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1 Hva heter vaktmesteren i 
Ris menighet?

2 Hva er «Speideren» i Ris 
Menighet?

3 Hvilket attributt er knyttet 
til Paulus?

4 Hva kalles av og til Ris 
kirke og hvorfor?

5 Hvem har laget glassma-
leriene i Holmenkollen 
kapell? 

6 Hva skjedde med disi-
plene 1. pinsedag?

7 Hva gjorde Peter 1. pin-
sedag?

8 Hvor mange ble døpt ( 
lagt til menigheten) 1. 
pinsedag?

9 Hva ville far til Martin 
Luther at han skulle stu-
dere?

10 Martin Luther slo opp 95 
teser på slottskirkedøren i 
Wittenberg. Når var det?

11 Hvor ligger Fabritiusal-
léen og hvem var Fabri-
tius?

12 Hvor står bautasteinen 
over konsul Thomas Hef-
tye?

13 Hvilke husmannsplasser 
hørte til Gaustad gård?

14 Når åpnet Sognsvannsba-
nen for drift?

15 Hvilken langrennsløper er 
kjent for tiden 3,33,33 og 
når skjedde det?

Giro til barne- og ungdomsarbeidet
Givergiroen i dette bladet går til 
barne- og ungdomsarbeidet i Ris 
menighet.

Alle menigheter får nå støtte fra 
staten til å arrangere trosopplærings-
breddetiltak for hvert alderstrinn fra 
0-18 år. Dette arbeidet jobber me-
nigheten mye med for å få på plass i 
disse dager. Breddetiltakene har blant 
annet som mål at barn og ungdom 
kan møte kirken og fortsette i det 
kontinuerlige arbeidet.

De kontinuerlige tilbudene er blant 
annet barnekor, speider, ungdoms-
klubb, natt til 1. mai, søndagsskole 

Er den nye Folkekirken et synkende skip – kommer det ikke stort sett bare 
meldinger om at alle tall peker en vei  - nedover…? I følge den årlige kirke-
statistikken er det 3,75 millioner medlemmer som er «inngangsverdien» ved 
oppstarten av Folkekirken i 2017. Det utgjør 71,5 % av befolkningen. 

I Ris menighet viser tallene medlemsvekst av døpte medlemmer i perioden 
2010 – 2016 fra 14073 til 14501. I 2010 var det en medlemsandel på 70% 
mens det i 2016 utgjør 64 %. I antall øker vi altså. I Ris menighet døpes det 
flere enn det dør og noe flere melder seg ut enn inn. Høsten 2016 ble det 
mulig å melde seg direkte ut av kirkens medlemsregister på nett. Det ble en 
økning i utmeldelser sist høst. Ved de to foregående menighetsrådsvalgene i 
2015 og 2011 har det vært sendt ut valgkort til alle kirkens medlemmer – det 
er grunn til å tro at mange har gitt tilbakemelding om de har vært feilregistrert 
og at kirkens medlemsregister begynner å bli ajour. Hva sier så disse tallene ? 
Kan det forklares på noe vis ? 

Årsaken til at medlemsandelen går ned er befolkningsveksten. Ris menighet 
har vokst fra 20000 i 2010 til 22600 beboere i perioden. I Vestre Aker bydel 
viser tallene at befolkningsøkningen skyldes at om lag 50 % er innvandring 
i den samme perioden. Mange av bydelens innvandrere er vestlige arbeids-
innvandrere og har tilknytning til sine hjemlands kirkesamfunn f.eks katolske 
polakker eller filippinske au-pairer som ofte er katolikker.  Mange tilhører 
selvsagt andre religioner. Dette forklarer mye at medlemsandelen går ned. 

Er det så noen å sammenligne seg med ? I forhold til landsgjennomsnittet er 
Ris menighet noe under, mens i Oslo er vi høyt på statistikken. Sammenlig-
ner vi medlemsmassen med en annen stor og viktig lokal aktør, idrettslaget 
Heming, ser vi av deres 2016 årsrapport at de i 2010 hadde 4400 medlemmer 
og 5700 i dag. Kanskje Ris menighet står seg ganske bra ?

Men – en menighet kan ikke bare være tall og statistikk. Ikke minst er verdier 
som fellesskap og naboskap, omsorg og tilhørighet, kristen forkynnelse og 
innhold som «noe å leve på» til daglig. I menigheten er det en opplevelse av 
at vi har en god kontakt med befolkningen og at det er tillit til at Ris menighet 
forvalter sitt oppdrag som folkekirke på en troverdig måte. Det ble f.eks døpt 
264 barn i Ris kirke og Holmenkollen kapell i 2016 og det er rekord.

Menigheten skapes av mennesker som vil noe og bryr seg positivt. I dette 
bladet har vi en artikkel om at det 12. juni er 85 år siden Ris kirke ble bygget 
og innviet. Kirken ble til ved en massiv oppslutning av befolkningen langs 
hele «Banestrøket». Det var stor dristighet og fremsynthet å sette i gang et 
så omfattende byggeprosjekt den gang uten å ha finansieringen på plass !  
Medlemstallet øker fortsatt og Ris menighet ønsker å være offensive også inn 
i fremtiden – tenke stort slik våre grunnleggere gjorde! 

I mai og juni er det årlige bekymringer for ungdomsbråk, rus og fester og 
russens oppførsel. Risblad – giroen inne i bladet har som formål å samle 
inn penger til ungdomsarbeidet i Ris. Vi har et stort konfirmantarbeid og en 
ungdomsklubb som vokser og er aktiv. F.eks. natt til 1.mai var det fullt av 
ungdom på Ris storstue. Ungdommen er mobil og det gjøres tiltak med alter-
native kafeer for ungdom i Vestre Aker prosti f.eks på fredagskvelder på Røa. 

Dette er verdifulle tiltak og vi ber om din støtte til å være med 
å holde det viktige ungdomsarbeidet oppe !

Alle som skal begynne på skolen til 
høsten blir invitert skolestartsamling 
i Holmenkollen kapell søndag 20. 
august. Brev med invitasjon kommer 
i postkassene i slutten av juli. 
På skolestartsamlingen har vi et opp-
legg for skolebarna, med aktiviteter 
og sang. Deretter har vi en famillie-
gudstjeneste på ettermiddagen, der 
skolestart er tema.

Det blir delt ut 6-årsbok på gudstje-
nesten.

Vel møtt!

Menighetens sommerfest 18. 
juni i Holmenkollen kapell

Skolestartgudstjeneste

Alle er hjertelig velkommen til som-
merfest etter gudstjenesten søndag 
18. juni. Dette er ”kick-off” på som-
mergudstjenestene i Holmenkollen 
kapell, og i den anledning inviterer 
staben  i år som i fjor til sommerfest 
med pølser, kaffe og kaker på kirke-
bakken ved Holmenkollen kapell.

Gi beskjed om du trenger skyss!

osv. Alle disse tilbudene er det menigheten selv som drifter økonomisk. Vi ser 
stor vekst i arbeidet og håper å lage enda flere tilbud for barn og ungdom i Ris 
menighet.

Kom også gjerne med innspill og ønsker om tilbud barn og ungdom kan tenke 
seg!

Giroen finner du i midten av bladet. Takk for din støtte!
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I vinter kom Frederik Zimmer innom 
menighetskontoret på Ris. Han er 
barnebarn av Ris kirkes byggekomi-
tes mangeårige leder, oberst Alfred 
Zimmer. Han kom med en tykke 
mappe med papirer, regnskaper, avis-
utklipp mm  fra hele byggeprosjektet.

Behovet for Ris kirke oppsto i 1919 
ved fremveksten av bebyggelsen 
langs «Banestrøket». Det var lang vei 
til sognekirken i Vestre Aker og det 
var behov for egen lokal kirke. Tomt 
på 40 mål ble ervervet fra Riis gård 
og arkitektkonkurranse utlyst – og 
ble vunnet av Carl Berner. Byggingen 
startet med grunnarbeider sommeren 
1928 og grunnstein ble lagt ned i 
desember 28. I avisutklippene hand-
ler mye om manglende finansiering 
ved byggestart. Og vinteren 1930 er 
det flere avisoppslag som spør om 
kirken blir ferdig til jul – det manglet 
155 000 kr til videre arbeider på den 
da halvferdige kirken (se fotos)

Kirken kostet til slutt 750 000 kr og 
det var betydelige innsamlingaksjo-
ner i nærmiljøet som ga hele 290 000 

kr. Omregnes dette til dagens penge-
verdi kostet kirken om lag 26 mill kr 
og av det ble hele 10 mill kr samlet 
inn lokalt. Den gang bodde om lag 
5000 innen menighetens grenser. 
Dette skjedde i de «harde 20-åra» 
med økonomiske nedgangstider. I de 
samme avisene kan en lese om svik-
tende skatteinngang og nedgangstider 
i Aker kommune som Ris var en del 
av. Noe gaver ble gitt som direkte 
gaver f.eks inventar som de tre kirke-
klokkene, døpefont, glassmalerier og 
lysekroner mv.
Kirken var også omdiskutert i avisen 

og arkitekt Berner svarer i Vestre 
Aker blad i januar 1930 en som 
hadde tenkt seg «en idyllisk liten 
landsbykirke der oppe i lunden ved 
Riis, hyggelig og passe stor».

Det tok altså hele 4 år å bygge kir-
ken, men da det var klart for innvi-
else 12.juni 1932 var «alle» til stede 
i en fullsatt Ris kirke. Med biskop 
Johan Lunde og Kong Haakon i spis-
sen. Prestene gikk i prosesjon fra Riis 
Gård bort til kirken og etterpå var det 
kirkekaffe på Riis Skole.

Førstelektor Randi Veiteberg Kvelle-
stad underviser ved HiOA og arbei-
der med kunstnerisk utviklingsarbeid 
som en del av stillingen . Dette pro-
sjektet var noe hun kunne anvende 
inn i denne stillingen. Hun syns det 
er lærerikt å få slike oppdrag, og har 
også laget røde kirketekstiler for Ris.

- Jeg ønsket å bruke broderiet fra den 
gamle hvite messehagelen, forklarer 
Kvellestad. Hun forklarer videre at 
valget falt på en lett hvit ullkvalitet 
slik at messehagelen ble lett å bære. 
Gråblå slike og gullbånd har blitt tatt 
i bruk for å styrke broderiet og løfte 
det fram. Broderiet bak på hagelen 
viser den seirende Kristus med korset 
og fredstegnet og fire sentrale Jesus-
motiver. Kristogrammet er foran.

26. mars ble de nye kirketeksti-
lene tatt i bruk i Ris kirke. Tek-
stilkunstner Randi Veiteberg 
Kvellestad var selv tilstede på 
gudstjenesten. Hun forklarte 
tankegangen bak tekstilene 
til interesserte i kirken etter 
kirkekaffe.

- På prekestolen ble det krone med 
palmegrener som står for seier og 
verdighet. Disse symbolene knyttes 
til festdagene i kirken når hvite tek-
stiler blir brukt. Kronen er inspirert 
fra Historisk museum, og det er brukt 
en broderiteknikk som skaper relieff i 
flatene slik at broderiene står opp.

Kvellestad viser også til at antepen-
diet har fått frie og ledige palmegrei-
ner som skal vise  bevegelsen når 

greinene løftes til jubelropet «Hosi-
anna. Velsignet være Han som kom-
mer..». Buene som dannes går igjen 
ellers i kirken. En spennende detalj 
er blinkende krystaller på korset på 
antependiet og på kronen på preke-
stolskledet. 

-Swarowskikrystaller blinker på for-
skjellige tidspunkt ut ifra belysning, 
de kan sees gjennom hele kirken, 
påpeker Kvellestad. Den hvite serien 
brukes ved fest og glede og da kan 
det skinne litt, tenker jeg.

Ris menighet takker Randi for 
arbeidet hun har gjort med de flotte 
kirketekstilene. Og ikke minst takker 
vi familien som ga en stor gave slik 
at dette kunne gjennomføres. Vi tror 
disse tekstilene vil være med på å 
berike gudstjenestene og rommet på 
en ny måte.

Nytt liv i hvite kirketekstiler

Ris kirke 85 år
Den 12. juni er det 85 år siden Ris kirke ble innviet.  Dette vil bli markert i gudstjenesten på diako-
niens dag 11. juni.

Av: Ida K. Dørsjø Kristiansen
ik346@kirken.no

Tekst: Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no

Ris kirke sett fra Ekelyveien.

Kirkeskipet og tårnet sett fra alteret.

Randi Veiteberg Kvellestad med messehakelen i Ris kirke

Prekestolklede

Antependium (på fremsiden av alteret)

Sokneprest Jan-Erik Heffermehl i den 
nye messehakelen (kappen presten 
har på seg under nattverd og på alle 
festdager)
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Risbladet har hatt gleden av å intervjue Jan Arnold Er-
ichsen, kjent under navnet Jappe. Han har skrevet boken 
”Sjømannskirken – ikke helt som andre kirker”.  Selv har 
Jappe vært sjømannsprest i mange år og mener kirkens 
kall er å stå til tjeneste i menneskers hverdag og være der 
for alle.                                                               

Du vokste opp på Sørlandet, nærmere bestemt 
Arendal.     

Jeg hadde en god oppvekst i et trygt hjem med kristne 
foreldre.  I Skolelaget ble jeg  leder, der var det et godt 
og glad miljø. På den tiden var det bedehus, skolelag 
og KFUM som var de viktigste møtesteder for kristne. 
Kirken var litt mer fjern fra vår hverdag, den sto først og 
fremt  for ritualene, dåp, nattverd, vielse og begravelse. 

Hva fikk deg til å reise til Oslo for å studere teologi?     

Det var en skolelagssekretær som anbefalte meg  å 
studere teolog.  Selv ønsket jeg  ikke å bli prest, men jeg 
begynte på Menighetsfakultetet  og tenkte det var mye 
annet jeg kunne bruke teologien til. 

Like før jeg var ferdig teolog, møtte jeg Lizzie som ble 
min lojale livsledsager gjennom alle år.  Det fikk avgjø-
rende betydning for meg. Etter et år som feltprest,  ble 
jeg spurt om å være hjelpeprest i Sjømannskirken i New 
York. Lizzie og jeg var unge og visste lite om hva vi gikk 
til. Men vi svarte ja til oppdraget. 

Og så ble det New York?   

Det ble en bratt læringskurve. Vi dro ut i 1964 og ble der 
i fire år.  Det var en annerledes kirke enn den jeg var vant 
til fra Norge. Det var mange som kom og alle slags men-
nesker.  De kom ikke først og fremst for å høre en preken, 
men fordi de søkte et trygt og godt fellesskap. Det ble et 
hjem å komme til.      

Noe av det viktigste i tjenesten var  den oppsøkende 
virksomhet. For hvert nytt båtanløp var vi på pletten med 
tilbud om samtaler for den som ønsket det og invitasjon 
til ”Kjerka” som den ble kalt.  Vi ordnet med transport 
både til og fra. Vi arrangerte  sightseeingturer og forskjel-
lige kulturtilbud for sjøfolk.   Aviser hjemmefra som vi 
hadde med ombord eller som de kunne lese i kirken, var 

naturligvis populært. Dette var før internetts tid. Brev var 
eneste kontakt med familien.  Vi var også forpliktet til å 
besøke alle sjømenn som var innlagt på sykehus. 

Hva foregikk i kirken?  

Foruten gudstjenester og andakter, hadde vi festkvelder 
tre ganger i uken med blant annet fellessang og  musikk  
Kirken hadde egen organist, men også ansatte, sjøfolk 
og fastboende  kunne bidra. Vi hadde gjettekonkurranser, 
det som i dag heter quiz. Den mest populære program-
posten var likevel pausen med kaffe og vafler. Da fikk de 
snakke med de ansatte og de kunne bli kjent med sjøfolk 
fra andre båter. På den tiden var seilertiden to år. Det var 
lenge å være borte fra familien.  Sjømannskirken ble for 
mange en trygg havn å komme til. I dag er fartstiden tre 
måneder.    

I Brooklyn hvor kirken lå, var det mange norskamerika-
nere. Det kunne være opp til 600 mennesker på en fest. I 
min tid var vi seksten ansatte pluss ektefeller som arbei-
det uten betaling.  Blant de fastboende var det mange 
frivillige som hjalp til. De hadde stor omsorg for sjøfolk 
og bidro sterkt til et godt miljø. 

Et meget  populært innslag var julegavene sendt av kvin-
neforeningene i Norge.  En enkel gave med et brev ble en 
kjærkommen trøst for dem som var langt hjemmefra. Og 

slett ikke alle hadde familie som sendte gaver. Flere tusen 
gaver ble pakket og sendt. Julekveldene på ”Kjerka”  
hadde stor oppslutning. For presten var det ikke snakk om 
å feire julaften med familien. Han måtte stå til disposisjon 
for de som trengte noen å snakke med eller oppsøke de 
som hadde ”gått seg vill”. 

I 1965 kom kong Olav og kronprins Harald på besøk til 
Sjømannskirken. Det ble et uforglemmelig møte. Kon-
gen la til side den skrevne talen han hadde fått og holdt 
en varm og personlig tale uten manus. Han la vekt på 
betydningen kirken hadde hatt for ham og familien under 
krigen.  Følgende ord er hentet fra hans tale:  ”Kirken 
forkynner et guddommelig nærvær og en guddommelig 
kraft. Det hadde menneskene bruk for den gangen, og det 
har vi bruk for fremdeles, enten vi ferdes til sjøs eller bor 
trygt på land”.     

Du beskriver i din bok en episode med en lighter.   

En gang jeg besøkte et skip, møtte jeg en meget aggres-
siv sjømann. Han svor på at han aldri mer skulle ha noe 
med prester og kirken å gjøre. Jeg visste ikke helt hva jeg 
skulle si, men spurte om det var noe jeg kunne gjøre for 
ham. Han trakk frem en lighter som ikke virket og ba meg 
få den reparert. Jeg tok lighteren og dro av sted. Det var 
rushtid og ventetid på servicekontoret.  Etter flere timer 
kom jeg tilbake til båten og leverte lighteren til mannen. 
Det kan virke som en dårlig prioritering av en prest, men 
for denne mannen var det viktig. 

Et snaut år senere  kom samme mannen til kirken. Han 
hadde tatt drosje fra New Jersey. Triumferende viste han 
meg at lighteren fortsatt virket og hans bitterhet mot kir-
ken var også reparert. 

Frans av Assisi skal ha sagt: ”Forkynn evangeliet, om 
nødvendig med ord”.  

Fra N.Y. gikk reisen til Hamburg hvor dere ble i sju 
år. 

Sjømannskirken i Hamburg var annerledes. Der var det 
mindre forhold og vi kom tettere på de som tilhørte den 
norske kolonien. Historien til kirken i Hamburg er unik. 
Det var den eneste kirken i fiendeland under krigen. Nor-
ske krigsfanger ble besøkt regelmessig. Det var en enestå-
ende innsats. Kirken ble bombet, men ble bygget opp 
igjen i 1959.   

I Hamburg var det mange fristelser for sjøfolk. Barer 
og bordeller lå tett. Ofte måtte presten gå en runde på 
barer ved midnatt for å hjelpe en sjømann i seng. Det var 
oppsøkende virksomhet  også her. Det handlet om å vise 
omsorg for mennesker der de befant seg, både geografisk 
og mentalt. 

Det var ingenting som het arbeidstid den gangen. Ar-
beidsdagen kunne vare tolv timer eller mer. Det var smått 
med fridager og ferier.  Det hendte vi stupte i seng, døds-
trette, men på samme tid lykkelige over å bli brukt.   

I dag er Sjømannskirken en helt annen enn den var den 
gang. Navnet er nå: SJØMANNSKIRKEN / NORSK 

KIRKE I UTLANDET.   Studentprester er en del av 
staben.  Og kirken står til tjeneste for  sjøfolk, studenter, 
oljearbeidere, pensjonister og alle nordmenn som befinner 
seg utenfor Norge.  

Etter mange år i Sjømannskirken ute og i ledelsen 
hjemme, ble du spurt om å bli generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp. 

Der var jeg i fjorten år. Det var en hektisk tid med hundre 
reisedøgn i året. Men utrolig motiverende å få lov til å 
bidra til at mennesker får et bedre liv. Det var katastrofe-
hjelp og langsiktig bistand.  Kirkens Nødhjelp har sterk 
forankring i menighetene i Norge. Fasteaksjonen er et 
eksempel på det. 

Ditt yrkesliv ble avsluttet som domprost i Kristian-
sand. 

Der var jeg i ti år.  Det var fint å være i Kristiansand som 
prest. Domkirken var et godt sted å arbeide. En kirke i 
Norge kan ikke drives på samme måte som en sjømanns-
kirke, men det er mulig å stå for en åpen kirke hvor alle 
er velkommen. 

Du har arbeidet blant og for mennesker hele ditt liv, 
ofte mennesker i spesielle livssituasjoner.  Hva har 
det gjort med deg?  (Nå blir presten stille – lenge) 

Det som har vært og er viktig for meg er opplevelsen av 
at kirken er for alle og at det er mulig for alle å komme 
til kirken og der få et holdepunkt for sitt liv.  Å vise sin 
tro som kirke og kristen gjennom omsorg, vennlighet og 
tjenester. Det er grunnleggende viktig for meg. Jeg vokste 
opp med å h ø r e ord. Forkynnelse er viktig og nødven-
dig, men det er livet, hva en g j ø r, som viser forkynnel-
sen i praksis. Blir det ugreie mellom liv og lære, da har vi 
tapt. 

Det var nok noen som ikke forsto hva jeg sa i mine preke-
ner, men alle forsto hva jeg gjorde for dem. 

Nå bor du i Oslo som pensjonist og hører til Ris 
Menighet. Har du noen synspunkter på den uro og 
splittelse vi ser i Den Norske Kirke i dag ? 

I Sjømannskirken hadde vi den regel at vi ikke tok parti 
i teologiske stridigheter. Vårt oppdrag var å forkynne 
evangeliet, med og uten ord. 

I Den norske kirke har vi tidligere hatt diskusjoner om 
mange ting, blant annet  om kvinnelige prester og gjen-
gifte.  Jeg synes spørsmål knyttet til homofili er en dårlig 
sak å splitte kirken på. Vi må respektere menneskers 
samvittighet. Men jeg kan ikke forstå at det ikke går an 
å finne måter å leve sammen på, selv om vi er uenige. 
Da jeg var i Kirkens Nødhjelp, arbeidet jeg sammen med 
mennesker fra ulike kirkesamfunn; katolikker, protes-
tanter, ortodokse, Thomaskristne og andre. Alle vet at vi 
tenker forskjellig på visse punkter, men det vi har felles, 
er mer verdt.  

Det som betyr mest for mennesker, er at de i kirken møter 
evangeliet og opplever et godt fellesskap. 

En annerledes kirke
Intervju med ”Jappe” Erichsen:

- Tett på folks hverdag
- Åpen for alle slags mennesker
- Ingen forbudsskilt
- Ikke opptatt av å definere fiender.

Tekst: Kirsten Kathrine Fløistad
kirsten.floistad@gmail.com
Bilde: Ida K. Dørsjø kristiansen

Jan Arnold Erichsen
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Bilde: Tore BøFoto: Bjørn Tønnesen

Holmendammen lå opprinnelig innunder slektsgården 
Holmen i flere hundre år. Det er relativt sikre spor etter 
Holmen gård helt tilbake til år 1379. Gården var en av 
bydelens største gårder og i år 1820 var gården på ca 
5000 mål som også inkluderte 7 husmannsplasser, 8 
hester, 40 kuer og 20 får. I 1820 dør eieren Ole Nilsen 
Holmen og som en følge av arven etter ham deles gården 
i to og da får vi det vi i dag kjenner som Østre Holmen 
gård og Vestre Holmen gård. Holmendammen blir da 
liggende under Vestre Holmen gård.

Rundt år 1900 blir Holmendammen demmet opp av eier 
av Vestre Holmen gård, Hilmar Holmen i den hensikt å 
produsere is for levering til husstander i Kristiania og 
Aker. Isskjæring og produksjon av is var mer og mer 
etterspurt rundt århundreskiftet både lokalt og til eksport. 
Således var denne isdriften en betydelig inntektskilde for 
bønder spesielt langs kysten. I egnede ishus kunne man 
holde isen avkjølt også om sommeren til glede for de 
stadig flere eiere av kjøleskap i vårt område.  Isskjæring 
ble drevet på Holmendammen frem til 1923 mens det ble 
produsert is på Smestaddammen i ca. 10 år etter dette.

Holmendammen og friluftsarealet rundt slik vi kjenner 
det i dag ble kjøpt av Aker Kommune i 1938 som 
rekreasjonsområde for bydelens innbyggere. Helt 
siden 1930-årene har Oslo Sportsfiskere holdt til ved 
Holmendammen og de har siden da vært toneangivende i 
arbeidet med fiskekultivering og for å øke den generelle 
interessen for sportsfiske. Gjennom sommerhalvåret er 
det stor aktivitet rundt klubbens nye flotte klubbhus og 
hver tirsdag ettermiddag er det klubbdag hvor erfarne 
medlemmer gjerne hjelper gamle og nye fiskere med 
kasteteknikken. Klubben jobber dessuten tett med 
Oslomarkas Fiskeadministrasjon ( OFA ) som er ansvarlig 
for oppdrett av yngel og utsetting av tusenvis av fisk hvert 
år i skogsvannene rundt Oslo. OFA´s oppdrettsanlegg 
ligger i dag i Sørkedalen men dette lå inntil slutten av 
1950-årene rett syd for krysset Tråkka-Stasjonsveien – 
der hvor det senere var barnepark i mange år. Som et siste 
synlige spor av denne aktiviteten ligger det et pumpehus 
inntil Nordvestre del av Holmendammen som pumpet 
vann opp til det anlegget som lå der.

Holmendammen har sin opprinnelse i noen små 
vann og myrområdet i åsen mellom Bomveien 

og Frøensvollmyrene. Bekken som kommer inn 
i Holmendammen og som går ut av den ned mot 
Smestaddammen heter Holmenbekken. Denne 
er tilførselsbekk til Hoffsbekken sammen med 
Makrellbekken. I Holmendammen finnes det ørret, 
ørekyte, mort, abbor, sørv og karuss og er man heldig 
kan man få en av disse på kroken. En venn av min sønn 
fikk for noen år siden som 12-13åring en ørret på ca en 
kilo her. Selv om fisken ikke hadde høyfjellets røde fine 
kvalitet og ikke var noen kulinarisk høydare gir bildet 
på veggen hjemme av gutten med denne fisken et meget 
godt eksempel på hva det hele dreier seg om: natur- og 
fiskeglede hos en guttunge som flere barn har mulighet til 
å oppleve rett utenfor stuedøra.

Holmendammen er også et yndet område for ender og 
svaner men det er merkbart mindre hekking nå enn 

for en del år siden. Årsaken til dette er at dammen 
dessverre vokser igjen og der det tidligere var en øy i 
nordenden av vannet og hvor fuglene var godt beskyttet 
i hekkeperioden er det nå landfast og tilgjengelig for løse 
hunder og andre dyr som da forstyrrer det som burde 
være en rolig periode på våren for hekkende nebbfugler. 
Ivrige naboer, Holmendammens Venner, Ris Vel og 
andre som er opptatt av dammen håper at deres årelange 
initiativ overfor Oslo Kommune snart kan resultere i 
at det blir gravet, drenert og ordnet opp slik at vi igjen 
kan få flere ender og svaner tilbake i Holmendammen. 
Smestaddammen, hvor det har vært gjort denne type tiltak 
de senere år, bør være et godt eksempel på at dette er godt 
mulig.

I arealene rundt Holmendammen er det også en stor og 
viktig flora og på bergknatten midt på plenen på østsiden 

av parken er det et blomstermangfold uten like. Det er 
viktig å beholde dette og for byens humler er nok dette 
et lite eldorado. Skilt med informasjon er satt opp her og 
et par andre steder rundt dammen – med informasjon om 
artsmangfoldet her.

To ganger hvert år tar Slemdal Lions regien på 
Holmendammen. I snart seksti år har klubben arrangert 
St. Hansfeiring for hele familien på Holmendammen 
med «fiskedam» med gaver til barna, lykkehjul, lotterier, 
pølse- og kakesalg og med tenning av St. Hansbål som 
en flott avslutning på en begivenhetsrik kveld for store 
og små. Om vinteren arrangerer Slemdal Lions skirenn 
for de små med medaljer, boller og drikke til alle barna. 
Lionsgutta på Slemdal gjør her en glimrende innsats til 
glede for nærmiljøet og skal ha full ære av det.

Holmendammen
Holmendammen med friluftsarealene og 
parken rundt er en av bydelens grønne 
lunger til glede for store og små gjennom 
hele året. Oslo Kommune er eier av 
dammen og området, og er ansvarlig for 
drift og vedlikehold.

Isskjæring på Holmendammen i 
januar 1906.
Bildet tatt av Anders Beer Wilse.

Til venstre: Asta Leisner (f. 
Jantzen og oppvokst med 5 
søsken i Dagaliveien3) har 
skrevet på baksiden av bildet 
som er tatt i Holmenbekken 
rett nord for Stasjonsveien; 
Dette er ørretdammen ved 
”Bjerkesletta” i Hestehav-
nen (tatt 1905) hvor mine 
søsken (Leif og Rigmor på 
land og jeg sammen med 
Hedvig Holtet fra Holte - 
husmannsplassen på Daga-
liveien, på flåten som vi lekte 
med) hvor en dansk venn av 
oss var optimist m.h.t. å få 
ørsmå ørret. 

Bildet er utlånt i fra Birgitte 
Leisner Bjerkely.

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
monsds33@gmail.com

St. Hansfeiring på Holmendammen
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Østre Aker vei 103 
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no 

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

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 

EM annonse 58x82mm.qxp_Layout 1  25.08.15  12.23  Side 1

LØRDAGS-
KAFÉFEST

Svar på Ris quiz
1 Tore Bø

2 Ris KFUK-KFUM-speiderne driver et aktivt arbeid for 
alle mellom 7-16 år. 

3 Treff på tirsdager 18-1930

4 Paulus, urkirkens største misjonær, har sverd som sitt 
attributt.

5 Ris kirke kalles av og til for Englekirken pga de mange 
englefigurene som er fremstilt forskjellige steder.

6 Rigmor Bové. Maleriene kom på plass i 1999.

7 De ble fylt av den Hellige Ånd og begynte å tale på 
andre språk.

8 Han holdt en lang tale om Jesus for folket.

9 Om lag 3000

10 Jus

11 31. oktober 1517

12 Alléen ligger på Borgen v/ Sørkedalsveien. Oppkalt 
etter Wilhelm Fabritius, født 1816. Eide Lille Borgen 
gård.

13 Den står nedenfor Midtstuen, der Frognerseterveien 
møter Ankerveien.

14 Snusrud, Tuggerud og Løkken

15 1934

16 Veikko Hakulinen – OL i Oslo 1952

JUBILEUM
25 ÅR

GULT
ER KULT!

Flere frivillige ønskes
til Lørdagskaféen

Ta kontakt dersom du ønsker 
å være med en eller flere lør-

dager i semesteret!

Prøv 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.

Vi tilbyr blant annet:
• Røntgen med store bilder som  

gir bedre oversikt
• Utfører implantatprotetikk
• Estetisk tannpleie
• Porselensfasetter

Velkommen til oss!

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

Timebestilling
Tlf. 22 70 39 90
www.vinderentannlegene.no
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Halv pris på første time, ved bestilling innen 27.02.2015
Gratis befaring for dagsarbeid i 8 timer eller mer.
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

SLEMDAL RØR AS
Din rørlegger

TILBUD

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

Gi boligen din en rørsjekk i dag, 
unngå kostbare vannskader.
Lav timepris: kr 650,- eks mva.
Gratis befaring

GRATIS RØRSJEKK

V
R
S

inderen

kjorte
ens &

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

22 49 19 19

www.renseri.no

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

Allmennpraksis og spesialkompetanse

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

Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

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

www.stormelektro.no Sørkedalsveien 305

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

BOKMARKED
Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

Den forrige ble vedtatt i september 2015 og var lagt 
frem av det avtroppende Høyre og Venstre -byrådet. 
Der ble det foreslått å møte Oslos forventede kraftige 
befolkningsvekst (fra dagens 650 000 til ca 8-900 000 
i 2030-40) med fortetning i områder ved «kollektiv 
knutepunkter». I Oslo vest ble Skøyen, Smestad 
og Diakonhjem-området blinket ut. I tillegg var 
Slemdal og Vinderen -sentrum kategorisert som: 
Prioriterte stasjonsnære områder, som ikke er del av 
utviklingsområder men stasjonsområder hvor det er 
potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor 
en radius på 500 meter fra stasjonen.

Det nye AP/MDG/SV byrådet har nå foretatt en ny og 
utvidet gjennomgang langs stasjonene på hele Oslos 
t-bane-, tog- og trikkenett av mulige steder for bymessig 
utvikling dvs de har utvidet søket utover knutepunktene. 
Ved å gå inn på Oslo.Kommune.no/kp kommer en til 
dokumenter som viser vurderinger av situasjonen rundt 
t-bane stasjonene i vårt område. Les også vedleggene – 
der er mer detaljert beskrevet og kart mm. 

Viktige endring i det nye høringsutkastet er at området 
mellom de allerede foreslåtte byutviklingsområdene 
på Diakonhjemmet og Smestad, på Borgen langs 
Sørkedalsveien kan utvikles til en sammenhengende 
bymessig bebyggelse. Vinderen sentrum vurderes som 
langt på vei ferdig utbygget.

Det er også viktig å lese hele planen – ikke bare 
om det skal potensielt fortettes der jeg bor. En slik 
plan er ment å ivareta byrommene, grønt-arealer, 
infrastruktur, trafikk og tilrettelegge for sykkel og 
gange (null-utslippsbyen) mm.  Noe av hensikten med 
disse planene er å motvirke at utviklingen foregår som 
en fortetning etter «dominobrikke-prinsippet» om at 
naboens tomt blir bebygget med en blokk, så selger 
jeg til en eplehageutbygger og så gjør neste nabo det 
samme osv. På Smestadgrendens Vels folkemøte i 
Skøyen kirke 10 mai med flere hundre deltakere tilstede, 
advarte alle- Plan- og bygningsetaten, bydelspolitikere, 
aksjonister og fagfolk - beboerne mot å selge hus og 

Viktig melding:
Nytt utkast til Kommuneplan
– som berører deg !

hager til utbyggere nå. Planprosessene er kommet for kort 
(Diakonhjemsutbyggingen er lengst frem i løypa og har 
vært i planprosess i flere år allerede) 

Hvis alt dette gjennomføres i løpet av planperioden 
frem til 2040, vil våre bo-områder endre karakter. Om 
dette er det mange meninger og synspunkter!  Det er i 
mai blitt arrangert folkemøter i regi av Oslo Kommune 
og vel-foreninger. Mange er på banen lokalt – alle 
de politiske partiene i Bydelsutvalget som skal avgi 
høringsuttalelse på sitt juni-møte, Vel-foreninger som 
Ris Vel og Smestadgrendens Vel er aktive, det er startet 
aksjonsgrupper mot både Smestad og Diakonhjemmet 
utbygningen.

Ris menighet er ikke en politisk aktør – vi ønsker 
gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer, men hvordan 
det skal konkret utformes er et politisk spørsmål. Vi 
ønsker likevel å informere gjennom Risbladet, men 
siden vi kommer ut kun 4 ganger i året vil vi henvise til 
Aftenposten og nettavisen Akersposten.no som dekker 
dette stoffområdet løpende. Informasjon kan også finnes 
på Plan-og Bygningsetatens (PBE) hjemmesider på Oslo.
Kommune.no. Flere av aktørene nevnt over har også 
nettider der stoff publiseres. Høringsfristen er 30.juni – så 
følg Oslo Kommunes SMS-oppfordring – les, sett deg inn 
i saken og si din mening!

Den 28 april sendte Oslo Kommune ut 
SMS til byens befolkning med beskjed om 
å gå inn på Kommunens nettsider for å se 
på høringsutkastet til ny samfunnsdel av 
Kommuneplanen.

Tekst: Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no



14 15

For tredje året på rad stilte diakonene i Oslo opp på Try-
vann for å være tilstede under russefeiringen.

Diakonforbundet, Oslo stift var igjen initiativtaker med 
Martine Hasseleid Semb, Mariann Solberg Lindtjørn og 
vår egen Kari Winger Oftebro i arrangementskomiteen. I 
år var varmeteltet byttet ut med en varmebuss som raskt 
ble døpt «Varmebussen – den beste bussen» av russen. I 
Varmebussen fikk russen tilbud om kakao, vann, pledd, 
ro og varme med voksen tilstedeværelse – tilbudet var så 
populært at køordninger måtte til utenfor bussen.

Rundt 400 kopper kakao ble servert pr. kveld, og på 
toppen av dette et uvisst antall vannglass. Tilbudet er et 
eksempel på diakoni i praksis! Samarbeidet med arrangø-
ren på Tryvann har fungert utmerket og diakonene håper 
å kunne komme tilbake i 2018. 

Folk har ønsket å sponse tiltaket slik at diakonene kan 
være tilstede i 2018 med full dekning. Gaver kan gis til 
konto: 7874.06.51535 eller VIPPS til nr. 103667, merk 
gaven med «Varmebussen». Arrangementskomiteen vil 
takke for all støtte!

Diakoni på Tryvann – Varmebussen

Den nye ungdomskafeen på Røa, Kafé A, er på kort tid 
rukket å bli et populært møtested for tenåringer.

Kafé A er et lavterskel, diakonalt tilbud for ungdommer 
på ungdomsskolen og VGS, et tilbud fra Vestre Aker 
prosti i samarbeid med Røa menighet. Hver fredag fra 
19.00-22.30 er kafeen åpen i Røa kirke.

Til tross for den kirkelige forankringen er kafeen et 
nøytralt sted hvor ungdom uavhengig av tro eller religiøs 
tilhørighet kan komme. Kafé A er et svar på ungdomme-
nes ønske om et møtested i bydelen da det for tiden ikke 
er noen ungdomsklubb i Vestre Aker bydel. I Kafé A kan 
man kjøpe billig drikke og snacks og i lokalene finner 
man biljard, bordtennis, musikk og brettspill. 

Det arrangeres med jevne mellomrom temakvelder som 
filmkveld, biljardturnering, quizkveld og mye annet som 
ungdommen selv måtte ønske seg. I mai fikk Kafé A 
innvilget støtte fra Vestre Aker ungdomsråd, så nå er også 
Playstation på plass før sommerferien. Siste kafekveld før 
sommerferien er 16. juni – velkommen! 

Følg Kafé A på Instagram@kafea.roa og Facebook!

Kafé A

Det har vært nye og faste arrangementer allerede etter jul. 

I mars hadde vi Myldregudstjeneste, som er en guds-
tjeneste for de aller minste. Alle 2-åringer ble spesielt 
invitert, og fikk et lite sanghefte i gave av menigheten. 
Dessverre ble vår trommis Harald Skullerud syk, så tros-
opplæringsmedarbeider Ole måtte steppe inn som trom-
mis. Det gikk strålende fint, og sammen med organist 
Terje, og alle barna, ble det en livlig stemning i Ris kirke 
denne søndagen.

Like før påske arrangerte vi påskevandring for 13-åringer. 
Dette var første gangen tiltaket ble gjennomført. Vi startet 
kvelden på menighetshuset med å lage hver vår pizza. 
Denne ble konsumert mens vi hadde undervisningsquiz 
om Mosesfortellingen. Deretter gikk vi over i kirken og 
vandret oss igjennom påskens dager. Det var et artig og 
vellykket opplegg.

Den verdensvide kirke ble arrangert tirsdag 30. mai. 
Dette er for 10-åringer.

Vi ønsker å invitere alle som skal konfirmeres til neste år til «utekino» ved siden av Ris kirke 9. juni kl 19. De invite-
res som en del av trosopplæringen, og kan her bli kjent med oss i menigheten og hverandre før konfirmasjonstiden står 
for tur. 

27. september vil det være innskrivning på Ris menighetshus for konfirmanter 2018. I starten av skoleåret vil de få et 
brev til i posten med mer praktisk informasjon om påmelding. Her kommer også mer datoer for forberedelsene. 

Ta kontakt med Vibeke Kolstø Andersen, konfirmantansvarlig, på epost om du lurer på noe; va473@kirken.no

Konfirmant 2018?

Konfirmasjonsforberedelense for årets konfirmanter er 
snart over.Vi startet med oppstarthelg i januar. Videre har 
de hatt flere gruppeundervisninger deriblant en litt spesi-
ell undervisning med tema påske. Her fikk de oppleve en 
vandring gjennom påskens dager. 

Konfrmantene har blant annet fått oppleve en stort felles 
arrangement i Domkirken sammen med alle konfirman-
tene i hele prostiet i forbindelse med Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon. Dagen etter deltok alle konfirmantene på 
innsamlingsaksjonen. Konfirmantene i Ris klarte å samle 
inn hele 147 906 kroner!

Vi gleder oss til sommerens leirer og til konfirmasjonene 
som vil være de to første helgene i september i Ris kirke. 

Påskevandring for første gang!

Braksuksess med Filmmaraton
for ungdom i Vestre Aker

Fullpakket helg - med fasteaksjon!

Natt til 1. mai ble Ris menighetshus også i år fylt opp 
av ungdom fra flere menigheter i prostiet. Da dørene 
åpnet kl 20:00 strømmet det på med både ungdom og 
medhjelpere og til slutt var det opp mot 80 deltakere!

Etter hele 9 filmer, store mengder popcorn og timesvis 
med brettspill og moro, rundet vi av arrangementet i 
8-tiden på morgenen!

Vi ønsker å takke Vestre Aker ungdomsråd som ga oss 
økonomisk støtte slik av vi kunne tilby alle deltakere 
gratis mat og drikke før nattens krevende maraton. 
Takk til brødrene Christian og Alexander Jansen som 
driver Leske AS, et firma som spesialiserer seg på salg 
av alkoholfrie drikkevarer, for at de var med som støt-
tespillere ved å gi oss hyggelige priser og oppmuntring 
på veien. Tusen takk til våre flotte medarbeidere og 
frivillige som stod iherdig på og sørget for at det ble 
et morsomt, spennende og trygt arrangement for alle, 
dette ville ikke gått uten dere!

Vi gleder oss allerede til neste års arrangement, sees da!
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Anne-Mari som nylig fylte 70 år var i en årrekke  
engasjert i yrkesliv, i Ris menighet, Kirken i Oslo - i 
Bispedømmeråd og Fellesråd for menighetene i Oslo 
Kommune. I tillegg banker et hjerte for Senter for 
Kunst, Kultur og Kirke (KULT) og – Nå er hun også i 
Fylkesstyret, samt landsstyret for nettopp «hjertesaken» 
i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og er  også 
foreningens  representant i det sentrale eldrerådet på 
Rådhuset. Olav har viet mye av sin energi på å bygge opp 
og drive to datafirmaer som har levert avansert software 
til offshore oljeindustrien og konsulentselskaper i over 
50 land! Fremdeles jobber han halv tid hos en tidligere 
kunde.

På en utenlandsreise nå i mars til Kina og Sør-Korea 
stoppet Anne-Mari og Olav noen dager i Sør-Korea 
der Olav deltok i veteran-VM i fri-idrett. Resultatet var 
upåklagelig: Olav (72) tok VM-gull i spydkast for 70-75 
års klassen med et kast på hele 37,97 meter !

Kulturåpenhet
Anne-Mari og Olav trives godt i skjæringspunktet 
mellom Kirke, kunst, kultur og samfunn – det bærer de 
preg av. Anne-Mari forteller engasjert om arbeidet med 
Jakob-kirken ved Akerselva som er blitt til en kulturkirke 
for hele byen. Det er svært viktig med slike møteplasser 
der kunsten møter kirken, der folk med ulike religiøse 
ståsteder kan snakke sammen.  Arrangering av «Te-hus» 
er eksempelvis en form for dialog og samtale som skaper 
kontakt og gjensidig forståelse forteller Anne-Mari. 
Skuespillere leser bibeltekster ,som møter framføring 
av andre religioners beslektede tekster,  med musikalske 
innslag og dialog. I samarbeid med Filmens hus har og 
flere filmfestivaler med vekt på kulturutveksling gått 
av stabelen i regi av KULT, som er eid av av Kirkelig 
fellesråd, Bispedømmerådet og Kirkeakademiene. Det 
har vært berikende å få være med i det styre-arbeidet i 
mange år.
Denne kulturåpenheten har Anne-Mari hatt med seg 
gjennom hele sitt virke , og etter å ha blitt valgt inn 
og blitt leder i Ris menighetsråd var veien kort inn til 
Kirkelig Fellesråd sentralt i Oslo. Fellesrådet koordinerer 
mye av kirkens arbeid i Oslo og driver alle kirkebyggene 
innen Oslo Kommunes grenser.

I Borgenbakken bor ekteparet Anne-Mari 
og Olav Egeland. Begge er det som kalles for 
ildsjeler og brenner for det de driver med - og 
hverandres hjertesaker. 

Kirkene i Oslo må reddes fra forfall
Estetikeren Anne-Mari ser at kirkebyggene i Oslo 
gradvis forfaller og vedlikeholdsetterslepet vokser – hva 
motiverte deg til å være nest-leder og så leder av Kirkelig 
Fellesråd i Oslo i 7 år? 

Vi måtte tale kirkens sak for politikerne på Oslo Rådhus 
– budsjettene var lave! Kirkene er viktige identitets-
markører i by-bildet!  Jeg oppfordret Biskopen og 
prostene til å bidra, og hvert år møtte vi de ulike 
partigruppene – og kirken har mye å fortelle om – det 
var givende å informere politikerne om alt det fine 
hverdagsarbeidet – få frem forståelsen og betydningen 
av ungdomsklubber, korvirksomhet, familiemiddager og 
ikke minst alt musikklivet og den høye kvaliteten på det, 
mm. Vi tok også med oss politikere ut i kirker, en gang 
inviterte vi kommunestyret til Domkirken.

Hva kom ut av dette arbeidet opp mot det politiske nivået 
i Oslo Rådhus og bystyret?

Vi fikk bl.a rehabilitert Oslo Domkirke – det var et stort 
og viktig løft for byen, og bevilgningene til kirkenes 

drift og vedlikehold gjorde et viktig byks.  Jeg likte dette 
arbeidet – det er med stolthet og rak rygg kirken i Oslo 
kan fortelle om kirkens store og flotte arbeid - som mange 
ikke er klar over!

Hva tenker du om kirkens stilling nå når Statskirken er 
avløst til fordel for Folkekirken?

Jeg var av de som ønsket en modernisert statskirke, 
men slik gikk det ikke. Jeg er bekymret for økonomien 
i Folkekirken. Vil stat og kommune kjenne på mindre 
ansvar nå når kirken er løsrevet ?

Hva med Ris menighet – noen synspunkter på kirkens 
rolle her lokalt ?

Olav påpeker at søndagsgudstjenesten i Ris til hverdags 
treffer flest i den eldre garde. Derfor er det bra med andre 
tilbud – særlig for ungdom.  Begge mener at mangfold i 
kirken er viktig og at flere aldersgrupper er representert. 

Gudstjenesten 1.påskedag i Ris kirke er en slik dag  - da 
er det mange i kirken, og høytid, og da kommer familier 
og alle generasjonene sammen  – slik skulle vi hatt 
mer av ! Ellers synes vi det er viktig at kirken er synlig 
lokalt og markerer seg – det skulle vi vært flinkere til ! 
Før om årene var det flere bibelgrupper/unge hjem i Ris 
menighet. Slike små enheter og fellesskap er byggesteiner 
i en menighet – det hadde vært fint om dette kunne 
blomstre opp igjen i Ris menighet.
I den senere tid har Anne-Mari engasjert seg i 
forbønnstjenesten i Ris menighet. På onsdager er det 
bønnefelleskap i det vakre og rehabiliterte sidekapellet 
i Ris kirke,  og det har jeg fått mer og mer sans for 
viktigheten av sier hun.

Folkehelse – en hjertesak
Folkehelse er også et tema som engasjerer de to: 
Anne-Mari sitt engasjement i Nasjonalforeningen for 
Folkehelse – det drives Helselag,  og bl.a Seniorsentre 
over hele landet – også på Vinderen. Viktige saker er 
ellers å støtte forskning på hjertesykdommer og demens. 
Hele 1,0 milliard kroner er samlet inn til disse formål 
siden 1959 forteller hun. Politisk pådriver-arbeid har 
bidratt til regjeringens dement-plan, og halvparten 
av landets grunnskoler er hver vår med i Hoppetau-
konkurransen!

To engasjerte spydspisser
Anne-Mari og Olav Egeland:

Tekst: Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no

Veteranverdensmester fra Vinderen!
Når det gjelder folkehelse er det uten tvil sammenheng 
mellom liv og lære på hjemmebane…
Olav begynte i 65 års alderen å trene aktivt – han 
tok opp gamle idrettsinteresser fra ungdomsåra da 
kastøvelser som spyd, kule og diskos var hans idretter 
(gammel kretsmester i diskos…). Fremgangen kom 
raskt – teknikken satt og styrken økte innenfor alderens 
begrensninger.

Og så meldte lysten til å konkurrere seg ?

Jeg ble først med i bedriftsidretten, deretter i ordinære 
veteranstevner og resultatene ble stadig bedre. Etterhvert 
vant jeg NM både i spyd og kule, men satset mest på 
spyd. I 2015 debuterte jeg internasjonalt. Dro til Polen og 
deltok i EM i spyd – hele 6000 deltakere i veteran EM i 
fri-idrett – et stort arrangement. Til min store overraskelse 
tok jeg gull der! 12 deltakere i min klasse.  Senere ble 
det sølv i VM i Australia ( 39,19 m) med 17 deltagere. Så 
konkurransen er hard slik den skal være.

Og så nå i mars 2017 var det VM i Sør- Korea…

I siste omgang løsnet det – og vinnerkastet kom på 
37.97m

Hvis man googler verdensbefolkning – aldersfordelt – får 
man opp at det er ca 75 millioner menn i alderen 70-75 
år - så dette er et resultat det står respekt av! Og det 
obligatoriske spørsmålet – hva følte du da du som 72 
åring ble verdensmester i verdensidretten fri-idrett og 
spydkast ?

Da følte jeg at den lange reisen og all treningen var 
vellykket. Det var en spesiell glede å høre nasjonalsangen 
– og det er morsomt å komme i en litt eksklusiv forening 
– svarer Olav med et lunt smil.

Hva er hemmeligheten med treningen din ?

Det er å trene fornuftig og ikke for hardt. Jeg trener kort 
hver dag. Det gjelder å ikke gå lei, men ha glede av 
det man gjør og holde seg i god form . Et viktig aspekt 
ved veteranidretten i tillegg til det rent sosiale ved et 
idrettsfellesskap.

70 år unge
Dere har vær gift siden 1972 – og ser fortsatt litt forelska 
ut – har dere noen råd å gi på livets vei ?

Dette har med holdninger og livsverdier å gjøre.  Vi 
har barn og barnebarn, og det er veldig hyggelig å være 
besteforeldre sammen.  Kjærligheten til hverandre 
og familien holder oss samlet.  Du må både gi og 
ta – og man må legge godviljen til og bidra positivt 
til fellesskapet  – dette har derfor med både vilje og 
livssyn å gjøre – kommer det engasjert og samstemt fra 
Anne-Mari og Olav. To ildsjeler som i høyeste grad har 
bidratt til beste for alle i sin nærhet med raushet, stort 
engasjement og allsidig virke!
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UTLEIE AV

WWW.LLU.NO

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

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

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

Ring 23 22 10 00
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

800,-
(640,- eksl. MVA)

800,-
(640,- eksl. MVA)

1000,-
(800,- eksl. MVA)

Leveranse av utstyr 
innenfor Oslo

Montering og 
demontering 

500,-

1000,-

KRIK
Kristen Idrettskontakt har flere leire i sommer.
Les mer på nett: www.krik.no

KFUK-KFUM
Les mer på nett: www.kfuk-kfum.no/kalender/alle-
arrangementer

NORMISJON
Les mer på www.normisjon.no/norge/arrangements-
kalender

LIA GÅRD
Familieretreat flere ganger i juli.
Les mer på www.liagard.no/familieretreat

UNG KIRKESANG
les mer på www.sang.no

ACTA
Acta – barn og unge i normisjon har flere leire i som-
mer for familier.
Les mer på www.acta.as under leir og arrangement

Leirsommer
Her er eksempler på steder hvor det arrangeres 
leir for hele familen i kristen regi i sommer:

Den kommende høsten søker Sangverket etter nye med-
lemmer, og tester ut en ny ordning med «åpne øvelser» 
fra oppstarten mandag 28.august, og ut september. Det 
betyr at alle som har lyst, er velkommen innom for å 
teste sine sangerferdigheter sammen med en hyggelig og 
musikkglad gjeng, uten forpliktelse, og helt uavhengig av 
tidligere erfaring. Etter endt «prøvetid» håper vi selvføl-
gelig at vi kan ønske deg velkommen som fast medlem av 
koret! 

Sangverket er i dag et lite kammerkor med ca. 16 sangere 
i alderen 25 til 55 år fordelt på fire stemmegrupper. Flere 
av medlemmene har lang fartstid som korsangere, mens 
andre har oppdaget sanggleden ganske nylig. Koret ledes 
av dirigent Camilla Marie Bjørk Andreassen, og øver 

Sangverket søker nye medlemmer! 

hver mandag på galleriet i Ris kirke fra kl.19.00 til 21.30. 
Foruten et godt og langt samarbeid med organist Terje 
Baugerød, gjør også sangverket prosjekter med en rekke 
andre profesjonelle musikere, og er hvert år i adventsti-
den med og synger konsert med Hanne Krogh og teno-
rene, i tillegg til sin egen julekonsert av det mer dempede 
og intime slaget. Denne variasjonen i både opptredener 
og type repertoar er en spennende utfordring for koret, og 
gjør at vi har noe for enhver smak! 

Er du interessert i å prøve deg i Sangverket, eller har 
spørsmål, send gjerne en e-post til sangverket@gmail.
com, eller møt opp på øvelse 28.august. Velkommen skal 
du være! 

 

14. JUNI 2017 
DEN 
BLOMSTERTID 
NU KOMMER 
 

Sommerlige toner fra den skandinaviske 
sangskatten. 

 Musikk av blant annet Hugo Alfvén, 
Wilhelm Peterson-Berger og Torbjørn Dyrud 

 

 
 

Sangverkets  

 

 

STED:  
RIS 

MENIGHETSHUS 
TID:  

KL 19:00 

K 

 

Medvirkende: 
Sangverket  

Dirigent:     
Camilla Marie 

Bjørk Andreassen 

  

 

Kom i 
sommerstemning 
med Sangverket! 

 

Billettpriser:    
Voksen kr 150    
Barn kr 50  

Merk:                       
Billettene kjøpes 
kontant ved inngangen 
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Tidlige år

Martin Luther var født i Eisleben i 1483. 17 år gammel 
ble han student på universitetet i Erfurt. I 1521 mottok 
oppnådde han magistergraden. 
Et fascinerende trekk ved lutheresepsjonen har alltid vært 
beskrivelsene av skjellsettende hendelser i Martins liv.
En mange kjenner, forløp slik: Den 02.07. 1505 var Mar-
tin på vei hjem til sine foreldre i Mansfeld. Da inntraff et 
voldsomt tordenvær, og av frykt for å bli truffet av lynet 
ropte han: 
«Hilf du, Heilige Anna, Ich will ein Mönch werden!», 
Hjelp (meg) du hellige Anna, jeg vil bli munk! 

Brått og uten sin fars tillatelse forlot han universitetet i 
Erfurt og kom til Augustinernes «sorte kloster» i Erfurt. 
Allerede i 1507 ble han ordinert til prest og holdt sin før-
ste messe. Det sies at han under messen fikk et anfall oppe 

I 2017 feirer den Norske Kirke i likhet med andre evangelisk-lutherske kirker at det er 500 år siden 
offentliggjøringen av Luthers 95 teser, og reformasjonens begynnelse.
I Ris kirke feirer vi dette blant annet med jubileumsgudstjeneste den åttende oktober. 
I løpet av året vil det komme to artikler om Luther her i Risbladet. I denne tar jeg for meg tiden 
fram til og med 1517. 

i koret og ropte ut enten «det er ikke meg!» (på tysk: Ich 
bin’s nit!) eller jeg er ikke (på latin: Non sum!».
Denne historien er forsåvidt gjendrevet like ofte som den 
er gjenfortalt, men den sier noe om Luthers personlighet. 
Han ble en visjonær og meget betydningsfull religiøs le-
der, men selv var han preget av store indre konflikter livet 
gjennom.
Luther var en nidkjær munk, og var særlig plaget av følel-
sen av utilstrekkelighet. Ingen ting var godt nok. Han følte 
at han var en synder uten mulighet for å bli rettferdig i 
Guds øyne. Denne lange indre kampen vedvarte i flere år. 

Avgjørende i denne kampen var Luthers tårnopplevelse, i 
tårnværelset i klosteret i Erfurt. I meditasjon over Paulus´ 
brev til Romerne 1:16-17, som lyder slik i norsk overset-
telse:

For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er 
Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så 
greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og 
til tro, slik det står skrevet: «Den rettferdige skal leve ved 
tro”

Han forsto at Guds rettferdighet ikke var streng eller 
dømmende, men at det var troen som gjorde mennesket 
rettferdig. I seg selv og av seg selv kan ikke mennesket 
gjøre noe, men ved Gud blir det rettferdiggjort. Dette er 
utgangspunktet for utsagnene som tillegges ham: «Nåden 
alene» (sola gratia) og «Troen alene» (sola fide).
Denne opplevelsen og erkjennelsen som fulgte var del av 
en prosess som førte til hans utforming av læregrunnlaget 
for Evangelisk-Lutherske kirker.
I 1512 ble han professor ved Universitetet i Wittenberg 
og skrev blant annet flere bibelkommentarer i årene som 
fulgte.

Dette var avlatshandelens tid. Forenklet kan en si at ved 
avlat kunne sjelens opphold i Skjærsilden forkortes. I 
katolsk kontekst var det en forestilling om Skjærsilden 
som en slags mellomposisjon mellom himmel og helvete. 
Tidsomfanget var bestemt av hvor mange synder mennes-
ket i løpet av sitt liv hadde begått.
Luther var særlig i sterk opposisjon til dominikaneren 
Johannes Tezels praksis og lære om avlaten. Det var ikke 
egentlig avlatshandelen i seg selv Luther reagerte på, men 
hvordan den ble praktisert. Den var rett og slett blitt svært 
innbringende for kirken, og var i stor grad basert på men-
neskets frykt for Guds straff. 

Mange har kanskje forestillinger fra barne- og ungsomså-
renes og kristendomsundervisning. En ser kanskje for seg 
den heroiske munken som spikrer opp tesene sine på en 
tom kirkedør i Wittenberg. Imidlertid er omstendighe-
tene rundt ganske uklare. Det er i hvert fall klart at døren 
fungerte som universitetets oppslagstavle og et sted for 
offentlig debatt.
Det som er sikkert er at Martin sendte tesene avgårde den 
31.10.1517 (som nå er den offisielle Reformasjonsdagen 
også i Norge). Adressatene var erkebiskopen av Mage-
burg og Mainz, Albrecht av Brandenburg og biskopen 
av Brandenburg, Hieronymus Schultz. Foruten dem ble 
de også sendt til Luthers venner Johann Lang i Erfurt og 
Christoph Scheurl.
Reaksjonene var uventede. Tesene vekket en voldsom 
harme mot kirkens praksis da de ble trykket og distribu-
ert. Luther ble klaget inn til Roma, og kjetterprosessen 
mot ham begynte i 1518.

I neste nummer av Risbladet behandler jeg kjetterproses-
sen mot Luther, riksdagen i Worms og tiden frem mot 
Luthers død i 1546.

Bildet over: I dag er Luthers 95 teser gravert på døren 
til Slottskirken i Wittenberg.
Bildet under: Die Lutherrose

Av: Jon Petter Heesch
jh259@kirken.no
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Ris menighet 
inviterer til 
månedlige 
formiddagstreff
for voksne på 
onsdager kl 12-14

Åpen kirke

Formiddagstreffene

én onsdag 
i måneden

Disse torsdags formiddagstreffene i 
Risbakken 1 er et møtepunkt for hjem-
meværende 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 formid-
dagstreffene i Ris menighets peisestue!

Datoer:
30.08.
27.09.
25.10.
22.11.
13.12

RISK

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. 

Tirsdagssamlingene

hver 
tirsdag
19-21

Velkommen til en kveld 
der du både kan stille 
noen spørsmål, og også 
få noen svar. Åpent for 
alle. Gratis entré.

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

Er du lei av Netflix, skolearbeid og ti-
mesvis med meningsløs scrolling på face 
eller bare trenger en pause i livet?

 Kom innom RISK en torsdag og se hva 
du har gått glipp av! Hver uke samles 
ungdom 14-20 år i ungdomskjelleren for 
å slappe av sammen, og DU er invitert. 
Vi ser på film, spiser middag, spiller 
spill og har en kiosk med masse digg og 
veldig gode priser! 

 Bli medlem av ”RISK” på face for opp-
dateringer!

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

 Vi sees!

 Spørsmål? 
Kontaktrisk@gmail.com

Sidekapellet i Ris kirke står 
åpent for stillhet, bønn og 
lystenning, i det tidsrommet 
som kirkekontoret er betjent. 
Inngang på kirkens vestside, 
Ekelyvei-siden. 
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Lørdagskafeen
Velkommen 
til lørdagskafé i 
Ris kirkes
peisestue
kl 12-14

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

i

m d

en lørdag
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)
Ingen påmelding nødvendig! Det 
er ikke krav om å delta på kor for å 
komme på familiemiddag.

Felles middag 
fra kl 17.30 til 18.00

Allergier? 
 Kontakt oss så ordner vi etter beste evna 
så alle kan delta i måltidfellesskapet!

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

Inbetween kl. 18-19
er koret for deg som går i 1.-4. klasse
Kontakt for mer info:
tochmasa@gmail.com

Tweensing kl. 18-19.30
er koret for deg som går i 5.-7. klasse
Kontakt for mer info: 
kwadseth@hotmail.com

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:

31. august 
14. september 
28. september 
12. oktober 
26. oktober 
9. november 
30. november 
14. desember - juleavslutning 

& tre barnekor

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

Småbarnstreffene
Vestre Aker helse-
stasjon og Ris 
menighet inviterer 
til småbarnstreff 
på enkelte onsdager,  
fra kl 11 til 13. Vi tar 
opp aktuelle tema og
svarer på spørsmål om
småbarna våre.
Kaffe og te serveres.
Matpakke tas med.
Ingen påmelding - bare møt opp!

Datoer:
06.09.
18.10.
01.11.
06.12.

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

én 
onsdag

i måneden

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

tirsdager
18-19.30

annenhver
torsdag

Babysang mandager
11-12.30

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 gudstje-
nesten kommer barna inn i kirken 
igjen.

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

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

Det er søndagsskole så å si hver søndag 
bortsett fra når det er familiegudstjeneste 
eller i skolens feriedager.

hver 
torsdag 

kl. 19

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

Familiespeiding

Sjekk facebook: Babysang i Ris

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

29.08 Samtale om prekentekst
05.09 Samtale om prekentekst
12.09 Menighetsbygging. Jappe Erichsen
19.09 Misjon. Knud Jørgensen
26.09 Samtale om prekentekst 
03.10 Samtale om prekentekst
10.10 Trossamtale. Erik Andreassen
17.10 Filmkveld. Luther. NB! 19– 21:45
24.10 Samtale om prekentekst
01.11 NB onsdag! Samf.foredrag i 
Voksen om Luther. Trond Bakkevig 
07.11 Trossamtale. Anne-Margrete 
Saugstad
14.11 Samtale om prekentekst
21.11 Misjon. Normisjon 150 år. 
Festmøte.
28.11 Samtale om prekentekst

Det kan bli mindre endringer i 
programmet. Se menighetens 
hjemmeside

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

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

Ta kontakt med gruppeleder 
Gro Kvalheim,
tlf. 915 23 070
eller
diakon Kari Winger Oftebro, 
tlf. 23 62 94 77,
ko233@kirken.no
for en uforpliktende samtale.

Ønsker du besøk, en samtale, 
en å gå tur med eller annen 
praktis hjelp? 

Kontakt
diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro,
tlf. 23 62 94 77,
ko233@kirken.no

eller Vestre Aker
Frivillighetssentral,
tlf. 481 37 180, 23 22 05 80,
vestreakerfrivillig@gmail.com

Ta kontakt om
du har spørsmål! 

Besøkstjeneste 
i samarbeid med 

Vestre Aker
Frivillighetssentral

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

Bli medlem i 
Holmenkollen
kapells venner!
Foreningens formål er å bidra til at Hol-
menkollen kapell vedlikeholdes utvendig 
og innvendin på best mulig måte og 
ingår som en viktig del av Holmenkollen 
Nasjonalanlegg.
Venneforeningen arrangerer medlems-
møter flere ganger i året med konserter 
og foredrag.
Årlig kontingent er kr 400,- per person, 
kr 500,- for par og kr 1000 for bedrifts-
medlemmer.
Foreningens bankkkonto: 15032379181

OBS!

26.08.
23.09.
28.10.
25.11
16.12.
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Nabolaget i glede og i sorg for perioden
13.02.- 22.05.2017 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

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

Grefsenveien 61, 0487 Oslo
Sentralbord: 22 22 00 88
www.ubb.no
Bankgiro: 8601.61.65834
Grefsen byrådrift A/S 
Org. NO 916 682 441 mva.

Avdeling Bryn
Tlf: 22 27 89 55

Avdeling Sandvika
Tlf: 67 80 80 60

Avdeling Moss
Tlf: 69 25 05 88

Byråvaktbilen
Tlf: 22 15 58 00

www.wangbegravelse.no

Majorstuen
Jacob Aalls gt. 42

Stabekk
Gml. Drammens vei 44 b

Nå kan du begynne 
planleggingen av begravelse 

på våre nettsider.

Døgntelefon

23 16 83 30
Etab. 1877 i Oslo

Ris kirke

Døpte i soknet

Holmenkollen kapell

Viede i soknet

Døde i soknet

MIDSOM M A R A F TO N  
PÅ  VO K S E N Å S E N

23. juni fra kl. 16.30

Velkommen til midsommarkonsert  
med Jojje Wadenius.

I samarbeid med Norsk-Svensk Forening
www.voksenaasen.no

Sverre Marken 
Hanne Lønning 
Inger Olea Stormoen
Johan Didrik Svendsen 
Karin Holte 
Nina Elisabeth Gløersen 
Mette Loennecken Sveen 
Tove Schyberg Andreasen 
Jorunn Margrethe Eggen Monsen 
Astrid Kristine Tønseth Boleng 
Astrid Solveig Thurmann-Nielsen 
Kåre Myklebust 
Roar Brandt Haug 
Vera Olianne Katja Blom 
Karl Helmick Høie 
Nina Øwre Ingeberg 
Helge Vereide 
Odd Johannes Nielsen 
Astrid Bistrup 
Gunnar Fredrik Wilhelm Fredrikson 
Ingrid Sahlin-Sveberg 
Thor Moss Bergersen 
Erik Ugstad 
Ole Alfsøn Bjercke 
Bab Christensen 
Ingegerd Bull 
Tom Frimann Clasen 
Emil Lund-Baltzersen 
Ingrid Næstvold 
Jan Thorleif Edin 
Margaret Christiansen 
Eivind Higford Eckbo 
Aage Steen Tveten 
Bodil Bjerkomp 

Jorunn Danielsen og Geir-Tommy 
Hansen 
Ellen Bock-Svendsen og Fredrik 
Hagen 
Hanna Marie Gustafsson og Stein 
Arve Skjaker 
Karine Blystad og Fenger Jørgen 
Grøn 
Rikke Næss og Henrik Monrad Wil-
helmsen 
Elisabeth Markussen Stenersenog 
Kjetil Haga

Oscar Stabell Schlömilch 
Didrik Næss Wilhelmsen 
Axel Nicolai Winther Berseth 
Emma Nordang-Bjerknes 
Gabriel Olimstad Bonvik 
Ella Erdal Wikman 
Maria Heimdal Huus 
Tobias Huus Heimdal 
Julie Sverdrup 
Hanne Meng Bangstad 
Wilhelm Johnsen Lundstrøm 
Karsten James Lansing 
Kaja Haaversen Holm 
Julia Fredrikke Dale 
Haakon Wahlø Ødegaard 
Emelie Josephine Busch-Christensen 
Per Henrik Klyve Eide 
Pernille Margrethe Sponland Løvstad 
Casper Eckbo Clausen 

Daniel Nicholas Coon 
Olivia Hanna Victoria Bjorå 
Johansson 
Nikolai Langballe 
Henny Håbakk Rakke 
Sebastian Moen Dons 
Petter Magnæs Aass 
Theo Alexander Arneberg Furuheim 
Gustav Moen Wallin 
Ingrid Fernholt Svaland 
Leonora Granum 
Aksel Olav Gresvig Bogen 
Fredrik Ole Odermatt 
Hermine Lind-Aaby 
Karl Sebastian Brunbäck Longvastøl 
Isabel Sørlie Hasund 
Hennie Amanda Buchar 
Charlotte Margrethe Gjerpen Størmer 
Kaia Mathisen Gjelsvik 
Per Gustav Løwenborg 
Leo Lundheim 
Philip Mathisen Gjelsvik 

Julie Norberg Grymyr 
Philip Aass Helland 
Ella Erdal Wikman 
Liv Smith-Hedemark 
Kristian Thóren Hagabakken 
Tuva Helmine Wroldsen Kvamme 
Anton Jacobsen 
Henrik Jacobsen 
Joie Groseth Weidemann 
Josefine Maja Heibo-Tuverud 
Mats Wasa 
Theo Slaatta
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Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00. Fredag kl. 10.00 - 14.00

Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00 
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)

Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”.

Ris menighet

www.kirken.no/ris
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Velkommen til gudstjeneste!

Holmenkollen kapell

Ris kirke

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

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

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

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

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

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

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

Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

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

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

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

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

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

Nytt lydanlegg i
Holmenkollen kapell!

1. august begynner Silje Karlsen som 
kapellan hos oss. Noe av det første 
hun gjør er å dra på konfirmantleir på 
Lia. I neste utgave av Risbladet kan 
du lese intervju med henne. Innset-
telsesgudstjeneste for Silje blir i Ris 
kirke søndag 27. august med kirke-
kaffe etterpå. Velkommen!

Ny kapellan til høsten!

04.06.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Terje Baugerød
Søndagsskole
Ris Forsangerkor

11.06.2017
Kl. 11:00
Katrine Lind-Solstad
Terje Baugerød
Diakoniens dag, Ris kirke 85 år.
Alle som skal konfirmeres til høsten 
er med.
Ole A. Østhassel, Kari W. Oftebro, 
Vibeke K. Andersen.
Søndagsskole
Ris Forsangerkor

18.06.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Terje Baugerød
Ris Forsangerkor

25.06.2017
Sommerstengt

02.07.2017
Kl. 11:00
Sommerstengt

09.07.2017
Sommerstengt

16.07.2017
Sommerstengt

23.07.2017
Sommerstengt

30.07.2017
Sommerstengt

06.08.2017
Sommerstengt

13.08.2017
Sommerstengt

20.08.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Terje Baugerød

27.08.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Terje Baugerød
Innsettelse av ny kapellan Silje 
Karlsen.

04.06.2017
Kl. 11:00
Katrine Lind-Solstad
Petter Ivar Amundsen

11.06.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Petter Ivar Amundsen
Kl. 13:00
Jan-Erik Heffermehl
Petter Ivar Amundsen

18.06.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Petter Ivar Amundsen
Sommerfest i Holmenkollen etter 
gudstjenesten

25.06.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Maria Haug

02.07.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Jørn Vidar Lillestrand

09.07.2017
Kl. 11:00
Katrine Lind-Solstad
Kristoffer Myre Eng

16.07.2017
Kl. 11:00
Katrine Lind-Solstad
Haakon Smith

23.07.2017
Kl. 11:00
Gunnar  Grøndahl
Haakon Smith

30.07.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Petter Ivar Amundsen

06.08.2017
Kl. 11:00
Jon Petter Heesch
Haakon Smith

13.08.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Terje Baugerød

20.08.2017
Kl. 11:00
Jan-Erik Heffermehl
Petter Ivar Amundsen

27.08.2017
Kl. 11:00
Katrine Lind-Solstad
Petter Ivar Amundsen

Foto: Marianne Reusch

Holmenkollen Kapell har endelig 
fått nytt oppdatert lydanlegg med 
Teleslynge. Dette har vært mulig via 
et spleiselag bestående av Kriste-
lig Fellesråd i Oslo, Holmenkollen 
Kapells venner, private givere og Ris 
Menighet.

Lydanlegget ble innviet på årsmøte 
til Holmenkollen Kapells venner, der 
Anne Lise Gjøstøl sørget for kul-
turinnslaget. Lydanlegget fungerte 
utmerket! 

Ris Menighet takker alle givere, og 
gleder seg til å ta anlegget i bruk i det 
videre menighetsarbeidet. 
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Hesteridning • ”Fiskedam” • Leker • Lotteri • Servering • Bål

Familiefest på  
Holmendammen

Våraksjonen 
hageprodukter.
April 2018.

Tulipanaksjonen.
April 2018.

Julekonsert
med sølvguttene.
6. desember.

Barneskirenn, 
Holmendammen.
Februar 2018.

Støtt våre aktiviteter i nærmiljøet

AprilFebruar

St. Hans fredag 23. juni fra kl. 18.00
Bålet tennes kl. 21.00

SUPERLOTTERI

VINN EN MERIDA SYKKEL 

OG MANGE ANDRE FLOTTE 

GEVINSTER. 

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

www.lions-slemdal.no

Noen tiltak vi støtter:
• ”Mitt Valg”, aktiviteter for å skape bedre 

holdninger hos barn og ungdom.  
«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.

AprilDesember

 Stort jubileums- 
fyrverikeri!


