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Valgkampen er i full gang foran høstens
stortingsvalg 11. september. Ved de
siste valgene har det vært mye fokus på
valgdeltakelse. Lav valgdeltakelse er et tegn på
et svekket demokrati og mer likegyldighet. Mange tror at det ikke er
noen vits i å stemme. Det er jo det samme hvem som sitter ved makta
– livet går med små endringer videre akkurat som før.
Det siste drøye året har vist oss at valg kan gi store endringer og kan
bety noe i folks hverdager. I England er nå konsekvensene av Brexitvalget i ferd med å bli tydelige, og i USA har vi en Donald Trump
som har skapt stor usikkerhet både internt og internasjonalt med sin
svært spesielle og uforutsigbare atferd. I tillegg har vi sett kandidater
med ytterliggående standpunkter hevde seg farlig godt i valg i både
Nederland og Frankrike. Hva ville konsekvensen for Europa blitt om
både Wijlders og Le Pen hadde vunnet der?

Samfunnet og kirken er avhengig av mennesker/velgere som er våkne
og som følger med på utviklingen, som bryr seg og som tar ansvar
for seg selv og naboen. Det er derfor svært viktig at folk stemmer ved
valget og setter seg inn i politikken. I Norge har vi en høy levestandard
og mange har det svært godt bl. a. grunnet den tilliten som ligger i
vårt demokrati, med valg og også respekt for mindretallets rettigheter.
Det er viktig med velfungerende demokratier med god oppslutning.
Se f. eks. i Polen og Tyrkia der rettssikkerhet og ytringsfrihet trues og
grunnleggende demokratiske spilleregler er forsøkt satt til side. Vår
oppfordring blir derfor å engasjere seg og benytte stemmeretten. Det
er både meningsfullt og viktig! Alt er ikke nødvendigvis som før.
Endrer dette debattklimaet og får folk og politiske partier til å stille seg
selv mer grunnleggende spørsmål? Hva står vi for? Det er spennende
at årets valgkamp handler om bl. a. krisne verdier og norske verdier.

Risaksjonen
Vedlagt dette bladet ligger en giro til støtte for Ris menighets
diakonale arbeid. Vi ber om din hjelp til å holde oppe dette viktige
frivillige arbeidet. Se nærmere info på selve giroen. I år har Ris
menighet gått inn i et samarbeid med Røa og Voksen menigheter
og Vestre Aker frivillighetssentral om besøkstjeneste for eldre i
bydelen. Vi trenge din gave til å være med å holde denne flotte
tjenesten oppe. Se omtale på side 9!

Quizmaster:
Øyvind A. Gaukstad

Menighetsfest for frivillige
Vi inviterer til menighetsfest onsdag 20. september kl. 18 i Ris menighetshus. Du er del av en større sammenheng. Det ønsker vi å feire med
en menighetsfest for frivillige. Vi håper å se deg, sett av datoen!

Konsert i Ris kirke 23. september kl. 17
Sandefjord Vokalensemble
gjester nå Ris kirke. De
har med seg sopransolist
Bente Eggum Johannessen
(bakgrunn fra Den Norske
Opera), kammerorkester
bestående av profesjonelle
musikere samt både pianist
og organist.

I Ris menighet er kristne verdier helt grunnleggende å formidle i
våre gudstjenester og i alt vårt arbeid. Vi står i en 2-3000 år gammel
sammenheng med historisk utgangspunkt i Midtøsten. Dette har vært
en del av den norske kulturarven i tusen år. Kirken står både i en åpen
verdensvid og norsk tradisjon - begge deler er berikende. Det å ha en
tro og et verdifundament har for mange tilhørt privatlivets indre rom.
Men kanskje bør flere av oss tore å begynne å snakke mer åpent om
det.

Dette blir en storslått konsert med melodiøse, klassiske verk av de to norske,
nålevende komponistene Ola Gjeilo og Kim Andrè Arnesen.

Denne utgaven av Risbladet har også en reportasje fra vigslingen
av den nybygde Johannes-stavkirken på Lia gård ved Koppang i
Østerdalen. 35 års leirvirksomhet med konfirmanter har gitt Ris
menighet all grunn til å takke Lia Gård for et godt og svært berikende
samarbeid. Flere tusen Ris-konfirmanter har i disse årene fått erfare
en viktig kristen impuls i livet. Vi vil oppfordre også den voksne
del av befolkningen på Ris om å søke til Lia. Der kan en trekke seg
tilbake i stillhet og ettertanke, delta i tidebønner og vandre i naturen,
f. eks. til stavkirken - for meditasjon. I en oppjaget hverdag kan slike
hvilesteder og ladestasjoner være gull verdt!

Sandefjord Vokalensemble er et damekor som holder høyt kunstnerisk
nivå og er kjent for god klang og musikalsk presisjon. De har vunnet flere
priser både nasjonalt og internasjonalt og har flere gullplasseringer i internasjonale korkonkurranser i Italia, Malta og Spania. Dirigent Ole Ramsøy
har erfaring som pianist, orkester- og kordirigent, og er tidligere musiker i
Rikskonsertene. Velkommen til konsert!

Verket ”Magnificat” av Arnesen ble i 2016 nominert til Grammy-pris, og
et album med Gjeilos verk ble i 2012 kåret til iTunes ”Best Classical Vocal
Album”.

New Orleans gospel i Ris
Alle som er glade i New Orleans gladjass og gospelsang kan glede
seg til midten av november. Da kommer Kulturmixkoret igjen på
visitt til Ris kirke. Denne gangen med et vidt gospelreportoar basert
på tradisjonen fra New Orleans. Med seg har koret, som teller ca. 100
sangere, solist fra SKRUK, og ikke minst Ytre Suløens Jassensemble.

2

Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

RIS
QU I Z

I november blir det konsert i Øvre Rælingen kirke lørdag 18. og i Ris
kirke søndag 19.

Løsning side 11!

1. Hva heter den nye kapellanen i Ris kirke?
2. Hvor gammel er Ris kirke?
3. Hva heter bestyreren i Rishaven barnehage?
4. Hvilket attributt er knyttet til
apostelen Andreas?
5. Når ble Martin Luther født
og hvor?
6. Hva er et sakrament?
7. Hvem har skrevet salmen
¨Vår Gud han er så fast en
borg»?
8. Hva er Stolpejakten i vår
bydel?
9. Hva var «folkeobservatoriet» og hvor lå det i vår
bydel?
10. Fra 1901-1971 var det konditori på Vinderen («konten»). Hva heter det bygget
i dag?
11. Hvem er Anne Maries vei på
Vinderen oppkalt etter?
12. Hvem grunnla Gaustad sykehus?
13. Hvor høyt over havet ligger
Frognerseteren restaurant?
14. Hvor ligger Bjordammen?
15. Når ble idrettslaget Heming
stiftet?
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Ny prest i Ris menighet
Hun er aktuell som ny kapellan i Ris fra
august, er 26 år og kommer fra Sørlandet. Nå bor hun på Ris. Hun funderer
allerede på når snøen kommer. Andre
uken på jobb drar hun på konfirmantleir til Lia gård.

Navn: Silje Karlsen
Alder: 26 år
Nyutdannet prest fra
Menighetsfakultetet

av Ida K. Dørsjø Krisitansen

Silje Karlsen er fra Kristiansand. Der vokste hun opp med
idretten og det sosiale i KRIK.
- Jeg likte nemlig å spille fotball og hadde ikke tid til å
gå på ungdomsklubben, og i KRIK ble dette kombinert.
Målet var i utgangspunktet at jeg skulle bli best i fotball.
Eller, jeg hadde egentlig to ting jeg så for meg: Enten
skulle jeg bli fotballproff, eller så skulle jeg bli generalsekretær i FN. Så var jeg veldig mye på leir med KRIK,
Laget, Normisjon. Og etter en stund fant jeg ut at leir hele
året er bra, så det ble folkehøgskole – KRIK ski.

Begynte å jobbe i
Ris menighet
1. august som kapellan
Kapellan er en prest med
spesielt ansvar for enkelte
deler av prestetjenesten

Så du er en aktiv person?

Silje kommer til å jobbe
spesielt med barn og unge

- Jeg har jo holdt på med fotball, ski, volleyball og båt.
Men jeg har heller ikke problemer med å sitte og skravle
på kafé en ettermiddag!
Men det ble ikke noe av generalsekretærdrømmene?
- De er ikke borte, men den konkrete planen har nok
forsvunnet.

Hva fikk deg til å bli prest?
- På videregående så jeg for meg at jeg ville bli fysioterapeut, men skjønte etter hvert at ledd og sånn ikke var noe
for meg! Mye trakk meg til Oslo, jeg har både venner og
familie her. Noe som nok dyttet meg litt ekstra i retning
teologistudiet, er at jeg hadde god kontakt med lærerne
opp igjennom, og en av dem fortalte meg at MF (Menighetsfakultetet) er et veldig trivelig sted. Det var også
interessant for meg å bli lærer, og jeg tenkte på lektor på
MF. Men så ble jeg nysgjerrig på andre året teologi og
syns det var veldig spennende. Jeg hadde lærere og gikk i
en klasse som var oppmuntrende når jeg tvilte på om det
var dette jeg skulle gjøre.

Var det noe spesielt ved teologistudiet som
engasjerte deg litt ekstra?
- Sjelesorg har jeg hele tiden syns har vært spennende. Og
jeg syns også fag som omhandlet Det nye testamentet var
veldig spennende.
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I bagasjen har Silje både ski og volleyball. Nå er kaffekannen på Ris menighetskontor del av hverdagen hennes.

Men det var litt frem og tilbake?
Studiet er veldig langt, og jeg følte at spesielt språkfag
ikke var noe for meg. Det fulgte meg hele tiden. Hadde
veldig lyst til å bli sykehusprest, det var nok motivasjon jobbmessig. Jeg tror jeg trengte å falle litt til ro med
kunnskapen jeg kunne finne. Jo mer jeg lærte, jo flere
spørsmål fikk jeg, og ville så gjerne vite mer.

Du sa at du gjennom studietiden hadde veldig
lyst til å bli sykehusprest, hva er så dine tanker
om at du nå skal jobbe med barn og unge her i
Ris menighet?
Jeg synes det er helt topp! Det er få som er så nysgjerrige
og snakker så mye om livet som ungdommer. Barn er jo
noen underlige, søte, små skapninger jeg ikke kan unngå

å bli glad i og bli minnet om de enkle svarene i livet.
Jeg vil bli sykehusprest på sikt fordi jeg elsker den gode
samtalen, og synes det er spennende å møte alle type
mennesker. Men her og nå gleder jeg meg først og fremst
til å bli kjent med barn og unge i Ris. Jeg tror det blir en
veldig spennende start på prestelivet som jeg gleder meg
til å ta fatt på!

Hvorfor Ris?
- Jeg hadde hørt at det var en stor menighet. Det er viktig
for meg at det er flere prester som jobber her. Jeg kjenner en som har ledet og en som leder et av barnekorene
i menigheten, og har hørt litt fra dem. Og så er det jo at
Holmenkollen, Nordmarka og skiløyper fristet veldig, det
er en bonus.

Hva regner med vil bli ditt viktigste bidrag i Ris?
- Kanskje i hovedsak nytt blikk fordi jeg kommer utenfra.
Jeg kan jo også komme med leirinspirasjon. Og jeg har
også hatt undervisningsopplegg via MF på Lia gård, så
jeg kjenner stedet.

På spørsmål om noe spesielt hun engasjerer seg
for, er det hvordan vi forholder oss til kirkens
budskap engasjerer henne mest.
- Jeg ønsker ikke å sette ting i bås. Det kan være vanskelig å forklare helt spesifikt, men jeg ønsker en tydeligere
kjerne i kirken, mindre sidespor. Selv om vi ikke nødvendigvis kan forstå nåden, så kan vi forstå at det er noe fint
og at det kommer oss til gode.
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Ny stavkirke vigslet på Lia Gård

Bildet helt til venstre: Fra innvielsen av stavkirken. I
midten: Biskop i Hamar, Solveig Fiske. Ved siden av
henne: Ingeborg og Sigmund Bø, omgitt av representanter fra andre kirkesamfunn som også deltok på innvielsen.
Denne siden til venstre: Inne i stavkirken.
Bildet over: Stavkirken fra utsiden.
Bildet under: Neste generasjon på Lia: Mareike og Ingar
Bø.

Bygge en stavkirke i full størrelse på egen tomtegrunn! Hvem finner på noe slikt?
Selvsagt - må vi i Ris menighet si – på Lia Gård ved Koppang i Østerdalen. Der bor
ekteparet Ingeborg og Sigmund Bø. De har nå i snart 40 år bygget ut gården som
kristent «retreat-senter» med flere uventede (f.eks lite gresk-ortodoks kapell i hvit
mur mellom tuene langt inne i blåbærskogen) og flotte arkitektonisk særpregede
bygg. I St.Hans-helgen var det altså en stavkirke som skulle innvies! Beliggenheten
for både Lia gård og stavkirken er fantastisk - nær toppen av en åsrygg med utsyn
over Rendalen , Storsjøen og Sølenfjellene.
av Andreas Seierstad

Sigmund forteller: Jeg har lenge tenkt at gjestene på Lia
Gård trenger minst fire turmål når de er på retreat hos
oss. Steder de kan vandre til og stoppe og meditere og
be en stille bønn. Så kom snekkeren Odd Egil hit og sa
at han alltid hadde hatt en drøm om å bygge en stavkirke
på ordentlig… Det var «to sjeler - en tanke», og vi satte
i gang. I totalt 8 år ble det bygget og flere gode hjelpere
kom til og dugnader ble gjennomført. Utsiktstomt ved
den gamle pilgrimsleden østfra mot Nidaros ble ryddet,
tømmer fra egen skog ble felt og var hovedmateriale i
stavkirken. Gamle byggeteknikker ble benyttet. I dag ser
vi resultatet – en stavkirke der det er 16 m høyt under
taket innvendig og som rommer 150 personer. Til sammenligning – Holmenkollen kapell tar ca 240 personer.

i Hamar, Solveig Fiske. Begivenheten ble grundig feiret
og det var stelt i stand et stort gjestebud på Lia. Her var
en rekke kirkesamfunn invitert – katolikker med munker
og nonner, ortodokse i sine kapper og kalotter, pinsevenner, metodister, frelsesarme-ledere i uniform mfl. I tillegg
stilte en orkestergruppe under ledelse av Wolfgang Plagge
gjennom jubileumshelgen og satte en spiss på arrangementet med vakker og flott musikk.

Storslagen innvielse av stavkirken
I St.Hans-helgen ble Johanneskirken vigslet av biskopen

Siden 1981 har Ris menighet hatt en relasjon til Lia Gård.
Det har årlig – uavbrutt i 35 år vært arrangert konfirmant-
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På Lia er alle velkomne uansett hva en tror på – her er
fokus på felles verdier som alle kirkesamfunn kan støtte
opp om som Gud i den praktfulle naturen, i stillheten, i
tidebønner, i fellesskapet, underveis på vandring, i musikken, på idrettsplassen osv.

leirer for Ris menighet og noen tusen ungdommer fra vår
menighet har vært på Lia i denne perioden. De første Liakonfirmantkullene er nå 50 åringer …
Ris menighet trakk et vinnerlodd da tidligere prest i RisNils Jacob Tønnesen og kona Evy knyttet kontakten med
Lia. Evy vokste opp sammen med Ingeborg i Asker og de
var venninner. Da Ingeborg arvet den gamle slektsgården
oppe i tjukke skauen i Østerdalen med 4 km til nærmeste
nabo, måtte de ha besøk…
Ris konfirmantene i 35 år på Lia
Det er svært mange ungdommer fra Ris som har fått
vesentlige inntrykk for livet på Lia. Her har de møtt en
kristendom som har berørt mange dypt og flere har opp
igjennom årene søkt tilbake. I dag har Lia Gård ca
10 000 gjestedøgn i året og har i det stille vokst seg opp

til å bli et viktig kraftsentrum som mange søker til for å
finne Gud, seg selv, tro og håp !
Stavkirkebyggingen er en av flere store og utradisjonelle
byggeprosjekter på Lia opp i gjennom årene. De ekstremt
lekne og nevenyttige Sigmund og Ingeborg er nå egentlig
i pensjonistalder i følge kalenderen, men det gror heldigvis godt bak dem. Sønnen Ingar m tysk kone Mareike er
neste generasjon Lia-drivere og generasjonsskiftet pågår i
en myk overgang. På søndagens gudstjeneste i vigslingshelgen holdt Ingar en virkelig flott preken, og det pekte
fremover med en ny generasjon inspiratorer som tar opp
den store arven det er å videreføre og utvikle den helt
unike Lia Gård.
Lia Gård har et allsidig programtilbud som er åpent for
alle og som anbefales – les mer på www.liagard.no
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Diakoni i nærmiljøet vårt:

Venn på besøk

- dele ut smakebiter av Guds kjærlighet

Aud Marit Veum er leder i Vestre Aker Besøkstjeneste. Hun understreker at folk må gjerne ta
kontakt, enten om de kjenner noen som er ensomme eller trenger besøk eller om de ønsker
det selv.
-På samme måte ønsker vi at de som har litt tid
til overs og ønsker seg noe mer sosialt selskap
også tar kontakt for å bli besøksvenn, sier hun.

Flere aktiviteter er satt i gang i løpet av den siste tiden med diakoni som utgangspunkt. En grønn gruppe arbeider med holdninger rundt vern om skaperverket.
Samtidig har samarbeid mellom Røa, Voksen og Ris sammen med bydelen har gjort
det mulig å videreutvikle arbeidet som Vestre Aker Frivillighetssentral gjør i forhold
til besøk til ensomme. Støtte til Risaksjonen er også med på å videreutvikle dette
arbeidet.

Klimaendringene blir tydeligere for hvert år som
går. Mennesker, dyr og planter strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Forskere slår fast at det
skyldes menneskenes levemåte og minner oss om at
det er nødvendig å skifte kurs. Som kirke er vi kalt
til å være gode forvaltere av skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret
for oss i dag?
Tekst: Mariken Homleid
Foto: Jan Erik Haugen

Handlingsplanen skal inneholde minst 2 tiltak innenfor
hvert av områdene “Forankring i menigheten”, “Gudstjenesteliv”, “Diakoni, undervisning og misjon”, “Informasjon og samarbeid”, “Innkjøp, forbruk og avfall”
og “Energi, transport og reise”, tilsammen 25 tiltak. Vi
tenker oss at dette er første utkast, og at vi i fellesskap
kan komme fram til en ”Handlingsplan for vår grønne
menighet” som kan vedtas i menighetsrådet i løpet av
høsten 2017. Vi tar gjerne i mot innspill og inviterer alle
til å være med på grønn dugnad. Å være grønn menighet
er en prosess. Vi ønsker å informere og inspirere hveranFoto: Bjørn
Tønnesen
dre, å møte og å vekke
engasjement.
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Hva er besøkstjenesten i Vestre Aker
Frivillighetssentral?

Besøkstjenesten har nært og viktig samarbeid med menighetene Røa, Ris og Voksen. Det er med midler fra menighetene og bydelen vi har mulighet til å lønne en person
i 20 % stilling. Dette spleiselaget er vi svært takknemlig
for. I tillegg er vi avhengig av den gode dialogen vi har
med menighetene for å få vite om hvem der ute som
eventuelt trenger besøk og hvem som har ledig kapasitet
til å gå på besøk.

“Grønn menighet” er et redskap for lokalmenighetene
til å forholde seg til disse utfordringene. I brosjyren Vår
grønne menighet, som denne innledningen er hentet fra
og som finnes på kirken.no, finnes forslag til tilltak som
kan innlemmes i alt fra gudstjenestene, bønnetjeneste,
trosopplæringen, hvordan vi varmer opp kirken, hva som
serveres på familiemiddagene eller sykkelparkering.
Mer enn 360 menigheter over hele landet er nå en del av
ordningen. I Ris ble det i vår dannet en grønn gruppe med
utspring i dianoniutvalget. Vi har gjennomgått brosjyren
- ”Vår grønne menighet” - for å finne ut hva det innebærer å være grønn menighet, og lagd et første utkast til
handlingsplan med tiltak vi ønsker å sette på dagsorden
i Ris menighet. Mange av tiltakene er ting vi allerede
gjør, mens andre vil kreve en innsats eller en justering av
kursen. Vi er ganske grønne, og kan bli grønnere.

Av Ida K. Dørsjø Kristiansen, Andreas Seierstad

Vi startet opp for ca 2,5 år siden. Det startet som en del av
min jobb som Diakonimedarbeider i Røa menighet hvor
jeg skulle kartlegge behov og ressurser i og rundt Røa.
Et av de behovene som utpekte seg var å gjøre noe for
eldre og ensomme i vår bydel. Ensomhet er et tabubelagt
problem som det er vanskelig å vedkjenne seg. Det er
derfor ikke så vanlig at de ensomme selv henvender seg
til oss, men vi får høre om dem via f.eks. menighetene og
hjemmetjenesten i bydelen. En del kjenner til Vestre Aker
frivillighetssentral og henvender seg der. Det er også en
del andre aktiviteter som man kan være med på. f.eks.
forglemmegei-gruppa for de med litt demens, søndagsmiddag, sentralens én-til-én-tjenester, m.m.

Ris - vår grønne menighet

Besøkstjenesten har pr. i dag 20 aktive besøksvenner i
alle aldere, men vi ønsker oss flere.
Et av tiltakene under “Gudstjenesteliv” er: “Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner,
liturgi, sang- og salmevalg”. Dette er kanskje et av de
viktigste tiltakene, riktignok ikke noe nytt tiltak, men et
som fortjener å fremheves. På pilegrimsmessene synger
vi gjerne:
Keltisk velsignelse (en gammel irsk bønn oversatt av
Hans-Olav Mørk):
Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg til vi møtes igjen.
Bilde: Tore Bø

Kontaktinformasjon til
Besøkstjenesten
på side 22!

Er det stort behov for en slik besøkstjeneste?
Ja, det er det. Det ser vi både av egen erfaring fra møter
med eldre og fra bydelens folkehelseprofil som sier at
rundt 18% av oss er ensomme. Det er viktig her å understreke at vi er ensomme i alle aldersgrupper, og besøkstjenesten er en mulighet for både unge og gamle å komme
i kontakt med andre. Det å være eller føle seg alene er
smertefullt og tungt. Ensomhet er savn etter kontakt med
andre. Bent Høye helseminister sier at ensomhet er Norges «usynlige» folkehelseproblem. Som besøkstjeneste
kan vi være med å berike livet til de vi møter, både besøksvenner og besøksverter. Det er en vinn-vinn-situasjon
for begge parter.

Hvordan får man en på besøk?
Vi er veldig lette å komme i kontakt med. Enten ringer du
meg direkte, eller tar kontakt med menigheten din eller
Frivillighetssentralen. Når du har tatt kontakt, kommer

Aud Marit Veum sammen med daglig leder i Vestre Aker
Frivillighetssentral Espen Watne Andersen

jeg hjem til deg på et besøk og tar en prat om hvilke ønsker og behov du har. Når vi blir litt kjent med deg, er det
lettere å finne en besøksvenn som vil passe deg og dine
ønsker. Når vi har funnet en vi tror vil passe, kommer jeg
og den frivillige på besøk sammen slik at dere får bli litt
kjent med hverandre. Stort sett ser vi at vi treffer blink,
og da avtaler du og besøksvennen når dere treffes igjen
neste gang.

Hvordan er rekrutteringen av frivillige ?
Det går greit. Vi får de fleste inn via portalen Frivillig,no.
Jeg får dem via mail og tar kontakt med de for å avtale
et intervju. På samme måte som det er viktig at vi finner
ut av hva besøksvertene ønsker, er det viktig å finne ut
hvilke ønsker de frivillige har. Vi mennesker er forskjellige og min jobb er å finne de som passer sammen og da
må vi bli litt kjent. Gjennom portalen får vi flest unge
frivillige, men vi ønsker oss flere frivillige i alle aldere så
jeg vil gjerne få benytte anledningen til å oppfordre alle
som kan tenke seg å høre mer om det å være besøksvenn
om å kontakte meg.

Hva er forskjellen på Vestre Aker Besøkstjeneste og andre som for eksempel Røde Kors?
Først er det viktig å si at vi samarbeider mye med Røde
Kors. De fleste besøkstjenester er samlet i et faglig
nettverk som er organisert av Røde Kors. Her deler vi
erfaringer og har felles samlinger for oss og frivillige. Det
vi dog ser er at mange ønsker en litt enklere og kortere
vei til å bli frivillig enn det de større tjenestene har. Hos
oss er det meg og sentralens daglige leder som er hele
organisasjonen – da blir det kort vei til det meste.
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Hvem tar over etter Ole Christian Kvarme?

Svar på Ris quiz

Ny biskop skal velges i Oslo. 14. september får vi vite hvem som overtar etter
Kvarme.
1. Silje Karlsen
2. 85 år – innviet 12. juni 1932

Av Gunnar Westermoen

Dette er de nominerte til å bli ny biskop i Oslo:
Anne-May Grasaas (61), domprost i Oslo bispedømme.
Kåre Rune Hauge (58), sokneprest i Høybråten, Fossum
og Stovner menighet i Østre Aker prosti i Oslo.
Marit Halvorsen Hougsnæs (57), direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA).
Sturla Johan Stålsett (53), professor ved Det teologiske
menighetsfakultetet.
Kari Veiteberg (56), bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken.

tene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det
praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i
nord.

Du kan se presentasjon av kandidatene på nettsiden til
Oslo bispedømme. (kirken.no/oslo)

Landets biskoper og Oslo bispedømmeråd skal også
uttale seg om hvem de anser som mest skikket til å bli
utnevnt.

I sommer har en rekke instanser avgitt sine stemmer på
hvem av de fem de vil ha som oslobiskop. I den rådgivende avstemningsrunden er disse stemmeberettiget:
a) menighetsrådene i vedkommende bispedømme,
b) prester i offentlig kirkelig stilling i vedkommende
bispedømme,
c) vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig
kirkelig stilling i vedkommende bispedømme,
d) prostene i de øvrige bispedømmer,
e) professorer i teologiske fag ved de teologiske fakulte-

Ris menighetsråd samlet seg på møtet i juni om disse tre i
prioritert rekkefølge:
- Kåre Rune Hauge
- Anne-May Grasaas
- Kari Veiteberg

Ny biskop i Oslo tilsettes på møtet i Kirkerådet 13.-14.
september.
Siden april 2005 har biskop Ole Christian Mælen Kvarme
(68) vært biskop i Oslo bispedømme. Før han kom til
Oslo, var han biskop i Borg bispedømme fra 1998 til
2005.
Det blir avskjedsgudstjeneste med Ole Christian Kvarme
i Oslo domkirke 3. september.

3. Ina Økseter
4. Et kors. Han led martyrdøden i Hellas,
liggende på et X-kors.
5. Martin Luther ble født 10. november
1483 i Eisleben.

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

Adresse

•

Slemdalsveien 70, oppg B – 2. etg
0370 OSLO

•
•
•

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

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

Prøv oss!

6. Et sakrament er et kristent rituale som
symboliserer guddommelig nåde
7. Martin Luther
8. 60 stolper er satt opp i bydelen som
gir kunnskaper om bydelen. Gjelder å
finne dem. Kart fåes i Anton Sport på
Røa eller i bydelsadministrasjonen.
9. Nordens største kikkert, først satt opp
på Abelhaugen. Flyttet til Holmenkollen i 1911. (nedenfor Holmenkollen
restaurant ).
10. Vinderenborgen
11. Veien fikk navn etter Anne Marie Winderen. Hun drev Vinderen gård etter
sin manns død i 1916.
12. Gaustad sykehus ble grunnlagt av Herman Wedel Major ( 1814-1854 ).
13. 435 o.h.
14. Lite vann nord for Tryvannsstua, av
norrønt bjórr, bever.
15. 1916

EM annonse 58x82mm.qxp_Layout 1 25.08.15 12.23 Side 1

Nominert til å bli ny
biskop i Oslo: AnneMay Grasaas, Kåre
Rune Hauge, Marit
Halvorsen Hougsnæs,
Sturla Johan Stålsett
og Kari Veiteberg
10

Trenger du noen
å snakke med?

Personlig veiledning og psykoterapi
Beliggende på Vinderen
Telefon: 48 60 50 54
E-post: devanilaya@gmail.com

Mariken Moxness
Psykoterapeut

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

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

Østre Aker vei 103
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no
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V inderen
Rens &
S kjorte

service

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

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

BOKMARKED

22 49 19 19

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

www.renseri.no

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

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Sandstuveien 70 B
0680 Oslo
Petter Kleve tlf. 22142000

www.stormelektro.no

Tlf 22 14 18 00
Sørkedalsveien 305

www.slemdal-tann.no
Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

SLEMDAL RØR AS
Din rørlegger

GRATIS RØRSJEKK

TILBUD

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

Slemdal Rør er din nye rørlegger med døgnvakt 24t.
Bedriften har bred erfaring innen bad og varmepumper.
Vi utfører alle typer serviceoppdrag.

Denne høsten blir det et nytt kulturskoletilbud i området. Norges KFUKKFUM starter ny kulturskole i Oslo, og Ris menighet er en av samarbeidspartnerne.
- Vi gleder oss til å kunne tilby musikkundervisning i kirkens lokaler, sier Terje Baugerød, kantor i Ris kirke.
Den kommunale kulturskolen har lange køer, og klarer ikke tilby plasser til alle som ønsker det. Dette er noe av
motivasjonen til Norges KFUK-KFUM som nå starter undervisningstilbud flere steder i byen.
- Vi ønsker å tilby musikkundervisning på et solid nivå, med profesjonelle lærere og instruktører. Vi er glade for
samarbeidet med Ris menighet, og ser fram til å fylle deres lokaler med mange musikkelever og mye liv, sier prosjektleder Hans Olav Baden i Norges KFUK-KFUM.
Band
I første omgang vil KFUK-KFUM Kulturskole tilby musikkundervisning på bandinstrumenter som piano, gitar,
bass, trommer og sang. Men på sikt er det ønskelig å utvide med flere instrumenter og flere kunstformer som dans,
teater og annet. En av fordelene med den nye kulturskolen er at elevene samtidig som de får én-til-én-undervisning
vil kunne være del av et større miljø i barne- og ungdomsarbeidet i Ris kirke.
- Da jeg lærte å spille piano som barn, hadde jeg bare en elevaften før jul hvor jeg fikk spille for andre og møte flere
elever, forteller prosjektleder Baden. Gjennom gruppene som er i kirka, har vi miljøer og anledninger til å spille
sammen med andre, og å være en del av et positivt miljø. Kanskje det kan bli noen nye band i strøket med utgangspunkt i kulturskolen?, sier han håpefullt.
Oppstart og festival
KFUK-KFUM Kulturskole starter undervisningen 4. september og vil være for alle mellom 10 og 19 år. Undervisningen følger skoleåret, og det planlegges også en egen kulturskolefestival i løpet av høsten hvor elevene i hele
Oslo skal få være stjernene på scenen.
For mer informasjon og påmelding, se www.kulturforalle.no. Du kan også følge KFUK-KFUM Kulturskole på
Facebook. Alle spørsmål om kulturskolen sendes til kulturskole@kfuk-kfum.no.

Mer info om KFUK-KFUM kulturskole
Webside: www.kulturforalle.no
Facebook: Søk på «KFUK-KFUM Kulturskole»
Kontakt: kulturskole@kfuk-kfum.no

Ta kontakt for tilbud eller en hyggelig samtale. Tlf 916 00 100
Nikolai Christensen
Daglig leder

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

- for barn i september og oktober?

Årets konfirmanter er
invitert til lederkurs
Hvert år er flere av konfirmantene med videre
etter sin konfirmasjon. Mange kommer innom på
torsdagene på RISK, ungdomsklubben, men mange velger også å melde seg på lederkurs. Dette er
et kurs som går over et halvt år og som deler av
kurset gjøres i samarbeid med nabomenighetene
Skøyem, Voksen, Ullern og Røa.

Nye og gamle arrangementer skal i gang i høst. Vi har
allerede hatt skolestartsamling i Holmenkollen kapell for
6-åringer, som i skrivende stund ikke er gjennomført, men
som i lesende stund er gjennomført.
Torsdag 28. sept. smeller vi til med et splitter nytt arrangement. Dette har fått navnet Kyrie! – Jesus møter mennesker. Det gamle greske ordet Kyrie synges hver søndag
i kirken, og er hentet fra Bibelen, fra fortellinger om mennesker som møtte Jesus og ble vist barmhjertighet. Jesus
ønsker å reise opp mennesker og gi dem verdi, slik at alle
kan kjenne at de er uendelig verdifulle for Gud. Kyrie!
er et tiltak for 7-åringer, og vil finne sted i Ris kirke. Alle
2.-klassinger vil få invitasjon i postkassene sine.
Lørdag 21. okt. er det 4-årssamling i Ris kirke. Der skal
vi lære om dåpen. Dagen etterpå er det gudstjeneste i Ris
kirke, med utdeling av 4-årsbok.
I fjor høst startet vi sammen med Ris KFUK-KFUMspeiderne et helt nytt arrangement for 4.-klassinger som
het Dragekjemperne. På Dragekjemperne var vi ute hele
dagen og lærte om St. Georg som kjempet mot dragen.
Dette var moro, og skal selvsagt gjennomføres i år også.
Men i år skal vi være i skogen rundt Holmenkollen
kapell. Vi skal lage oss sverd, pil og bue, grille pølser på
bål, lage suppe osv. Og vi skal leke kjempemasse. Dragekjemperne er et solid og gjennomarbeidet opplegg. Det
arrangeres lørdag 28. okt., med påfølgende gudstjeneste i
Holmenkollen kapell søndag 29. oktober.
Søndag 29. okt. er det speidergudstjeneste for 3-åringer i Holmenkollen kapell. Speidergudstjenesten er en
småbarnsvennlig gudstjeneste, og alle barn er velkomne.
3-åringene vil få speiderskjerf og får prøve seg som marihønespeidere denne dagen. Etter gudstjenesten vil vi lage
grønnsakssuppe utenfor kapellet, og ha opplegg med lek
og moro.
Følg med i postkassene!
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Lederkurs er for deg som er konfirmert og som
kunne tenke deg å lære noe om det å være leder.
Enten fordi du ønsker å ha med deg det videre
livet eller for å få litt erfaring og ikke minst gode
opplevelser med det å være leder for andre. Etter
og under lederkurset kan man prøve seg som ungdomsleder på f.eks. Lys våken, tårnagenter, være
med som leder for neste års konfirmanter, og ikke
minst som for mange er viktig, og kunne få bli
med tilbake til Lia gård eller på SPEKTER.
På ledertrening lærer du mer om å være leder, blir
bedre kjent med kristen tro, og får erfaring fra å
være med å planlegge arrangement. Du får delta
på ulike aktiviteter som leder og du kan få være
med på konfirmantleir som leder etter fullført
kurs. På ledertrening vil du også lære å formidle
kunnskap du allerede har, du vil lære noe nytt,
og vi skal snakke om verdier og holdninger. På
ledertrening ønsker vi også å skape en læring med
god balanse mellom teori og praksis.
Ledertrening består av lokale samlinger i Ris og
fellessamlinger hvor vi møter andre på ledertrening fra Røa, Skøyen, Ullern og Voksen menigheter.
Når: Samlingene er fra kl 18.00-20.30.
21.september, 26. september, 19. oktober, 31.
oktober, 16. november, TUR: 18-19. november i
Voksen kirke, 9. januar, 28. januar, 6. februar
Praksis avtales så det passer. Vi fra Ris er heldige
da alt foregår hos oss.

Leirsommer 2017
I sommer har vi reist på tre konfirmantleirer. To av dem i tradisjon tro på Lia
gård, og en på SPEKTER.

Vi har tidligere år reist med konfirmanter til KFUKKFUM sin tenåringsleir TT. Den ble for et par år siden
flyttet til Kalvøya i Bærum og endret navn til SPEKTER.
Leiren har fått et mer festivalpreg og har målgruppe helt
opp til 30 år.
Vi startet sommeren med SPEKTER. 33 konfirmanter
møttes på Belset skole i Bærum. Her bodde vi sammen
med andre deltakere fra Oslo og Akershus. Dagene
tilbrakte vi på Kalvøya. Her hadde vi morgen- og kveldsshow hver dag, og i tillegg ble dagene fylt med flere ulike
drop-in aktiviteter, globalløp, cafeer, idrett med mer.
Konfirmantene hadde både egne konfirmantundervisninger og deltok på flere seminarer i tillegg til at vi ble
kjent med festivalkirken. Det ble lange dager med både
sol og vind, mye logistikk, men heldigvis en kveldstur på
matbutikken og tid til bordtennis før vi skulle legge oss
og forberede oss til en ny dag på Kalvøya.
Allerede dagen etter SPEKTER dro første gruppe med
konfirmanter til Lia gård. Bussen på Ris ble fylt med 46
konfirmanter og 17 ungdomsledere. Dagene ble fylt med
aktiviteter og undervisninger der ungdomslederne var aktivt med på både planlegging og gjennomføring. Det hjalp
stort at vi var så heldige å få nydelig vær hele uken.
Etter litt sommerferie for hver og en ble det klart for årets
siste konfirmantleir, også til Lia gård. 43 konfirmanter og
12 ungdomsledere dro av gårde. På denne leiren var vi så
heldige at vi fikk med vår nye prest Silje så hun kunne bli
kjent med oss og med Lia gård.

Påmelding:
Se www.kirken.no/ris for å finne linken!
Husk at du må møte på alle samlingene, men med
god kommunikasjon skal vi få deg gjennom kurset
uansett!
Kurset koster kr 500, og betales etter påmelding
er registrert.
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Andakt fra Stig Utnem:

Karin Bergh Jørgensen:

«Så mye himmel over Oslo»

Menneske - kirken - naturen
”Jorden er full av himmel. Gud brenner i hver busk.” x 2

Risbladet liker å skrive om ildsjeler i vårt
nærmiljø. Det er folk som kjennetegnes
av at de brenner for en god sak over
lang tid. En av dem er Karin Bergh
Jørgensen fra Borgen.
Hennes hjertesak er Oslo
Slik blir du autorisert
Oslo-guide:
by og turisme. I snart 60 år
Guideutdanningen starter i
har hun vært Oslo-guide og
september og er 2-3 kvelder
i uken og i noen helger.
sittet i styre og stell i Oslo
Utdanningen foregår på
Guideforening mer eller
museer, severdigheter i
byen, med foredrag av topp
mindre sammenhengende.
foredragsholdere om en rekke
Nå er hun leder av den
temaer innen samfunn, kunst,
kultur, historie mm. I mai
viktige utdanningskomiteen.

Hva er dette? Jo, et vitnesbyrd fra den keltiske kristne
tradisjon, der vest i havet hvor kirken i Norge for mer enn
1000 år siden hentet mye inspirasjon. I dag er Den norske
kirke i ferd med å gjenoppdage en mer djerv og utfordrende skapelsesteologi.
Det er der i vår hellige skrift: I naturen finnes det nøkler
til Skaperen selv. Paulus skrev: ”Guds usynlige vesen,
både hans evige kraft og hans gudddommelighet, har
mennesket fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne
av hans gjerninger.” Og da folk klagde på at Jesu disipler
sang lovsanger da han red inn i Jerusalem, sa Jesus: ”Vel,
dersom de tier, skal steinene synge.” Steinene? Ja.
I mitt arbeid som prest her i Ris måtte jeg ofte reflektere
over hvor mange sørgende som i forbindelse med begravelse sa til presten: ”Far var ikke den som tråkket kirkedøren ned, men han hadde sin gudstjeneste når han var på
tur i Marka. Marka var hans katedral.”
Kjære venner, jeg håper at dette ikke er en spiritualitet
eller åndelighet som dør ut med den eldste generasjon.
Men jeg håper at også yngre generasjoner bruker Marka
på den måten; søker langsomheten og stillheten, ikke
bare slalombakkene og sportsstuene. At de gir undringen
og ettertanken rom, og aner at man er på hellig grunn.
At ”Gud brenner i hver busk.” At de ber sitt Fadervår
der inne mellom granene og kommer fornyet tilbake til
hverdagen.
Nå blir det galt å lage en motsetning mellom kirkegang
og Markatur. Det går en sti ut ifra kapellet og inn i Marka
for videre å grunne på Guds hemmeligheter, øve oss i å
se det underfulle i det ordinære, for å vandre langs kjente
stier og oppdage ukjente ting, å høre Jesu stemme selv
om dialekten er fremmed. Og det går en sti fra Marka
og inn i Holmenkollen kapell for å fortsette undringen
gennom kirkens ord og ritualer, og ikke minst være med i
lovsangen, som jo er vårt fremste takkeoffer til Skaperen.
Og gjør ikke vi det, vel, da er det naturen selv som synger
den lovsangen. Vår store salmedikter Petter Dass visste
dette.
Om seg folk anstille vil så slemme/Guds navn at tie still
og glemme/så skal dog stene og tørre bene ei være sene
Guds navn det rene at fremme.
Ja før Gud sin ære skal forlise/før skal hav og grummen
hval ham prise/samt og tanteien som løper leien/stenbit
og seien og torsk og skreien og nise.
I generasjoner har det i kristne hjem vært vanlig at det
hang en hustavle på kjøkkenveggen. Den skulle fra dag til
dag minne folket i huset om det viktigste: Gud er.
I alle hjem som på en eller annen måte er eiere eller brukere eller forvaltere av Marka, kunne det henge en liten
hustavle. Det kunne det stå fire små setninger:
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avholdes offentlig eksamen.

av Andreas Seierstad

Hvordan begynte dette engasjementet for deg?
Sans helligheten. En hellig duft hviler over Marka. Livet
der skal verdsettes, vernes og elskes.
Gled deg over skjønnheten. Skaperverket eier sin egen
rikdom. Markas gaver skal forvaltes med hengivenhet og
takk.
Oppdag helheten. Marka er en vev uten sømmer som
ingen har rett til å rive i stykker.
Lev i forsoningen. Menneske, du som har makt til å ødelegge Markas vev: Lev forsonet med den!
Dette minner oss om at all natur er under press og at
naturvern og miljøvern er en arena for interessekamp og
strid. De kampene må vi også ta. Men det ville være lettere om vi alle delte et Credo først.
Fire små setninger. Dette kunne være et Credo som vi i
vårt mangfold kunne istemme sammen. Så kunne vi gi
det språk og uttrykk og praksis som ligger våre hjerter
nær.
I min tid som prest her i Holmenkollen kapell skrev
jeg en bønn som vi begynte å bruke på kollenmessene i
kapellet. Jeg opplevde at mange var glade for dette og
gjerne la sin egen indre stemme inn i den. Jeg håper den
fremdeles er i bruk. La oss sammen be den nå:
Evige Gud, du som har gitt liv til alt som lever. Vi vet at
skaperverket eier sin egen rikdom. Gi oss å forvalte det til
beste for kommende generasjoner.
Vi ber for Nordmarka som er vårt vakre felles ansvar og
glede. Gi oss å ferdes på dens stier og løyper med ydmykhet og takknemlighet. Amen

Det hele startet da jeg som ung kom hjem fra språkstudier
i utlandet i fransk og engelsk og startet som guide. Jeg
ble kjent med den legendariske turistsjefen i Oslo-Alfhild
Hovdan. Hun var enestående.
Hva synes turistene om Oslo?
Mange turister liker veldig godt å kommen til en
hovedstad med så lav bybebyggelse! I Oslo sentrum
er det det nesten ikke høyhus og den gamle murbyen i
fra øst i Gamlebyen og vest opp til Frogner og spesielt
Torshov fra 1850-tallet med Berlinerarkitekturen er det
f.eks. mange tyskere som liker godt – Berlin og Dresden
ble jo bombet i stykker hos dem i 1944/45. Oslo er en
blå-grønn by og det er viktig å bevare dette og turistene
bemerker at det er «så mye himmel over Oslo».
Fortell om «tre-timers-melkeruta»…
Utenfor sentrum har vi småhusbebyggelse, hus med
bratte tak, valmede tak, noen med mansardtak, alle
tilpasset vårt kuperte landskap og spesielle klima. Hus
i tre, som er vårt mest benyttede byggemateriale- disse
egenartede husene finner turistene meget fascinerende og
spesielle. Etter å ha sett Sentrum, går den mest benyttede
turistrute til Vigelandsparken, og derifra over Smestad til
Holmenkollen, Frognerseteren og Bygdøy. Hele området
som i dag er sterkt fortettet, er et eneste arkitektur- og
trehusmuseum fra 18-,19- og 2000 tallet.
Hvordan er det med turiststrømmen til Oslo og
etterspørsel etter guidene?
Turistene fra utlandet strømmer på, men det går også

mot at mange turister og også nordmenn ønsker spesielle
opplegg. Det er f.eks. folk som bor her i byen som ikke
er kjent i sin egen by i det hele tatt. Dette er flere firmaer
som tar med ansatte og privatpersoner som får en guidet
Oslo-tur i fødselsdagsgave med venner og familie. De
oppdager ting i byen, kanskje der de reiser til og fra
jobb daglig, som de ikke hadde ant om Oslos spennende
historie. Vår jobb er å få dem til løfte blikket opp fra
butikkvinduene og oppleve byrommene og gatebildet.
Er kirkene i Oslo aktuelle turistmål?
Ja, på guide-kursene er Middelalderparken med de nesten
1000 år gamle kirkeruiner i Gamlebyen, Oslo Domkirke,
Gamle Aker kirke fra middelalderen viktige. Vi besøker
også kirker i andre kirkesamfunn. Kirkeruinene i
Middelalderparken er unike og på Folkemuseet på
Bygdøy som mange turister er innom, er stavkirken det
best besøkte stedet.
Til slutt – er det noen saker du brenner for i byutviklingen?
Å ja- det er tre ting – byen må ikke bygges ned av høyhus
og hus med flate tak. Det blå-grønne preget må for all
del bevares og bylivet i sentrum utvikles. Så er jeg
veldig opptatt av at Nasjonalgalleriet også må bevares.
Flytt all kunsten etter 1905 til det nye Nasjonalmuseet
på Vestbanetomten! En annen ting våre politikere bør få
orden på er et skikkelig Kongelig museum i Ridehuset
bak i Slottsparken ved Parkveien. På Slottet finnes en rik
historie fra tiden etter 1814 som må frem i lyset – dette
må politikerne pina-dø få til, kommer det engasjert og
slagferdig fra Karin.
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UTLEIE AV

Konfirmantene i Ris menighet 2017
Konfirmasjonsdagen er konfirmantens dag. Den ene dagen der kun konfirmanten er
i fokus og skal feires. Konfirmantene har forberedt seg til denne dagen nå i rundt 8
måneder. Denne tiden har vært fylt med undervisning, leker, gruppesamtaler, festival, innsamling til kirkens Nødhjelp, gudstjenester og ikke minst konfirmantleir. I år
har vi hatt 168 konfirmanter med oss i Ris, snart er det tid for konfirmasjonene. Det
er åtte konfirmasjonsgudstjenester. Alle gudstjenestene varer ca. en time.

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

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

2. september kl 11
Clara Christina Hansen
Andrea Holm Tveit
Eva K. A. Jørgensen
Aleksander Lilleeng
Sofie Heimbeck Arnesen
Herman C. Holm Udjus
Emma Enger Beckröge
Emil Skare Orgeret
Izabelle C. B. Rødsten
Kristian Østermann
Tone Spetalen
Tora Estelle Hayler
Maya Jones Arnesen
Mathilde H. Jentoft
Sarah Emilie E. Birkelund
Nicolai Selte
Johannes Tunli Moe
Pernille Marie O. Langsrud
Malene Teresia Jebsen
Andrea Pi Solberg Jansen

800,(640,- eksl. MVA)

500,-

Leveranse av utstyr
innenfor Oslo

1000,Montering og
demontering

800,(640,- eksl. MVA)

WWW.LLU.NO

Vi18
leier ut lydanlegg, lyseffekter og formidler diskjockeyer.

1000,(800,- eksl. MVA)

23 22 10 00

Ring
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

2. september kl 13
Adina Marie Christensen
Julie Therese Valla
Ulrikke Austad Samuelsen
Johannes Faa Rørdam
Elisabeth Wetlesen Borge
Charlotte Løvenskiold
Ida Marie Aarsnes Kjorstad
Aksel Bråten
Elvira Marie Åkesson
Carl Christian M. Ruge
Sarah Aarkvisla-Eriksen
Vilde Opedal
Nicolay Skulstad Solbjørg
Mimi Sophia E. Husebye
August Kraby
Ingrid Salthella Kagge
Mille Bøttger Linna
Berthine C. K. De Lange
Anders Kimestad Skridshol
Amalie S. Johannessen
Emily M. C. Fawcett-Ellis
Mille Sofie Nordlie Larsen
Kristine Øygard Mikkelsen
Sabina Ragnvaldsen

3. september kl 11
Andreas Bernhard Wandem
Karsten James Lansing
Ninette Strøno Lysø
Felix Stamnes Bye
Marcus Alstad-Svensen
Ole Agaton E. Helmers
Miriam Idsøe
Emma Cecilie Sørensen
Eva Maria Krage
Fosseidbråten
Carl W. M. Theodorsen
Thea Bull Karlsen
Andreas Curtis Delphin
Celine Nygaard
Peder Anton H. Jenssen
Live Østvold
Hanna Klakegg
Nora Kristiansen
Martin Aleksander
Kjellesvik Dregler
Pia Engemoen Aasland
Wilhelm Wikman Timm
Tobias Norstrand
Karl Anders Eide Haugholt
3. september kl 13
Anne Sofie Dugstad
Fredrik M. Helberg
Hannah I. Lillemoen
Julie Sverdrup
Sofia Willassen
Kaya Helene Hafseld
Jonas Storesund Rondan
Christian August Foss
Henrik Christian J. Reusch
Ludvig Linus W. Rønold
Emil Brunstad Anstensrud
Nora Kristine G. Børsum
Emilia Moldenæs Harrell
Nicolai Leegaard Kjellsby
Alexandra Yan Hval Strand
Marcus Røstad Benjamin
Marte Sørflaten Bolstad
Eirill Haukvik Øya
Jade A. M. Hjelmeland
Charlotte Josefin Solvang
Henrik Ekstrøm Kjerstad

Wilhelm J. Lundstrøm
Martin Søgaard Gloslie
9. september kl 11
Christoffer G. Tryggestad
Christian F. M. Tollerud
Nikolai Risvand
Alexander M. Schuessler
Josephine N. Rasmussen
Anton M. C. Hannevik
Ingrid Aunehaugen Frøvig
Isabella Remman
Mari Myrland
Annika Nordklev
Hanna Hovland Aurlien
Nanna Eckhoff
Bertine Johanne Walstad
Niels Sundby
Alexandra H. D. Sedlmayr
Nicolai Hillestad
Anniken Klebo Espe
Mille Sophia S.
Corneliussen
Petter Alexander D. Fraser
Emil Hille
Karoline Marie Krogsbøl
Aude Embla SkrivarhaugBoudier
9. september kl 13
Katrine Magnussøn
Lea Elise Wessel-Aas
Sarah Hagen Stomperud
Alexander Nicolai Bjørne
Amanda B. M. Rognås
Amanda Josefine Løneberg
Karen Hjort Veierød
Andrea Børjesson Herud
Pernille Fausa Olsen
Gabriella Bjaaland
Aviv Orre Benhamou
Oda Amelia Bjordal Foss
Henry Bakke-Hanssen
Fredrick Bjørn-Hansen
Wolff
Hannah Skare Myklebust
Anniken Qvam Strand
Frida Marianne Xi Sjøvold

Hanne Meng Bangstad
Jan Henrik HaudemannAndersen
Halfdan Thomas Baumann
Cathrine Marie Bakken
Rolv Erik Hellund Ryssdal
Nora Cathrine K. Barkvoll
Wilhelm Eliassen Lysklætt
Josefine Furre Andersen
Solveig Gauslaa
10. september kl 11
Kristian Grigson Eian
Else Emilie Albertine
Alexandra Paus
Elias Yoon Øye
Naomi Lien Hasselberg
Valentina Maxine Ranvik
Liam Kristoffer Strand
Ida Elisabeth Roen
Henrik Wahlstrøm
Christopher O. Valøy
Ingrid - Økland
Rikke Sontum Baumann
Magnus Sparre Hovet
Orla Stray-Pedersen
Jonathan Wang-Norderud
10. september kl 13
Casper Bjerknesli Strande
Karla Iben B. Paulsen
Hanna Karoline H. Korvald
Anniken Brusdal Baklund
Julie Bugge Kofoed
Fredrik Michael Fougner
Hermine Arstal Johansen
Philip Martin Aker
Andrea Lovett Litleré
Sebastian Jonathan Fjell
Sebastian Andresen Selvig
Nicolay Valentin T. Bøhn
Lucas Zedine Eriksen
Ingrid Gedde-Dahl
Mikkel B. Christophersen
Sofie Gjetsund
Martin A. K. Skrolsvik
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av Jon Petter Heesch, fortsettelse fra forrige nummer

I min siste artikkel tok jeg for meg tiden fram til offentliggjøringen av Luthers teser i 1517, og den umiddelbare
reaksjonen etterpå. Som jeg avsluttet med startet kjetterprosessen mot ham i 1518, og samme år var han ønsket
til Roma for å utspørres, men Luthers støttespiller Fredrik
den vise av Sachsen ordnet til slik at han ikke måtte reise
til Roma, men ble avhørt av kardinal Cajetan på Riksdagen i Augsburg. Her nektet han å gå tilbake på noe av det
han hadde sagt, og flyktet derfra. Luther vendte så tilbake
til Wittenberg, og sendte deretter en klage på kardinalen til
Roma. Etter dette eskalerte situasjonen hurtig.
Ved disputasen i Leipzig i 1519 ble det klart at Luthers
95 teser pekte langt utover avlaten, og var en kritikk av
sentrale sider ved den Katolske Kirke, ikke minst pavens
makt. Luther forkastet at pavens stilling er begrunnet i
Bibelen.
Det kritiske året 1520-1521
Dette året er avgrenset i hver sin ende av to avgjørende
hendelser. 15.06 blir banntrusselbullen mot Luther utferdiget i det pavelige kanselli, og like etter, 24. juni, offentliggjort. I mai 1521 lyses han så i akt på riksdagen i Worms.
Bullen (det pavelige skrivet) får han med en frist på 60
dager til offentlig å tilbakekalle sin vranglære. Skjer ikke
det blir han automatisk lyst i bann, vil bli utelukket fra det
kirkelige fellesskap og erklært som kjetter. Han mottar
bullen den tiende oktober, og har følgelig frist til tiende
desember på å tilbakekalle sin lære. Det gjør han virkelig ikke! Dagen fristen løper ut samler han en del av sine
tilhengere til offentlig brenning av bullen. Han føyer like
godt til en del andre pavelige skrifter, først og fremst den
kirkelige lovsamlingen (kirkens kanoniske rett).
For å markere hvilket uvesen den kanoniske retten representerte for ham, og hvilket alvor som lå i Luthers brudd
med denne tradisjonen, så måtte det altså et bokbål til.
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Riksdagen i Worms og oppholdet på Wartburg
Den 6. mars 1521 hadde keiser Karl den V undertegnet
dokumentet som sikret Luther fritt leide til og fra Worms.
Luther ankom den 16. april, og ble innkalt til forhandlingene dagen etter. Han fastholdt alt han hadde skrevet, men
på spørsmål om han ville fastholde det ba han om betenkningstid. Dagen etter holdt han sin forsvarstale med den
berømte avslutningen som i oversettelse lyder slik:
«Hvis jeg ikke blir beseiret ved Skriftens vitnesbyrd eller
ved åpenbare fornuftsargumenter – for jeg tror verken på
paven eller på konsilene alene ettersom det står fast at de
flere ganger har tatt feil eller har motsagt hverandre – så
forblir jeg beseiret ved de skriftsteder jeg har anført, og
min samvittighet forblir fanget i Guds Ord. Jeg verken kan
eller vil tilbakekalle noe, for det er verken sikkert eller
frelsebringende å gjøre noe mot ens samvittighet. Gud
hjelpe meg, Amen.”
I dagene etter ble det gjort flere forsøk på å få Luther til å
ombestemme seg, uten at noen av disse førte frem. Luther
forlot Worms før riksdagen ble avsluttet og ble brakt i
sikkerhet til borgen Wartburg i begynnelsen av mai. Etter
dette ble Luther erklært som kjetter i Wormser-ediktet.
I nesten et år holdt Luther seg på slottet i Wartburg, og
utførte der et av sine viktigste arbeider: oversettelsen av
Bibelen til tysk. Dette er et avgjørende trekk ved reformasjonen og bestemmende også for den vekt vi legger
på Bibelen i vår kirke. Å selv kunne lese i Bibelen var
en vesentlig emansipasjon fra kirkelig makt, og noe som
pavekirken i stor grad ville unngå. For det reformatoriske
prosjekt var det imidlertid helt avgjørende. Luther var
riktignok ikke den første som oversatte bibelske tekster
fra gresk til tysk, men han var den første som oversatte
hele Bibelen fra originalspråkene til tysk. Det som senere
gjerne er blitt kalt Lutherbibelen har hatt stor betydning
blant annet for normeringen av et tysk fellesspråk.

Lutherbibelen

Det var også i denne perioden at Luther i skriftet «Om
den verdslige øvrighet» utvikler toregimentslæren. Denne
trekker opp et skille mellom åndelig og verdslig makt, og
uttrykker at det for det første er en samfunnsorden innsatt
av Gud, og for det andre en stat som tilhørte fyrsten som
har rett til å regjere.
Reformasjonen grunnfestes
Etter bondekrigene dreide reformasjonen mot adelen.
Når så fyrster konverterte til den lutherske lære, fikk den
stadig sterkere fotfeste og betydning. Som et ledd i denne
konsolideringen var det også vesentlig å enes om hva den
lutherske læres konfesjonelle egenart innebar. Videre var
det også av svært stor betydning at kunnskapsnivået til
allmuen ble hevet betraktelig. På bakgrunn av dette utarbeidet Luther sin lille og store katekisme, utgitt i 1529 og
1530.
Confessio Augustana (den Augsburgske bekjennelse) ble
framlagt på riksdagen i Augsburg, og er et av de viktigste
bekjennelsesskriftene i vår kirke.
Mange av artiklene i CA kunne vært nevnt, men jeg
nevner eksempelvis det allmenne prestedømme. Dette
innebar at presteskapet ville ha langt mindre makt enn
tidligere, og at alle troende i praksis sto likt. Ved å slå fast
dette opphevet han i praksis det tradisjonelle skillet mellom presten og lekfolket.
Antallet sakramenter reduseres, og etter en utvikling over
flere år, ender den Lutherske kirke opp med å beholde
bare to av de tradisjonelle syv sakramenter. Begrunnelsen
for dette var at sakramentet skulle være bibelsk begrunnet. Videre skulle en nattverden få motta både brød og
vin, ikke bare brød slik skikken var (og enda er) i den
katolske kirke.

«Nattverden» av Lukas Granach d.e. henger i die Stadtkirche i Wittenberg. Legg særlig merke til at en tjener
rekker fram vinen, et symbol på at alle fra nå av skulle
motta også den.
Luthers siste år
De siste årene Luther levde var han preget av stadig sviktende helse. Det er også fra denne tiden de kanskje mest
kontroversielle skriftene ble forfattet. Disse omhandlet
for eksempel både jødene, påstått trolldom og infame
skrifter mot pavedømmet.
Hans siste reise var til fødebyen Eisleben, og det var
også der han døde den 18.02. 1546. Hans båre ble bragt
til Wittenberg, hvor begravelsen ble forrettet fra die
Schlosskirche.
Luther står i brytningen mellom middelalder og modernitet. I renessansens fremvoksende individualitet, men
forankret i kirkelig tradisjon. Han representer et brudd,
men også kontinuitet.
Reformasjonen drev på mange måter seg selv fram, men
initiert ble den av en Augustinermunk og hans 95 teser.
Derfor er også jubileet satt til nettopp dette året.
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Besøkstjeneste
i samarbeid med
Vestre Aker
Frivillighetssentral
«Vi er frivillige fordi det gir oss
glede. Hvis du kontakter oss, gir
du noen en mulighet til å berike
sitt eget liv, ved å berike ditt»
Aud Marit kan treffes på telefon
46934320
diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro
ko233@kirken.no
eller Vestre Aker
Frivillighetssentral,
Besok@frivillighetssentralen.org
Ta kontakt om
du har spørsmål!

Småbarnstreffene
Vestre Aker helsestasjon og Ris
én
menighet inviterer
onsdag
til småbarnstreff
på enkelte onsdager, i måneden
fra kl 11 til 13. Vi tar
opp aktuelle tema og
svarer på spørsmål om
småbarna våre.
Kaffe og te serveres.
Matpakke tas med.
Ingen påmelding - bare møt opp!
Datoer:
06.09.
18.10.
01.11.
06.12.

Formiddagstreffene

Speideren

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

Ris KFUK-KFUMspeidere driver et
aktivt arbeid for
alle fra 7 til 16 år

OBS!
én onsdag
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,
sang, loddsalg og et kåseri.
Kom og ta del i et hyggelig og
uformelt fellesskap - her er det plass
til enda flere. Spre ryktet om disse
månedlige formiddagstreffene i Ris
menighets peisestue!

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

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

tirsdag
19-21

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

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

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

hver
torsdag
kl. 19

Er du lei av Netflix, skolearbeid og timesvis med meningsløs scrolling på face
eller bare trenger en pause i livet?
Kom innom RISK en torsdag og se hva
du har gått glipp av! Hver uke samles
ungdom 14-20 år i ungdomskjelleren for
å slappe av sammen, og DU er invitert.
Vi ser på film, spiser middag, spiller
spill og har en kiosk med masse digg og
veldig gode priser!
Bli medlem av ”RISK” på face for oppdateringer!

Vi sees!

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

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

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

Datoer:
30.08.
27.09.
25.10.
22.11.
13.12

Tirsdagssamlingene
Tirsdager kl 19 åpnes dørene
til peisestuen i Risbakken 1,
og du får med deg en inspirasjonskveld, med program
som vil variere
fra gang til gang.
hver

tirsdager
18-19.30

RISK

en lørdag
i måneden

- et møtested for
alle!
Og spesielt for
mennesker med
psykisk
utviklingshemming
Lørdag 26.08.
Lørdag 23.09.
Lørdag 28.10.
Lørdag 25.11
Lørdag 16.12.

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

Spørsmål?
Kontaktrisk@gmail.com

mandager
11-12.30

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

Bli medlem i
Holmenkollen
kapells venner!
Foreningens formål
er å bidra til at Holmenkollen kapell
vedlikeholdes utvendig og innvending på
best mulig måte og inngår som en viktig
del av Holmenkollen Nasjonalanlegg.
Venneforeningen arrangerer medlemsmøter flere ganger i året med konserter
og foredrag.
Årlig kontingent er kr 400,- per person,
kr 500,- for par og kr 1000 for bedriftsmedlemmer.
10 000,- for livsvarig medlemskap
Foreningens bankkkonto: 15032379181
Ved innmelding ønskes e-postadresse

FA m i L i e

m i d dA g

& tre barnekor

Annenhver torsdag inviteres
du og dine til familiemiddag i peisestuen, Risbakken 1 (ved kirken).
Enkel og barnevennlig middag til kr
35 (maks kr 130 pr familie)
Ingen påmelding nødvendig! Det
er ikke krav om å delta på kor for å
komme på familiemiddag.

Felles middag
fra kl 17.30 til 18.00
Allergier?
Kontakt oss så ordner vi etter beste evna
så alle kan delta i måltidfellesskapet!

Barnegospel kl. 16.45-17.30
er koret for deg mellom 3 og 5 år.
lisaingdal@hotmail.com

Inbetween kl. 18-19

Søndagsskolen

Velkommen til
søndagsskole
de fleste
i Ris kirke! Det blir
søndager
eget opplegg for
barna i sidekapellet,
under gudstjenesten.
Her vil barna lære Bibelens historier
gjennom fortellinger, aktiviteter og
formgivning. Mot slutten av gudstjenesten kommer barna inn i kirken
igjen.
Det er søndagsskole så å si hver søndag
bortsett fra når det er familiegudstjeneste
eller i skolens feriedager.

er koret for deg som går i 1.-4. klasse
lisaingdal@hotmail.com

Tweensing kl. 18-19.30

er koret for deg som går i 5.-7. klasse
Kontakt for mer info:
mari.fidjeland@gmail.com

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:
31. august
14. september
28. september
annenhver
12. oktober
torsdag
26. oktober
9. november
30. november
14. desember - juleavslutning

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

Informasjon om aktivitetene oppdateres på nett: kirken.no/ris
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Nabolaget i glede og i sorg

for perioden
23.05.-13.08.2017

B RY L LU P O G S E L S K A P PÅ VO K S E N Å S E N
Vakkert beliggende på toppen av Holmenkollen,
med byens beste utsikt og umiddelbar nærhet
til Nordmarka. Tett på byen, naturen og med en
egen atmosfære.

En magisk dag på Oslos tak
Vi sørger for personlige og minnerike markeringer
av bryllup, barnedåp, konfirmasjon, minnestund,
jubileum og andre viktige merkedager i livet.

Les mer på voksenaasen.no eller kontakt oss på +47 22 81 15 00 eller booking@voksenaasen.no

www.wangbegravelse.no

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

ULLEVÅL BLOMSTER

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

Grefsenveien 61, 0487 Oslo
Majorstuen
Sentralbord: 22 22 00 88
www.ubb.no
Jacob Aalls
gt. 42
Bankgiro: 8601.61.65834
Grefsen byrådrift A/S
Stabekk
Org. NO 916 682 441 mva.
Gml. Drammens vei 44 b

Nå kan du begynne
planleggingen av begravelse
på våre nettsider.
Døgntelefon

23 16 83 30

Etab. 1877 i Oslo
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Døpte i soknet
Holmenkollen kapell
Olav Louis Moland Storm
Steffen Listhaug Espeset
Wilmer Johan Kibsgaard Vestengen
Filippa Celine Matheson Dale De
Glasenapp
Piet-Ole Jessen
Trym Johan Gerhardsen Tøgersen
Karoline Bråten
Malia Marie Amundsen
Tobias Lunde Horton
Mathilde Kristine Braa Gjølme
Didrik Blystad Sulejewski
Herman Justnes
Edvard Nordby Furuholt
Wilhelm Johan Gundersen Haaland
Thea Anna Christina Magnuson
Oskar Kvernebo Mackenzie
Caspar Barsett Gedde-Dahl
Charlotte Marie Riisøen Løvaas
Petronelle Margrethe Stangeland Bull
Milian Johnsen Brøgger
Anna Rebecca Holen
Emma Sofia Novik Gurra
Alexander Johnsen Brøgger
Astrid Varreng-Trosterud
Viktor Sladovic Misund
Mats Iversen Heiszter
Johannes Slettvik Thorsen
Maja Hagen
Ludvig Stang Bunæs
Siena Walltin
Cornelia Aadne Meyer
Olav Erik Stiklestad Göbel
Isabella Sandvik Elboth
Katharina Wangensten-Bergh
Herman Munz L’abée-Lund

Ris kirke
Aksel Edvard Hjoberg
Bianca Storm
Thor Aksel Ohlsson-Vatne
Haakon Sivert Medhus-Nielsen
Elsa Louise Ragna Kleman
April Estelle Achram Lippert
Georg Amlie Thomassen
Thorvald Thiis-Evensen Tyssø

Viede i soknet
Anne Christensen Landgraff og
Joakim Levorsen
Ingrid Damgaard og Lars Amund
Arntzen Toftegaard
Toril Falchenberg og Torleif Ernstsen
Mina Øien Eskeland og Bendik
Samseth
Martine Erika Biermann Wahl og
Kristian Kristoffersen
Astrid Sandnes og Ola Saatvedt
Eliane Riis og Leif Nicolai Bjerkli
Sandtorv
Margit Sunniva Dring og Knut Glad
Kristin Vidvei Nygaard og Jørgen
Anker-Rasch
Hilde Olaug Stakvik Eide og Pål
Arne Ytrehus Ibrekk
Ann-Helen Myrstad og Martin Sten
Gjerde
Gordana Sladovic og Kåre Andre
Misund
Gabriela-Cristina Chitonu og Jack
Lie Bull
Åse Marit Eriksen og Raymond
Moskvil
Makenna Sharleen Johansen Kvinge
og Hans Inge Birkenes

Silje Kvamme Schanche og Maren
Agnete Ottersen
Julie Hansson og Marius Skille
Tangen
Sigrid Jørgensen Bakke og Håkon
Antonsen
Marlene Lis og Petter Collier
Heidi Elisabeth Mobakken og Jørgen
Grimnes
Astrid Jacinta Ilona Doxrud og Axel
Chaufleur

Døde i soknet
Helge Utaker
Per Andreas Haugsten
Bernt Balchen
Anne-Cathrine Dreyer
Øivind Viervoll
Olaf Magnus Engelhardtsen
Preben Anaton Holst
Kirsti Margaretha Vainio
Odd Egil Pedersen
Reidunn Brønmo
Eva Skajem
Steinar Mediaas
Gudmund Stenersen Semb
Nina Ring Mohn
Anne-Marie Wiig
Jan Ludvig Valen
Birte Lagoni Kirkeng
Marie Antonette Bye
Else L’orsa
Marit Johanne Grosch
Johan Olov Forsman
Gunnvor Helen Landsem Hesselroth
Bjørg Irene Haugen
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Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

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

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

Kapellan
Silje Karlsen
sk599@kirken.no

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472
cf592@kirken.no

Organist
Holmenkollen:
Petter Amundsen
928 89 790
petter@amundsen.gs
Vaktmester:
Tore Bø
930 79 411
tb753@kirken.no

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

Bestyrer i Rishaven
barnehage:
Ina Økseter
io578@kirken.no

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

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

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

Vikarprest
Katrine Intelhus
Lind-Solstad
kl289@kirken.no

Ris KFUK-KFUM-speidere
på speiderleir i Danmark
Tekst: Ragnhild Erevik Fosse
Foto: Jostein Fosse

I sommer deltok Ris KFUK-KFUMspeidere på Spejdernes Lejr i Danmark sammen med 40 000 andre
speidere fra hele verden.I løpet av
leiren fikk speiderne delta på mange
spennende aktiviteter. Den ene dagen
merket man trær i skogen som skulle
fredes, mens det en annen dag var
legobygging som sto på programmet. Man kunne også besøke verdens
største hoppeslott, gå på konsert eller
bare låne en sykkel og utforske det
store leirområdet. Speiderne fikk
også prøve seg på danske spesialiteter og fikk lage sitt eget godteri. Det
endte i en pose med danske drops
kalt bolsjer. Leiren ble avsluttet
med leirbål med et stort show fra en
kjempescene, før vi etter en uke satte
kurs hjemover. Litt slitne og gjørmete, men fulle av nye opplevelser
og minner.

Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”.
www.kirken.no/ris
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Ris kirke
2. september
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11
og kl. 13.
Jon Petter Heesch,
Ole Aleksander Østhassel

Jubileumsgudstjeneste I
På gudstjenesten den 08.10 vil
prekenen bli holdt ved Sivert Angel,
rektor på Det praktisk-teologiske
seminar, Universitetet i Oslo.
Angel har også sin doktorgrad i
reformasjonshistorie.

15. oktober
Høymesse kl. 11
Jon Petter Heesch

17. september
Dåpsgudstjeneste kl. 11 og kl. 13
Jon Petter Heesch

22. oktober
Familiegudstjeneste
med 4-åringer kl. 11
Jan-Erik Heffermehl

24. september
Dåpsgudstjeneste kl. 11
Gunnar Grøndahl

3. september
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13
Jon Petter Heesch,
Ole Aleksander Østhassel

29. oktober
Lutherjubilé II kl. 11
Jon Petter Heesch

9. september
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13
Katrine Lind-Solstad, Silje Karlsen
Vibeke Kolstø Andersen

5. november
Allehelgensgudstjeneste kl. 11
Jan-Erik Heffermehl,
Kari Winger Oftebro

10. september
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13
Katrine Lind-Solstad, Silje Karlsen
Vibeke Kolstø Andersen

Ris menighet
Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00. Fredag kl. 10.00 - 14.00

Velkommen
til
gudstjeneste!

17. september
Pilegrimsmesse med dåp kl. 11
Jan-Erik Heffermehl
24. september
Høymesse kl. 11
Jon Petter Heesch

Jubileumsgudstjeneste II

1. oktober
Høymesse kl. 11
Jan-Erik Heffermehl

På gudstjenesten den 29.10 er musikk
og tekst i fokus. Vi skal synge de
mest kjente luthersalmene og høre fra
Luthers mest kjente tekster.

8. oktober
Lutherjubilé I kl. 11
Jon Petter Heesch og predikant
Sivert Angel

12. november
Høymesse kl. 11
Jon Petter Heesch
19. november
Pilegrimsmesse kl. 11
Jon Petter Heesch
26. november
Høymesse kl. 11
Silje Karlsen

Holmenkollen kapell

1. oktober
Kollenmesse kl. 11
Dåpsgudstjeneste kl. 13
Silje Karlsen
8. oktober
Dåpsgudstjeneste kl. 11
Silje Karlsen
15. oktober
Kollenmesse kl. 11
Jan-Erik Heffermehl
22. oktober
Dåpsgudstjeneste kl. 11
Silje Karlsen
29. oktober
Familiegudstjeneste
med 9-åringer
og 3-åringer
Silje Karlsen
12. november
Kollenmesse kl. 11
Jan-Erik Heffermehl

3. september
Kollenmesse kl. 11
Katrine Lind-Solstad

19. november
Dåpsgudstjeneste kl. 11
Gunnar Grøndahl

10. september
Kollenmesse kl. 11
Jan-Erik Heffermehl

26. november
Kollenmesse kl. 11
Jan-Erik Heffermehl
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MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTEN

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

ANNONSE

Slemdal Lions &
28. NOVEMBER 2017

Vel overstått sommer og tusen takk til alle som delte St Hans aften
med oss på Holmendammen.
Gratulerer til årets vinner av superlotteri sykkel fra Merida og Stians Sport.
Slemdal Lions har nå også fått VIPPS med nr: 923 48 og tar hjertelig imot gaver.
Som alltid går våre penger uavkortet videre til trengende.
Noen av aktivitetene vi støttet i lions året 16/17 er: Skiskole for vanskeligstilte barn, Terapi hester på
Rikshospitalet/Gaustad, Lions Førerhundskole, Blomsterfond på Diakonhjemmet, Vinderen seniorsenter,
Vinderen frivillighetssentral, Ready & Heming gjennom Mitt Valg arbeid, lokale bevegelighetshemmede, Vestre
Akers aktive arbeid med vanskeligstilte barn, Lions Clubs Internasjonale Ungdomsleir 2017 m.m.
Slemdal Lions og Rotarys julekonsert med sølvguttene i Ris Kirke er i år flyttet til 28. NOVEMBER 2017
billetter til Sølvguttene kan kjøpes hos Ticketmaster fra 1. oktober
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slemdal.lions@gmail.com - konto nr: 9235 17 16365 - www.facebook.com/slemdal.lions

