri i fellesskap med andre og med Gud. Ellers blir det
en frihet til døden. Å fornekte samfunn er kollektivt selvmord.
Kirkens grunnleggende oppgave er å forkynne forsoning med
Gud og mennesker.

Ville det bety noe for forsoningsprosessen om
vi oftere praktiserte skriftemål, som jo er en del
av kirkens tradisjon?
Skriftemålet har tradisjonelt vært forbundet med en viss
sjenanse i vår lutherske kirke. Vi har vært bedre til å snakke
om Guds nåde fra prekestolen enn vi har vært til å formidle
Guds nåde rent konkret. Skriftemålet handler jo nettopp om
å formidle Guds nåde. Det er å leve nær det levde livet, både
for den som skrifter og for den som tar imot skriftemålet. Slik
bidrar sjelesorg og skriftemål til forsoning, fordi det som er gått
i stykker kan leges og heles igjen. Ofte kan sikkert den eksistensielle erfaring av Guds nådes helende betydning oppleves
særlig sterkt knyttet til skriftemålet. Kirken må ha tiltro til at
vi alle, ethvert menneske er bærer av hjertets uro. Derfor ser vi
utallige falske profeter og lykkeprofeter som tilbyr seg å stille
denne uro på forskjellige måter, som regel til en høy pris. Hos
Gud er det gratis å stille sin uro.
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Kirsten Kathrine Fløistad har intervjuet biskop
emeritus Finn Wagle (bildet). Foto: privat

For øvrig merker jeg meg at pave Frans i sin siste bok «Guds
navn er Barmhjertighet» er særlig opptatt av skriftemålets
betydning som formidler av den ubetingede nåden.

Innvandrere som kommer til vårt land, sier at
det meste er bra i Norge, men at vi er dårlige på
fellesskap.
Mange innvandrere kritiserer med rette vårt samfunn for å være
dårlige på fellesskap. Som regel kommer de fra kulturer hvor
familiesamhørigheten er viktig. For å sette det på spissen kan
vi si at individualismens bakside er frihet uten fellesskap, mens
innvandrere ofte kommer fra kulturer hvor vekten ligger på fellesskapet og ikke på den individuelle frihet.

Begge disse tradisjoner trenger å utfordres. Innvandrerne kan
med sine fellesskapsverdier utfordre majoritetskulturen på
livets relasjonelle karakter. Mens vi fra majoritetskulturens side
må insistere på at det enkelte menneskets grunnleggende verdi
står urokkelig fast. Individ og fellesskap må altså kombineres.
Det er en utfordring for oss alle.
For øvrig gleder jeg meg over alle tiltak som er satt i gang for
å bringe innvandrere og majoritetsbefolkning i kontakt med
hverandre. Det finnes mange slike vannposter rundt omkring og
som helt sikkert bidrar til raskere og bedre integrering. Mange
menigheter i vår kirke er engasjert i slikt arbeid lokalt. Jeg er
ganske sikker på at det har forsonende, dvs. helende betydning,
til berikelse for alle som får være med.

Kanskje henger det sammen med at Norge, plassert helt i
utkanten av Europa, lenge var et svært enhetlig samfunn med
en felles kultur og religion. Vi har vært dårlige på å behandle
mangfold og tolerere det og de som var annerledes. I en sum:
Vi har vært bedre på likhet enn på annerledeshet i landet vårt.
Et godt eksempel er Grunnlovens paragraf to i 1814 som forbød jøder og jesuitter adgang til riket. På kontinentet måtte man
forholde seg til det faktum at det fantes mennesker med ulik
tro og livssyn. I Norge var situasjon annerledes. Den kongelige
lutherdom var enerådende. Lenge var det altså mulig å nekte
annerledes troende adgang til riket.

Du har også engasjert deg i økologi og miljøvern, med utgangspunkt i forsoningens kosmiske perspektiv.
Ja, forsoningen har også et kosmisk perspektiv. Paulus sier at
forsoningen omfatter alt, både «det som er på jorden og det
som er i himmelen», (Kol 1,20). Derfor er skaperverket bærer
av en lengsel, betagende beskrevet i Romerbrevet: ”Vi vet at
helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt,
som i fødselsrier,”(Rom 8,22).
I Bibelen er menneske og natur nær knyttet til hverandre. Men-
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ANNONSE

nesket ble av sin skaper ikke satt til å herske over naturen, men Til slutt Finn Wagle. Noe av det vanskeligste er
å forvalte naturen og delta i lovsangen, sammen med resten
kanskje å forsone seg med seg selv? Og sitt eget
av skaperverket. Naturen er altså ikke taus. Den synger! Den
synger imidlertid ikke bare lovsanger. I dag høres klagesangen liv?
tydeligere og tydeligere, et resultat av menneskenes grådighet Ja, det er her det begynner. Og det er som du sier, det kan være
og uforstand.
det vanskeligste av alt. Men her finnes kanskje også nøkkelen
til forsoning som selve grunnakkorden i livet. Vi må etterstrebe
Tidligere var naturen den sterke og mennesket den svake.
refleksjon over det levde liv, forhold til foreldre, barndom, oppMenneskelivet måtte tilpasses de betingelser som naturen la til vekst. Hva er det som har gjort at jeg er den jeg er?
rette for. I dag er dette radikalt forandret. Vi kan manipulere
naturen på en måte som var utenkelig bare for få år siden. Dette Et begrep som ofte brukes i en forsoningsprosess er ”Healing
fremmer en uforsonlighet i forhold til naturen som gjør at vi er of memories”, helbredelse av minner. Dette gjelder ikke minst
villige til å overskride alle de grenser naturen setter, dersom vi vonde minner og traumer fra eget liv. Forsoning og helbredelse
kan tjene penger på det eller det fremmer kortsiktig, personlige forutsetter at vi taler sant om livet og om vår sårbarhet. Vi trenlykke. Profitt er blitt viktigere enn moral og vår egen velstand ger åpenhet, sette ord på, dele med hverandre og bearbeide det
viktigere enn kommende generasjoners livsvilkår.
som er vanskelig. Da kan noe forløses.
Vi må respektere livets egne grenser og behandle det skapte
med ydmykhet og ømhet. Det er på høy tid å kalle mennesket
Men det er også viktig å respektere at noen erfaringer har det
til forsoning. Menneskets makt pålegger i virkeligheten menbest om de så å si får ligge i ”uåpnede konvolutter”. Det kan
nesket et mye større ansvar enn tidligere, fordi makten er blitt være sider ved livet som det er for tungt å hente frem. Berthold
så uendelig mye større. Et slikt ansvar roper på det modne men- Grünfeld, selv psykiater, valgte å legge lokk på sin fortid, ikke
nesket. Ja, menneskets modenhet er kan hende vårt århundres
grave i den. Noen ganger kan det være best å la ting ligge.
største utfordring!
Jeg tror for øvrig det finnes to muligheter å forholde seg på når
I en tid som vår er det lett å miste motet. Det er også lett å gi
det gjelder egen fortid:
den spanske forfatter og filosof José Y Gasset rett når han sier:
«Jeg er meg og mine omgivelser. Reddes ikke mine omgivelser, Resignasjon eller forsoning. Begge holdninger innebærer en
reddes heller ikke jeg.» Slik taler den som har forstått at livet er form for aksept. Men resignasjon er en aksept som handler om å
et relasjonelt prosjekt som roper etter forsoning. Nettopp derfor gi opp, som lett kan føre til mismot, i verste fall at sorgen fryser
er det kirkens kall å fremstå som en forsoningsbevegelse. Gud fast. Forsoning er en aksept som åpner opp og er en kilde til
har tiltrodd oss «forsoningens tjeneste», (2 Kor 5,18). Det er en grunnleggende forandring. Den åpner for håpet og gir fred til
tjeneste som berører alle de relasjoner vi er satt inn i
vårt urolige hjerte!
.

Kanskje er det huset
ditt vi leter etter:
Vi er en småbarnsfamilie som ønsker å
kjøpe en familiebolig på mellom kr. 9 -18
millioner, avhengig av beliggenhet, tomt
og stand.
Vi leter i området hvor Risbladet kommer ut,
og vi ser etter et hus hvor barna våre vil få en
god oppvekst. En større hage er derfor et
pluss. Vi kan synes at et prosjekt er
spennende, så det er helt greit om huset
trenger renovering. Vi forsøker å nå deg som
vurderer et salg, men som ikke ønsker en
tung og offentlig prosess.
Kanskje du er interessert i leiligheten vår
Vi har en spesiell og lekker toppleilighet rett
ved Vinderen sentrum som vi skal selge.
Overkant av 150 kvm, 3 garasjeplasser, 2
store verandaer med masse sol, utsikt til
sjøen, ikke innsyn. En fantastisk leilighet!
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Kontakt Karianne dersom du har en
passende bolig for to voksne og et par
barn

Det kan jo også være interessant å bytte
Kanskje ønsker du å kvitte deg med
familieboligen med mye vedlikehold, og
ønsker deg over i leilighet? Da kunne det jo
vært en god tanke å bytte?
Vi er fleksible med overtagelsestidspunkt. Vi
kan også være behjelpelige i flytteprosessen
din, slik at dette blir enklere og
gjennomførbart for deg. Dersom noe av dette
er interessant for deg eller noen du kjenner,
kan du kontakte Karianne på telefon 98 66 28
77 eller e-post kariannefd@hotmail.com

Konfirmantfestival med tema «flukt»
Lørdag 9. april var rundt 800 konfirmanter fra alle menighetene i
Vestre Aker prosti samlet på Sognsvann. Sammen hadde de med seg
ansatte og flere ungdomsledere.
Vibeke Kolstø Andersen
Festivalen startet med gudstjeneste som barne- og ungdomsorganisasjonen KFUKKFUM var med å arrangere. I løpet av dagen fikk alle med seg to seminarer. Den ene
var med Gaute Brekken fra Kirkens ressurssenter. Han hadde seminaret «Sunt og
sant» i samarbeid med prostidiakon Kari Oftebro.
Det andre seminaret var med Petter Skippervold som jobber i bibelselskapet. Han
hadde tema «Flukt i bibelen» og fortalte ivrig om hele fortellingen i bibelen der han
stoppet opp når det handlet om flukt.
I tillegg var alle innom et myldretorg som KFUK-KFUM og organisasjonen KRIK
arrangerte. Her var det både stands fra MF og begge organisasjonene og en mengde
ulike aktiviteter konfirmantene kunne prøve seg på. Blant annet var de med på tautrekning, sumobrytning, minifotball og mye mer. Vi avsluttet festivaldagen med felles
konsert av TenSingNorway.

Skolestartgudstjeneste
21. august vil vi arrangere familiegudstjeneste for 6-åringer i
Holmenkollen kapell med utdeling av 6-årsbok.
Ole Aleksander Østhassel
Alle som skal begynne på skolen, får i
begynnelsen av august en invitasjon til
dette. I forkant av denne gudstjenesten
vil vi arrangere en skolestartsamling, enten på torsdagen eller på fredagen. Dette
blir endelig spikret i løpet av sommeren.
Følg med i postkassene!

Ris menighet har hele 188 konfirmanter, så vi var en stor gjeng som dro sammen for
å møte konfirmantene fra resten av prostiet. Det er gøy å se at vi er mange, og at vi
sammen kan gjøre noe som et fellesskap!

Ris menighet
1. Hva heter trosopplæringsmedarbeideren i Ris menighet?
2. Hvor stort opplag har Risbladet?
3. Hva heter styreleder i Holmenkollen kapells venner?
4. I bakken opp til Ris kirke står det en knelende
kvinnefigur i bronse. Hvem har laget den?
5. Hvem har tegnet altersølvet
( lysestakene, brødeske, alterkalk og vinkanne)
i Ris kirke og hvem har laget dem?

Bibel/tro

R
R II S
S
Q
QU
U II ZZ

6. Hvem er hovedkilden til Markus-evangeliet?
7. Hvilket av de fire evangeliene er kortest?
Quizmaster:
8. Når skjedde det babylonske fangenskap?
Øyvind A. Gaukstad
9. Hvilken stilling hadde Pontius Pilatus?
Løsning side 19!
10. Hvor i Bibelen finner vi «kjærlighetens høysang?»

Lokalhistorie
11. Ryghs vei ligger i bakken opp fra Voksen. Hvem var Rygh?
12. Hvem er det byste av utenfor Vinderen skole ( i Haakon den godes vei)?
13. Hva het politisjefen som ble likvidert i Blindernveien under 2. verdenskrig?
14. Hva er det nye navnet på Vinderen historielag?
15. Den kjente alpinisten Stein Eriksen døde 27. desember 2015.
Hva presterte han under OL i 1952?
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Et vedtak
for historiebøkene
Stortinget fattet 10. mai et vedtak som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Fra 1.
januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt. Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet kirkelig tilsatt.
av Gunnar Westermoen
- Prosessen med å endre statskirkeordningen er godt forberedt fra kirkens side.
Dette handler om en stat som ikke lenger
kun knytter seg til ett trossamfunn, og en
kirke som i større grad fristilles til å være
selvstendig trossamfunn. Vi har forsøkt å
tilrettelegge endringene slik at medlemmer og ansatte skal merke minst mulig til
dem, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter
Johnsen.
Både fra stortingspolitikerne og fra kirkeledelsen blir det understreket at reformene i kirke-stat-relasjonen siden 2008
har vært preget av få konflikter og godt
samarbeid. Kulturminister Linda Hofstad
Helleland sa 10. mai at den brede kirkelige og politiske tilslutningen til prosessen har vært avgjørende: - Reformer i
den kirkelige lovgivningen har skjedd
gradvis. Trinn for trinn er det etablert
kirkelige organer på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå. Jeg gratulerer kirken med
den store dagen og ønsker lykke til med
ansvaret og forpliktelsene som ligger i
det å være eget rettssubjekt, sa statsråden.
Saksordføreren fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, Norunn

Fra den historiske avstemningen 11. april 2016
Tveiten Benestad bekreftet at samarbeidet på tvers av alle partigrenser hadde
vært godt: - Det er en styrke når vi tar en
historisk beslutning at stortingskomiteen
står samlet om hovedinnholdet i regjeringens forslag, sa hun i Stortinget 10. mai.
Diskusjoner om endringer av statens
relasjon til kirken har dukket opp med
ulike foranledninger de seneste hundre
årene. Mot slutten av 1990-tallet tok Den
norske kirkes nasjonale ledelse tak i temaet på nytt. Et bredt sammensatt kirkelig utvalg utredet 1998-2002 forskjellige
modeller for ordningen av forholdet mellom stat og kirke. Et regjeringsoppnevnt
utvalg fortsatte utredningene 2003-2006.
Etter hundre år med kirkereformer og
stadig styrkede nasjonale og internasjonale rettsnormer for vern av religionsfriheten, framstår Den norske kirke nå
tydeligere som et trossamfunn. Organisatorisk, til dels også rettslig, har Den
norske kirke fått en identitet ved siden av
- og adskilt fra - statlige og kommunale
myndigheter. Fra årsskriftet 2016/2017
overføres myndighet og arbeidsoppgaver fra staten til kirken. Blant annet vil
drøyt 1600 prester og andre kirkelige

medarbeidere som i dag er statsansatte,
få kirken som arbeidsgiver fra og med 1.
januar 2017. Kirkemøtet vedtok allerede
i april 2016 regelendringer som gjør at
kirken kan være operativ som arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar
2017.
Kirkemøtet har nå langt på vei overtatt
den myndighet som Grunnloven tidligere
lå til regjeringen i kirkelig statsråd. Men
fortsatt skal en del av rammeverket for
den fremtidige kirkeordning fastsettes av
Stortinget i lov. Denne vårens lovendringer skaper derfor ikke en endelig
skilsmisse mellom staten og kirken. Det
lovreguleres fortsatt at det skal være
prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert
prosti og biskop i hvert bispedømme.
Statens og kommunenes finansieringsansvar overfor kirken lovfestes. Statens
finansiering skal skje gjennom ett samlet
rammetilskudd som stilles til Kirkemøtets disposisjon. Lovreguleringen av
kommunenes økonomiske ansvar overfor
Den norske kirke vil være som før.

Historisk vedtak om kirkelig vigsel
for likekjønnede par
Et stort flertall av Kirkemøtets medlemmer bestemte 11. april at Den
norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par.
Etter kirkevalget i september 2015 var
det klart at et flertall av Kirkemøtets
medlemmer ville bestille en liturgi for
kirkelig vigsel av likekjønnede par. I
oktober i fjor presenterte Bispemøtet et
forslag til et slikt vedtak på Kirkemøtet
2016. Mandag 11. april stemte 88 av de
tilstedeværende 115 stemmeberettigede
for dette.
Bak det historiske vedtaket ligger en lang
historie med harde fronter mellom tilhengere og motstandere av kirkelig vigsel for
likekjønnede par.
Flertallet av Kirkemøtets medlemmer
mener at det i tillegg til dagens liturgier
for ekteskap og forbønn for borgerlig
inngått ekteskap mellom kvinne og mann,
må utarbeides tilsvarende liturgier som
inkluderer likekjønnede par og som kan
brukes overfor alle par.
På Kirkemøtet 25.-31. januar 2017 kan
den nye liturgien vedtas.

Fra den historiske debatten i Stortinget 10.
mai 2016. På talerstolen: kulturminister
Linda Hofstad Helleland. (Foto: Bård Bøe/
VL)
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Her følger det kirkehistoriske vedtaket
som fikk tilslutning av et bredt flertall på
Kirkemøtet 11. april 2016:
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet
om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke
etter lange samtaler og flere utredninger
ikke har lykkes å enes om.
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak
som understreker at uenighet i dette
spørsmålet teologisk bedømt ikke er av

en slik karakter at det gudstjenestelige og
sakramentale fellesskapet i Den norske
kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet
ekteskap kan derfor gis rom og komme
til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger,
undervisning og forkynnelse.
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i
tillegg til dagens liturgier for ekteskap
og forbønn for borgerlig inngått ekteskap
mellom kvinne og mann, må utarbeides
tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor
alle par.
4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker
ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par
fordi det strider mot deres forståelse av
ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at
slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og
implementert.
5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den
norske kirke slik at alle medlemmene kan
inngå ekteskap i sin lokale kirke.
6. Kirkemøtet fastslår at prester har
frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn
for borgerlig inngått ekteskap mellom
likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør
også ha en tilsvarende mulighet til ikke å

medvirke ved den kirkelige handlingen.
Kirkerådet
I Ris menighet er det mange som setter
pris på dette vedtaket, og for noen vil
det være vanskelig å forstå. Ris kirke og
Holmenkollen kapell, i likhet med Den
norske kirke, gir nå alle like muligheter
til vigsel i sin lokale kirke etter at en ny
liturgi som med all sannsynlighet blir
vedtatt på det første kirkemøtet i 2017.
Ingen av prestene eller organistene ønsker å reservere seg, så alle kan møte sin
lokale prest og organist når kjærligheten
feires og løftene avlegges i våre kirker.
Den nåværende liturgien for vigsel vil
fortsatt være i bruk.
Teologisk vurderes ikke det delte synet
på vigsel i kirken å være av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale felleskapet må brytes. Begge
syn på likekjønnet ekteskap kan derfor
gis rom og komme til utrykk i kirkens
liturgiske ordninger.
Kirken vår er inne i en utfordrende tid.
Vi vil bruke tiden og kreftene våre på
byggende samarbeid. Kirkens oppgave
og kall er å bygge Guds rike, tjene vår
neste og ta vare på skaperverket. Vi
opplever at kirkene brukes i så mange
anledninger i glede og sorg. Her samles
vi med våre liv.
Jan-Erik Heffermehl
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SLEMDAL RØR AS
Din rørlegger

GRATIS RØRSJEKK

TILBUD

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

Fem lokale meninger

5

på Slemdal

Med Kirkemøtet bak oss, har det blitt mye mediefokus på homofiles muligheter til å
bli viet i kirken, med et dertil egnet ritual. Dette er et naturlig nok et hett spørsmål
for mange. Også lokalt i vårt nærmiljø har folk meninger om hvorvidt kirken skal si ja
til vigsel av homofile.
Hva tenker du om kirkelig vigsel av homofile?
av Magnhild Landrø

Timepris dagtid: 650,- eks. mva.

Slemdal Rør er din nye rørlegger med døgnvakt 24t.
Bedriften har bred erfaring innen bad og varmepumper.
Vi utfører alle typer serviceoppdrag.
Ta kontakt for tilbud eller en hyggelig samtale. Tlf 916 00 100
Nikolai Christensen
Daglig leder

nc@slemdalror.nowww.slemdalrør.no
www.slemdalrør.no Facebook:
Facebook:Slemdal
SlemdalRør
Rør AS
AS Gulleråsveien
Gulleråsveien 30c,
nc@slemdalror.no
30c, 0779
0779 Oslo
Oslo

Bjørn Bakken
Voksenkollveien
Om ikke kirken hadde vært så tett støttet av det offentlige, så skulle den
fått gjort og ment hva den ville for min del. Men jeg mener at kirken må
finne seg i å lytte til folket og nye synspunkter så lenge de mottar så mye
statsstøtte som de gjør.

Marit Synnøve Moltubakk
Frognerseterveien

Jeg tenker at de prestene som av samvittighetsgrunner kvier seg for å vie homofile
par, må få slippe. Spørsmålet om respekt bør jo gjelde begge veier. Men når det er
sagt, så mener jeg at det er den lokale kirkens ansvar å sørge for at det skal finnes
et tilbud for alle. Innen en og samme menighet må det finnes minst én prest som
også kan vie homofile. Derfor bør dette spørsmålet være et tema ved for eksempel
enhver nyansettelse av prest.

Siv Klever
Frognerseterveien
Det var på høy tid at Kirkemøtet tok tak i denne saken! For meg har det betydd
veldig mye at dette vedtaket endelig kom, og at også homofile par kan få
vigselsmulighet i kirken. Jeg skulle også ønske at kirken til slutt kunne vedta én
felles vigselsliturgi som kan være likelydende for heterofile som homofile. Det bør
kirken, etter min mening, ha rom for.

Kirsti Hofstad
Dalsveien
Jeg er ikke så veldig kristelig av meg, men følger jo litt med også i kirkens ulike
debatter. Jeg har min egen filosofi om dette med homofile og kirken: Om Gud har
skapt noen homofile, så får kirken inkludere disse menneskene på lik linje med
alle andre. Det er litt rart for oss som ser denne kirkedebatten utenfra, for slik jeg
tenker om Gud, så vil han vel ikke straffe med utestengelse denne gruppen av sitt
skaperverk?

Jan Egil Røe
Stjerneveien
Siden jeg ikke er en del av kirken selv, så har jeg vel ikke så mye jeg skulle sagt –
bortsett fra at det må være veldig riktig at kirken nå åpner for at også homofile skal
kunne vies i kirken, om de ønsker det. For meg er dette rent humanistisk begrunnet,
og slik tenker jeg jo at kirken selv også burde begrunne det.
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Møte med lokalhistorikeren Finn Holden
Finn Holden har i mange år gitt oss historiekunnskaper om
vår egen bydel. Nå har han gått av som styreleder i Vinderen
historielag og overlatt roret til yngre krefter. Med stor rett kan
han betegnes som en av nestorene i historielagssammenheng
i bydelen og i Oslo for øvrig. Den spreke 87-åringen tar vennlig
imot oss i sin nyinnredede leilighet.

av Øyvind A. Gaukstad

Det blir vel litt tomt
og rart å slutte med
historielagsarbeid nå?
Både ja og nei. Det blir godt å slippe
ansvaret. Jeg hadde en slags dobbeltrolle
i mange år. Jeg var både styreleder og
redaktør for medlemsbladet. Så det ble
mye etter hvert og alderen tynger jo.
Men jeg har hatt stor glede av å være
styreleder. Jeg fortsetter imidlertid i
styret ett år til som menig medlem.
Dessuten blir jeg slett ikke arbeidsledig.

Din befatning med
lokalhistorie startet jo for
flere år siden?
Ja, det er riktig. En gang på begynnelsen
av 1990-årene satt tre av lederne ved
Persbråten videregående skole sammen
og samtalte om hvor interessant og
viktig det kunne være å få vite mer om
bydelens tidligere historie. Hvordan
det hadde vært før og hvordan det var
nå i vår egen tid. På den måten kunne
man sammenligne og bedre forstå
bydelens særegne historie. Vi fikk nokså
tidlig kontakt med siv. ing. Per Henrik
Bache, som i et innlegg i Akersposten/
Ullern Avis hadde ivret energisk for
opprettelsen av et historielag i bydelen.
Vi tok kontakt og sammen med arkitekt
Sigrid Solberg var det vi fem som startet
Vinderen Historielag – i 1992.

Og siden har du vært sentral
i lagets virksomhet?
I 21 år har jeg vært redaktør av
medlemsbladet og de siste 12 år har jeg
vært styreleder.

Som historiker hadde du vel
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en slags »flying-start»?
Vel. Du kan nok si at det har vært
en fordel å ha historie som fag, men
slett ikke nødvendig for å arbeide
med lokalhistorie. Fordelen er at
man har kjennskap til metoder og
problemstillinger og har oppøvet evnen
til å stille relevante spørsmål. Det har
vært spennende å rette blikket mot de
nære forhold og komme tettere inn på
menneskenes liv. I vår del av den rike
Akerbygda fantes det fra gammelt av
mange bondegårder og husmannsplasser.
Det ble tidlig interessant og viktig å
finne ut hva de levde av og hvordan
levevilkårene var. Men aller først ble
vår oppmerksomhet rettet mot selve
nerven gjennom bydelen – nemlig
Holmenkollbanen. På slutten av
1890-årene ble det anlagt en bane som
gikk opp i skogen uten at det bodde
mennesker der. Hvorfor i all verden
kunne det skje? Hvorfor startet banen
på Majorstuen? Hvorfor var tomtene
så store, hvordan ble bebyggelsen etter
hvert, og hvordan var det før banen kom?
Her berører jeg det som er helt sentralt
for enhver historiker – å være nysgjerrig
og kunne undre seg.

Og hva fant dere ut?
Egentlig lå det vel an til at atkomsten
til Holmenkollåsen skulle følge
Blindernveien fra Bislett og
St.Hanshaugen. Men så ble det opprettet
en elektrisk sporvei i Kristiania i 1894
og det forandret mange av planene.
Majorstuen ble utgangspunktet for
flere av trikkelinjene. I første omgang
ble det likevel ikke noe gjennombrudd
for tanken om en bane oppover fra
Majorstuen. Men så kom ing. Halvor
Heyerdahl med en ny idé. Han foreslo å
kombinere byggingen av banen med salg

av tomter. Dette slo såpass godt an at det
ble grunnlag for å anlegge en bane. Det
var også i disse årene stor begeistring
for alt som var norsk. Thomas Heftye
hadde åpnet Frognerseterskogen for
friluftsinteresserte borgere og oppfordret
folk til å søke ut i naturen. Fridtjof
Nansen, som bodde i nærområdet,
bidro sterkt til å vekke sansen for det
som var norsk. I tillegg var det årlige
hopprennet i Husebybakken blitt flyttet
til Holmenkollbakken. Hele 20.000
mennesker gikk eller kjørte med
hest opp fra byen for å se hopprenn i
Holmenkollbakken.

Så banen forandret mye?
Ja absolutt. Det førte til bebyggelse på
hver side av banen. Banen sørget for at
det ble anlagt veier, belysning og det ble
fraktet brev og annet gods – både opp
og ned langs banen. Utbyggingen skjøt
fart etter hvert. Det som har gitt bydelen
sitt særpreg med villaer på store tomter.
Konduktørene den gang kjente alle som
tok banen, så det var ikke nødvendig
med kontroll. Banen bidro til å skape en
felles identitet – en fellesskapsfølelse.
Den bandt sammen øvre og nedre
deler av området. En innstilling som
er sterk den dag i dag. De to sterkeste
identitetsfaktorene i vår bydel vil jeg
si er nettopp Holmenkollbanen og
idrettslaget Heming.

Dette har du selv opplevd
som beboer i bydelen?
Jeg har ikke selv vokst opp i bydelen.
Mine barne- og ungdomsår tilbrakte jeg
på Majorstuen – ved Prestenes kirke (
i dag Majorstuen kirke ) og gikk med
skiturer i Marka. Senere har jeg bodd
mange år på Frøen – bare et steinkast fra
Lille Frøen gård. På mine eldre dager har

Finn Holden
Foto: Bjørn Tønnesen
min kone og jeg flyttet inn i en moderne
leilighet hvor det også er heis! Jeg har
fremdeles stor affinitet til Majorstuen.
Men Vinderen og Vestre Aker er etter
mitt skjønn i dag mer interessant enn
Majorstuen. Særlig representerer mange
av gårdene spennende historie, og det
er interessant å følge utviklingen fra
det gamle til det nye samfunnet i dette
området. Men jeg føler også sterkt at
jeg er Oslo-gutt. Derfor fryder jeg meg
over mye av det som skjer i Oslo. Tenk
bare på hvor mye mer åpen byen er mot
fjorden. Vi kan spasere langs sjøen helt
fra Frognerkilen til Sørenga. Dette synes
jeg er fantastisk med dagens Oslo.

Men din opptatthet av
lokalhistorie er særlig
knyttet til vår bydel?
Det kan du godt si. Medlemsbladet,
som kommer ut fire ganger i året, kan
fortelle om mye som har skjedd i vår
bydel opp gjennom historien. Disse
fortellingene går ofte helt ned på det
vi kaller mikroplanet, altså tett opp til
menneskenes private liv og levnet. Men
jeg ser også at hele Oslo er rik på mye
verdifullt fra gamle dager. Tenk bare
på alle bondegårdene som lå omkring
i Oslo. Flere vin-gårder og om lag 30

gårder i alt. Dette er en rikdom for byen
og det er viktig å bevare dem.

Med det nye navnet på
historielaget indikerer vel
det at det blir mer å skrive
om?
Ja, det vil selvfølgelig gi nye muligheter
og utfordringer. Jeg kan ikke legge skjul
på at det etter hvert ble vanskeligere å
finne stoff å skrive om Vinderen. Men
foreløpig går det bra. Jeg er veldig
glad i å skrive. Jeg er faktisk gladere
i å skrive i dag enn for 20 år siden.
Lokalhistoriestudiene har gitt meg mye
glede. Det ville ha vært et kjedelig liv
uten. Jeg har funnet masse interessant og
spennende stoff å skrive om. Dessuten
vet jeg en god del mer om hvordan jeg
kan finne stoff – i arkiv, bibliotek, på
nettet osv. Vestre Aker bydel dekker et
område med mye felles historie og åpner
for mye nytt stoff.
Det nye navnet vil også ha bedre appell
til folk som tidligere ikke har følt
noe særlig tilhørighet til det snevrere
Vinderen-området. Samtidig har vi
laget et kulturminnekart for hele den
nye bydelen som vil komme ut nå på
forsommeren og blir delt ut til alle
husstandene. Arkitekt MNAL Ole

Andreas Krogness har hjulpet oss
med tegning av kartet. Historielaget
har bl.a. fått økonomisk støtte av
Sparebankstiftelsen DNB.

Hva er det som har fått deg
til å holde på med dette i så
mange år?
Som lektor var jeg opptatt av formidling
av kunnskaper. Mye av det samme
har vært drivkraften i mitt arbeid med
lokalhistorie. Nysgjerrighet er også en
viktig drivkraft, ønsket om å vite hvordan
nærområdet har sett ut før og hvordan
menneskene har levd. For eksempel:
Før Holmenkollbanen ble anlagt, var
det stort sett bare bondegårder og
husmannsplasser mellom Majorstuen og
Marka. Hvordan foregikk utbyggingen?
Hvilke følger fikk den? Hvordan skal vi
ta vare på verdiene fra gamle dager? Vi
rører ved tanker, ønsker og prosesser som
er spennende å følge og å skrive om.
Risbladet ønsker den oppegående
lokalhistorikeren og skribenten mange
gode skriveår fremover. Selv om
han har trappet ned virksomheten, er
nysgjerrigheten og entusiasmen intakt.
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UTLEIE AV

Leirsommer 2016

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

Her presenteres noen av de leirene til sommeren i kristen regi.

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

KRIK
KRIK (Kristen Idrettskontakt) har sommerleire flere steder:
24. – 28. juni: Konf.action, KRIKs konfirmantleir i Bø i Telemark.
28. juni – 2. juli: Action, KRIKs tenåringsleir i Bø i Telemark.
5. – 10. juli: KRIKs Familiesommer i
Grimstad.
6. – 10. juli: KRIKs Familiesommer i
Gvarv i Telemark.

600,(480,- eksl. MVA)

500,-

Leveranse av utstyr
innenfor Oslo

Montering og
demontering

600,(480,- eksl. MVA)

WWW.LLU.NO

Vi 14
leier ut lydanlegg, lyseffekter og formidler diskjockeyer.

1000,(800,- eksl. MVA)

23 22 10 00

Ring
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

25. – 31. juli: Norges KFUK-KFUMs
Ten Sing-seminar i Ulsteinvik i Møre og
Romsdal. Les mer under kalenderen på
Ten Sing seminar 2016 på web: www.
kfuk-kfum.no/
9. - 22. august: Norges KFUK-KFUMs
sensommertreff i Ål i Hallingdal. Les
mer på www.kfuk-kfum.no/ på kalenderen under Seinsommartreff på Rødungstøl 2016.

Lia Gård
Retreat på Lia gård på Koppang i Østerdal er populært, datoer for disse er:
5. – 10. juli: Familieretreat
12. – 17. juli: Familieretreat
19. - 24. juli: Familieretreat
Les mer på web: www.liagard.no/program

Ung kirkesang

18. – 22. juli: KRIKs Familiesommer i
Grimstad.

Normisjon

30. juli – 4. august: Ung kirkesangs korsommerskole i Rennebu.

22. – 26. juli: KRIKs Familiesommer i
Grimstad.

Normisjon arrangerer også stevner og
festivaler i sommer:

1. – 6. august: Ung kirkesangs korsommerskole i Kristiansand.

9. – 14. august: Arena, KRIKs ungdomsfestival i Kristiansand.

16. – 20. juni: Normisjons seniorstevne
i Verdal. Bakketun Folkehøgskole, Volhaugveien 40, 7659 Verdal. Telefon:
740 49 100. Mail: kortkurs@bakketun.
fhs.no. Web: bakketun.fhs.no/kurs-ogarrangement/

Les mer på www.sang.no/. Ta gjerne
kontakt selv om fristen er ute!

12. – 17. juli: Normisjons Sommer i sørstevne, Grimstad. Les mer på web: www.
sommerisor.no/

8. – 13. august: Musikkverksted i regi av
Acta og Musikkfolkehøgskolen Viken,
på Gjøvik. For mer info og påmelding se
på web: www.acta.as/musikkverksted

Les mer om KRIKs leire, om påmelding
og mer om KRIK på nett: www.krik.no/
nasjonalt/

KFUK-KFUM

1000,-

Gå inn på www.kfuk-kfum.no/ og finn
Sommertreff på Risøya 2016 under kalenderen.

Her er et utvalg av hva Norges KFUKKFUM har av leire på sin kalender i
sommer:
24. – 28. juni: Spekter, Norges KFUKKFUMs sommerfestival på Kalvøya i
Sandvik. Les mer og kjøp billetter på
web: www.spekterfestival.no/
3. – 24. juli: KFUK-KFUM-campen på
Knattholmen i Sandefjord. Gå inn på
www.kfuk-kfum.no/ og finn kfuk-kfumcampen under kalenderen. OBS påmeldingsfrist var 15. mars, prisen bittelitt
annerledes.
18. – 23. juli: Norges KFUK-KFUMs
sommertreff på Risøya i Tvedestrand.

12. – 17. juli: Amigos-festival i regi av
Acta - Barn og unge i Normisjon, arrangeres i Grimstad. Les mer på web: www.
sommerisor.no/
12. – 17. juli: Tenåringsfestival i regi av
Acta - Barn og unge i Normisjon i Grimstad. Les mer på web: www.sommerisor.
no/
11. – 14. august: Normisjons Sommer i
Nord-stevne på Finnsnes. Mer informasjon finnes på web: www.normisjon.no/
under arrangementer. Dersom du allerede
nå vil melde deg på, så ring: 77683501
eller send en epost til: region.nord@
normisjon.no

Andre

30. juni – 3. juli: Areopagos sommerfestival på Norefjell. Påmelding på web:
www.areopagos.org/
8. – 17. juli: Båt & bibel familiefestival
i regi av Det Norske Misjonsselskap på
Randøy i Ryfylke.
Les mer under leir på web: www.nmsu.
no/
For å lese om flere sommerleire, gå inn
på www.vl.no og søk på stevneguiden.
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Ny klinikk på Ullevål Stadion!
kal-privat.no

Glassengler fra engleverkstedet hos Lønn som fortjent

Byvandring hos
Kirkens Bymisjons
«Lønn som fortjent»:

Nytt liv
i det knuste

Thor Arne Grønnerød
Spes. i barnesykdommer
Sjefslege

Cecilie Revhaug
Spes. i barnesykdommer
Doktorgradstipendiat

Mohammad Sohrabi
Spes. i ØNH- sykdommer

I år var noen av våre
konfirmanter så
heldige å for første
gang få innblikk i
arbeidet ved «Lønn
som Fortjent», som
er en del av Kirkens
Bymisjon.
av Ida K. Dørsjø Kristiansen

-Hvis dere skulle jobbet her, ville dere
ikke fått jobb i dag, dere er sene! får
vår lille gruppe vite når vi ankommer
Lønn som fortjent sine lokaler i Fred.
Olsens gate. Der står Eli Svardal, som er
avdelingsleder ved «Lønn som fortjent»,
og venter på oss. Utstillingsvinduet er
en samling elegante engler av utskårete
glassbiter. Noen står på fundament, noen
er litt større, noen kan henges opp.
-Vi er strenge, forklarer Eli med et lite
smil når vi kommer inn.

Verdighet
Lønn som fortjent er et arbeidstilbud
for mennesker med rusproblemer
eller prostitusjonserfaring. De rydder
byen, lager glassengler, eller jobber på
«tapeten». Arbeiderne får lønn rett i
hånden når de fire timene de arbeider er
over, og de skatter av det de tjener.
-De må møte til rett tid. I bunnen for alt
vi gjør ligger vennligheten. Vi legger opp
til å hilse på hver enkelt om morgenen
og se dem i øynene. Å syns synd på dem
hjelper ingen. Kommer de for sent ville
det vært urettferdig overfor de andre som
kom til tiden.

Forskjellige jobber
Utsnitt fra vindusutstillingen.
Lønn som fortjent har nettbutikk:
lonnsomfortjent.no
Syed Nadeem Hussain
Spes. i indremed. og
lungesykdommer
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Olav Kåre Refvem
Spes. i indremed. og
lungesykdommer

Pirooz Badr
Spes. i indremed. og
hjertesykdommer

KAL PRIVAT er et søsterselskap til KAL KLINIKKEN
og holder til i tilstøtende lokaler på Ullevål Stadion.
Kort ventetid og konkurransedyktige priser.
TLF 22 02 68 33
MAIL post@kal-privat.no

Lønn som fortjent startet i 2004, og
ønsket kom fra folk som ruset seg.
Nå har de 180 jobber å tilby hver uke.
Arbeidere og 8 ansatte driver «Lønn som
fortjent» som bedrift. Noen av arbeiderne
rydder byens gater. 16 arbeidsplasser
er for de som lager glassengler. For
å få plass på engleverkstedet må
man ha jobbet med rydding på gaten
en stund. På «tapeten» jobber det 9
stykker, de som ikke klarer annen type
jobb. Her lages det håndinnbundne
kalendere, notatbøker, kort, konvolutter,
konferansemateriell av tapet som ellers
ville blitt kastet. -Vi har generelt mest
menn som jobber her, i førtiårene og
oppover. Menn som ruser seg. Her får
folk lov til å jobbe. Vi er en arbeidsplass.
Vi krever noe av dem. Når de trenger
hjelp til andre ting, henviser vi, men vi
følger dem ikke.

Fra smått til stort
Det begynte i en kjeller i Tøyenkirken.
Den var ikke like fin som dagens lyse
lokaler, og det er litt tilfeldig at det ble
glassengler. Det begynte i Bodø, og
noen så et potensiale i knust glass. At
det som er ødelagt kan bli helt og fint.
Nå er de flyttet til lokaler i to etasjer ved
den gamle Børsen, og inntjeningen går
bra. De var nominert til «Årets sosiale
entreprenører». De har både nettbutikk
og butikklokaler. -Det var ikke så strengt
i starten. Men så begynte jeg å stramme
opp i og med at ønsket om flere jobber
var der. Med oppstramming kom flere
jobber.

Snakk tidlig
Ungdommene ble utfordret om
begreper som verdighet, rettferdighet
og solidaritet. Og de ble oppfordret til
å snakke med noen dersom de bærer på
ting som var vanskelige. -Snakk med
noen! De som jobber her har påført
familien stor smerte gjennom livet de
har havnet opp i, og bærer selv på mye
smerte på grunn av det. Da er det bedre å
snakke med noen voksne om problemene
sine før det kommer så langt. Jeg vil ikke
se dere her igjen, avslutter Eli med et
varmt smil.

Eli Svardal
er avdelingsleder ved
Lønn som
fortjent
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Blomster stjålet
ved kapellet

Lien skog og trepleie AS
-

BOLIGJAKTEN
STARTER HOS OSS...

Trefelling
Stubbefresing
Krattrydding
Beskjæring

- Fliskutting av
greiner på stedet
- Bortkjøring av
avfall fra
trefelling

Det er med stor skuffelse vi i Ris
menighet må meddele at blomstene
ved inngangen til kapellet ikke får
stå i fred.

Vi er fullforsikret,
og har det nødvendige utstyret
og kompetansen til å fjerne dine
trær.

Svar på Ris Quiz
Ris menighet

Gratis befaring.
Referanser

1. Ole Aleksander Østhassel
2. 11250 eks.
3. Hans Herman Horn
4. Arne Durban
5. Tegnet av Thorbjørn Lie-Jørgensen og
levert av David-Andersen

Telefon: 913 81 004
e-post:
skogogtrepleie@gmail.com

Bibel/tro

Skal du selge bolig, så starter du best prosessen hos Morud & Partnere Eiendomsmegling Oslo´s eldste eiendomsmeglerforretning. Vi bygger vår virksomhet på solid lokalkunnskap,
tillit og høy servicegrad. Hos oss vil kunden alltid stå i sentrum.

Norges eldste
begravelsesbyrå

Avtal gjerne et møte med oss, og du vil møte meget erfarne og dyktige meglere med lang
fartstid i bransjen, som kan gi deg:
• Den beste rådgivningen
• Gratis verdivurdering
• Aktiv og salgsfremmende markedsføring

Nordstrand:
Tlf 23 16 83 30
Majorstuen:
Tlf 23 19 61 50

• Trygghet i alle ledd
• Best tenkelig oppfølging
• Markedets beste pris for boligen

www.wangbegravelse.no

6. Apostelen Peter
7. Markus-evangeliet
8. 596-538 f. Kr.
9. Romersk prokurator (landshøvding)
over Judea, Samaria, Idumea (26-36 e.
Kr.)
10. 1. Korinterbrev, 13. kapittel

Lokalhistorie
11. Banksjef Evald Rygh,
borgermester 1880 i Christiania,
deretter ordfører 1893-94.
12. Fridtjof Nansen
13. Karl A.N. Marthinsen, sjef for Statspolitiet
i Norge under 2. verdenskrig,
likvidert av Oslogjengen 8. februar
1945.
14. Vestre Aker Historielag
15. Han tok gull i storslalåmrennet på
Norefjell
og sølv i spesialslalåmrennet i Rødkleiva.

Nystemt piano til jul!

Gleden ved å spille på
et nystemt piano!

Ring i dag for avtale
Ring for
avtale
med
pianostemmer
til pianostemmer

Allmennpraksis og spesialkompetanse

Janne Morud Sandberg
m:9004 5902

Melinda Vora
m:4748 6020

Axel Pettersen
m:9168 9102

Morud & Partnere Eiendomsmegling AS
Sognsveien 70B, Ullevål | t: 23 00 65 60
www.morud.no
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Cecilie Bruun Smidt Kine-Cecilie Grimsmo
m:9244 2790
m:9383 3935

Lise Borgen
m:9099 7974

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

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

- din lokale eiendomsmegler

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Marianne Helle
97 11 28 75

Ramus Winderens vei 39
Petter Kleve tlf. 48272716

www.stormelektro.no
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Fra Vinderen Historielag
til Vestre Aker Historielag
Vinderen Historielag skiftet navn på årsmøte
11.april til Vestre Aker Historielag. Ny leder etter
Finn Holden ble Clemens Saers.
Historielagets nedslagsfelt følger nå bydel Vestre
Akers grenser. Derfor kommer vi framover også
å inkludere mer lesestoff fra områdene vest for
Holmenkollveien opp mot Lysakerelven.
Historielagets har fått ny hjemmeside:
www.v-aker-historielag.no og finnes som egen
gruppe på Facebook.
Laget har nettopp gitt ut et nyutviklet kulturminnekart som erstatter det gamle fra 1999. Du kan
bli eier av et slik kart og samtidig bli medlem av
laget for år 2016 for kun kr. 100.- ved å betale inn
beløpet på konto 7874 05 98200. Husk å oppgi
fullstendig adresse og e-post adresse.
Vestre Aker Historielag utgir fire fyldige blader
med spennende lokalhistoriestoff i året.
Velkommen som medlem!

Velkommen til oss!
Vi holder til i nye, moderne lokaler sentralt på
Vinderen. Lett adkomst; parkering og heis (også for
rullestol). Kvalitetsmessig utførelse, høy hygienefaktor
og god tid til hver behandling, er vårt varemerke.

La deres viktige dag bli en minnerik opplevelse!
Voksenåsen har en unik utsikt over byen og fjorden, det perfekte bakteppe for deres spesielle dag.
Vi kan skreddersy etter deres ønsker, uansett om dere vil være ute eller inne.
Velkommen til oss på en uforpliktende, gratis visning!

Vi tilbyr blant annet:

Adresse

•

Slemdalsveien 70, oppg B – 2. etg
0370 OSLO

•
•
•

Røntgen med store bilder som
gir bedre oversikt
Utfører implantatprotetikk
Estetisk tannpleie
Porselensfasetter

Timebestilling
Tlf. 22 70 39 90
www.vinderentannlegene.no

Prøv oss!

Kirketelt på Tryvann
i russetiden
Ungdommene i området vårt har nylig
lagt årets russefeiring bak seg. I år var kirka
tilstede under festlighetene på Tryvann natt
til 30. april og 1. mai.
av Kari Winger Oftebro
Diakonene i Oslo bispedømme hadde tatt initiativ til et eget
kirketelt hvor det var voksen tilstedeværelse og mulighet for
russen til å varme seg og slå av en prat. Diakonene og frivillige
troppet opp på med varmetelt, pledd, kjeks, kakao og toddy
til de som kom innom kirketeltet. Med sludd og snøvær på
Tryvann denne helgen ble kirketeltet svært godt besøkt, flere
kom innom for å varme seg i løpet av natten. Vår egen diakon/
ungdomsdiakon, Kari, kunne melde om at tiltaket ble svært
godt tatt i mot av russen og at diakonene håper å kunne gjenta
suksessen neste år.

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

booking@voksenaasen.no

22 81 15 20

Voksenåsen

www.voksenaasen.no
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RISK

hver
torsdag
kl. 19

Hver torsdag samles
ungdom fra 14-19 år
innerst inne i
underetasjen på Ris menighetshus.
Der inne finner man et stort lerret
hvor det vises film på og man kan
”game”.
Klubben har også masse brettspill.
Klubben har egen kiosk i tillegg til at
det ofte serveres kaker og snacks, og
noen ganger også middag!
Sjekk klubbens facebookgruppe;
"Risk". Noen torsdager arrangeres
det happeninger - følg med på gruppen på Facebook!
Klubben er åpen fra klokken 19 hver
torsdag. Det er bare å stikke hodet
innom! Ikke noen påmelding; kom
innom når det passer, og ta gjerne
med en venn eller to! Kontakt: Geir
Andre (geir2302@gmail.com)

Formiddagstreffene Speideren
Ris menighet
inviterer til
én torsdag
månedlige
i måneformiddagstreff
den
for voksne på
torsdager kl 12-14
Disse torsdags formiddagstreffene
i Risbakken 1 er et møtepunkt for
hjemmeværende og eldre - med
fokus på åndelig, kulturell og fysisk
føde: En andakt, et enkelt måltid,
sang, loddsalg og et kåseri.
Kom og ta del i et hyggelig og
uformelt fellesskap - her er det plass
til enda flere. Spre ryktet om disse
månedlige formiddagstreffene i Ris
menighets peisestue!

Første formiddagstreff etter sommeren er torsdag 25. august

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

tirsdager
18-19.30

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

Familiespeiding
Tirsdag 7. juni kl. 18-19.30: Ivar
Aasens vei 13
Torsdag 30. juni til lørdag 2. juli:
Nordtangen leirsted, Gran, Hadeland
Søndag 21. august kl. 11-13: Oppmøte ved Ris kirke

Babysang

mandager
11-12.30

Babysang er et
tilbud for foreldre
og babyer, og det
har som intensjon å styrke båndene mellom kirken og hjemmet.
Vi kommer til å leke og synge, spise
mat og bygge fellesskap i storsalen i
ris storstue.
Ta med matpakke!

Første babysang etter sommeren er
22. august
Sjekk facebook: Babysang i Ris

Småbarnstreffene

Vestre Aker helsestasjon 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!
Første småbarnstreff etter sommeren er
onsdag 14. september

fire
onsdager

KONTAKT:

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

annenhver
lørdag

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

- et møtested for alle!
Og spesielt for
mennesker med psykisk
utviklingshemming
Første lørdagskafé etter
sommeren er 20. august
Kontakt: Inger Merete Magnus
Tlf 22 14 96 68 / 410 31 566
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Søndagsskolen

de fleste
søndager

Velkommen til
søndagsskole i Ris kirke! Det blir
eget opplegg for barna i sidekapellet, under gudstjenesten. Her
vil barna lære Bibelens historier
gjennom fortellinger, aktiviteter
og formgivning. Mot slutten av
gudstjenesten kommer barna inn i
kirken igjen.
Siste søndag før sommeren blir 19.
juni. Første søndag med søndagsskole etter sommeren er 21. august.
Det er søndagsskole så og si hver
søndag bortsett fra når det er familiegudstjeneste.
Se oppdateringer på nettsidene!

Tirsdagssamlingene
Tirsdager kl 19 åpnes dørene til
peisestuen i Risbakken 1, og du
får med deg en inspirasjonskveld,
med program som vil variere fra
gang til gang.
Velkommen til en
kveld der du både
kan stille noen spørsmål, og også få noen
svar. Åpent for alle.
Gratis entré.

hver
tirsdag
19-21

30.08 Tekstgjennomgang
06.09 Menighetsbygging. Kari
Winger Oftebro
13.09 Tekstgjennomgang
20.09 Misjon. Leif Gordon
Kvelland
27.09 Tekstgjennomgang
04.10 Trossamtale. Anne-Margrete
Saugstad
11.10 Tekstgjennomgang
18.10 Trossamtale. Anne-Margrete
Saugstad
25.10 Tekstgjennomgang
01.11 Samfunnsforedrag. Erling
Rimehaug
08.11 Tekstgjennomgang
15.11 Misjon. Jacob B. Smørdal
22.11 Tekstgjennomgang
29.11 Tekstgjennomgang
Det kan bli mindre endringer i
programmet. Se menighetens
hjemmeside

Informasjon om aktivitetene oppdateres på nett: kirken.no/ris
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& tre barnekor
Annenhver torsdag inviteres
du og dine til familiemiddag i peisestuen, Risbakken 1 (ved kirken).
Enkel og barnevennlig middag til
kr 35 (maks kr 130 pr familie)
Ingen påmelding nødvendig!

Felles middag
fra kl 17.30 til 18.00

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

Inbetween kl. 18-19

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

Tweensing kl. 19-20.30

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

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:
25.august
1. september (NB! Uken etter)
15.september
29. september
annenhver
13. oktober
torsdag
27. oktober
10. november
24.november
8. desember
Juleavslutning 15. desember
Opptredener med korene:
(oppmøte i Ris kirke kl 10.30)
Barnegospel:
16. oktober (4-åringer)
Inbetween: 21.august – 6-år,
Okober - 9-åringer
Lys våken 26-27.november
Tweensing: Oktober - 9-åringer
Lys våken 26-27.november
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Andakt:

Eit lys på din veg

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

2
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Trykkeri

70

9

M

X-idé as, Larvik
Borgejordet 80 | 3269 Larvik
Tlf: 982 02 460 | rune@xide.no

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Thranes vei 100 | 1472 Fjellhamar
Tlf: 22 90 39 00 | www.xide.no

* Polering
* Lakkrens
* Lakkering av småskader
* m.m.

nsjen

r i bra
er 30 å

Ov

Top Car Pro Bilpleie v/ Alfred
Tlf. 96663224
Arbeidet utføres på stedet
EM annonse 58x82mm.qxp_Layout 1 25.08.15 12.23 Side 1

Besøk vår brukervennlige
neside for å komponere
gravstein:
www.ellingardmonument.no
Velkommen til vår store utstilling i
Oslo
Eller besøk et av våre samarbeidende
begravelsesbyråer

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

Østre Aker vei 103
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no
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Har du høyrt
om «Maxwells
demon». For å
skjøna kva den
karen gjer, må
du læra litt om
Maxwell.
av Johan Moan, pensjonert professor i fysikk ved UiO
og kreftforsker ved Radiumhospitalet
Alle dei store fysikarane som reiv ned det jordsentrerte
verdsbiletet til Aristoteles, var kristne, og bygde arbeida
sine på ein kristen tankegrunn: Universet er Guds verk,
og Gud er fornuftig. Han vil at vi skal studera skaparverket sitt og naturlovane sine, gleda oss over det vi finn og
bruka det. Eg kan nemne Kopernikus, Kepler, Galilei,
Boyle, Newton og mange fleir heilt fram til Faraday og
Maxwell. Jamvel Einstein seier skarpt i frå at han ikkje
er ateist, men tvert om at han har fått inspirasjon frå ei
åndeleg verd. James Clark Maxwell er den tredje av
fysikk-gigantane, heilt på line med Newton og Einstein.
På mange felt førde Maxwell fysikken fram til å bli ein
bærebjelke i vår vestlige kultur. Mest alle fysikk-greiner
førde han framover: mekanikk, gasslovar, fargesyn, men
framom alt den avanserte matematikken bak elektromagnetismen: magnetiske og elektriske felt og lys. Tenk,
han viste at magnetisme, elektrisitet og lys er av same
slag!
Da eg på universitetet studerte Maxwells formlar, vart
eg mållaus av undring og fylt av respekt. Korleis kunne
han greia dette? Kanskje ligg noko av svaret i kristentrua hans. Han sa: «Som David i Bibelen vil eg gje det
beste eg greier til min generasjon. Gud syner meg kor
stort skaparverket er, og han vil at eg skal studera det så
djupt eg maktar».
Kristentrua følgde Maxwell frå vogge til grav, gjennom
framgang og liding. Han var eit mildt og godt menneske.
Han var hjeplsom mot alle, og pleide kona si da ho vart
sjuk. Da han fekk magekreft, bar han smertene utan
klagar. Han underkasta seg Gud, slik han hadde gjort i
forsking og liv.
I ein bokhandel på ein flyplass såg eg nyleg tre bøker
som på naturvetskapleg grunn kalla kristendommen
eit eventyr og eit bedrag og Gud ein illusjon. Maxwell
valde ein tryggare veg: Han las nytestamentet med bøn
og undring, og dømde om bodkapen etter å ha freista å
leva etter han. Han fann at bodskapen heldt mål. Som
liten gut lærde han seg den lengste salma i Bibelen
utanboks.
Til slutt vil eg nemna nokre få ord frå denne store salma:
«Guds ord er eit lys for oss. Ungdom, som held seg til
Guds ord, kan greia å halda stien sin rein, leva eit godt
liv i djup glede og ferdast i ope landskap utan redsle.
Skulle vi fara vill, leiter Gud etter oss. Gudsorda gjev
oss lys når dei opnar seg for oss.»

Nabolaget i glede og i sorg
Døpte i soknet

Vebjørn Erlend Ericsson Aaboen
Sverre Christoffer Heje Brekke
Oliver Kristoffer Trellevik Heje
Pia Christine Hafsmoe Elverum
Emil Eriksen
Othilie Amlie Lundberg
Tobias Maximilian Giæver Hyde
Edda Alexandra Lie Norum
Alexandra Ekstrøm
Line Horgen Thorstad
Dina Loen Tabori
Martin Bang-Jareg
Hedda Constanse Donberg Nymoen
Fanny Kristine Thorendahl-Gulliksen
Scott Martell Jacobsen
Nils Langfeldt Gould
Petter Schjetne Schrumpf
Herman Alexander Blom
Nina Galtung Skar
Tilde Klaveness Søndrål
Axel Bernhard Sunnanå
Emily Elisabeth Staubo-Tveiten
Jonas Schultz Wroldsen
Meia Lizzie Turid Grandal
Hennie Franzine Gautier Bjerke
Lilla Amelie Marthinsson
Siri Galtung Skar
Thea Galtung Skar
Selma Tveito Hjorthaug
Tara Tveito

Ris kirke
Mathilda Marie Sætre Bjordal
Leah Othilie Slaatto-Hornnes
Louise Fougner Bugge
Alexander Bekken Skageng
Camilla Johanne Sem Simonsen
Oliver Andreas Krogh
Milla Steen-Nøringset
Henrik Laugerud Skamfer
Aksel Ellefsen Svenøy
Jesper Ottesen Fjellheim
Maria Næsheim Coucheron
Alina Tveraabak Barhag
Sigurd Lorentzen Ingstad
Mathilde Rørvik Brandtzæg

Holmenkollen kapell
Otto Ringdal
Ida Djupvik
Ane Djupvik
Olivia Rigland-Horgen
Eva Olsen Nordbø
Live Eikeland Mork
Alexander Magnus Christophersen
Charlotte Von Heyden
Liva Waldal Hagen
Charlie Rigland-Horgen
Cecilia Lisabeth Louise Wiberg
Lycke Barth Thomassen
Josefine Fanghol-Syvertsen
Linus Alain Ree Hauge
Maria Nova Josefine Skorstad
Leo Alexander Ree Hauge

Viede i soknet
Maria Syse og Anders Huseby Nybraaten
Ane Narum Nordby og Espen Furuholt
Linn Serina Vibran Christensen og
Martin Husby Christensen

V inderen
Rens &
S kjorte

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

e
c
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22 49 19 19

for perioden
21.02.-20.05.2016

Birgitte Ramm og Harald Songe
Lisa Bjarkø og Roar Andreas Grønlund
Magnussen

Døde i soknet
Fridthjof Inge Jarle Berntsen
Johnny Theodor Ramm
Ivar Lid
Unni Balstad Eritzland
Hjørdis Martha Louise Johansen
Hans Bertin Langeland
Jørgen Myrland
Jann Bjørne
Lars Åge Hjelseth
Asbjørn Fosnæs Henriksen
Søren Lemmich Juell
Trond Tilleskjør
Sallie Cathrine Wiggen
Inger Charlotte Seeberg
Inger Wandem
Anne Kristin Holmesland
Anne Elisabeth Nygaard
Wenche Sydnes
Birgit Sunniva Askeland Laake
Ståle Grønningsæter
Ove Guldberg Høegh Collett
Finn Arthur Mathisen
Berit Johanne Lyng
Carl Christopher Tybring-Gjedde
Andreas Madsen
Ellen Corneliussen
Kaja Illum Steen-Larsen
Anlaug Groven Solberg
Kari Kløgetvedt
Niels-Petter Wollebekk
Gustaf Aspelin Schou

Daniel P. Martens

Takstmann og tømrermester
Lillevannsveien 31B
0788 Oslo
Tlf: 940 03 908
daniel@martenstakst.no

www.martenstakst.no

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

Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

Kapellan
Jon Petter Heesch
23 62 94 75
jh259@kirken.no

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

Kapellan
Hanne Elstrøm
23 62 94 74
he542@kirken.no

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

Denne våren har vi hatt to nye trosopplæringstiltak i menigheten.

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

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

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

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

Ungdomsarbeiderne:
Synnøve Danielsen
464 27 540
synndan@hotmail.com

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

av Ole Aleksander Østhassel

Søndagsskolen
- for alle barn,
nesten hver søndag
i Ris kirke!

Myldregudstjeneste
Søndag 24. april var det myldregudstjeneste for 2-åringer i Ris kirke. Det
ble en svært vellykket gudstjeneste,
med mange deltakende barn og voksne.
Vi hadde med oss Harald Skullerud på
trommer, noe som løftet gudstjenesten
mange hakk. Tema for myldregudstjenesten var «Takk, min Gud, for hele
meg». Myldregudstjeneste vil til neste
år bli enda mer preget av sang og rytmer. Gled dere!

Geir André Nagvik
936 72 986
kontaktrisk@gmail.com

Ris kirke

Holmenkollen kapell

Tekst: Karoline Wadseth Aase
og Jan-Erik Heffermehl
Foto: Ida K. Dørsjø Kristiansen

5. juni kl 11 Høymesse
Hanne Elstrøm, Kristoffer Myre Eng

5. juni kl 11 Dåpsgudstjeneste
Jon Petter Heesch, Kristoffer Myre Eng

Søndagsskolen er for alle barn som
har lyst.

12. juni kl 11
Høymesse, konfirmantene deltar
Hanne Elstrøm, Vibeke Kolstø Andersen,
Kari Winger Oftebro, Synnøve Danielsen, Geir Andre Nagvik, Kristoffer Myre
Eng

12. juni kl 11 Kollenmesse
Jan-Erik Heffermehl, Maria Haug

19. juni kl 11
Høymesse
Jon Petter Heesch, Terje Baugerød

26. juni kl 11 Kollenmesse
Katrine Lind-Solstad, Petter Amundsen

Vi ønsker å formidle Bibelen på
mangfoldig vis gjennom sang, fortelling, bilder, dramatisering, lek og
formingsaktiviteter.
De får høre/ se bibelfortellinger, vi
snakker sammen om hva bibel fortellingen vil fortelle oss. Og så tegner
vi en del, fra dagens fortelling eller
andre ting. Vi synger litt sammen og
leker.

26. juni Sommerstengt

Er et veldig fint tilbud til barn hvor
en får guds ord inn på en mer barnevennlig måte.

3. juli Sommerstengt

Alle barn er også spesielt velkomne
til våre familiegudstjenester!

10. juli Sommerstengt
17. juli Sommerstengt

Sorggruppe
Ris menighet
Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Epost: post.ris@oslo.kirken.no
Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00. Fredag kl. 10.00 - 14.00
Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”.
www.kirken.no/ris
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Lys våken 2.0
Lørdag 21.- søndag 22. mai var det Lys
våken 2.0 i Ris kirke. Lys våken 2.0 er
menighetens nye trosopplæringstiltak
for 12-åringer, og 21 jenter var samlet
denne første gangen. Det begynte med
bli-kjent-leker, fortsatte med sporløp,
grilling på kirkebakken, gudstjenesteverksted og film i klubbrommet og ble
avsluttet med danselek og underholdning. På søndagen deltok vi på høymessen i Ris kirke. Tema for samlingen
var «Pay It Forward», som handler
om å gi videre, at gode gjerninger kan
være med å forandre samfunnet.
Takk til alle som kom og deltok, og en
spesiell takk til alle de fine lederne som
var med!

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

24. juli Sommerstengt
31. juli Sommerstengt
7. august Sommerstengt
14. august Sommerstengt
21. august kl 11
Pilegrimsmesse, Amaliedagene
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød

19. juni kl 11 Kollenmesse
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen

3. juli kl 11 Kollenmesse
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød
10. juli kl 11 Kollenmesse
Jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød
17. juli kl 11 Kollenmesse
Jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen
24. juli kl 11 Kollenmesse
Hanne Elstrøm, Petter Amundsen
31. juli kl 11 Kollenmesse
Yvonne Andersen, Kristoffer Myre Eng
7. august kl 11 Kollenmesse, kl 13 Dåpsgudstjeneste
Jon Petter Heesch,
14. august kl 11 Kollenmesse
Jon Petter Heesch, Petter Amundsen
21. august kl 16 Familiemesse, 6-åringer
deltar
Hanne Elstrøm, Ole Aleksander Østhassel, Petter Amundsen.
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MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTEN

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

Velkommen til gudstjeneste
i Ris kirke og Holmenkollen kapell

Nye trosopplæringstiltak i menigheten!
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Familiefest på
Holmendammen
St. Hans torsdag 23. juni fra kl. 18.00
Bålet tennes kl. 21.00

NYHET!

Vi utvider tilbudet!

Nygrillede hamburgere
og ny lek:
Spikerslåing.

Hesteridning • ”Fiskedam” • Leker • Lotteri • Servering • Bål

Støtt våre aktiviteter i nærmiljøet

Oktober

Kunstmessen,
Persbråten vgs.
29.-30 oktober.

Desember

Julekonsert
med sølvguttene.
6. desember.

Februar

Barneskirenn,
Holmendammen.
Februar 2017.

April

Våraksjonen
hageprodukter.
April 2017.

Lions Slemdal

Noen tiltak vi støtter:

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

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

www.lions-slemdal.no
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April

Tulipanaksjonen.
April 2017.

Lions Club Slemdal
Etablert 1961

