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Holmenkollen kapell
feirer 100 år i september

Les hva disse
tre gratulantene
sier om 100-årsjubilanten i
Holmenkollen

og bli med på feiringen!

Ris menighet er din arena for tro og tanke:

Men tro - på hva da?
- Det viktigste spørsmålet er ikke om kirken er
gammeldags eller moderne. Men Kirken må
være en del av sin tid, ellers blir den et museum
som bare viser fram noe gammelt, sier sokneprest Stig Utnem i Ris menighet.

Ris-ungdommer ”over alt” sist sommer

I dette høstnummeret av Risbladet får du et innblikk i all
den sommerfartingen som ungdommer fra Ris-miljøet har
vært med på: TT på Gjøvik, landsspeidersamling i Stavanger,
europeisk YMCA-festival i Praha, konfirmantleirer på Lia
Gård, og speiderleir (bildet) på Brallebu i Nordmarka.
			
Se bildekavalkaden på sidene 11-13

Utnem understreker at kirken bare kan være levende
kirke når den er i dialog med mennesker: - Kirken skal
være engasjert i menneskers spørsmål, og opptatt av å
hjelpe mennesker til å forstå sin tid, og etter å finne svar
som har noe å si.
Les hele intervjuet med Utnem på side 17

Din tirsdagsarena

Ikke alle har anledning til å
være til stede på søndagens
gudstjenester. Da er Tirsdagssamlingene en fin mulighet til
åndelig påfyll. Hør professor
Ola Didrik Saugstad 1. oktober
		
Side 18
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Konfirmant 2014?
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fra menigheten. Det er tid for å gjøre noen viktige
valg - konfirmasjon, eller ikke konfirmasjon?
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Torsdag
24. oktober

Du kan allerede notere deg følgende dato: Tirsdag 29. oktober kl 18. Dette er dagen for intnskriving av alle innen våre menighetsgrenser som ønsker å konfirmere
seg. På denne samlingen vil det også bli gitt informasjon om opplegget for konfirmantundervisningen, om alle valgmulighetene.

Tirsdag 24. september kl 18:
Menighetsrådet inviterer til fest for venner og støttespillere av kapellet, i kapellets vakre underetasje. Er du blant dem som ikke har fått invitasjonsbrev, men
har lyst til å være med på denne festen - fordi du er venn eller støttespiller, kan
du kontakte Anne Åbyholm-Brodal: aab@regelrett.no / 92027661 innen 15.september. (Kr 150 innbetales til konto 1503.02.20061)
Tirsdag 24. september kl 20:
Konsert i kirkerommet, med Katharina Klaveness (sopran), Siril Valberg (piano)
og Peter Klaveness (bass): ”Nattens sanger - mysterier i ord og toner”
Konserten er åpen for alle. Gratis entré
Søndag 29. september kl 11:
Festgudstjeneste og kirkekaffe, åpent for alle så langt plassen rekker.
Medio oktober:
Holmenkollen kapells venner inviterer til jubileumskonsert i oktober.
Følg med på kirkens nettside for mer info.

Helgen 31. januar til 2. februar braker det løs. Og utover våren 2014 blir det undervisning og gruppesamlinger. Første og andre helgen i september 2014 kommer
selve konfirmasjonen.
For første gang skal alle konfirmantene i år være med på et nytt opplegg, som blant
annet handler om en konfirmantfestival på NIH for absolutt alle konfirmantene
i hele Vestre Aker prosti. Det blir stort! 8. april skal alle konfirmantene delta på
solidaritetsdagen (Kirkens Nødhjelps fasteaksjon). Hva som ellers skal skje, får du
vite på innskrivingsmøtet i Ris Storstue 24. oktober.

Når Dagens Næringsliv
skal si noe viktig
om lederskolering
Ris menighet har tilsynelatende tatt en
pause, eller vært i feriemodus. Dette
Risbladet viser imidlertid bilder fra et
barne- og ungdomsarbeid som i sommer har holdt koken og vært i farta på
en rekke leirarrangementer.
Spesielt var det at Dagens Næringsliv i juli laget en 10-siders reportasje
om den lederskolen som speideren er.
Sentrale politikere med Erna Solberg i
spissen og 10 ledere i næringsliv og offentlig sektor fortalte om hva speideren
hadde betydd for dem, og at grunnlaget
for lederansvar i voksen alder ble lagt i
speideren.
I denne reportasjen fulgte DN-journalister speidergruppen fra Ris KFUKKFUM gjennom årets NM for speidere i
Stavanger (9-øvelser og 14. plass av 120
deltakende lag!). DN-journalistene intervjuet dem og skildret speidingen i dag.
Ris menighet er stolt av å ha ca 100
speidere og et flott speiderarbeid som
fortjener denne anerkjennelsen og gode
oppmerksomheten!
Så foreldre og barn/unge: Nå starter
høstsemesteret. Bli med i speideren
på Ris! Eller finn en annen god plass
i noen av de andre tilbudene som Ris
menighet byr på. Ris menighet har
mange ulike rom som står til nabolagets disposisjon.
I sommer har Ris Storstue vært stengt
for oppussing. Sammen med tiltakene
de siste to-tre årene er nå Ris Storstue/

Leder
menighetshus blitt nesten totalrehabilitert. Vi gleder oss nå til å invitere menighetens beboere hit. Det er et stort pluss
for alle i nærmiljøet med et slikt flott og
fungerende lokale.
Ris Storstue er for alle livets anledninger
- i glede som i sorg. Her skal det være
rom for livsutfoldelse, fellesskap, fest og
alvor - og ”den gode samtalen”.
Menighetsrådet vil også takke alle som
har støttet innsamlingen til dette prosjektet ved å gi bidrag økonomisk på giroer
vedlagt Risbladet og enkeltbidrag – ca
300 000 kr er samlet inn!
I Holmenkollen kapell har det i sommer
vært satset på ”åpent kapell” på dagtid.
Menighetsrådet ønsker mest mulig åpne
kirker, og gode bidrag har gjort dette mulig. I september er det også 100 år siden
Holmenkollen kapell ble vigslet. Vi inviterer til jubileumsmarkering og gratulerer
med de første hundre!

Foto: Bjørn Tønnesen

Torsdagsklubben for Ris-ungdommer
Hold deg
oppdatert
på hva
som skjer
i menigheten
til enhver tid

Den nye ungdomsklubben i Ris menighets regi har sitt første høsttreff
torsdag 12. september - et åpent og kreativt treffsted i nærmiljøet vårt!
Fra i høst av blir det klubbkveld hver torsdag kl
19, fra 12. september. Og dette er altså en klubb
for aldersgruppa fra 9. klasse og oppover.
- Kjenner jeg Ris-ungdommene rett, så blir det
torsdagskvelder med både pizza, fifa, quiz, film,
haloween, casino, prat og mat, sier Ingeborg
Solberg, en av de to voksenlederne på klubben.

Stort velkommen til Ris menighet i høst,
til gode møtepunkter både i Ris kirke og
i Holmenkollen kapell.

- Hvordan drives denne klubben?

Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

Nettsidene
er alltid
oppdaterte
oslo.kirken.no/ris

- Det er opp til dem som kommer, til å være
med og bestemme. Vi har ennå ikke fått på plass
et styre. Kanskje noen har lyst til å være med i
det nye styret? De som blir med der får en unik
sjanse til å være med og bestemme hva som
skal skje på klubbkveldene. Så det er bare å
melde seg som interessert i styreplassene.

- Og hvor holder dere til på klubbkveldene?
- Vanligvis i klubbkjelleren i menighetshuset i
Risbakken 1. Men på åpningssamlingen 12. september kan det hende vi finner på noe et helt annet
sted. Men det blir uansett oppmøte kl 19 i Risbakken 1. Og så ser vi hva som skjer videre!
- Må man være kristen eller ”spesielt interessert”
for å bli medlem i denne ungdomsklubben?
- Nei, klubben er for alle. Alle kan tegne seg som
medlem. Og det koster bare 165 kroner. Skaff deg
en sponsor, og vips! så er du medlem i denne klubben som for øvrig ennå ikke har fått noe navn.
Ingeborg: insol89@gmail.com. 95083822
Øystein: oystein.skarholm@gmail.com. 93094664
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Holmenkollen
kapell
100 år

Kapellet som ble allemannseie
Nå i september er det 100 år siden Holmenkollen kapell ble innviet. I forbindelse med jubileet gir vi deg historien om all den iver, glød og glede som dette byggverket har avstedkommet. Og alle kjenner vi til den sorg og harme som tok oss da kapellet brant ned til grunnen
en mandagsmorgen i 1992. Men i dag står kapellet der i all sin prakt - som en diamant!
Av Øyvind Gaukstad

Holmenkollen kapell feirer 24. september i år sin 100-årsdag. På denne datoen
i 1913 ble kapellet innviet til bruk for
gudstjenester og kirkelige handlinger
som dåp, konfirmasjon, vigsel og bisettelse, og det var daværende biskop i
Kristiania, Jens Frølich Tandberg, som
sto for den høytidelige innvielsen.

Trang fødsel

Så tidlig som i 1903 var kapellet blitt
midlertidig innviet som bedehus. I 1907
kostnadsberegnet byggekomiteen kapellet til kr 44 421. Men dessverre hadde
man ikke nok penger til å betale fullt ut
hva kapellet kostet, og det gjensto dette
året fortsatt kr 7500, som man slet med
å få samlet inn. Kapellet var imidlertid
bygget og tatt i bruk, men det gjensto
såpass mye arbeid at det offentlige ikke
var villig til å overta ansvaret for kapellets drift.
I 1911 ble det endelig en avklaring i
forvaltningen da Vestre Aker sognestyre
besluttet å overta kapellet. Etter innvielsen i 1913 ble ordningen slik at prestene
i Vestre Aker sogn tjenestegjorde én
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søndag hver måned. De andre gudstjenestene ble forrettet av prester som ble
engasjert av ”Det frivillige kirketilsyn”
for Holmenkollen kapell.

100 års historie

I 1888 ble Selskabet for Anlæggene på
Holmen- og Voxenkollen stiftet. Formålet var å ”nyttiggjøre de for Øiemedet
indkjøbte Arealer af Vestre Holmen
og Voxens Skov som Udfartssteder for
Kristianias befolkning”. De tre ildsjelene bak selskapet, veidirektør Hans
Hagerup Krag, borgermester Evald Rygh
og dr I. C. Holm ønsket også å bygge et
sportskapell i det nevnte området. I et
slikt kirkerom skulle ”de nasjonalsindede friluftsmennesker” føle seg spesielt
velkomne. Man ønsket ikke at det skulle
være noen konflikt mellom det å gå tur
eller gå i kirken på søndagene. Under
den midlertidige innvielsesfesten i 1903
understreket pastor Thore Godal da også
dette forholdet:” End om vi tok Herrens
Hus med op i Skoven.”
I 1890 hadde Holmen og Voxenkolselskabet overdratt en av sine tomter på 10

mål til bygging av et sportskapell. Det
ble nedsatt en byggekomite med blant
andre Krag som medlem og primus
motor. I januar 1892 undertegnet Krag og
formannen i komiteen, professor Bredo
Morgenstierne, en innbydelse til en rekke
personer og instanser med oppfordring til
å gi et bidrag til oppførelse av et sportskapell.

27 bidrag i arkitektkonkurransen

I 1894 ble norske arkitekter invitert
til å delta i en konkurranse om det
beste utkastet til et kapell. Interessen var
overveldende. Ved fristens utløp var det
kommet inn 27 tegninger. Førstepremien,
som lød på svimlende 200 kroner, gikk
til den unge arkitekten Peter Andreas
Holger Sinding-Larsen for et utkast til
en trekirke. Utkastet hadde stavkirken
som forbilde, og kapellet ble laget som
en korskirke med praktfulle tømmerkonstruksjoner. Bedømmelseskomiteen uttalte om vinnerutkastet at ”Planen er godt
disponert og har gode Forholde.”
Ansvarlig for byggingen av kapellet var
byggmester Bernt Ly fra Holmenkoll-

Foto: Bjørn Tønnesen

En augustnatt i 1992 ble kapellet tent på, og det brant
ned til grunnen. Den 15 år gamle trebygningen
som står der i dag (t.h.), er faktisk mer identisk
med de opprinnelige arkitekttegningene
enn det gamle kapellet som brant.
Bildet til venstre er en akvarell fra 1910
av H R Grüner

veien. En stor del av tømmeret ble gitt av
Kristiania kommune. Over alteret ble det
satt opp et krusifiks, skåret i tre av billedhugger Aanonsen. Kirkeklokkene til
en verdi av kr 3975 ble gitt av gårdbruker Hilmar Holmen. I 1937 ble Ris Sogn
opprettet og Holmenkollen kapell har fra
dette år tilhørt vår menighet.

Brannen

Daværende organist i kapellet, Marit
Stray, var fullstendig knust over tapet av
kapellet. Til Aftenposten sa hun: ”I dag
opplever jeg en forferdelig sorg. Det var
en helt spesiell ”sjel” i kapellet vårt. Ikke
minst gjaldt det glassmaleriene, særlig
bildet av den oppstandne Kristus, som
jeg i over ti år hadde mulighet til å beundre fra orgelkrakken”.

Tidlig mandag morgen 24. august 1992
brant Holmenkollen kapell ned til
grunnen. Brannen ble oppdaget av en
tysk turist ved fem-tiden om morgenen.
Kapellet var da helt overtent, og det
gamle tømmeret brant raskt og godt, og
brannvesenet kunne ingenting gjøre.

Først ett år etter brannen fikk politiet en
tilståelse fra en 19-åring. Han innrømmet
å ha vært med på å sette fyr på kapellet,
men hevdet at han ikke var alene. Han
ble senere kjent som Greven, og tilhørte
et satanistisk miljø, med flere kirkebranner på samvittigheten.

Allerede ved seks-tiden raste kapellet
sammen. Ødeleggelsen var nesten total.
Det eneste som sto tilbake noenlunde
intakt var grunnmuren, de to trappene
som førte inn til kirken fra vest og smijernsrekkverkene på trappene. Døren til
sakristiet sto åpen da brannmannskapene
kom til stedet. ”Det kan tyde på innbrudd
og brannpåsettelse”, uttalte vakthavende
brannsjef.

Den nedsmeltede kirkeklokken fra det
gamle kapellet ligger der den ble funnet
etter brannen, og kan i dag ses i inngangsrommet til kapellkjelleren.

Gjenoppbygging?

Oslo kommune hadde i 1992 flere prosjekter for kirkebygg og kunne ikke love
gjenoppbygging med det første. Dessuten
ønsket flere at det skulle bygges en mo-

derne arbeidskirke, og det ble til og med
advart mot å lage en kopi av det gamle
kapellet. Det fikk flere ressurssterke mennesker til å våkne. Det fremkom sterke
ønsker om å bygge et kapell mest mulig
identisk med det gamle. ”Komiteen
for gjenoppbygging av Holmenkollen
kapell” ble etablert, med prinsesse Astrid
som komiteens høye beskytter. Målsetningen var følgende:
1) Gjenoppbygging i gammel skikkelse
2) Umiddelbar igangsetting

Stor innsamlingsglød

Kort tid etter brannen ble de opprinnelige tegningene til kapellet (utført av
Sinding-Larsen), funnet på loftet i Ris
Kirke. Det ble bestemt å bygge et kapell i
tråd med disse tegningene. Oslo kommune bevilget 7,5 millioner kroner under
forutsetning av at komiteen samlet inn
et tilsvarende beløp. Og det var glade
givere fra fjern og nær som bidro. Til
slutt var innsamlingsbeløpet kommet opp
i 10,2 millioner kroner.
Det nye kapellet som ble bygget, var mer
lik de opprinnelige tegningene. Arkitekt
Arne Sødal, som var arkitekt for det nye
kapellet, brukte disse tegningene, som
var etter 1300-tallets byggeskikk. Pga
pengemangel var det gamle, nedbrente
kapellet ikke blitt gjennomført helt i stavkirkestil. Dagens Holmenkollen kapell
har de aller fleste trekk som kjennetegner
en stavkirke.

Gamle håndverksteknikker

I gjenoppbyggingen ble gamle håndverksteknikker benyttet. Fordi de gamle
byggemetodene var så spesielle, måtte
man finne håndverkere som behersket
disse teknikkene. Entreprenøroppgaven
fikk Lalm Byggservice i Vågå, mens Ottar Romtveit fra Rauland ble byggplassleder, treskjærer og trekonsulent. Denne
mannen gjorde egenhendig all treskjæring på kveldstid i byggeperioden.
Tømmeret i veggene står loddrett og
holdes sammen med bunn- og toppstokker. Hele konstruksjonen holdes oppe av
fire sentralsøyler, som bl a bærer kapellets tårn. Andreaskorsene fremme i koret
er ikke bare til pynt. De fungerer som
avstiving av hele bygningen. Tettvokst
malmfuru, noe av det lagret i fem år, ble
hentet fra Seljordshei. Seksjoner ble satt
sammen ved not og fjær og ble tettet med
saueull.
Forts neste side
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Stor giverglede

Foruten sjenerøse pengegaver mottok
kapellet også svært mange andre gaver. Blant andre ga prinsesse Ragnhild
fru Lorentzen en kopi av et 1700-talls
dåpsfat med mugge. Pengegavene muliggjorde innkjøp av messehagler og stoler,
høyttaleranlegg, teleslynge, lysekroner
og glassmalerier (disse maleriene kom
på plass i 1999 og ble laget av Rigmor
Bové).

Kapellet sto ferdig vinteren 1996. Det
var da ferdig med kirkerom, preste- og
dåpssakristi, galleri, tårnrom og kjeller.
Kapellkjelleren ble et fint og rommelig forsamlingslokale, som er blitt brukt
til menighetens mange aktiviteter og
også andre arrangementer i lokalmiljøet.
Særlig er det populært med bryllup og
dåp, og ikke sjelden er det bryllupsfester,
dåpsselskaper og bursdager i kapellkjelleren. I kirkerommet arrangeres det også
konserter, særlig i adventstiden, og da
deltar både landskjente og lokale aktører.
3. mars 1996 ble kapellet innviet til kirkelig bruk, av biskopen i Oslo, Andreas
Aarflot.

”End om vi tog Herrens Hus med op i
skoven? sa de så klokelig de som for mer
enn hundre år siden planla å sette opp
Holmenkollen kapell. Jeg tenker at de
var både strategiske og forutseende i sin
tenkning. I dag er ingenting mer logisk
og selvfølgelig enn at kapellet står der
det står.
Det faktum at kapellet ligger her som en
naturlig del av nasjonalanlegget i Kollen
fikk meg i sin tid til å tegne en ny slags
treenighets-trekant - med tre K-er:

Det kan trekkes en linje fra engasjementet hos 1890-årenes ildsjeler og til dagens
aktive venneforening. I dag - som den
gang - er det et ønske hos mange engasjerte mennesker at dette sportskapellet
kan ha en sentral plass i folks friluftsaktiviteter. Pastor Godals ord fra 1903
har fremdeles gyldighet. Derfor ønsker
foreningen at kapellet skal vedlikeholdes
jevnlig, noe som sikrer kapellet et langt
liv til menneskers glede og velsignelse,
og til Guds ære.

6

Kapellet og den nye Holmenkollbakken
er en viktig del av Holmnkollen Nasjonalanlegg til stor glede for byens befolkning og de mange besøkende.

Museumsdirketør
Karin Berg
er glad for at
kapellet er en så
godt intergrert del
av hele anlegget i
Holmenkollen.

Da kapellet ble gjenreist i 1996, etter
brannen, ble det lagt for dagen en stor
dugnadsinnsats, ikke minst fra private
givere!

Som skihistoriker synes jeg det er moro å
se på gamle foto av hoppere i svevet. Og
det er aldri noen tvil om hvilken bakke
de hopper i, for spiret på kapellet synes
alltid i horisonten!

Fra 1996 til 2011 ble vedlikeholdet av
kapellet forsømt; med manglende maling/beising og lekkasjer bl a i tårnet. Og
området rundt som ut som et villniss.
Jeg er takknemlig for den positive responsen fra byrådslederen i Oslo den gangen.
I fellesskap førte det til utvendig beising/
maling med flott resultat høsten 2011.

Det er godt at kapellet igjen er på plass,
og at det synes i landskapet her oppe.
Først da kapellet ikke var der, skjønte
vi hva det har betydd og betyr. Det var
som om en vegg ble borte - eller for å
bruke trekantbildet: Den ene siden i den
likebente trekanten forsvant!

K for Kapellet. Kirken er synlig og vakkert til stede. Under store idrettsarrangementer er kapellet åpent og tilgjengelig,
slik det også har vært det i hele sommer.
K for Kongsseteren. Kongehuset har
vært til stede i Kollen helt siden 1906.
De kongelige har villig og ivrig stilt opp,
representert og satt sitt spesielle preg.
K for Kollen. Og Kollen, det er folket.
Her oppe har vi mer enn 1 million besøkende hvert år. Det er det mest besøkte
turistmålet i hele landet.

Det knyttes til tre identitetsskapende
elementer, tre symbolske maktfaktorer,
som vi her ser manifestert i nærmijøet:
De tre K-ene!
Når kapellet nå feirer sitt 100-årsjubileum, ønsker vi jubilanten alt godt! Helt
konkret ønsker vi kanskje en noe større
aktivitet i dette vakre bygget - med temakvelder, vitkige debatter, konserter, etc.
Personlig ser jeg på Holmenkollen kapell
som en diamant som skal skinne og kaste
lys - innover som utover.
Og jeg er glad for at disse tre K-ene
gjennom dette siste århundret har greid
å etablere et godt samarbeidsmiljø. Det
betyr mye for besøkende, utøvere og alle
oss mer ”vanlige”.

Dette har muliggjort sliping av alle gulv
i kirkerommet, maling av dører; og
opparbeiding av uteområdet. Takk også
til Skiforeningen for nært samarbeid, så
som klipping av gresset rundt kirken!
I sommer har vi hatt Åpent Kapell, takket
være private bidrag. Vi skal selvsagt ikke
slå oss til ro med hva som er utført, men
fortsatt ”stå på” slik at kapellet til enhver
tid skal fremstå som den perle det fortjener. Til dette trenger vi flere medlemmer.
Befolkningen i Holmenkollåsen kan gi
sitt håndslag til 100-årsjubilanten ved å
bli medlem i venneforeningen. Dermed
blir man en god nabo og støttespiller.
Man får lett et personlig forhold til dette
unike bygget, samtidig som vi skal huske
hvilket budskap kapellet formidler.

Hans Hermann Horn forteller at for
to år siden ble hele gulvet i kapellet
slipt ned, takket være venneforeningens giverglede - en 100-åring verdig!

Venneforeningen er absolutt til stede når
Ris menighet den 24. september skal arrangere en jubileumstilstelning i kapellet. Så
også på festgudtjenesten 29. september.
Venneforeningen vil markere jubileet med
en konsert medio oktober, i forbindelse
med foreningens årsmøte. Dato og flere
detaljer kommer: www.oslo.kirken.no/ris.

Elin Horn Galtung er leder for Vestre Aker bydel - engasjert og alltid med en urokkelig tro på at også kirken er en viktig aktør i lokalmiljøet - og særlig 100-åringen øverst i Holmenkollåsen.
Min drøm og mitt ønske for Holmenkollen
kapell er at alle gudstjenestene der oppe
skal være stappfulle hver søndag. Kapellet
er en perle; med et lyst og åpent kirkerom
som har en helt unik særstilling blant byens mange kirker.

Det er ikke kirkens treenighetssymbol,
Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd, og heller ikke speiderbevegelsens ”ånd, sjel og
legeme” jeg har i tankene.
.

Venneforeningen ble startet i september
2011, og initiativet ble godt mottatt.

Bydelsleder med gode ønsker - og minner

Men hvorfor en trekant? Som jeg skriver
i Skiforeningens årbok i 1996, det året da
kapellet ble gjenreist:

Uvurderlig støtte

Holmenkollen kapell har egen venneforening. Den ble stiftet 7. september 2011
med Hans Herman Horn som den drivende kraft. Foreningen har gitt vesentlige økonomiske bidrag til blant annet
sliping og lakking av gulvene og beising
av kapellet utvendig.

Det er en stor glede på vegne av våre
medlemmer og alle andre som er glade i
kapellet å markere at det er 100 år siden
vigslingen av Holmenkollen kapell.

Foto: Magnhild Landrø

Endelig ferdig i 1996

Hvor ellers i vårt land har den lokale kirken en venneforening?
Holmenkollen kapells venneforening har bidratt tungt for at kapellet skal framstå som det gjør i dag. Venneforeningens initiativtaker,
Hans Hermann Horn, gratulerer med 100 år, ved å oppfordre alle
”naboene” til å melde seg inn i foreningen og slik gi dette nasjonale
praktbygget sin jubileumsstøtte:

Den første til å gratulere med 100-årsjubileet er Karin Berg, en av dem som
ser på Holmenkollen kapell som det
ene hjørnet i det hun så
		
treffende kaller
		
K-treenigheten
		
- et lykkelig trekant		
forhold fra virkeligheten!
Foto: Magnhild Landrø

Fargene som ble brukt, var rene farger uten tilsetningsstoffer. Fargene ble
blandet på stedet, og en gammel og god
teknikk ble brukt i selve malingsprosessen. Denne teknikken gir et variabelt
fargespill som man ikke får fra boksmaling. Og det er en fryd i dag å se det fine
fargespillet i benkene, på prekestolen, alteret, alterringen, lesepulten, døpefonten,
nattverdsbordet, kalkholderne og dørene.

En heldig jubilant med gode, nære venner

- Vi har en egen treenighet
her oppe i høyden!

Foto: Magnhild Landrø

Forts fra forrige side

Jeg tror at mange med meg har et hjerte
som banker for Holmenkollen kapell,
særlig etter at kirken brant. Det var jo den
samme gjerningsmannen som også tente
på ”min” kirke, gamle Fantoft
stavkirke; og jeg så der som
her i Oslo: Folk våknet opp
for hvilke verdier vi har i
disse vakre byggene.
Men jeg vet jo at de vakre
kirkebyggene våre betyr
noe mye mer enn bare å
være sterke kulturinstitusjoner i våre lokalmiljøer.
Og nå snakker jeg som
privatperson, mer enn
som bydelsleder: Kirken

er et sted for å kunne ta imot det glade
trøstens budskap som Kirken står for.
Sånn sett er Holmenkollen kapell også
en kilde til glede.
Og så er jeg selvsagt opptatt av at kirkens dører skal være vidåpne, og at folk
skal kunne gå derfra med rak rygg og
nytt mot. Og med inspriasjon til tro.
Jeg må bare fortelle et bittelite eksempel
på hva en gudstjeneste i dette kapellet
kan bety: Det var under VM på ski, og
det var sportsgudstjeneste der, samtidig
som utøverne suste forbi i løypene rett
utenfor kirkedøren.
Jeg satt der i kirkebenken og lyttet til en
fantastisk preken. Den flotte musikken
forsterket opplevelsen av å være med
på noe stort. Og jeg kjente at dette er
helt riktig: Kirken må være der folket er.
Midt i løypen - akkurat som Holmenkollen kapell er det!
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Ridehuset
Kristianiasvingen 1
på Midtstuen
Romantisk,
helt originalt og
meget velegnet til
selskaper, møter
og alle slags
samvær.

Universell
utforming
Visste du at Ris kirke
har lagt til rette for at
også bevegelseshemmede kan ha lett
tilgang til kirken? Rullestolrampen
er på vestsiden av kirken (mot Ekelyveien). Handikaptoalettet ligger i inngangspartiet, bakerst i kirken.
Kirkens kontorfløy er også lett tilgjengelig for bevegelseshemmede, på
bakkenivå. Om du vil inn i Ris Storstue
eller peisestue, så bruker du bare inngangen fra oppsiden (Slemdalsvingen).

951 48 748
ridehuset.com

RAMME
AL V O R
SLEMDAL KUNST
& RAMMESENTER
Frognerseterveien 27 v/ Slemdal Senter
22 49 20 89

Om du vil annonsere
i Risbladet, kommer din annonse
til 10 000 postkasser
i nærmiljøet
Ring: 91 12 12 16
www.jolstad.no

Også i Holmenkollen kapell er det
tilrettelagt ankomst for bevegelseshemmede.

En lørdag iblant?

Annenhver lørdag åpnes dørene i peisestuen (Risbakken 1), og da lukter det
vafler og godt fellesskap over hele huset!
Lørdagskafeen er blitt et populært tilbud
for psykisk utviklingshemmede.
Og de som handler inn, låser opp, steker
vafler og ellers tar del i allsangen og
praten, sier at de gjerne vil ha noen flere
som kan stille opp som hjelpere en
lørdag iblant. Kan du?
Bli med i dette hyggelige frivilligfellesskapet i Ris menighet - du trengs! Ring
til Inger Merete Magnus på 410 31 566,
om du vil vite mer hva dette går ut på.

Gudstjenester også på
Vinderen bo- og servicesenter
Prestene i Ris menighet holder gudstjenester også på Vinderen Bo- og Servicesenter. I høst blir dette på flg torsdager:

DIN LOKALE ELEKTRIKER

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

Torsdag 26. september kl 11.30:
Høstgudstjeneste
Torsdag 28. november kl 11.30:
Adventsgudstjeneste

www.stormelektro.no
Risbladet havner i 10 000 postkasser
på Ris - en unik mulighet til å nå alle i
nærmiljøet med din annonse. Kontakt
annonseansvarlig Gunnar Husan i dag:
91121216, så kommer din annonse med i
førjulsnummeret.
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I dialog med hoppbakken, og i tjeneste for Oslo
Hva har en østerriksk skihopper og en norsk sokneprest til
felles? Jo, begge har reflektert
over den spesielle rollen som
Holmenkollen kapell har, der
det rager mot himmelen, ved
inngangen til Marka. Dette
kapellet står i en særstilling
både for tilreisende, for Oslofolk og for Den norske kirke.
Det var under SkiVM 2011 at følgende replikk falt i en samtale mellom østerikske skihoppere på besøk i
Holmenkollen kapell og soknepresten:
”Det er som om kapellet og hoppbakken snakker til hverandre”.
- Hva mente han med det? Vi spør
like godt soknpresten i Ris og Holmenkollen, Stig Utnem.
- Det vet jeg ikke helt sikkert. Men
for meg ble det en fantastisk måte å
uttrykke noe som jeg tror sterkt på:
Hoppbakken minner Kirken om at
det er dens oppgave å bekrefte den
storhet som kommer til uttrykk når et
menneske svever 145 m ned i bakken.
Slike monumentale svev viser tilbake
til Skaperens storhet. Og kapellet
minner hoppbakken - inkl hoppere og
tilskuere - om hva som er menneskets
dypeste bestemmelse: Mennesket skal
søke Gud.

Markatur eller gudstjeneste?
Tematikken har fulgt Holmenkollen
kapell de over 100 år det har gjort
sin tjeneste. Soknepresten forteller at
kapellets gründerne brukte litt andre
ord for det samme.

oppgaven, bevisst - om å være ”turfolkets kirke”. Tidvis har prester i Ris
samlet store skarer av friluftsinteresserte
mennesker til gudstjeneste hver søndag.
Andre tider har det vært mer stille.

Stig Utnem er glad for det gode
samarbeidet mellom Holmenkollen kapell og de øvrige aktørene i
anlegget rundt arenaen i Holmenkollen.

- Men kapellet i dag, da?
- Det skjer mange hyggelige ting i og
rundt kapellet, ting som peker framover
med håp. Det er etablert en aktiv dialog
med Skiforeningen og Skimuseet. Det er
etablert ny og bedret atkomstveg til kapellet. For to år siden ble ”Holmenkollen
kapells venneforening” stiftet, i forståelse med Ris menighetsråd. Foreningen
har allerede rundt 100 medlemmer.
Kapellet er blitt tjærebredd utvendig, og
innvendige gulv er slipt og lakket. I dag
skinner kapellet som aldri før. Uteområdet beplantes, og trær skal tas ned slik
at utsikten mellom kirken og bakken og
kan bli bedre.
- Hva brukes Holmenkollen kapell
mest til?
- Vi har laget en egen ”Kollenmesse”
som holdes ca annenhver søndag. Den er
noe kortere enn en vanlig gudstjeneste;
har kjente salmer og liturgi, og vil passe
godt for mennesker fra hele byen som
er på søndagstur i området. Kapellet er
ellers et av landets mest populære kirker
for vielser. I stigende grad er det også
ettertraktet som dåpskirke. Mer enn 100
barn døpes i året. Kapellets intime atmosfære gjør det også meget godt egnet
til begravelser.
- Og turistene legger vel også merke til
denne vakre trebygningen?

Foto: Magnhild Landrø
- Kapellets beliggenhet gjør at det nesten
alltid er mennesker som oppholder seg
rundt kapellet, eller kommer opp bakken for å se om kapellet er åpent. Det er
turister, tilskuere til ulike arrangementer,
sportsfolk og turfolk som bruker området
som utgangspunkt for både trening og
rekreasjon.
I sommer har kapellet vært ”Åpent
kapell” hver dag . Det har gitt mennesker mulighet til også å oppleve kapellet
som et gudshus - med hvile, stillhet og
ettertanke, musikk og lystenning - like
mye som en turistattraksjon. Kapellet er

på mange måter hele byens kapell, og
det har en nasjonal funksjon i forbindelse
med store idrettsarrangementer.
- Alt dette er en utvikling som menighetsrådet hilser velkommen, sier soknepresten. - Men det stiller også krav til
nytenkning på kirkelig hold når det
gjelder bruken av ressurser.
- Mitt jubileumsønske er at kirken i
Oslo, både Kirkelig fellesråd og Oslo
bispedømmeråd, kommer sterkere inn
som tilrettelegger og støttespiller for
virksomheten i Holmenkollen kapell.

Åpent kapell sist sommer

- De sa: ”Vi vil bringe kirken dit
turfolket er”. Og: ”Idrettsungdom skal
slippe å måtte velge mellom kirkegang og skitur”. Dialogen mellom
kapellet og bakken var der helt fra
begynnelsen, slik Utnem har forstått
det.

Sommeren 2013, fra mandag til fredag,
har man greid å holde kapellet åpent også
midt i uka, mellom kl 11 og 16. En raus
gave fra en lokal giver gjorde dette mulig.
- Men fra Byrådet fikk vi dessverre nei
til støtte, så det har vært svært knappe
ressurser, sier Jan Stranger (t.v. i bildet),
han som har sørget for at det alltid var
vakter der, og for at bukker og plakater
viste vei opp til den vakre kirken.

- Visste du at på nordsiden av det
gamle kapellet var det bygd en utvendig prekestol hvor presten skulle
tale til turfolket som sto i skråningen
utenfor. En fantastisk ide! Og jeg
lurer: Er det noen som vet om denne
prekestolen noen gang ble brukt?

- Rundt 80 var innom kirken hver dag,
i snitt - noen for å finne roen, tenne lys
og oppleve at de var i et gudshus. Mens
andre bare tok et par bilder og dro videre
på sin travle ferievei, sier Jan Stranger
som også selv har måttet ta noen vakter
i kapellet.
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Gode naboer. Gode venner

I 1937 ble Ris menighet utskilt fra
Vestre Aker, og siden da har man
i varierende grad vært seg denne
Foto: Magnhild Landrø

Konfirmantene våre i 2013

En sommer full av fine opplevelser

162 ungdommer i Ris menighet har valgt å konfirmere seg i kirken. Her får du alle navnene, og
en oversikt over når den enkelte av dem skal feire denne begivenheten, i Ris kirke i september.

Barn og unge fra Ris var sist sommer på vift - nærmest ”over alt”!
Konfirmantene dro på leir til Lia Gård i Østerdalen. Speiderne
campet både på Brallebu-hytta i Nordmarka, og på landsleiren i
Stavanger. En stor deputasjon med Ris-konfirmanter dro til TT på
Gjøvik, og en god håndfull Rising/SULT-ungdommer reiste til den
europeiske YMCA-festivalen i Praha.

Søndag 8. september kl 11
Jostein Farmen Malthe-Sørensen
Vilde Mc Kellar Nilsen
Ingrid Ødegaard Kalfoss
10

Lørdag 14. september kl 11
Nikolai Klakegg
Victoria Espeseth
Johan Felix Tschudi
Johannes Ingstad
Stian Christopher Paust Falck
Ludvig Stamnes Bye
Caroline Baklund
Charlotte Arild Solstad
Thea Dyring
Bettina Louise Astrup
Thea Tiemroth Jacobsen
Sofie Skyttersæter Iversen
Martine Stina Astrid Engebretsen
Christopher Christophersen Grindhaug
Nikolai Walstad
Tobias Bjørnebye

Foto: Øystein Skarholm

Lørdag 14. september kl 13
Erling Constantin Samuelsen Krogh
Marie Haadem
Karoline Johanna Meidell Müller-Henneberg
Nora Holst Hansen
Thorvald Fredrik Bugge Helle
Christian Opdal
Johan Marius Johannessen
Alexander De Groot
Fredrik Rasmus Ødegaard
Jens Kristoffersen Bergmann
Philip Christoffer Bjørne
Henrik Hitschke Fennefoss
Henrik Østermann
Julius Ernst Krøger
Sondre Skeide
Henning Dahl
Son Philip Nesje Kleiven
Anders Emil Hansson
Stella Ferner
Carolina Beatriz Skajem
Emil Stian Kristoffer Ness Rørvik-Sundelin
Petter Moen Eide
Rasmus Andreas Strømodden Standal
Christine Wilhelmsen Bugge
Ole Just Lid
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Ingunn Langtangen Furuberg
Hannah Bjerkeli Johansen
Thilde Jusine Tønnessen Voje
Cordelia Lervik Krohn
Cecilie Marie Sæther Dahl
Celine Skulstad Solbjørg
Eline Louise Nordlie Larsen
Marie Njaa Rygh
Margit Øverås
Thomas Alfred Johannesen
Scott August Trandem Aaslid
Ole Igor Loen Stokke
Carl-Fredrik Lervik Krohn
Nicolas Olav Manus-Aasmundtveit
Josefine Biseth Engmann
Julie Lea Søderblom
Ebba Johanne Mokkelbost Hatcher
Emilie Hurlen Dommersnes
Pernille Fleten Kreutzer
Louise Victoria Elisabet Hodne
Ane Bjerknes Soløy
Mari Bergsjø Østby
Elise Nøkling-Eide
Nora Sofie Thesen Laeskogen
Hanna Kristina Eidal
Christine Gunther
Nora Christiane Frøen
Alexandra Gulbrandsen Khazaie

Jan Frydenlund
Nicolai Fredrik Ofstad
Silje Hildebrand Kjærnsrød
Anine Midttun
Sophie Amalie Munck
Henriette Utheim Ulven
Felix August Sødal Dietrichson
Magnus Røsstad
Thomas Slyngstad Klitzing
Ole Morten Larodd Arneld
Ola Mathias Mæle
Nicolai Tørnfeldt
Anders Bang Isaksen
Celina Ulvin
Lisa Fabienne Hermine Digregrind Høili
Anniken Due
Helene Lunde Tingvold
Linn Kolstad Yuen
Bettina Caroline Jacobsen
Hedda Lundgrenn Holseter
Emilie Bredo-Olsen

Gode sommerminner kommer godt med når høsten og skolehverdagen starter
opp. Men fortvil ikke: Det venter fortsatt gode opplevelser - som f eks torsdagens
klubbkvelder i klubbkjelleren i Risbakken 1 (se side 3). Ta med deg bildene fra
sommerens ulike begivenheter inn i høsten! Finn sammen med gode venner - og
bruk de tilbudene som finnes - ikke minst i kirkens regi. Mange voksenledere står
på for at du skal ha det bra, synge i kor, speide, eller bare henge med andre.

Søndag 15. september kl 11
Eva Emilie Misund
Lars William Flatin Lødrup
Annika Benedicte Vigsnæs Taule
Louise Marøy Bårdsen
Theodor Aleksander Wendelborg
Eiliv Blomsholm Lundal
Lars Jørgen Rustad Løkken
Hans Erik Bjørkum Heum
Markus Borud Strandhagen
Haakon Ludvig Stenmarck
Ole Alexander Bruusgaard
Erik Maarten Tromp
Joachim Ruud
Carl Peder Engeset
Synne Bertelsen Raaum
Marikken Emilia Grønseth
Emma Josefine Moe Fredriksson
Id Anna Haug Skrivarhaug

r

Lørdag 7. september kl 13

Søndag 8. september kl 13

Edvard Juliebø Heidel
Christian Assev Øyen
Oscar Brunell Mørk
Simen Piene Fløtaker
Gunnar Johan Madsen
Johannes Knutsen
Kristian Jørgensen
Henrik Launing Schjelderup-Lund
Jakob Holm Førli
Petter Samdal
Aurora Tømte Grenman
Charlotte Skoie Nielsen
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Iselin Remaut Lund
Mikkel Brunvatne Henriksen
Marthe Cathinka Bugge
Henrik Lindeman Welle
Henrik Reidarson Due
Kristin Smith Jakobsen
Jørgen August Mydske Wang
Nora Heiberg
Charlotte Voje Heieren
Mathea Hovtun
Hedda Sophie Sohlberg Winther
Emilie Mathilde Ringvold
Nanna Bjørn-Hansen
Julia Stefanny Olsen
Ida Stavik Øien
Caroline Roestad
Julie Egenberg Lindbæk
Nora Elise Høgebøl
Celine Tollefsen
Ellen Karina Horn
Rasmus Schie Krogstad		

Elisabeth Sundlo
Celine Vår Otterlei
Johanne Martine Reusch
Karoline Bergkvam Jenssen
Karoline Sommer-Erichson
Victoria Emilie Lavold Jørgensen
Lene Aarsand Husa
Sander Hansen Hoff
Ludvig Cato Andreas Mustad
Mathias Bøylestad Kristensen
Morten Theodor Solvang Bergersen
Axel Bergsnov Lorentzen
Ellinor Engeset
Endre Gudbrand Einang
Maria Vagle Myhre
Pauline Hovland
Cecilia Lorentzen
Stefan Osnes

k

Lørdag 7. september kl 11

Ung i Ris:
En tre siders
bildekavalkade
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Rising

Rising er ungdomskoret
som i flere tiår har vært et populært
tilbud til bydelens unge, fra ungdomsskolealder
og oppover. Koret øver i Storstua på onsdager kl 18-20
Ny ansvarlig voksenleder fra i høst er Guro Haugen
40491885. gurovhaugen@gmail.com

UT PÅ TUR ALDRI SUR

Foto: Jostein B Fosse

Foto: Jan Erik Haugen

En av solistene på Rising-konserten
12. juni var Eva Seierstad.
Dirigent: Christiane Dietzler
Foto: Marius Sørensen

På lederkurs kan du utvikle dine lederegenskaper. Høstens lederkurs på Ris består av ni samlinger og
lederpraksis i menigheten. Kurset starter 9. oktober kl 18,
og det avsluttes 5. februar. Prisen for kurset er kr 800 (inkl
materiell og helgetur). Har du spørsmål, tar du kontakt
med Vibeke Kolstø Andersen, menighetspedagogen i Ris:
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no. Tlf 95 73 30 64.
Påmeldingsfrist for kurset er 15. september.

Over 100 Ris-speidere
Mens de yngste Ris-speiderne inntok Brallebuhytta i Nordmarka (de to øverste bildene), dro
de eldste (t.h.) til Stavanger for å være med
på den store landsleiren i juli. Ris-speiderene
gjorde seg positivt bemerket i campen, og nå er
de alt i gang med høstens program.
Sjekk www.kmspeider.no/ris

En stor gruppe av Ris-konfirmantene reiste til Gjøvik for å være med på årets TT13 sammen med hundrevis av andre TT-ungdommer fra hele landet
På bildet til høyre er Ris-gjengen noenlunde samlet. Favoritt-samlingsstedet var TORGET - innimellom bading, globalløp, grillkveld, disco,
sumobryting og Human Angry Birds, konfirmantundervisning, etc.
Mange av disse 2013-konfirmantene kommer nok til å stille
som førsteårsledere i Ris neste år.
En flott Ris-gjeng på TT!
Fotograf og voksenleder Gunnar Gravir Imenes har lagt ut flere
TT-bilder på www.oslo.kirken.no/ris

Praha-gjengen
Ungdommer fra Rising og fra Skøyen
menighet reiste i august til Praha for å være
med på den europeiske YMCA-festivalen
LOVE2LIVE. Mer enn 5000 ungdommer
fra 57 forskjellige land møttes til denne
populære ungdomsfestivalen i Praha.
Gjennom gnistrende konserter, sport og
kreative workshops lærer ungdommene om
det å være ung i ulike land. De får økt mellommenneskelig og internasjonal forståelse,
kunnskap om globale klimaendringer og
nye ideer til lokale ungdomsaktiviteter.
Gode minner å ta med seg inn i skole- og
hverdagsliv når shortsen er bytta ut med
varm genser.

Foto: Ragnhild Hovland Evang
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STØTT VÅRE ANNONSØRER

DE STØTTER OSS!
deli shop - catering

Velkommen til nyåpnet

Samlivskurs i oktober

Prinfo Unique produserer
Risbladet for Ris Menighet

Lørdag 19. oktober, kl 10-17, i
Nordberg kirke. Menighetene
i Oslo vest går sammen om å
invitere til samlivskurs.

Vi produserer gjerne for deg også!

PREP-kursene er utviklet og kvalitetssikret av Modum Bad. Kursene setter
søkelyset på det som kan forbedre parforholdet, spesielt med hensyn til kommunikasjon. Man har nytte av kurset,
uavhengig av hvor lenge forholdet har
vart.

deliaktesse-forretning på Vinderen!

Catering-oppdrag til små og store arrangementer.
Velkommen! Fra oss på Billie’s Kitchen
23 22 30 04 - Slemdalsveien 70

service

Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (8-??)

M

41

Dette er voksenopplæring, ikke terapi.
Kurset egner seg ikke dersom man har
spesielt store problemer i samlivet. Da
henvises det til annen type hjelp.
Metodisk er dagen lagt opp med veksling
mellom foredrag og individuelt arbeid.
Det er ikke samarbeid mellom de tilstedeværende parene.

Ø M E R KE
T
ILJ

2

V inderen
R ens &
S kjorte

• Brosjyrer og plakater
• Tidsskrifter og kundeaviser
• Bøker og hefter
• Kontortrykksaker
• Digital- og offsettrykk
• Design og layout

Trykkeri

Kurset har en egenandel på kr 800
(inkl: to bøker, foredrag og enkel servering). Påmelding til diakonen i Nordberg
menighet: tone.warhuus@oslo.kirken.no
Tlf 23 62 94 98.

70
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Vi kan tilby lunsjer og middager
som dere kan ta med hjem. Vi har også
oster, skinker og mye annet godt.

22 49 19 19
www.renseri.no

Borgejordet 21, 3269 Larvik • Tlf.: 33 13 22 00
uniquetrykk@uniquetrykk.no • www. uniquetrykk.no

Ønsker du å annonsere i Risbladet, tar du
bare kontakt med Gunnar Husan, bladets
annonseansvarlige: 91 12 12 16

Ved påmelding betales kr 800 til Nordberg menighets konto 1600 21 35020
(merkes PREP kurs). Kurset får offentlig
tilskudd.

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

Seniorakademiets
høstprogram 2013
Aker Seniorakademi har et
omfattende program også for
denne høsten. Foruten de ulike
temagruppene inviteres det til
foredrag på utvalgte tirsdager, kl 11-13 i Ris Storstue. Bli
medlem, og få med deg de spennende tirsdagsforedragene!
27/8: Lars Roede, tidl. direktør Oslo Bymuseum: Museums-spillet i Oslo. Faller
brikkene på plass?
3/9: MERK DATO!
Forfatter, dr philos Henrik H. Langeland: Hva gjør en fortelling god? Hvilke
grep bruker forfattere for å skape leserinteresse?
17/9: Professor Sissel Rogne, direktør i
Bioteknologinemnda, Universitetet for
miljø- og biovitenskap, Ås: Bioteknologi
– nye muligheter og utfordringer
1/10: Professor Kalle Moene, Økonomisk institutt, UiO: Verdens inntektsfordeling og moralsk korrupsjon
15/10: Mona Skard Heier, tidl. overlege
Oslo Universitetssykehus, nevrologisk
avdeling: Søvn. Til glede og bekymring
29/10: Professor Jørgen Randers, BI: En
prognose for verdensutviklingen de neste
40 år
12/11: Førstelektor Elisabetta Cassini
Wolff, UiO: Korporatisme. Den tredje
vei i Europa i mellomkrigstiden, Italia og
Norge
19/11: MERK DATO!
Professor Pat Berman, Wellesley College (USA) og UiO: Pollock, Warhol and
‘The American Munch’
26/11: Wolfgang Plagge:
Når verdens-begivenheter blir musikk

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

10/12: Dr art Frank Høifødt:
Arven fra Munch

www.norlandiacare.no

Gaustad Hotell
Gaustad Hotell
Sognsvannsveien 20
T: 23 25 24 00
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Foredragene dekkes av medlemskontingenten i Seniorakademiet. Info om medlemsskap og andre aktiviteter finner du på
akerseniorakademi.wordpress.com
Her kan du både tegne medlemsskap og
melde deg på temagruppene.
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Moderne og gammeldags
- Det viktigste spørsmålet er ikke om kirken er
gammeldags eller moderne. Men Kirken må være
en del av sin tid, ellers blir den et museum som
bare viser fram noe gammelt, sier sokneprest Stig
Utnem (t.v.) i Ris menighet.

Scan ko
og finn den
på kart. oss

HVA ER DIN
BOLIG VERDT?

Av Gunnar Westermoen
Utnem understreker at kirken bare kan
være levende kirke når den er i dialog
med mennesker:
Våre partnere og eiendomsmeglere er
eksperter på salg av bolig i ditt nærområde.
Ta derfor gjerne kontakt for en uforpliktende
vurdering av din bolig. Du når oss på
telefon 23 00 65 60 og www.morud.no

- Kirken skal være engasjert i menneskers spørsmål og opptatt av å hjelpe
mennesker til å forstå sin tid og etter å
finne svar som har noe å si. Det er ingen
motsetning mellom å være en apostolisk
kirke og å være en kirke orientert mot
det samtidige og det moderne, sier Stig
Utnem.
- Hva vil det si å være apostolisk?

- din lokale eiendomsmegler
Morud & Partnere Eiendomsmegling AS

|

Sognsveien 70 B

|

t: 23 00 65 60

|

www.morud.no

§§
§

Juridisk landhandel
Advokat for folk flest og for mindre bedrifter

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

- Kirken står i en tradisjon som går
tilbake til de 12 apostlene (disiplene)
som Jesus valgte ut. Vi vedkjenner oss
denne arven og dette opphavet hver gang
vi leser den trosbekjennelsen som har fått
navn etter disse apostlene - den apostoliske trosbekjennelsen.
Hver og en av oss kan nok ha spørsmål
til noen av formuleringene i trosbekjennelsen. Men dette er kirkens bekjennelse.
Sammen med apostlene og generasjonene etter dem - og sammen med hele
den verdensvide kirke idag - er dette en
oppsummering av hva den kristne kirke
tror og bekjenner.

relevant dersom den ikke er preget av det
moderne" sier andre.

kontinuerlig i virksomhet i de forunderligste sammenhenger.

Mitt svar er at kirkens aktualitet og
relevans ikke bare handler om tilpasning. Kirken er forpliktet på det sentrale
i arven fra apostlene. Nettopp det kan gi
hjelp til moderne livstolkning.

Du er skapt Guds bilde. Du er ikke
utvalgt på grunn av dine kvaliteter eller
posisjon eller barnetro eller gavmildhet
eller menighetsengasjement eller bekjennelse. Du blir oppreist av Gud fordi du
er sett av Jesu øyne, sier sokneprest Stig
Utnem.

Utnem trekker fram Bibelens Salme 8
når han skal forklare hvordan trosbekjennelsens ulike ledd henger sammen:
- Salme 8 er berømt fordi den knytter
sammen to ting som i andre religioner
må holdes fra hverandre: Guds navns ære
og Guds omsorg for hvert enkelt menneske.
I det gamle israelsfolkets historie, var
Guds navn omgitt av stor ærefrykt. Man
måtte hverken skrive eller uttale Guds
navn. Tanken var at mennesket ikke
ville tåle å lese det eller høre det. Så sier
salmen at det er denne Gud som bygger
relasjoner til sine skapninger, - ja, som
har gjort seg avhengig av sine minste
skapninger.

- Må man stå inne for trosbekjennelsen
for å være kristen?

Lenge var Gud skjult. Så kom Jesus fra
Nasaret og sa: "Faderen og jeg er ett.
Den som har sett meg, har sett Faderen."
Det er dette som gjør oss til kristne, sier
Utnem. Han legger til:

- Jeg kjenner godt til vår tids innvendinger mot trosbekjennelsen: "Det er dette
bakover-orienterte som er problemet
med kirken" sier noen. "Kirken er ikke

- Gud er relasjon, og Gud er bevegelse.
Gud skaper hele tiden. Jesus Kristus
frelser og forløser mennesker og samfunn hver eneste dag. Den hellige ånd er

Advonor - Advokat Sverre K. Berge

Er gudstjenesten for alle?

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

Magnhild Landrø

E-post: advberge@advonor.no

Advokatvalg er verdivalg
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Å tro på
en treenig
Gud

Noen mener at gudstjenesten er for dem som er inside, de
”personlig kristne”, de som kan alle sangene og som behersker liturgien, inkl trosbekjennelsen. Men dette er trolig en misforståelse.
Alt nytt oppleves fremmed og uvant.
Men som en slags ”trøst” for alle som
går ut fra en gudstjeneste med følelsen av
at her var det mye jeg ikke hang med på:
Dette siste året - med ny gudstjenesteordning i alle Norges kirker - har også de

som anser seg som relativt ”kirkevante”,
strevd fælt med å lære seg nye toner og
liturgi-ord. Så akkurat nå er vi i samme
læringsbåten, alle sammen!
Tips til deg som ønsker å bli en deltaker i
gudstjenesten: Bruk det lille programhef-

Jeg tror på Gud Fader,
den allmektige, himmelens
og jordens skaper.

”

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
sto opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige
Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn, syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse og det evige liv.
Amen.
(Den apostoliske trosbekjennelsen)

tet som deles ut ved hver gudstjeneste!
Der står alt skrevet av det som menigheten skal delta i. Noen av de liturgiske
leddene skal synges, og den som har
bittelitt notekunnskap kan lettere følge
med. Et annet godt tips: Lytt til sidemannen og dem rundt deg som kanskje har
greid å lære seg det!
Ordet ”gudstjeneste” betyr at Gud skal
tjene oss. Det er ikke vi som skal prestere
eller beherske eller briljere med vår deltakelse. Jeg liker å mene at gudstjenesten er
for alle - inkl amatører og nybegynnere!
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Hva er et menneske egentlig verdt?
1. oktober kommer Ola Didrik Saugstad til Tirsdagssamling i Ris
menighets peisestue. Professor Saugstad er barnelege, forsker og
debattant i spørsmål om medisinsk etikk, og kveldens tema blir
spennende. Det skal handle om sorteringssamfunnets utfordringer.
Av Magnhild Landrø
Han bor på Vinderen og tilhører vårt nærmiljø. Men det mange kanskje ikke vet,
er at Ola Didrik Saugstad er viden kjent,
ikke bare for sitt vitenskapelige arbeid,
men like mye for sitt engasjement for de
svake i samfunnet, for de som selv ikke
kan kreve sin rett, eller la sin røst høre.
- Hvorfor dette sterke engasjementet for
de svakeste i vårt samfunn, Saugstad?
- Jeg følte tidlig i livet at barn ofte var
uten beskyttelse i vårt samfunn. Jeg tror
nok at mine egne foreldres skilsmisse
da jeg var 13 år bidro til dette. Barna ble
på mange måter kasteballer i de voksnes
konflikter.
Jeg har vokst opp på Besserud, og så lite
sosial nød. Men i studietiden på 1960 og
-70 tallet ble jeg politisk radikal og ble
opptatt av den fattige verden og hvordan
man skulle kunne skape en rettferdig
samfunnsorden.
Som ung hadde jeg også funnet frem til
en kristen tro, i et miljø som på mange
måter var sterkt negativ til tro og kirke.
Men Jesu forkynnelse om barmhjertighet
og nestekjærlighet slo sterkt ned i meg
som noe totalt annerledes enn omgivelsene rundt meg. I studietiden bestemte jeg
meg tidlig for å bli barnelege, og ganske
snart ble jeg engasjert i nyfødtmedisin.
Rettighetene til fostre og nyfødte ble rett
og slett lagt på meg som en oppgave.
- Hva tenker du på som problematisk
ved å være en troende kristen og samtidig en som har for vane å nærme seg
livet med vitenskapens briller?
- Det er ikke alltid like enkelt å stå frem
som en kristen i det akademiske miljø.
Men det ikke-kristne ofte ikke forstår, er
at troen representerer en enorm stimulans
og drivkraft. Min største evne og gave er
en pasjon for det jeg arbeider med.
Det er altså en åndelig dimensjon ved
det å forske og være engasjert, som ikke
kan måles med vitenskapelige metoder.
Når det er sagt; For meg har troen aldri
vært i konflikt med et naturvitenskapelig
verdensbilde. Det naturalistiske menneskesyn har tross alt så mange svakheter at
18

Professor
Ola
Didrik
Saugstad
er også en
engasjert
samfunnsdebattant

det er ingen grunn til å være forlegen for
å ha en tro.Tvert om, etter som jeg blir
eldre skjønner jeg hvilket privelegium
det er å ha en tro.
- I en kronikk i Aftenposten skriver du
at ”vitenskapen åpner for Gud”. Hvorfor er det maktpåliggende for deg
å gjøre et poeng av dette?
- Den kronikken skrev vi først og fremst
for å gi støtte til alle dem som har en
tro, men som i hverdagen får høre at det
ikke er forenlig med dagens vitenskapelige verdensbilde. Det er jo unektelig
interessant at naturvitenskapen i dag på
mange måter peker i retning av en Gud.
Når kjente ateister, som Anthony Flew,
har forandret sitt syn og hevder at det
finnes en Gud, så skyldes det ikke minst
fremskritt i moderne naturvitenskap.
- 1. oktober kommer du til Ris med et
tema som handler om sorteringssamfunnets utfordringer. Vil du si at vi som
opplyste, moderne mennesker faktisk
befinner oss i et sorteringssamfunn?
- Sorteringsamfunnet er ikke først og
fremst bestemt av teknologi og lover.
Sorteringsamfunnet dreier seg om våre
holdninger til våre medmennesker - rett
og slett om vi vil akseptere svakhet.
Vi må alle kjempe en kamp med oss
selv for å være villige til å ta vare på og
beskytte det svake. I hvertfall må jeg
det, hver dag. Samtidig er det essensielt
hvilke lover og signaler samfunnet gir i
forhold til dem som kanskje er svakere
enn oss. Tidlig ultralyd er derfor bare en
liten parentes på veien mot et sterkere
utviklet sorteringssamfunnet. Men det er
en sak med en viktig symboleffekt.

Tirsdagssamlingene
Hver tirsdag kl 19 åpnes dørene
til peisestua (Risalleen 1), og du
får med deg en inspirasjonskveld,
med program som vil variere fra
gang til gang.
Velkommen til en
kveld der du både
kan stille noen spørsmål, og også få noen svar.
27.08
03.09
10.09
17.09
24.09
01.10
08.10
15.10
22.10
29.10
05.11
12.11
19.11
26.11
03.12

hver
tirsdag
19-21

Tekstgjennomgang
Tekstgjennomgang
Tekstgjennomgang
Misjon. Susanne Carlenius
NB! Jubileumsfest kl 18 i 		
Holmenkollen kapell
Samfunnsforedrag.
Ola Didrik Saugstad
Bibelvandring. Stig Utnem
Tekstgjennomgang
Bibelvandring. Stig Utnem
Tekstgjennomgang
Trossamtale. Tor Sundsvalen
Misjon. Rolf Kjøde
Trossamtale. Gunnar Husan
Tekstgjennomgang
Tekstgjennomgang

Misjon i fokus

17.09: Susanne Carlenius taler over
misjonsteksten i Apostlenes gjerninger 1,8.
12.11: I hvilken retning går Normisjons
internasjonale arbeid? Avtroppende generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, deler
sine visjoner med oss.

Forum for samtale
Vi samtaler i mindre grupper, etter et
innledningsforedrag.
05.11: Tor Sundsvalen innleder:
Tros- og livserfaringer
19.11: Gunnar Husan: Kristne symboler - hva betyr de for meg og mitt liv?

Bibelvandring/menighetsbygging
Johannes var evangelist og brevforfatter og hadde store åpenbaringer på sine
gamle dager. Hva er Johannes' profil
sammenliknet med de andre evangelistenes? Stig Utnem forteller om apostelen
Johannes (tirsdagene 8. og 22. oktober).

Samfunnsforedrag

Professor Ola Didrik Saugstad om mennekseverd og kristen livssyn: Sorteringssamfundets utfordringer. Hvem skal
beskytte de svake? (tirsdag 1. oktober)

Tekstgjennomgang
På disse tirsdagskveldene tar vi for oss
den kommende søndags bibeltekst, og
det er lov ”bare” å lytte, eller også selv å
delta med spørsmål og kommentarer.

Småbarnstreffene

Vestre Aker helseFire
stasjon og Ris
onsdager
menighet inviterer
til småbarnstreff
11-13
på enkelte onsdager,
fra kl 11 til 13. Vi tar opp aktuelle
tema og svarer på spørsmål om
småbarna våre. Kaffe og te serveres. Matpakke tas med. Ingen
påmelding - bare møt opp!
Onsdag 11. september:
Små barn på reise
v/ helsesøster Anita Irene Gundersen
Onsdag 9. oktober:
Barn og ernæring
v/ helsesøster Sidsel Kløverød
Onsdag 6. november:
De første tennene
v/ tannpleier Janne Winsnes
Onsdag 4. desember:
Barn og grenser
v/ helseøster
Siri Svandis Utnes
Kontakt:
helsesøster
Sidsel Kløverød:
23 47 62 20
eller Ris menighet:
23 62 94 70

Bli Ris-speider!

Ris KFUK-KFUM-speidere driver et aktivt
arbeid for alle fra 7 til 16 år - med utendørsaktiviteter i nærmiljøet, bålbrenning,
"hule"-liv under kirken og ulike typer
samlinger i ulike aldersinndelte
grupper. Første samling til
høsten blir tirsdag 27. aug.
www.kmspeider.no/ris
Kontakt: 988 54 328
bjerke.unni@gmail.com

tirsdager
18-19.30

Er du 11 eller 12 år?

Alle 11 og 12-åringer kan bli med på Lys
Våken-overnatting (m/soveposer!) i Ris
kirke natt til 1. søndag i advent. Invitasjon/mer info kommer i posten. Påmeld:
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Er du 8 år?

Alle 8-åringer i Ris menighet inviteres til tårnagenthelg 18.-20. oktober, der de
får anledning til å lete seg fram i kirken
og også komme opp i klokketårnet! Det
er opplegg kl 18 på fredagen, og gudstjeneste søndag kl 11 med kirkekaffe/saft
etterpå. Meld deg på til vibeke.kolsto.
andersen@oslo.kirken.no

FAm

emiddAg
i
iL

& barnekor

Annenhver torsdag inviteres
du til familiemiddag i peisestuen,
Risbakken 1 (ved kirken).
Enkel og barnevennlig middag til
kr 35 (maks kr 130 pr familie).
Vi spiser sammen fra kl 17 til 17.30,
og så blir det korøving fra kl 17.30
(barnegospel til 18.30/Tweensing til 19)

Barnegospel

er koret for deg mellom 3 og ca 6 år.
Lyst til å bli med? Nye er velkommen!
Ta kontakt: risbarnekor@gmail.com

Tweensing

er koret for deg mellom 8 og 13 år.
Lyst til å bli med? Ta kontakt:
kwadseth@hotmail.com
Begge korene deltar på familiegudstjensten 20. oktober
Tweensing deltar på Lys Våkengudstjenesten 1. desember
Barnegospel deltar på
lysmessen 8. desember.

Familiemiddag/korøving:
29. august
12. september
annenhver
26. september
10. oktober
torsdag
24. oktober
fra kl 17
7. november
21. november
5. desember
19. desember

Månedlige formiddagstreff
i menighetens peisestue

Åpen kirke

Ris menighet
inviterer til
månedlige
formiddagstreff,
torsdager kl 12-14

Sidekapellet i Ris kirke
er åpent for stillhet, bønn
og lystenning, i det tidsrommet
som kontoret er betjent. Inngang på vestsiden, fra Ekelyveien. Enkel hverdagsgudstjeneste med nattverd og lystenning
kl 12 flg torsdager: 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12.

Én torsdag
i måneden

Disse torsdags formiddagstreffene i
Risbakken 1 er et møtepunkt for hjemmeværende og eldre - med fokus på
åndelig, kulturell og fysisk føde! En
andakt, et enkelt måltid, loddsalg og et
kåseri. Et fint fellesskap - avslappet og
rikt, og med plass til enda flere. Spre
ryktet om disse formiddagstreffene i
Ris menighets peisestue, én torsdag i
måneden!
Torsdag 29. august
Bjørn Tønnesen:
42 år som filmfotograf i NRK
Torsdag 26. september
Søster Anne Bente Hadland:
Om paven og pavedømmet
Torsdag 31. oktober
Prestens time med Stig Utnem
Torsdag 21. november
Hyggelig novembersamling

nesten
hver dag

Lørdagskafeen
Velkommen kl 12-14
til lørdagskafé i
Ris kirkes peisestue
- et møtested for alle!
Og spesielt for
mennesker med psykisk
utviklingshemming

annenhver
lørdag

Lørdag 24. august
Lørdag 7. september
Lørdag 21. september
Lørdag 5. oktober
Lørdag 19. oktober
Lørdag 2. november
Lørdag 16. november
Lørdag 30. november
Kontakt: Inger Merete Magnus
Tlf 22 14 96 68 / 410 31 566

oslo.kirken.no/ris
ALLTID OPPDATERTE NETTSIDER

19

Kirkens kroppsspråk
Kirken må ikke bare snakke om Guds kjærlighet. Kirken må
elske, varme, trøste, holde omkring, oppmuntre, reise opp, gjøre
sterk. På Ris skjer faktisk dette stadig vekk, og mennesker finner
sin trygge tilhørighet og rolle. Vi snakker om hverdagsdiakonien.

Risaksjonen
2013

Av Stig Utnem
Sammen med dette nummer av Risbladet
ligger en giro som er øremerket ”Diakoni
i Ris”. Men hva er diakoni i Ris?
Diakoni i Ris er både virkelighet og
drøm. Det er noe kirken både er og gjør
her hvor vi bor. Det er noe som finner
sted fra dag til dag, fra uke til uke. Og
det er en drøm om at flere mennesker
som lengter etter å bli berørt av Guds
kjærlighet, opplever å bli det i møte med
kirken på Ris.
Virkeligheten først. I vår har en gruppe
mennesker som har mistet sin nærmeste
ektefelle eller kjæreste møttes til foredrag og samtale og måltidsfelleskap. Slik
har de blitt sett, trøstet og fått erfare at de
ikke er alene om å sørge og savne.
Annenhver lørdag møtes mennesker med
psykisk utviklingshemming til Lørdagskafé
i Ris storstue. De kommer sammen med
sine hjelpere til vaffelspising, sang og fellesskap. Slik bekrefter vi hverandres verdighet,
og vi forstår bedre at alle mennesker har noe

å bidra med inn i et fellesskap.
En torsdag i måneden møtes en gruppe
mennesker til formiddagstreff. Dette
er mennesker med god tid og som sitter
mye alene. De vil prate med hverandre
over kaffekoppen, og de vil gjerne synge
og høre et interessant lite foredrag, eller
en bibelfortelling.
Dette er tre små glimt inn i fortellingen
om hva diakoni er i Ris menighet i 2013.
Så drømmen. Noen har kalt diakoni
for ”kirkens kroppsspråk”. Det er godt
og tankevekkende uttrykt. Det gjør det
nemlig tydelig at kirken må kommunisere med mennesker på flere måter
enn gjennom ord. Kirken må ikke bare
snakke om Guds kjærlighet. Kirken må
elske, varme, trøste, holde omkring,
oppmuntre, reise opp, gjøre sterk - slik
Guds kjærlighet vil. Denne del av drømmen er virkelighet. Det er nettopp dette
som skjer i Lørdagskafé, sorggruppe og
formiddagstreff. Og i mange andre mer

Mange mennesker besøker Ris gravlund
i forbindelse med Allehelgensdagen som i
år er søndag 3. november.

Men deler av drømmen er ennå ikke
oppfylt. Ris menighetsråd ønsker å forsterke det diakonale arbeidet. Det trengs
å arbeides mer planmessig. Det finnes
nød vi ikke ser. Det er mange mennesker
som trenger å bli møtt av kirkens kroppsspråk. Derfor har menigheten de siste
årene søkt å bygge opp et diakonifond
som kan bli et instrument i forsterkningen av diakoniarbeidet.

Henrik Gedde-Dahl Spets
Erik Karl Ask
Rebecca Reff Solset
Ella Sofie Taxt-Bassant
Elina Girard-Vika
Ava Francke-Holm
Johan Wilhelm Norlie Wold
Nora Egeland Engh
Elise Mehlin Wessel
Edvard Johannes Mehlin-Gamst
Isabelle Christina Aarnæs
Philip Egeland Engh
Edvard Mueller-Jacobsen
Hedda Hesjedal Loven
Philip Trygve Kristensen-Anderson
Victoria Risøe Kildal
Olav Alexander Heje Brekke
Magnus Lie Vartdal
Markus Fischer Moen
Jack Maximus Baumann Browning
Aleksander Sønsteby Doder
Hanna Sønsteby Doder
Carl Anton Ellila Angell
Amalie Steenbuch Lied

Det er med takknemlighet til alle de
frivillige ”hverdagsdiakonene” at jeg
med frimodighet ber deg bruke giroen
og gi din gave til Risaksjonen - ”Diakoni
i Ris”. Det er en støtte både til det som
faktisk skjer, og til at drømmen en dag
skal gå i oppfyllelse.

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
Lat dei ljose og venlege tankar
fylgje oss inn i draumars land.
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i myrkaste natt.
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
Foto: Bjørn Tønnesen

Lørdag 2. november vil Ris kirkes sidekapell være åpent mellom kl 10 og 16.
I sidekapellet kan du sitte ned i stillhet og
tenne lys på alteret. (Inngang fra vestsiden av kirken).

På kvelden samme dag, kl 19, er det
Allehelgenskonsert i kirken, med Terje
Baugerød og Grieg Solo Singers.

Det fins mange hverdagsdiakoner i Ris
menighet som er med på å gi evangeliet
om Guds kjærlighet troverdighet på
denne måten.

Døpte i Holmenkollen kapell

Gje meg handa di, ven!

Allehelgensdagen i Ris kirke

Søndag 3. november feires Allehelgensdag i Ris kirke med gudstjeneste kl 11.
I gudstjenesten blir det anledning til å
tenne lys for de som er gått bort det siste
året. Sokneprest Stig Utnem og kantor
Terje Baugerød medvirker. Deretter innbyr Ris menighetsråd til kirkekaffe i Ris
Storstue.

uformelle sammenkomster hvor mennesker i Ris menighet kommer sammen.

Nabolaget i glede og i sorg

Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.
Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meire enn store ord!
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
		(Irsk folketone/Bratland)

Norges eldste
begravelsesbyrå
Nordstrand:
Tlf 23 16 83 30
Majorstuen:
Tlf 23 19 61 50
www.wangbegravelse.no

fra
kirkeboken

Sondre Leinaas Herbern
Erle Asper Berg
Haakon Schwartz Samuelsen
Hennie Louise Wittusen
Fredrik Sandven Rydning
William Sunde Wiljugrein
Emma Alexandra Dregelid Aarlie
Christian Jacob Nytun
Ninni Skram Holmen

Døpte i Ris kirke

Nora Joerges Michelsen
Magnus Thulin Hauge
Jørgen Kroll Arnesen
Edvard Slåttsveen Borgen
Hedwig Abel Engh
Olav Prokosch Gjerding
Cornelia Folgerø
Conrad Rivenæs
Nicolai Lunde-Bergersen		

Døde i soknet

Audhild Pedersen
Gjertrud Dyrhoff
Tore Andreas Holm
Aslaug Marie Andersen
Eva Louise Bergsland
Edith Gunnborg Paulsen
Liv Harriet Bydal
Gunnar Olav Stillesby Arneld
Ole Anker-Rasch
Thor Harald Stokke
Arne Olav Habberstad
Tove Bade
Jonathan Ring Evensen
Ole Arntzen
Per Normann Johansen
Rolf Nordhagen
Svein Vier Simensen
Rolf Graf
Stephen Hickman
Bjørg Kirkeby
Johannes Wæhle
Else Karin Myhre
Aase Hoff Pandum
Jan Eyvind Hansen
Jeanne Amelie Carola Steff-Pedersen
Olaf Christian Antonio Moriggi
Karen Marie Karlsen
Astri Ditlev-Simonsen Major
Tor Bolland
Evy Reimers

for perioden
16.05-12.08. 2013

Vigde i Holmenkollen kapell

Ane Wierli Nilsen og Magnus Juvet
Camilla Marie Tranum og Terje Isdal
Julie Stavnes Karlsen og Jacob Tveraabak
Camilla Marie Lonnevig og
Kristoffer Thygesen Skjelbred
Linda Steinnes og John-Ingvar Lindland
Cathrine Melby Martinsen og
Stian Haugestad Kråkenes
Åshild Breie Nyhus og Anders Rensvik
Tina Margareta Nilssen og Steinar Børmer
Carine Østby og Richard Waren
Lise Raiby og Bernt Wasler
Camilla Larsen-Lund og
Henrik Jesper Giæver Wold
Eilen Katrine Skarnes og Marius Olsen
Margit Millstein og Paul Moorhouse
Martine Jane Sødal og Andreas Rokne
Gunvor Nesje Are Meinich
Ingrid Birkeland og Florian Melcher
Nancy Helen Hansen og
Espen Gjerde Nilsen
Marie Brummenæs og Magnus Wilhelmsen
Maren Strøm Halfstad og
Rich Andre Pedersen
Susan Jensen og Mark John Littlewood
Heidi Kristin Strøm og
Thomas Myrstad Skytterholm
Åse Helen Myklebust og
Hans Georg Leopolder
Vanja Helsem Iversen og Tor Eirik Knutsen
Hilchen Thode Sommerschild og Tore Gran
Ingrid Marie Rolf – Wærstad og
Mikael Pedersen

Vigde i Ris kirke

Tiril Solberg Thomas og Johan Blom
Lillian Charlotte Nerlinger Nilsen og
Fredrik Caspar Kracht
Anna Marie Munthe-Jonassen og
Thomas Augestad

Risbladet skal denne gangen være levert i alles
postkasser innen 5. september. Hører du om
noen som ikke har fått bladet, vær da snill å
ringe menighetskontoret (23 62 94 70) og si
hvilken adresse det gjelder.
Vi vil gjerne at alle skal få ”sitt eget” menighetsblad, men har altså problemer med at Bring/
Postens rode-grenser ikke matcher menighetens
grenser, og dette trenger vi mottakernes hjelp til
å få en bedre oversikt over.
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ACCURATE MALER
PROFESJONELL SERVICE OG RESULTATER
- Innvendig malearbeid
- Utvendig malearbeid
- Tapetsering
- Sparkling
- Armeringsduk
- Glassfiber
- Forsikringsjobber
- Baderomsinstallasjon
- Kjøkkeninstallasjon
- Parkett/flislegging
- Total renovasjon
der vi koordinerer ferdiggjøring med andre fagfolk

Ta kontakt
for en
besiktigelse
og drøfting
av den jobben
du vil ha gjort,
om den er
hjemme
i din privatbolig,
i ulike typer
kontorarealer,
eller andre større
fellesområder

Storstua bærer nå
sitt navn med rette
Planlegger du bryllup, åremålsfest eller andre private selskaper, da står en totalrenovert Storstue klar
- nå et vakkert, lyst og funksjonelt selskapslokale.
- Ja, nå er det blitt presentabelt her! sier Christian Fosse, daglig leder i Ris menighet. - Storstua er klar for brylluper, minnesamvær, jubileer, konfirmasjonsselskaper, ulike typer møter og
arrangementer - lukkede som åpne.
- Hva er blitt gjort i Ris Storstue denne sommeren?
- Vegger og tak er blitt malt, og vi har fått ny eikeparkett på
gulvet. Varmeovnene som sendte svarte skygger oppover
veggene er blitt byttet ut med gulvvarme. Vi har fått et nytt
AV-anlegg, inkludert nytt, moderne lydanlegg. Nye bord og
stoler er også på plass. Rommet er rett og slett blitt et vakkert
selskapslokale som jeg håper alle i nabolaget vil benytte, også
til private arrangementer. Sammen med kjøkkenet, som ble
oppgradert for et par år siden, er dette nå blitt et perfekt sted å
holde selskaper. Her i Storstua kan vi fint dekke til 100 mennesker.
- Kirken har også andre lokaler som kan leies ut?

Konserter
i Ris kirke!
Du trenger ikke dra langt for å
få deg en god konsertopplevelse! Ris kirke er et flott konsertlokale, og kantoren sørger for at
det stadig holdes konserter her.
Kryss av i kalenderen din!
Onsdag 9. oktober kl 12:
Formiddagskonsert
Terje Baugerød, klaver/orgel
Entré: kr 100 ved inngangen
Onsdag 23. oktober kl 20:
Kveldskonsert
Terje Baugerød, orgel/klaver
Entré kr 100 ved inngangen
Søndag 3. november kl 19
Allehelgenskonsert
Grieg Solo Singers & Terje Baugerød

- På sørsiden av menighetshusets storkjøkken ligger kirkens
peisestue der vi kan dekke borde til et noe mindre selskap
- rundt 40-50. Og så må folk huske at også kapellet i Holmenkollen har en vakker underetasje som blir mye brukt til utleie.

Vi
Vi takker
takker
Ris
Ris menighet
menighet
for
for oppdraget
oppdraget
ii Ris
Ris Storsute,
Storstue,
og
og ønsker
ønsker
lykke
lykke til!
til!

Interesserte leietakere i nærmiljøet kan ta kontakt med menighetskontoret: 23 62 94 70. post.ris@oslo.kirken.no

HOLMENKOLLEN

Søndag 1. september kl 11
Høymesse. Stig Utnem. Dåp.
Kirkekaffe.

Søndag 8. september kl 11
Kollenmesse

Lørdag 7. september kl 11 og 13
Konfirmasjoner v/ Jon Petter Heesch og
Vibeke Kolstø Andersen
Søndag 8. september kl 11 og 13
Konfirmasjoner v/ Stig Utnem og Vibeke
Kolstø Andersen

På disse konsertene får du oppleve det
flotte, nye kirkeorglet som ble innviet i
2011, Norges første orgel i ren Cavaille-Coll-stil.
Følg konsertlivet i Ris på kirkens nettside: www.oslo.kirken.no/ris, og på www.
terjeb.no. Facebook: ”Musikk i Ris”

Søndag 22. september kl 11
Kollenmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 15. september kl 11
Konfirmasjon v/ Jon Petter Heesch og
Vibeke Kolstø Andersen

Søndag 6. oktober kl 11
Kollenmesse. Helge Fisknes

Søndag 22. september kl 11
Høymesse. Dåp. Dagfinn Magnus
Torsdag 26. september kl 11.30
Høstgudstjeneste på Vinderen
bo- og servicesenter

Søndag 20. oktober kl 11
Familiemesse. ”Tårnagenter” (8-åringene). Jon Petter Heesch og Vibeke
Kolstø Andersen. Kirkekaffe

Onsdag 20. november kl 20
Kveldskonsert
Terje Baugerød orgel/klaver
Entré kr 100 ved inngagen

Søndag 15. september kl 13
Dåpsgudstjeneste

Søndag 29. september kl 11
Festgudstjeneste m/ kirkekaffe
Holmenkollen kapell 100 år

Søndag 13. oktober kl 11
Høymesse. Dåp. Stig Utnem

Tuva Weideborg Hongve – sopran
Ragnhild Groven – mezzo/alt
Øyvind Michelsen – tenor
Rolf Nykmark – baryton

Søndag 15. september kl 11
Dåpsgudstjeneste

Lørdag 14. september kl 11 og 13
Konfirmasjoner v/ Susanne Carlenius
og Vibeke Kolstø Andersen

Søndag 6. oktober kl 11
Pilegrimsmesse. Stig Utnem

Onsdag 13. november kl 12
Formiddagskonsert
Terje Baugerød orgel/klaver
Entré kr 100 ved inngangen
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RIS KIRKE

Søndag 29. september kl 11
Høymesse. Dåp

Entré kr 150 ved inngangen

Ring oss i dag: 974 10 923
info@accuratemaler.com
www.accuratemaler.com

Velkommen til gudstjeneste!

Søndag 27. oktober kl 11
Høymesse. Dåp. Dagfinn Magnus
Søndag 3. november kl 11
Allehelgens-gudstjeneste. Stig Utnem
Kirkekaffe.
Søndag 10. november kl 11
Høymesse. Dåp. Jon Petter Heesch
Søndag 17. november kl 11
Pilegrimsmesse. Jon Petter Heesch

Søndag 13. oktober kl 11
Dåpsgudstjeneste. Dagfinn Magnus
Søndag 13. oktober kl 13
Dåpsgudstjeneste. Dagfinn Magnus
Søndag 20. oktober kl 11
Kollenmesse
Søndag 27. oktober kl 11
Dåpsgudstjeneste. Jon Petter Heesch
Søndag 27. oktober kl 13
Dåpsgudstjeneste. Jon Petter Heesch
Søndag 3. november kl 11
Kollenmesse. Helge Fisknes
Søndag 10. november kl 11
Dåpsgudstjeneste. Stig Utnem
Søndag 10. november kl 13
Dåpsgudstjeneste. Stig Utnem
Søndag 17. november kl 11
Kollenmesse. Dagfinn Magnus
Søndag 24. november kl 11
Dåpsgudstjenste. Jon Petter Heesch
Søndag 1. desember kl 11
Kollenmesse. Helge Fisknes

Søndag 24. november kl 11
Høymesse. Dåp. Stig Utnem
Torsdag 28. november kl 11.30
Adventsgudstjeneste på Vinderen
Bo- og servicesenter
Søndag 1. desember kl 11
Familiemesse ”Lys våken” (11-12-åringene) Jon Petter Heesch og Vibeke
Kolstø Andersen. Kirkekaffe

Start søndagturen
i Holmenkollen kapell

med forbehold om mulige endringer i gudstjenestelisten
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Nye ansikter i høst
Prestene:
Sokneprest Stig utnem
23 62 94 73
stig.utnem@oslo.kirken.no

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

Vikarprest Susanne Carlenius
23 62 94 74
susanne.carlenius@oslo.kirken.no

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

Ida Karoline Nilsen
er en medarbeider som både
voksne og barn/unge på Ris
vil komme i kontakt med. Men
hvem er hun, og hva gjør hun?
- Jeg har en bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter
og har tatt noen kulturfag. Jeg har jobbet med en del forskjellig,
blant annet i Røde Kors som koordinator for leksehjelp og flyktningguide på Kongsberg. Det er på Kongsberg jeg har familien
min og har bodd mesteparten av livet.
I jobben som menighetssekretær i Ris arbeider jeg med utleie.
Jeg er på kontoret tirsdag og fredag. Jeg jobber også litt som
kirketjener, og som en av to barnekorledere i Ris Barnegospel.

Tweensing-jentene

Karoline Wadseth og Mari Fidjeland er de to sørlandsjentene som denne høsten skal starte Tweensing i Ris kirke, et nytt kor for alle mellom 8 og 13.
Torsdag 29. august var første øvelse
for det nye koret som er for tweens i
alderen 8-13 år i Ris menighet. Øvelsene vil bli holdt annenhver torsdag.

Menighetssekretær:
Margaret W Njambi
23 62 94 70
post.ris@oslo.kirken.no

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

Kantor Ris:
Terje Baugerød
95 11 09 62
terje.baugerod@oslo.kirken.no
Organist Holmenkollen:
Petter Amundsen
92 88 97 90
petter@amundsen.gs

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

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

- På øvelsene vil vi lære mange nye
sanger, og samtidig lære mer om
Gud og om hverandre. Vi skal ha det
sosialt og gøy sammen.
Det sier Karoline (t.v.) og Mari (t.h.) som skal
lede dette koret. De håper at de vil møte mange
barn på korøvelsene i høst. Alle sangglade i
”riktig” alder er velkommen til å henge seg på!
- Men hvem er dere to som nå starter med Tweensing?

Nytt
kor-tilbud
i Ris!

- Vi er to gode venninner fra Sørlandet som er veldig gira på å starte
Tweenskor i Ris Menighet. Begge har vokst opp med barnekor, noe
som har gitt oss mye glede. Vi ønsker å gi barn muligheten til å bli
bedre kjent med Jesus og synge om han.
På videregående gikk de i samme klasse på musikklinja i Kristiansand.
Nå studerer Karoline musikk, menighet og ledelse på NLA Høgskolen
i Staffeldtsgate, og Mari jobber som ergoterapeut i spesialklassene ved
Voksen skole.

Ris menighet
Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Fax 23 62 94 71. post.ris@oslo.kirken.no
Mandag-torsdag kl 10-14 (onsdager fra 10.30). Fredag stengt
Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”.
www.oslo.kirken.no/ris
www.oslo.kirken.no/holmenkollen

