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i februar/mars er verden mer eller 
mindre snudd opp ned på en måte vi 
ikke kunne forestille oss bare noen 
dager i forveien til den 12. mars. Da 

 For Ris menighet har 
konsekvensen vært 

stengte kirker og total 
stopp i alt frivillig 
arbeid tilknyttet 

menigheten. Likevel 
har det vært mulig å 

gjennomføre noe.

Ris menighet i koronaens tid

1. Hvor mange innbyggere er 
bosatt i Ris sokn?

2. Hvor mange av disse er med-
lemmer i Ris menighet?

3. Hvem har laget kirketekstilene 
i Holmenkollen kapell?

4. Hvem var det som i årene 
1932-1944 bygget orgelet i Ris 
kirke?

5. Hva slags orgel ble installert?

6. Hvordan lyder det 3. bud?

7. Hvem var mor og far til døpe-
ren Johannes?

8. Hvor mange personer i Bibe-
len har navnet Johannes?

9. Hvem har laget teksten til sal-
men «Kjærlighet fra Gud sprin-
ger like ut»

10. Hvor i Bibelen står: «Vår Far 
i himmelen. La navnet ditt hel-
liges….»?

11. Hva betyr «Kyrie Eleison»?

12. Hvem er leder i Vestre Aker 
Bydelsutvalg?

13. Hvor ligger Gjøkbakken?

14. Hvor finner vi statuen av 
Johan Grøttumsbråten?

15. Hva het Midtstuen stasjon 
ved åpningen av Holmenkollba-
nen i 1898?

Støtte til Ris menighet
Mye av Ris menighets inntekt som vi blant annet har brukt til lønn til 
vaktmester, ungdomsarbeidere, kontorarbeider for å nevne noe, er nå 
falt bort da menighetshuset har vært stengt på grunn av Korona. Vi har 
derfor et stort økonomisk tap som vi må få dekket. Dette får vi desverre 
ikke dekket av det offentlige. Vi ber derfor om hjelp slik at vi kan fort-
sette det samme arbeidet.
Tusen takk for at du vil hjelpe oss ved å bruke giroen midt i bladet! 
Du kan også gi på Vipps til nr. 10182
Kontakt menighetskontoret dersom du ønsker skattefradrag for gaven.

Prosesjonslys på plass i Holmenkollen kapell

ble landet mer eller 
mindre stengt ned 
– ikke bare i Norge, 
men også over store 
deler av verden! Sær-
deles mye er skrevet 
og sagt om dette i det 
siste. For Ris menig-
het har konsekvensen 
vært stengte kirker og 
total stopp i alt frivil-
lig arbeid tilknyttet 
menigheten. Likevel 
har det vært mulig 
å gjennomføre noe: 
Dåps-seremonier 
(se forsidefoto) og begravelser med 
svært begrenset deltakelse og restrik-
sjoner. 

Menigheten har også vært aktiv på 
vår hjemmeside www.kirken.no/ris 
og Facebook og You Tube med korte 
gudstjenester, musikkprodsjoner fra 
kirken mv. Har vi også fått en digital 
menighet i denne perioden? 
Takk til menighetens prester, organis-
ter og øvrige stab som har vist hand-
lekraft fra hjemmekontor og med 
nye arbeidsmetoder. Takk også til 
NRK som har tatt allmennkringkaster 
oppdraget på alvor og TV-overførte 
gudstjenester søndager kl. 1100 på 
NRK 2, fra Tromsø i påsken og fra 
Nidarosdomen etterpå.

I disse dager håper vi alle på å få 
samfunnshjulene i gang – og vende 
tilbake til hverdagen igjen. Vi har 
alle deltatt i en stor dugnad i kampen 
mot koronasmitten. Betydningen av 
dugnad og fellesskap har vært løftet 
frem som hedersord og verdier, og 
gitt så langt vi kan se - veldig gode 
resultater. 

Dette er en gledelig erfaring fra pan-
demien til nå. Selv om vi i skrivende 
stund har overtaket på pandemien, 
så bringer vi i dette nummer intervju 

med den lokale smitteverns ansvar-
lige – bydelsoverlege Åse Ruth 
Eggemoen som kan gi oss et lokalt 
perspektiv på situasjonen.

Heldigvis skjer det andre begivenhe-
ter som vi også kan skrive om i dette 
nummeret av Risbladet og som har 
aktualitet. Den 8. mai var det 75 år 

siden frigjøringen 
fra den tyske ok-
kupasjonen under 
2. verdenskrig. Det 
var en prøvelsens tid 
for vårt folk og land 
og Norge endret seg 
kraftig som følge av 
de fem krigsårene. 
Risbladet bringer 
intervju med Jan 
Høeg som forteller 
om krigen her på Ris 
og kirkens pådriver-
rolle i den viktige 
sivile motstandskam-

pen mot nazismen. 
I en tid der historien lett kommer på 
avstand, reises det ved Frognersete-
ren stasjon en gedigen monumental 
kunstinstallasjon til minne om andre 
verdenskrig i Norge. Kunstneren Ve-
bjørn Sand er skaperen av Roseslot-
tet og når det åpnes for publikum 
anbefaler vi dette som et nytt aktuelt 
tankevekkende turmål!

I tillegg har det skjedd viktige ting 
på livssynsfronten i Stortinget i april. 
Ny lov om tros- og livssynssamfunn 
er vedtatt og vil være en viktig ram-
melov for kirken i årene fremover. 
Dette er en milepæl i skillet mellom 
stat og kirke som trådte i kraft i 2017 
– se omtale på s. 8-9.

Ris menighet er også direkte be-
rørt av alle avlysningene relatert til 
koronapandemien. Menigheten har 
tapt inntekter på en rekke avlyste 
arrangementer i kirken, kapellet og 
Storstuen. I tillegg har vi heller ikke 
fått samlet inn midler i kirkeofringer. 
Vi holder igjen på kostnadssiden, og 
følger likviditeten nøye. Vi ber om at 
vedlagte giro benyttes eller menighe-
tens vipps nr 10182 for å gi et ekstra 
bidrag som kan hjelpe menigheten 
gjennom denne også økonomisk 
utfordrende tiden.

I 2016 var det stor dobbel 80-årsdag 
for Erik Hoff og Øyvind Gaukstad. 
Festen startet med konsert i Hol-
menkollen kapell og fortsatte med 
stor middag og fest i kjellerstuen et-
terpå. Jubilantene ønsket ikke gaver, 
derimot at overskuddet på festen 
skulle gå til «noe i kapellet». Re-
sultatet av tenkearbeidet er at vi har 
fått en ny plakett med inskripsjon i 
våpenhuset, se bildet. Utskjæringene 
er gjort av Ottar Romtveit, som sto 
for utskjæringene da kapellet ble 
bygget.

Christian Fosse

Vi har også fått 2 nye prosesjonslys i kirkerommet. Lysene vil bæres 
inn i prosesjonen ved dåpsgudstjenestene av konfirmantene som gjør 
tjeneste, og vil ellers ved gudstjenester og kirkelige handlinger stå tent 
fremme i koret. Prosesjonslysene er laget av gullsmed Kjell Fornebo på 
Røa, som også laget prosesjonskorset da kapellet ble bygget.
Vi takker alle for både arbeid og gaver!
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Hvordan har korona-pandemi-
en truffet befolkningen i Vestre 
Aker bydel? 
Korona-pandemien traff bydel Vestre 
Aker med full tyngde i uke 11 med 
26 meldte tilfeller. Men allerede 
lørdag 29. februar ble første tilfelle 
meldt i vår bydel. De første tilfel-
lene var direkte relatert til at mange 
innbyggere hadde feriert i Italia og 
Østerrike i vinterferien.

Hvilke tiltak har bydelen satt i 
verk, og har de virket så langt? 
Vi var relativt godt forberedt i byde-
len, men kunne ikke ha forestilt oss 
et slikt omfang av smittede på så kort 
tid. 

Vi måtte raskt etablere et smittevern-
team som siden har jobbet i turnus 
dag og kveld - hverdager og helger. 
Smitteoppsporingsarbeid har vært 
krevende, slik som i mars hvor det 
hver uke var 30 nye meldte smittetil-
feller i bydelen. 

Fordi en del av de første smittede 
ikke viste symptomer og hadde feri-
ert i områder som ikke var definert 
som smitteområder i utlandet, 
medførte dette at disse hadde mange 
nærkontakter som måtte kartlegges 
og settes i karantene. 

Jeg vil påstå at smitteoppsporingen i 
bydelen har vært veldig effektiv og at 
bydelen har lykkes med smittevern-
tiltakene som vi har iverksatt. 

Har mange vært alvorlig syke 
og er mange redde i disse 
tider? 
Det har ikke vært mange alvorlig 
syke i bydelen men vi har dessverre 
hatt noen dødsfall. De aller fleste som 
har vært smittet og syke har satt stor 
pris på daglig telefon fra smittetea-
met og gitt uttrykk for at det har vært 
trygt med god og tett oppfølging. 

All fokusen på korona og de 
omfattende tiltakene – har det 
medført noen utslag på andre 
områder innen folkehelsen 
lokalt? 
Vi har ikke tall på hva dette gjør med 
folkehelsen lokalt – verken positivt 
eller negativt. 

Det har vært meldt færre tilfeller 
av andre smittsomme sykdommer. 
Hva korona-pandemien gjør med 
vår psykiske helse er for tidlig å si. 
Spesielt ensomhet vil jeg løfte frem 
som alvorlig – mange eldre som 
bor alene og andre som står utenfor 
arbeidslivet har økt risiko for å føle 
seg ensomme. Dette vet vi at påvirker 
helsen negativt. Det er bra at beste-
foreldre nå kan treffe barnebarna 
igjen. 

Har befolkningen vært flinke 
til å etterleve smittevernsre-
glene fra helsemyndighetene? 
Befolkningen i bydelen har vært 
svært flinke til å følge smittevernråd, 
men vi har hatt enkelt-tilfeller med 
diskusjoner om nødvendigheten av 
karantene eller isolering. 

Hvordan tror du overgangen 
tilbake mot en normal hverdag 
vil gå? 
Jeg tror overgangen til en normal 
hverdag vil gå bra, og jeg håper 
befolkningen vil rette seg etter rådene 
fra helsemyndighetene. Alle lengter 
litt tilbake til hvordan vi hadde det 
før og jeg tror folk flest vil gjøre det 
de kan for å slippe ny nedstengning. 
Foreløpig har en gradvis åpning ikke 
medført en økning i nye smittede, 
men det litt tidlig å konkludere enda.

Kan vi som befolkning lære 
noe av denne situasjonen? 
Jeg tror vi alle har lært mye av denne 
pandemien – de fleste som ikke har 
opplevd krig eller tilsvarende vil nok 
huske denne perioden resten av livet. 

At et virus på et lokalt marked i Kina 
kan stenge en hel verden, vil vi nok 
alltid huske. Så håper jeg at vi vil 
reise mindre og bruke nettmøter på 
en helt annen måte enn før – det gir 
jo håp for miljøkrisen. 

Norge vil forhåpentligvis også ha en 
mye bedre beredskap i fremtiden, 
spesielt med tanke på selvberget og 
gode lager av både smittevernutstyr 
og medisiner. Til slutt tror jeg mange 
har lært å sette pris på det gode med 
de enkleste ting – som en tur i skogen 
eller samvær med de man er glad i. 

Bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen har ledet det lokale smittevernsarbeidet 
i vår bydel. Vi har hørt mye om situasjonen på nasjonalt plan og på Oslo-nivå , 
men hva er situasjonen lokalt?

Risbladet har stilte henne spørsmål om koronaen i vårt nærmiljø. 
Vi gjør oppmerksom på at artikkelen baserer seg på informasjon per 6. mai 2020.

Koronaen i Bydel Vestre Aker
Intervju med bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen:

Bydelsoverlegen i 
Vestre Aker

Vestre Aker har en 
befolkning på 50 000 
innbyggere. 

Det er tilsvarende en 
mellomstor norsk 
kommune.

Bydelsoverlegen har 
ansvaret for:

- ivaretakelse av 
smittevernet i bydelen

- leder arbeidet 
både med smitteopp-
sporing, isolering, 
testing, sette 
personer i karantene 
samt videre oppfølging 
av berørte innbyggere. 

Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no

Bydelsoverlege i 
Vestre Aker, Åse 
Ruth Eggemoen 
svarer på spørsmål   
om folkehelsen i 
Vestre Aker bydel.
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Jan Høeg er en kjent person i lokal-
miljøet – både som tidligere rektor 
på Ris og Persbråten, en av stifterne 
av Vinderen Historielag og med et 
livslangt engasjement i Ris menighet 
– der familien har vært aktive i fire 
generasjoner!

En av Jans interesser er den kirkelige 
sivile motstandskampen under andre 
verdenskrig der hans far Hans Høeg 
var sentral i den første innledende 
fasen.

Din far spilte en sentral rolle 
ved kirkekampen i 1940 – hva 
skjedde?
Jo, far var rektor på KG og formann i 
Santalmisjonen og den kristne skole-
lagsbevegelsen. Han var venn av den 
konservative teologiprofessor Ole 
Hallesby som var en ledende kristen 
«lekmannshøvding» i mellomkrigsti-
den og bosatt i Håkon den Godes vei 
1 på Vinderen. Hjemme i Hallesbys 
hus møttes han og den liberale Oslo-
biskopen Eivind Berggrav. 

Det var den 16. oktober 1940 og Hal-
lesby nærmest eksaminerte Berggrav 
i teologiske spørsmål med min far 
som mellom-mann. Da Berggrav be-
kreftet at de hadde trosbekjennelsen 
felles – de trodde på jomfrufødselen 
og Jesu legemlige oppstandelse var 
saken klar. De sto på felles funda-
ment og lot andre teologiske uenighe-
ter ligge til fordel for en felles kamp 
mot nazismen og okkupasjonen.

Etter møtet i Håkon den Godes 
vei – hva ble veien videre?
De fikk også med seg misjonsgene-

ralen på Vestlandet - Ludvig Hope 
og ble en markant leder trio. Den 
25 oktober fyller Berggrav 56 år og 
inviterer 18 nøye utvalgte gjester til 
«bursdag» i bispegården dvs bisko-
pene og de kristelige organisasjons-
lederne. 

Sammen grunnlegger de Kristent 
Samråd som samler hele kris-
ten- Norge til kamp mot nazismen. 
Kristent Samråd er helt sentralt frem 
til sommeren 42 da det blir avløst av 
den Den Midlertidige Kirkeledelsen.

Hvordan starter så kirkekam-
pen offisielt?
Startskuddet går 28. oktober 40 – da 
blir det i en liten annonse i avisene 
kunngjort at Berggrav, Hallesby 
og Hope skal tale i Calmeyergaten 
misjonshus. Det faktum at de tre skal 

opptre samlet gjør at folk skjønner at 
noe har skjedd og flere tusen mennes-
ker kommer for å få med seg begi-
venheten og den nye kirkeledelsens 
budskap. 

Min far ledet møtet. Calmeyergatens 
misjonshus var kjempestort – det 
hadde plass til 5000 mennesker med 
tre gallerier i høyden – jeg har selv 
vært der, men bygget er revet i dag.

Etter det gikk kirkekampen inn i en 
aktiv protestfase mot NS og det tyske 
styrets overgrep, tilsidesettelse av 
lov og orden, bruk av henrettelser og 
kamp mot ensretting og nazifisering 
av oppdragelse, skole og kirke mv.

Til påske 1942 kom kirkens brudd 
med nazi-myndighetene da protest- 
og bekjennelsesbrevet Kirkens Grunn 
ble lest opp i alle landets kirker. I 

I mai er det 75 år siden freden kom og 
2.verdenskrig sluttet. Risbladet ber Jan 
Høeg (f 1931) fra Dalsveien på Slemdal dele 
med oss opplevelser fra krigens dager.

Intervju med Jan Høeg:
Kirkekampen og Ris menighet under krigen

Frigjøringen mai 1945

Andreas Seierstad
amse@vikenfiber..no
Foto: Bjørn Tønnesen

Ris kirke var det stappfullt av men-
nesker, forteller Jan, da sokneprest 
Strømme leste opp brevet – folk sto 
langs vegene som på julaften. Brevet 
endte med at alle prestene la ned sine 
embeter og kirken gikk over natten 
fra å være statskirke til å bli frikirke.

Hvordan fungerte kirken 
videre etter dette dramatiske 
bruddet f.eks her på Ris?
Jo, kirken hadde frem til 1942 vært 
åpen som før, men situasjonen ble 
uholdbar etter hvert. Likevel – NS- 
myndighetene skjønte at landet måtte 
ha prester til kirkelige handlinger 
og sokneprest Strømme ble boende 
i sokneprestboligen på Slemdal og 
kapellan Johnstad i presteboligen i 
Ekelyveien. De fikk ikke lønn fra 
staten lenger og menighetsrådet måtte 
samle inn lønnsmidler. 

Menighetsrådene ble også oppløst og 
nye nazi-menighetsråd innsatt. Her 
på Ris kom det et nazi menighetsråd, 
men gjorde ingen ting. Min far var 
leder av det gamle menighetsrådet og 
de møttes i sokneprestboligen. 

Ris menighet samlet inn mer penger 
og ytet midler inn i felleskassen som 
gikk til å lønne prestene rundt forbi.

Hvordan var kirkebesøket un-
der krigen – var kirkens preke-
ner politiske?
Kirken var godt besøkt gjennom 
krigsårene. Kapellan Johnstad var fri-
modig i sine anti-nazistiske prekener. 
Det kunne være angivere i kirkeben-
kene, så etter hvert måtte han flykte 
til Sverige. 

Allerede tidlig høst 1940 hadde 
nazistene krevd at kirkebønnen skulle 
endres. Der ber en jo for «vår konge 
og hans hus». Kirken svelget den 
kamelen, og strøk dette, men i stedet 
ble alle prestene instruert om en 
kunstpause i bønnen på det punkt.

Kirken på Ris – hvordan var 
den ellers berørt?
Jeg husker da jeg gikk i 4. klasse på 
Slemdal skole ble skolebygningen 
overtatt av tyskerne – vi kunne til 
tider se de marsjerte øverst i Dals-
veien. 

Så da hadde vi guttene i klasserom i 
tårnrommet i Ris kirke, mens jentene 
hadde undervisning i kjellerlokalene 
under sakristiet i kirken. En periode 
ble vi også sendt til Tåsen skole.

Det foregikk også illegal ak-
tivitet også i Ris kirke under 
krigen?
Ja, i tårnet var det både forbudt 
radiosender som holdt kontakt med 
London og det ble trykket en illegal 
avis – London nytt.

Opplevde du noe farlig under 
krigen?
Ja, det var f.eks farlig å skjule jøder 
høsten 1942. Selv var jeg hos en 
eldre søster og svoger på Tomb land-
bruksskole i Østfold. Der lekte jeg 

med en jevngammel jødisk gutt som 
lå i dekning. En dag var han borte - 
han ble hentet av en dame fra Hjem-
mefronten som tok han over grensen 
til Sverige. Han ble reddet unna mas-
sedrapet på de norske jødene.

Kirken protesterte jo kraftig 
på jødeforfølgelsene i brev til 
Quisling i november 42 – altså 
tre uker før Donau seilte med 
532 jøder til undergangen i 
Auschwitz.
Ja – det stemmer og en av de ca 
25 kristen-lederne som underskrev 
protestbrevet var min far – det var 
farlig og kunne få uante konsekven-
ser å protestere åpent på nazistenes 
grusomme behandling av jødene. 
Den 8. mai 1943 sendt Hallesby og 
Hope et nytt protestbrev på vegne 
av kirkeledelsen til Quisling – denne 
gang mot tvangsinnkallingen av 
ungdom til arbeidstjenesten (som fort 
kunne bli veien til Østfronten). Den 
13. mai ble de arrestert og satt på 
Grini fangeleir. Far kjente de jo godt 
og fortalte at Hallesby nesten regnet 
med å bli skutt etter alle disse protes-
tene. Etter dette gikk kirkeledelsen 
under jorden og ble til Den Hemme-
lige kirkeledelsen.

Så gikk krigen mot slutten – 
hva husker du av frigjøringsda-
gene for 75 år siden?
Jeg husker godt far tok og hengte ut 
det store flagget på verandaen i 2.etg. 
Flaggstangen i hagen var brukket. Så 
ble alle de svarte blendingsrullgardi-
nene som hadde vært trukket foran 
vinduene i krigsårene (for å unngå 
at engelske fly skulle se byens lys) 
tatt ned og fyrt opp i bål hagen! Jeg 
husker også at alle barna i nabolaget 
på flaten oppe i Dalsveien møttes i en 
stor hage på kvelden 7. mai og spilte 
fotball – med store norske flagg som 
målstenger!

- 75 års jubileum

Jan Høeg 
har lokal-
kunnskap fra 
Ris under 
krigsårene.

Hans Høeg
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Den nye trossamfunnsloven har et 
eget kapittel om Den norske kirke. 
Det legges til rette for at Den norske 
kirke fortsatt skal være en landsdek-
kende og demokratisk evangelisk-
luthersk folkekirke. 

- Gode og stabile rammer er viktig 
for lokalkirken. Loven gjør det mulig 
for kirken å sikre et godt tilbud over 
hele landet, sier lederen i Kirkerådet, 
Kristin Gunleiksrud Raaum.

Stortingsflertallet vedtok 14. april en 
fortsatt offentlig finansiering av en 
landsdekkende prestetjeneste. Samti-
dig videreføres en mange hundreårig 
tradisjon med lokalt finansieringsan-
svar for kirkebygg og annen lokal-
kirkelig virksomhet. Finansieringen 

Kapittel 3 (paragrafene 
10-17) i den nye Trossam-
funnsloven
Dette kapitlet gjelder spesielt for Den 
norske kirke.
(Loven trer i kraft 1. januar 2021.)

§ 10 Kapitlets formål
Formålet med bestemmelsene i dette 
kapitlet er å legge til rette for at Den 
norske kirke forblir en landsdek-
kende og demokratisk evangelisk-
luthersk folkekirke.

§ 11 Soknet og Den norske kirke
Soknet er den grunnleggende enheten 
i Den norske kirke og kan ikke løses 
fra den.

Både soknet og Den norske kirke er 
egne rettssubjekter og har rettigheter 
og forpliktelser, er part i avtaler med 
private og offentlige myndigheter og 
har partsstilling overfor domstoler og 
andre myndigheter.
Kirkemøtet opptrer på vegne av 
rettssubjektet Den norske kirke, og 
menighetsrådet opptrer på vegne av 
soknet, når ikke annet er fastsatt i el-
ler i medhold av lov.
Kirkemøtet kan fastsette at ett eller 
flere organer skal ivareta oppgaver 
for flere sokn. Kirkemøtet gir nær-
mere regler om oppgavefordeling 
mellom soknets organer.

§ 12 Kirkemøtet
Kirkemøtet fastsetter kirkens grunn-
lag og lære og alle liturgier og guds-
tjenstlige bøker.
Kirkemøtet gir nærmere bestemmel-
ser om kirkens organisering, kirkelig 
inndeling og kirkelige organer og om 
valg til disse organene.
Kirkemøtet kan ikke treffe vedtak 
eller gi instruks i enkeltsaker som 
soknets organer skal avgjøre.
Forslag til vesentlige endringer i 
bestemmelsene i dette kapitlet skal 
legges fram for Kirkemøtet.

§ 13 Kirkelige valg og 
kirkelig stemmerett
Kirkelige valg kan holdes samtidig 
med offentlige valg og i umiddelbar 
nærhet av lokalene der det offentlige 
valget gjennomføres. Kirkemøtet 
avgjør dette.
Ethvert medlem i Den norske kirke 
som vil ha fylt 15 år innen utgan-
gen av valgåret, har stemmerett ved 
kirkelige valg.

§ 14 Finansiering av 
Den norske kirke
Staten gir tilskudd til prestetjenesten 
og kirkens virksomhet nasjonalt og 
regionalt. Staten kan også gi tilskudd 
til andre kirkelige formål.
Kommunen gir tilskudd til kirkens 
virksomhet lokalt, herunder tilskudd 
til bygging, vedlikehold og drift av 
kirkebygg. Tilskuddet skal sikre 
at kirkebyggene holdes i forsvar-
lig stand, slik at de kan benyttes til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Tilskuddet skal også sikre at soknet 
har tilfredsstillende bemanning ved 
gudstjenester og kirkelige handlin-
ger, herunder kirketjener, klokker 
og organist/kantor ved hver kirke, 
og tilstrekkelig administrativ hjelp. 
Kommunens tilskudd gis etter bud-

Stortinget vedtok i april en ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn som fullfører skillet 
mellom stat og kirke. Regjeringen og Stortinget opptrer ikke lenger som kirkestyre. 
Kirken er herre i eget hus.

Statens kirkestyre er avviklet

Ny trossamfunnslov

– Dette er en stor 
dag og dag med 
historisk sus over 
seg, sa statsråden for 
livssynssaker, Kjell 
Ingolf Ropstad i stor-
tingsdebatten om nytt 
lovverk for tros- og 
livssynssektoren 14. 
april. (Skjermkopi fra 
stortinget.no)

Gunnar Westermoen

Tidslinje på neste side

sjettforslag fra soknet. I budsjettfor-
slaget skal også tilskudd til kirkelig 
undervisning, diakoni og kirkemu-
sikk inngå.
Etter avtale med soknet kan kom-
munen yte tjenester i stedet for å gi 
tilskudd etter andre ledd.
Kommunen kan ta opp lån for å fi-
nansiere investeringer i kirkebygg og 
tilhørende varige driftsmidler.
Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsva-
rende for Den norske kirke.
Regnskapsloven gjelder for regnska-
pet til rettssubjektet Den norske kirke 
og for regnskapet til soknet, med 
mindre departementet har fastsatt an-
net i forskrift.
Et sokn kan ikke tas under konkurs-
behandling eller begjære åpning av 
gjeldsforhandlinger etter konkurslo-
ven.

§ 15 Kirkebygg
Kirkebyggene er soknets eiendom 
med mindre noe annet følger av 
særskilt rettsgrunnlag. Kirkemøtet 
gir regler om krav til kirkebygg, 
forvaltning av kirkebygg og tilhø-
rende fond, kirkebyggenes inventar 
og utstyr, og om bruk av kirkebygg, 
herunder betaling for bruk.
Kongen kan gi forskrift om forvalt-
ning av kulturhistorisk verdifulle 
kirker.

§ 16 Prestenes og biskopenes tjeneste
Hvert sokn skal være betjent av prest 
og hvert bispedømme av biskop.
All prestetjeneste skal organiseres 
slik at prestene kan utøve sin tjeneste 
i samsvar med ordinasjonens forut-
setninger og forpliktelser.

§ 17 Den norske kirkes 
medlemsregister
Personer som er medlemmer i Den 
norske kirke, skal registreres i et 
sentralt medlemsregister.
Det skal føres register over personer 
som blir døpt, konfirmert, vigslet til 
ekteskap og jordfestet i Den norske 
kirke, og over inn- og utmeldinger. 
Disse opplysningene kan tas inn i 
medlemsregisteret.
Kirkemøtet gir nærmere regler om 
registerføringen.

(Kilde: Lovdata.no -https://lovdata.
no/lov/2020-04-24-31)

av Den norske kirke forblir dermed 
todelt mellom stat og kommune. 

- Den nye loven anerkjenner tro-
ens betydning i menneskers liv, og 
slår fast at Norge er et livssynsåpent 
samfunn der trosfrihet og fri reli-
gionsutøvelse er en grunnleggende 
menneskerettighet. Trossamfunnslo-
ven vil styrke det offentliges likebe-
handling av trossamfunnene her i lan-
det. Samtidig ser jeg lovteksten som 
en anerkjennelse av at Den norske 
kirke spiller en spesielt viktig rolle i 
samfunnet i kraft av sin historie og 
oppslutning, sier lederen i Ris menig-
hetsråd, Andreas Seierstad.

Det er nå opp til Kirkemøtet å fastset-
te Den norske kirkes organisasjons-
struktur i en ny kirkeordning.

Kirkemøtet i 2019 ba Kirkerådet 
utrede en felles arbeidsgiverlinje 
der både prester og de lokalt ansatte 
er organisert i samme linje. I dag er 
prestene ansatt regionalt - av bispe-
dømmerådene mens kirkeverger, 
diakoner, kirkemusikere, gravferds-
forvaltningen og andre med viktige 
funksjoner for kirkens drift, er ansatt 
lokalt. Den nye trossamfunnsloven 
endrer ikke på dette. Det er opp til 
kirken å finne ut av hvordan arbeids-
giveransvaret for kirkens ansatte skal 
organiseres.  

Det samme gjelder spørsmålet om 
tidspunkt og sted for kirkevalg. 
Det er opp til Kirkemøtet i 2021 å 
beslutte om kirkevalget skal avholdes 
sammen med kommunevalget - slik 
det har vært gjort de seneste valgene.
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2020: Stortinget vedtar ny samlende Lov om tros- og livssynssamfunn.

I mer enn 1000 år har kirken og staten vært to sider av samme sak i 
Norge. I løpet av siste del av 1900-tallet – og særlig siden årtusenskiftet 
– har stat/kirke-relasjonen blitt endret i retning av økt kirkelig selvstyre.

Tidslinje for stat/kirke-relasjonen

1969: Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Økonomisk likestilling mellom 
alle trossamfunn. Bispedømmerådenes fellesråd – Kirkerådet etableres.

1975: NOU 1975:30 Stat og kirke fra Sivertsen-utvalget. Konkluderte med behovet for 
utvikling av kirkelig selvstendighet innenfor statskirkelige rammer.

1984: Kirkemøtet opprettes. Dette gir grunnlag for delegasjon av myndig-
het fra stat til kirke.

1989: Tilsetting av menighetsprester delegeres til bispedømmerådene.  
Bevegelse fra regelstyring mot målstyring av kirken. 

1996: Ny kirkelov: Soknet som juridisk person og grunnenhet i Den norske kirke, 
kirkelig fellesråd i hver kommune og kirkeverger lovfestes. Ny gravferdslov. Kirkelig 
fellesråd har ansvaret for kommunenes kirkegårdsdrift når intet annet er bestemt. 

2002: Kirkelig kirke–stat-melding «Samme kirke - ny ordning» fra «Bakkevig-utvalget»

2006: NOU 2006 nr. 2 (2005-2006) «Staten og Den norske kirke» legges fram, fra «Gjøn-
nes-utvalget»

2008: Politisk forlik om det framtidige forholdet mellom stat og kirke. St.meld. nr. 17 (2007–2008) 
«Staten og Den norske kirke» foreslår - i tråd med den politiske avtalen - at det gjøres endringer i 
alle grunnlovsbestemmelsene om statskirkeordningen. Innstilllingen «Styrket demokrati i 
Den norske kirke» legges fram. 

2009 – 2011: Demokratireform med forsøksordninger vedrørende de kirkelige valgene

2012: Grunnlovsendringer og justeringer i kirkeloven vedtas. Retten til å utnevne biskoper 
og proster overføres til henholdsvis Kirkerådet og bispedømmerådene. Ordningen med det 
såkalte «kirkelig statsråd» avvikles.

2017: Arbeidsgiveransvaret for prestene, prostene, biskopene og de tilsatte ved bispedøm-
merådenes og Kirkerådets administrasjon, overføres 1. januar 2017 fra staten til kirken. Sta-
tens finansiering av disse virksomhetene opprettholdes i form av et rammetilskudd.

2018: Kirkemøtet behandler Kulturdepartementets forslaget til lovkapittel med 
rammelovbestemmelser for Den norske kirke.

Da initiativtagerne til «A/S Holmen-
kolbanen» inviterte til aksjetegning i 
1896 var argumentet for å bygge en 
bane å få folket opp fra byen til frisk 
luft oppe i høyden. Trafikkgrunnlaget 
ville være dekket i helgene - men hva 
med resten av uken?

Ville sikre jevn trafikk
Den ledende initiativtager Halvor 
Emil Heyerdahl kom da opp med en 
idé om å inngå avtaler om kjøp av 
arealer med de største gårdbruksei-
erne langs den tenkte traseen opp til 
Holmenkollen. Disse arealene ble 
stykket opp til ca. 200 tomter – hver 
på ca. 4 mål som da skulle sikre en 
jevn trafikk alle dager hele året. 

Avtaler ble inngått og aksjetegningen 
for banen ble fulltegnet. Holmen-
kollbanen ble raskt bygget og åpnet 
med regulær trafikk fra Majorstuen 
til Slemdal i mars 1898 og helt opp 
til ”Holmenkolen station” den 31. 
mai 1898 med høytidelig åpning med 
Kong Oscar II til stede.

Engerjordet stasjon blir til
I de første årene eksisterer ikke En-
gerjordet stasjon, men rundt århun-
dredeskiftet etableres denne stasjonen 
ca. 300 meter nedenfor Slemdal 
stasjon. Hvorfor ble dette gjort? 
Ser man på oversikten over de tom-
tene som er solgt og ikke minst be-
bygget i år 1900 ser man at stort sett 
alle de husene som er bygget ligger 
mellom Ris og Slemdal. Da veistan-
darden var relativt dårlig på den tiden 
ble banen også mye benyttet til varer 
og gods så man kan tydelig forstå at 
Engerjordet stasjon var en fornuftig 

Engerjordet var en stasjon på 
Holmenkollbanen mellom Ris 
og Slemdal. Engerjordet er en 
av mange stasjoner på våre 
forstadsbaner som er nedlagt 
på grunn av modernisering og 
mer rasjonell drift.

Engerjordet 
stasjon fotogra-
fert fra syd mot 
nord. Ventende 
ski- og kjelkeen-
tusiaster venter 
på banen som 
skal ta dem opp i 
høyden. Husene 
bak stasjonen er 
nok revet i dag. 
Kilde; Postkort 
ca 1905

Johan Ditlev-Simonsen
monsds33@gmail.com

Over: Engerjordet stasjon fotografert fra nord mot syd. Bak trikken skimtes 
det som i dag har adresse Slemdalsvingen 15. Bygget rundt 1898 og den gang 
eiet av frøknene Hanna og Line Hansen. Kilde; Postkort ca 1905

Har du hørt om Engerjordet  stasjon?

etablering. 
Det kan vel dessuten antas at det for 
initiativtageren Halvor E. Heyerdahl 
var meget behagelig at stasjonen 
lå et lite «stenkast« i fra hans egne 
nyoppførte villa – «Solbakken» som 
lå nederst i den veien som etter hvert 
ble oppkalt etter ham – Heyerdahls 
vei. 

Andre sentrale aktører for styre og 
stell de første årene som Advokat 
Carsten I. Bjerke med sin ”Villa 
Sole” ( i dag Risvollen ) og Statsråd 
Johannes Winding Harbitz med sin 
villa «Lia» bodde også i umiddelbar 
nærhet til Engerjordet stasjon og var 

sannsynligvis meget fornøyd med at 
de slapp å gå flere hundre meter til 
enten Slemdal eller Ris stasjon.

Nedlagt
Undertegnede har vært på befaring 
og med hjelp av de bildene som 
følger artikkelen kan man lett se hvor 
Engerjordet må ha ligget. Dessuten 
sees – ved side av dagens spor - det 
som må ha vært betongfundamentene 
til perrongen og stolpeskoene til elek-
trisitetsstolpene for drift av trikken 
den gang. Engerjordet stasjon legges 
ned i 1935 og noen av noen av by-
delens eldre kan muligens fremdeles 
huske denne stasjonen.
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Ris menighet har siden 1980 sendt 100- 200 konfirmanter årlig på 
leir. Lia Gård er en svært viktig partner for Ris menighet. Fra den 
spede starten for 40 år siden med retreat-virksomhet, har Lia Gård 
idag vokst til å ha om lag 10 000 gjestedøgn i året til sin flotte virk-
somhet.

Lia Gård er et non-profit foretak og det er dramatisk når hele det 
løpende inntektsgrunnlaget faller bort.
Mange Ris beboere har hentet inspirasjon og fått hjelp fra Lia Gård - 
nå er det vår tur til å gi et bidrag tilbake!

Gi din gave på konto 1503 02 20061

Ris menighet i koronaens tid – 
hva betyr det?
- Du har kanskje sett dette skrevet på 
facebook eller på hjemmesiden vår. 
Det har vært viktig for oss å prøve å 
ta vare på hverandre i denne under-
lige tiden, og vi tror at Gud har sett 
oss og vært sammen med oss også i 
denne tiden. Vi er Kirke uansett på 
hvilke måter vi har møttes, fremhol-
der sokneprest Jan-Erik Heffermehl.

Staben har som mange andre hatt 
hjemmekontor, men har møttes 
digitalt.
- Vi har blitt utrolig gode på det. 
Hver for oss, men sammen, sier han.

- Daglig har organistene lagt ut en 
musikalsk hilsen og vi har feiret 
gudstjenester digitalt – sammen, hver 
for oss der vi har vært. Møter og 
arrangementer har blitt avlyst, men 
har likevel møttes på andre måter: I 

telefon, på e-post, facebook og hjem-
mesider, forteller soknepresten.

Og det har gått an å gjennom-
føre dåp?
- Vi har hatt dåpsgudstjenester med 
bare foreldre og faddere til stede.

På grunn av smittefaren, har en i 
familien øst vann over barnets hode 
til prestens ord, og så lagt hånden på 
barnets hode under velsignelsen. Jan-
Erik har fått med seg nye opplevelser 
av dåpen.

- De flotte og sterke opplevelsene har 
stått i kø, både for familier og prest.

Hva med begravelser?
- Vi har begravet med få til stede, 
men mange som ønsket å være der. 
Det har vært sårt og mange familier 
har tatt tunge avgjørelser. 

Samtidig kan Jan-Erik også fortelle 
om at det har vært flott å se at venner 
og kjente har funnet andre måter og 
hedre og ta farvel på. 

- Ofte har mange møtt opp utenfor 
kirken og tatt farvel der og da mens 
kisten bæres ut. Gud er til stede i vår 
sorg.

Har det vært gjennomført 
bryllup også?
- Ett bryllup har blitt gjennomført, 
men vi ser også at mange har utsatt 
bryllupene til høsten eller neste vår. 
Vi vil gjøre så godt vi kan for å feire 
kjærligheten også etter koronaens tid. 
Kjærligheten som aldri tar slutt, sier 
Jan-Erik.

Konfirmanttiden i Ris startet i 
januar?
- Oppstartshelgen i slutten av januar 
ble en pangstart for konfirmanttiden 

– en konfirmanttid som etter hvert 
skulle vise seg å bli veldig annerledes 
enn vi kunne forutse, sier kapellan 
Arnfinn Eng. 

- Men åpningen var fantastisk – hele 
171 konfirmanter var skrevet inn, 
og vi hadde en flott helg sammen 
med undervisning om gudstjenesten 
i kirkerommet, og i mindre grupper 
på menighetshuset. På søndagens 
gudstjeneste ble alle konfirmantene 
presentert for menigheten, forteller 
Arnfinn.

- I februar og mars hadde vi vanlig 
gruppeundervisning for konfirman-
tene – og siste undervisningsøkt ble 
gjennomført 11. mars, dagen før 
Norge ble stengt ned.

Dette fikk naturlig nok store konse-
kvenser for konfirmantenes fasteak-
sjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp i 
helgen før påske. Arnfinn er imponert 
over innsatsen til tross for at aksjo-
nen ble så annerledes.
- I stedet for den vanlige dør-til-dør 
innsamlingen, gjennomførte konfir-
mantene en digital innsamlingsak-
sjon, og gjorde en kjempeinnsats! 
Hele 144 146 kroner har blitt samlet 
inn – et fantastisk resultat. Tusen takk 
til konfirmantene og alle som stilte 
opp i den digitale bøsseinnsamlin-
gen!

Gjennomføres konfirmantun-
dervisningen?
- Etter påske gikk vi over til video-
undervisning for konfirmantene – et 
opplegg som har fungert bra, sier 
Arnfinn. 

Likevel mener han at ingenting kan 
erstatte det å være sammen, bli kjent 
med hverandre, delta på gudstjenester 
og være ministranter.

- Alt dette savner vi veldig! Når Ris-
bladet går i trykken, har Norge sakte 
men sikkert begynt å åpne opp igjen, 
og vi håper på gode samlinger og 
fysisk fellesskap med konfirmantene 
fremover, selv om ting fortsatt er noe 
uavklart. 

Hvordan ser det ut fremover?
Nå ser det ut til at kirkene våre åpnes 
gradvis, og vi gleder oss, sier Jan-
Erik.

Lyspunkter i korona-tiden

Vi hadde en utrolig hyggelig leir på Lia 
gård i vinter! Leiren begynte med samling 
på parkeringsplassen på Ris, og det var 
mange spente konfirmanter som kom ut av Dåp, bryllup, gravferd og konfirmantarbeid:

Oversiktsbilde av kirken og omegn tatt av Finn brager-Larsen.
Lite bilde av Jan-Erik Heffermehl, foto fra menighetens videohilsen.
Lite bilde nede av Arnfinn Eng, foto fra konfirmantenes oppstartshelg i januar.

Ida K. Dørsjø Kristiansen

Vinterleir på Lia gård

Hjelp Lia Gård

bussen oppe på Lia gård i 
noen minusgrader. 

Videre fulgte dager med 
lek, undervisning, samar-
beid og nye vennskap. 

Vi får høre fra kapellan Arnfinn Eng og sokneprest 
Jan-Erik Heffermehl hva deres tanker er om å være 
menighet i tiden vi er inne i.

De lærte om kristuskransen, 
som så mange konfirmanter før 
dem, og hva hver enkelt perle 
har å si for dem og deres liv. 

I snøen på Lia hadde vi 
Olympiske leker, snømann-
konkurranse; Vi dro til pan-
nekakehytta og spiste panne-
kaker og innimellom alt var 
det lek og moro. Hver kveld 
ble tilbrakt i peisestuen med 
et opplegg fra ungdomsleder-
ne, før vi bevegde oss opp til 
kirken for kveldsavslutning.  
Der var det lystenning og fine 
andakter fra ungdomslederne. 

Thea Ryder
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Allmennpraksis og spesialkompetanse 

Ragnar A. Gjone – Allmennpraksis 
Nina Ullsfoss – Spesialist kjeveortopedi 
Mette G. Hillestad – Spesialist periodonti 
Nils J. Lysen – Allmennpraksis 
Anette Strindberg – Spesialist kjeveortopedi 
 

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

 

 

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

V
R
S

inderen
kjorte
ens &

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

22 49 19 19

www.renseri.no

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

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

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

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

spesialister

www.vinderentannlegene.no

Svar på Ris quiz

1. Pr. 1/1 2020 – 23457 inn-
byggere
2. Pr. 1/1-2020 – 14787 inn-
byggere
3. Borgny Svalastog
4. J.H.Jørgensen, Oslo
5. Et Willies-orgel, innkjøpt 
fra en kirke i London (som 
skulle rives)
6. Du skal holde hviledagen 
hellig
7. Presten Sakarja og 
Elisabeth
8. 5 – a) Døperen Johannes, 
sønn av Sakarja
b) Apostelen Johannes, sønn 
av fiskeren Sebedeus
c) Faren til apostelen Peter
d) Yppersteprest, sønn av 
Annas
e) Disippel, med tilnavnet 
Markus
9. J.N.L. Schjørring, 1854
10. Matteus 6,9. 
Bergprekenen
11. Herre, miskunne deg
12. Yngvar Husebye
13. Voksenlia, villavei fra 
Hospitsveien til Orreveien
14.Nedenfor Sporten på 
Frognerseteren
15.Frognerseterveien stasjon

Konfirmantenes nye sjef

Kristina Nomme er ny i staben i Ris fra sommeren, og konfirmantene i Ris 
skal særlig få bli bedre kjent med henne fremover.

Kristina Nomme Fyller 28 år i au-
gust. Hun er født og oppvokst i som-
merbyen Sandefjord, men flyttet til 
Oslo for å være med i ettåringspro-
grammet Ten Sing Norway i 2011. 
Nå bor hun på Smestad.

Ris menighet får nå sin etterlengtede menighetspedagog på plass, 
og vi gleder oss nå til å bli bedre kjent med henne.

Hvordan gikk veien for deg 
når det gjelder utdanning?
- Har studert praktisk teologi og le-
delse ved NLA Høgskolen i Bergen, 
og mens jeg studerte jobbet jeg som 

ungdomsarbeidet i St. Jakob kirke 
som er en ungdoms- og unge voksne 
kirke midt i sentrum. Fra høsten av 
skal jeg ta et treåring deltidsstudie i 
kirkelig undervisning. Etter det kan 
jeg endelig kalle meg for Kateket 
Kristina.

For det er forskjell på menig-
hetspedagog og kateket?
- Forskjellen fra menighetspedagogen 
og kateketen er ikke så stor, annet 
enn at en får mer videreutdanning, 
og at det er en beskyttet tittel. Det er 
ikke helt lett å forstå, og jeg vet det 
er mange som ikke klarer å henge 
helt med i de kirkelige titlene.  

Hvor jobbet du før Ris?
- Nå har jeg jobbet et år som kate-
ketvikar i Holmen kirke i Asker og 
gleder meg til å starte opp i Ris!

Og på fritiden?
- Når jeg ikke er i kirken liker jeg å 
være en blanding av aktiv og sosial. 
Elsker å finne på nye sprell og fjas, 
og tar gjerne utfordringer!

Du har vært i Spania en 
stund også?
- I studietiden fikk jeg praksisplass 
i Sjømannskirken i Torrevieja, og 
skulle etter planen være der i 3 
måneder. Der trivdes jeg så godt at 3 
måneder ble til 2 år. 

Hva gjorde at du ønsket å 
jobbe i kirken med unge?
- Jeg mistet faren min i kreft som 
16-åring, og fikk mye støtte og om-
sorg fra ungdomsledere og ansatte 
i kirken hjemme. Det var da jeg 
skjønte at jeg også ville være en som 
dem. Jeg vil være en trygg voksen 
for ungdommer i alle livssituasjoner, 
både i glede og sorg. 

Ida K. Dørsjø Kristiansen
Foto: Bjørn Tønnesen
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VALKYRIEN TANNKLINIKK
Moderne praksis sentralt på Majorstuen 

ønsker nye pasienter velkommen!

Beliggende 5 min.
gange fra T-bane.
Gode parkeringsmuligheter 
i parkeringsannlegg 
under tannlegeklinikken
eller i gaten utenfor.

Jan Fritsch - allmenntannlege
med spesialkompetanse 
i implantatprotetikk
Inger-Anne Christensen Fritsch -
allmenntannlege

Adresse: Jacob Aallsgate 18 B, 0368 Oslo
Tlf. 22 17 17 66 eller tlf. 22 60 31 51,

mobil: 400 70 266 (for sms)
e-post:  tannlegenefritsch@hotmail.com  

 
Ønsker du å gå inn i 

givertjenesten?
Du kan selv bestemme

hyppighet og beløp,
og du har mulighet til å inngå 

avtale med faste trekk.

Se mer på

kirken.no/ris
under ”Gaver”

	

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

Noen av aktivitetene våre planlegger oppstart over sommeren dersom reglene 
tillater det, og noen kan starte gradvis opp med gjeldende restriksjoner. 
Imidlertid kan det raskt skje at det blir forandringer på dette.

Hvis du lurer på noe om aktivitetene våre kan du gå inn på nettsiden vår, 
der vil det bli fortløpende oppdatert. 

Du kan også ringe oss: Tlf. 23 62 94 70.

Her er en oversikt over de aktivitetene vi normalt har og som nå vurderes 
individuelt etter gjeldenede regler fra helsemyndighetene:

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

RIS KFUK-KFUM-SPEIDERE Utendørsaktiviteter i aldersinndelte grupper. 
                                                                 
TIRSDAGSSAMLINGENE Temaer og samtale: Åpent for alle og gratis entré.
                                                                 
SMÅBARNSTREFF en onsdag i måneden fra kl. 11. Foreldre med småbarn: Aktuelle temaer.
                               
SUPERTORSDAG (annenhver torsdag) Middag for alle fra kl. 16:30. og familiekor for alle fra kl. 17:30.

TWEENSING (5.-7. klasse) kor hver torsdag fra kl. 18.

UNGDOMSKLUBBEN RISK (13-20 år) hver torsdag kl. 19. Ulike temaer hver uke.

TWEENSKLUBBEN SLUSH (10-12 år) fredager kl. 14:30. Spiser, leker, drikker slush!

LØRDAGSKAFÉEN en lørdag i måneden kl. 12. Møtested spesielt for de med psykisk utviklingshemming.

SØNDAGSSKOLE utenom helger med familiegudstjeneste og skolens ferier.

Holmenkollen kapells venneforening:
Vil du være med og bidra til at kapellet 
på best mulig måte inngår 
som en viktig del av 
Holmenkollen nasjonalanlegg?
Venneforeningen arrangerer medlemsmøter flere ganger i året 
med konserter og foredrag. 
Årlig kontingent kr. 400,-/person, 
kr. 600,- par, 
kr. 1500,- bedriftsmedlemmer
Livsvarig medlemskap kr. 10 000,-
Ta kontakt med Ris menighetskontor på tlf.: 23 62 94 70

Faste aktiviteter: Følg gjerne med på nett eller ring oss!

Se også mer om digitale aktiviteter på kirken.no/ris!

Foto: Bjørn Tønnesen
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UTEROM I DITT EGET DESIGN
Forefence er designet og produsert i Norge, og 
muliggjør unike løsninger for å skape helhet fra  
rekkverk til levegg. Forefence er kvalitetsprodukter 
som har bestått testing hos Sintef.  

Kontakt oss i dag om ditt prosjekt!

UNIKE MULIGHETER OG ENKEL MONTERING
Forefence produseres av resirkulerbare materialer 
med lang levetid. Våre produkter er kortreiste og 
miljøvennlige sammenliknet med importprodukter.

Uforpliktende og gratis befaring, eller presentasjon 
etter avtale i vårt ute-showroom i Oslo. 

SHOWROOM (etter avtale):   Slemdalsveien 129   |   0777 Oslo
Tlf. 948 71 045   |   post@forefence.com

Se vår hjemmeside for inspirasjon
www.forefence.com

REKKVERK
LEVEGGER
GJERDER

Rekkverk-produsenten på Slemdal:

Pr. den 5. mai har Vestre Aker Frivilligsentral forsøkt – på 
beste måte – å være den serviceinstitusjon den ønsker å 
være. Sentralen har på alle måter fulgt myndighetenes råd 
og pålegg i en vanskelig «koronatid».

Daglig leder Espen Andersen forteller at de stengte huset 
på Vinderen allerede den 11. mars. Han har etter det styrt 
sentralen fra sitt eget hjem i Holmestrand med de utfor-
dringene det har medført. Han sier selv at det han savner 
mest er menneskene han til daglig har med å gjøre – de 
mange snille og behjelpelige frivillige og brukerne av 
sentralen.

I disse utfordrende ukene har driften måtte legges om helt 
og de aller fleste av de vanlige tilbudene har blitt stil-
let i bero. Det man stort sett har greid å gjøre er å hjelpe 
mange med å handle matvarer og hente medisiner på apo-
teket. Det har vært stor etterspørsel etter denne type hjelp 
og Espen har gledet seg over at også flere frivillige enn 
vanlig har meldt seg til tjeneste i denne vanskelige tiden.

Stemningrapport fra Vestre Aker Frivilligsentral

Johan Ditlev-Simonsen
monsds33@gmail.com

Daglig leder i Vestre Aker Frivilligsentral, 
Espen Andersen, forteller om hvordan 
de siste ukene har vært ved sentralen.

Vestre Aker Frivilligsentral har hatt tett og god kontakt 
med Bydel Vestre Aker og følger de råd de får derfra 
kombinert med de råd og regler myndighetene fortløpen-
de kommer med. Espen har et ørlite håp om at sentralen 
kan få drive sin vanlige sommerkafé – og håper og tror 
at sentralen må være tilbake i vanlig solid og fin drift 
rett etter fellesferien.

Risveien 1, 0374 Oslo
Tlf: 22 13 96 90
Åpningstider: 
Man-fre 9-19, 
lør 9-16, søn 12-16

Risveien 1, 0374 Oslo
Tlf: 22 13 96 90
Åpningstider: 
Man-fre 9-19, 
lør 9-16, søn 12-16

Risveien 1, 0374 Oslo
Tlf: 22 13 96 90
Åpningstider: 
Man-fre 9-19, 
lør 9-16, søn 12-16

Risveien 7, 0374 Oslo
Tlf: 22 13 96 90

Se hjemmesiden  
for mer info
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Vi er eldst i bransjen  og holder til i trivelige 
lokaler i Hoffsveien på Skøyen.

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

Det gis en rabatt ved visning av
menighetsbladet.

Hoffsveien 29
Tlf. 22731370

Mob. 90038150
post@gronsethmonument.no

GRAVMONUMENTER
TILFØYELSER
RESTAURERING

Grefsen - Abildsø 
Kirkeveien - Smestad 

Kalbakken - Holtet
Sandvika - Vollen

Bekkestua

Tlf.: 22 79 77 00 (24 t.)

Jolstad.no

NABOLAGET I GLEDE OG SORG
Gjelder for perioden 13.02.2020 - 17.05.2020

Døpte i soknet
Ris kirke
Isak Wei Friedberg

Ella Finckenhagen Andenæs

Carl Philip Lowzow

Oscar Vinje

Madeleine Josephine Sognnæs Lerøy

Maud Victoria Sognnæs Lerøy

Adrian Vide Rodriguez Michelet

Erik August Lingaas Dahlbo

Julie Sæterbø Myhrvold

Julie Gjøstøl Wiser

Karl Johan Ringdal

Marius Dalquist Grendahl

Ola Morin Jørgensen

Julie Orgland Bingen

Sverre Kjær Horn

Holmenkollen kapell
Sebastian Ulleberg Rustad

Mille Skovli Haug

Jonas Rummelhoff Fritsch

Wilhelm Kirchner Djuv-Stiansen

Tidemann Nordang-Bjerknes

Sebastian Emil Haugli Aarnæs

Sara Bakken Miller

Lukas Hoff Hebnes

Emil Henrik Wiel

Mikkel Edvard Jørgensen Hatle

Ønsker du å ha
selskapet ditt hos oss?

Tlf.: 23 62 94 70
Epost: post.ris.oslo@kirken.no

kirken.no/ris

Estevi Synnøve Severino-Melsbø

Pernille Sofie Elstad Framstad

Alma Brøymer

Negin Øye

Martin Fernholt Svaland

Sebastian Gløersen Prøsch

Gustav Lund Ågren

Malin Lund Finstad

Hans Gustav Halvorsen Wilberg

Viede i soknet
Holmenkollen kapell
Hanne Sofie Bonnevie Hamre og 
Andreas Edling

Monika Dypeng og 
Eirik Furuseth

Agnes Anine Sommerfeldt Herbern 
og Bjørn Gran Sestøl

Marianne Hopen Rørholt og 
Anders Grefslie

Tiril Heide-Steen og
Jesper Borger

Eline Sandli Danbolt og 
Endre Hermansen

Maria Johannessen og 
Knut-Ole Bakke Hansen

Gravferder i soknet
Johannes Stengel Rø

Joan Rodahl

Odd Christian Bull

Pål Schistad

Lillian Birgitte Olsson

Ola Bård Natvig

Evelyn Martha Aakre

Rolf Jan Mowill

Knut Tore Engebretsen

Morten Wilhelm Wilhelmsen

Annie Elvira Kristine Riis

Erik Sigurd Sigurdsen

Kjell Pedersen

Vigdis Bjerke

Karen Johanne Moe

Karl Emil Samuelsen

Annar Engelbreth Petersen

Inger-Therese Raae

Gerd Christine Hansen

Helge Bull

Ole Ellingsen

Bjørg Eline Grevstad

Erling Nordgreen

Marit Hanny Heidal

Einar Kolaas

Marianne Ingeborg Kolaas

Aase Eriksen

Lasse Ivar Lyngby

Grete Reni Øinæs

Arne Saugstad

Marit Stray

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

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

Kapellan
Arnfinn Eng
23 62 94 74
ae224@kirken.no

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472 
cf592@kirken.no

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

Menighetspedagog:
Kristina Nomme
kn339@kirken.no

Kantor Ris:
Terje Baugerød
951 10 962
tb529@kirken.no

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

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

Kapellan
Line Lindholm
930 80 890
ll992@kirken.no

Trosopplærer:
Thea Ryder
rt526@kirken.no

Grønt hjørne: 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE 

Kortreist ferie
Margrete Nagell-Erichsen
Foto: Ida K. Dørsjø Kristiansen

Vi følger til enhver tid de aktuelle reglene fra sentrale myndigheter
når det gjelder åpning av kirkene våre.

Du kan holde deg oppdatert på våre nettsider: 
kirken.no/ris.

Det kan forekomme restriksjoner som innebærer at vi er nødt til å sette grenser 
for hvor mange som kan komme inn i kirken. 

Vi tar også forbehold om nye restriksjoner som kan komme svært raskt. 
Dersom kirken igjen blir stengt, legger vi ut videogudstjenester digitalt på søndagene.

Planer for Ris kirke:
Slik det ser ut på det tidspunktet Risbladet går i trykken vil RIs kirke åpne første gang søndag 24. mai. 

Desverre vil det videre fremover være restriksjoner på antall. Vi beklager hvis noen blir avvist. 

Søndag 21. juni planlegger vi avskjedsgudstjeneste med Kari Winger Oftebro og Tore Bø,
samt innvielse av prosesjonslys.

Søndag 30. august planlegger vi innsettelse av nye medarbeidere innen trosopplæring, 
så følg gjerne med på hva som skjer med dette videre.

For tidspunkter og oppdatert informasjon om dette
kan du følge med på  gudstjenestelisten.no eller vår nettside. 

Du kan også ringe oss på tlf. 23 62 94 70.

Planer for Holmenkollen kapell:
Åpent kapell i sommer på dagtid.

Sommergudstjenester søndager kl. 11 fra Sankthans.

I disse tider blir vi oppfordret til å feriere i eget land. Vi må endre 
våre vaner og reise kortere. Det kan gjøre at vi setter mindre fot-
avtrykk og dermed sparer miljøet. Det er mange måter å feriere på, 
men det viktigste er at vi er sammen med mennesker vi bryr oss 
om og tar vare på miljøet.

Her er noen kortreiste ferietips:

Ut i naturen:
Dra på sykkeltur og ta med telt, hengekøye og stormkjøkken. Du 
trenger ikke å dra langt for å få gode naturopplevelser. For eksem-
pel kan du dra til Tryvann, eller til det idylliske Skjennungsvannet 
der det er fint å raste. Har du lyst på en god matbit kan du fyre 
opp stormkjøkkenet, mens du kjenner på stillhet og ro. Det gir deg 
muligheten til å fokusere på det gode i livet, og samtidig bidrar du 
til et bedre miljø.

Hjemmeferie:
Ta små vandringsturer i nærmiljøet. Som eksempel kan nevnes 
gåtur opp Akebakken og ned Korketrekkeren eller Bomveien opp 
til Tryvann. Eller hva med å oppsøke noen av de fine blåmerkede 
stiene i Marka? Ta med en sekk med mat og kaffe. Har du lyst til å 
bli servert kaffe med noe søtt, hvorfor ikke ta veien om Frognerse-
teren. Da får du også en fantastisk utsikt.
God tur!

Foto av glassmaleri i Holmenkollen kapell tatt av Bjørn Tønnesen
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ANNONSE

Lions Club Slemdal 
Etablert 1961
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Vil du gjøre en innsats  
for lokalmiljøet?

Lions Slemdal søker flere yngre medlemmer!
Enten du har vokst opp i nærmiljøet vårt eller har flyttet 
hit i voksen alder, har du sikkert møtt på Lions Slemdal. 
Vi samler inn penger gjennom aktiviteter, og gir alt videre 
til dem som virkelig trenger det. 

Det er vi som i en årrekke har arrangert St. Hans-fest og 
barneskir enn på Holmendammen for barna, julekonsert med 
Sølvguttene i Ris Kirke, og støttet Heming og Ready gjennom Mitt 
Valg. Vi kjører ved til gamle som trenger det, og lærer ungdom 
med spesielle behov å svømme og gå på ski. Vi eier hester som 
brukes i terapiridning for unge pasienter ved Gaustad sykehus, 
og driver Lions Førerhundskole der vi trener opp førerhunder. 
Vi kjører jord og bark hjem til folk, og vi tar oss av vakthold og 
speakertjeneste på Holmenkollstafetten og Oslo Maraton.

Nå ønsker vi oss litt friskt blod, særlig fra dere yngre foreldre 
med barn. Dere kan velge å være fullverdig medlem, eller 
aktivitetsmedlem som hjelper til på enkeltaktiviteter. Det er 
hyggelig å hjelpe andre, og vi har et supert miljø i Lions Slemdal.

Les mer på www.lions-slemdal.no  
eller kontakt Jan Espen Thorvaldsen 
på 905 53 767 eller taggart@online.no

Ønsker du å vite litt mer?

Mitt valg” er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdnings-
skapende arbeid retter mot barn og ungdom «Det er bedre å bygge barn 
enn å reparere voksne». 

Lions Slemdal jobber aktivt for økt utbredelse av Mitt Valg i vår bydel. 
Programmet er innført ved skoler, barnehager og våre store idrettsklubber; 
Heming og Ready. – med gode resultater. «Mitt Valg» følges av disse 
klubbene for å innarbeide gode verdier og holdninger blant nærmere 1500 
fotball- og bandyspillere. 


