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En viktig høst
August og september vil bli preget
av valgkampen frem mot kommunevalget i 8-9 september. Samtidig med
kommunevalget avholdes det i egne
lokaler på alle stemmestedene kirkelige valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Ved forrige valg i 2015
ble det avgitt om lag 1700 stemmer i
Ris menighetsrådsvalg.
Menighetsrådvalget er dessverre ikke
veldig spennende. Det dreier seg om
å finne villige kandidater til å sitte
i rådet og ta ansvar i perioden. Se
presentasjon inne i bladet av de gode
kandidatene til nytt Ris menighetsråd. Når det kommer ned til praktisk
drift og hverdag i menighetene rundt
om, så er det i stor utstrekning enighet om det meste og kun unntaksvis
er det flere lister å velge blant. I noen
spørsmål kan teologisk posisjon være
avgjørende og spille en rolle. Dette
gjelder ved bispedømmerådsvalget
der det er to lister i Oslo- valget. En
for Åpen kirkegruppe og for den
kirkelige nedsatte Nominasjonskomiteens liste. Åpen kirkegruppe har
kjempet frem de homofiles rettigheter
i kirken, mens nominasjonskomiteens
liste er balansert sammensatt av flere
kriterier som geografisk fordeling i
Oslo (en fra hvert prosti – se intervju
med Arve Juritzen side 6 fra Vestre
Aker), alder, kjønn og også ulike teologiske ståsted. På nominasjonskomiteens liste vil det derfor stå kandidater der både noen er for og noen i mot
de homofiles rett til f.eks likekjønnet
vigsel i kirken. Du bør derfor lese
omtalen av kandidatene i valglokalet
og evt kumulere om du har meninger
om dette mest ladede kirkepolitiske
spørsmål, hvis du vurderer å stemme
på nominasjonskomiteens liste.

Stort forsidebilde fra en av årets
konfirmantleire.
Foto: Bjørn Tønnesen
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Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no
leder i menighetsrådet

leder
Når det gjelder den politiske valgkampen er kirkepolitikk ikke høyt på
agendaen. En må finlese de politiske
partienes Oslo-programmer for å
overhode finne noe som helst. LiIt
underlig at en så stor aktør med 330
000 medlemmer og som over hele
byen er driver aktivt, knapt er omtalt.
Litt forunderlig – all den stund trange
rammevilkår har gjort at flere kirker
nå blir leid ut til andre aktører rundt
om i byen og mange menigheter må
omstilles kraftig.
I Ris menighet går vi høsten i møte
med stor spenning. Menigheten får
to nye prester – kapellanene Line
Lindholm og Arnfinn Eng. Vi gleder
oss til å få et fullt prestelag på plass
og ønsker dem velkommen hit til Ris.
Samtidig har menigheten ikke lykkes
i å rekruttere ny menighetspedagog
og trosopplærer enda. Det er to nøkkelstillinger vi trenger å få besatt
snarlig. Vår diakon Kari O. Winger
går ut i fødselspermisjon i disse
dager og stillingen vil bli vakant i
permisjonstiden da kirken må spare.
Vår menighetspedagog Vibeke Kolstø Andersen slutter nå etter 8 år som
sjef for konfirmantene i Ris – og hvilken finale – hele 10 gudstjenester må
til for å konfirmere rekordkullet på
209 konfirmanter de to første helgene
i september!
Likevel ber vi om støtte til vårt diakonale arbeid på den innlagte Risblad- giroen i bladet. Arbeidet drives
langt på vei av frivillige og vil ikke
stoppe opp av diakonens permisjon.
Vi takker alle givere til menighetens
viktige arbeid. Vi går en spennende
høst i møte og i andre halvdel av
november får vi bispevisitas fra Oslobiskop Kari Veiteberg!

Konserter i Ris kirke
Denne høsten er det en rekke flotte konserter i Ris kirke – kirken med den fantastiske
akustikken og et av de flotteste og mest
unike orglene i byen. For oppdatert informasjon om billetter og liknende, samt om
konserter som ikke var helt klare da bladet
gikk i trykken, se www.terjeb.no.

Onsdag 28. august kl. 19.00
Et år med Widor del 3 - Orgelsymfoni nr 5 & 6
Petter Amundsen & Kristoffer Myre Eng, orgel

Organist i Holmenkollen, Petter Amundsen, har dette året sammen med Kristoffer Myre Eng, satt seg fore å fremføre
alle Charles Marie Widor sine 10 store orgelsymfonier i forbindelse med komponistens 175-års jubileum.
Orgelet i Ris kirke er stilkopi av de store franske katedralorglene bygd av den legendariske orgelbygger Aristide
Cavaille-Coll, og passer perfekt til denne musikken.

Søndag 29. september kl. 14.00 (Merk tidspunkt)
SKRUK Per Oddvar “Prots” Hildre - dirigent
Nå er det en del år siden koret SKRUK sist hadde konsert i Ris kirke. Den gang var
kirken med god grunn, fullsatt. Koret har siden oppstarten vært et av Norges ledende og
flotteste kor med en rekke banebrytende og viktige plateprosjekter bak seg. Klangen og
musikaliteten i dette koret, med deres legendariske dirigent, må bare oppleves!
Koret deltar på gudstjenesten i Ris kirke samme dag.

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 19.00
Et år med Widor del 4 - Orgelsymfoni nr 7 & 8
Petter Amundsen & Kristoffer Myre Eng, orgel
Onsdag 9. oktober 2019 kl. 20.00 Oslo Orgelfestival Konsert
med Ola Asdahl Rokkones – saxofon & Terje Baugerød – orgel

Ola Asdahl Rokkones, bosatt i Tromsø og oppvokst på Voksenkollen, er noe så unikt som en høyt anerkjent utøver
innen både jazz og klassisk musikk. Han turnerer og spiller inn musikk både i Norge og i utlandet med bl.a. symfoniorkestre og jazzband. Ola og Terje Baugerød, organist i Ris kirke, har spilt og turnert sammen i mange år. I 2017 ga
de ut albumet «I denne søte juletid». På denne konserten vil de to improviserende musikerne skape unike lydbilder,
stemninger og arrangementer rundt salmer, folketoner og egne komposisjoner.

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 19.00 Ensemble Solis
Pizettis Messa de Requiem
Ida Cecilie Holm - dirigent

Ensemble Solis inviterer til konsert med Ildebrando Pizzettis vakre ”Messa di Requiem” og verker av Kjell Mørk
Karlsen og James MacMillan på programmet. Kammerkoret Ensemble Solis består av 16 dyktige sangere og
ledes av dirigent Ida Cecilie Holm.
Fra og med august 2019 øver koret fast i Ris kirke og vil med jevne mellomrom delta på gudstjenester og holde
konserter.
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Kandidatene til menighetsrådsvalget i Ris
Hva ønsker du å fokusere på fremover?

1

2

Andreas Seierstad, 58 år, Svalbardveien, økonomidirektør i Bymiljøetaten
Satsningsområder: Videreutvikle fellesskapet i Ris menighet. Kirken og kapellet må fylles med
innhold og gi tilhørighet. Menigheten må satse videre på barne-og ungdomsarbeidet og trosopplæringen og holde oppe den gode kvaliteten på konfirmantarbeidet som gir svært mange
unge viktige input for livet. Med alle konsertene i Ris kirke og Holmenkollen kapell er vi en
stor kulturoperatør lokalt – dette må vi videreutvikle. Gjerne flere konserter – også utenom den
travle adventstiden.
Frivillighet og diakoni er viktig. Ris menighet er blant de gode hjelperne lokalt!

Torild Skrivarhaug, 56 år,
Skogryggveien, overlege
barne- og ungdomsklinikken,
Oslo universitetssykehus
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Satsningsområder: En åpen og inkluderende kirke. Mitt fokus er en åpen
og inkluderende kirke som deltar
aktivt og er relevant i lokalsamfunnet. Dette innebærer en kontinuerlig prosess både når det gjelder
utforming av gudstjenester og tilbud
til lokalsamfunnet, spesielt barn,
ungdom, eldre og syke.
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Satsningsområder:
Gudstjenesteliv
Kultur og musikk
Ungdomsarbeid
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Satsningsområder: Kirken skal være
åpen, inkluderende der mangfold er
en styrke. Kirken skal oppleves av
befolkningen som vår kirke. Kirken
skal gi håp og mot til mennesker
som møter livets utfordringer både i
dag og i fremtiden. Gudstjenestene
skal gi rom for mange uttrykk hvor
både små og store kan finne sin plass.
Kirken skal ha samfunnsengasjement
og livsglede.
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Gisle Skeie, 45 år, Slemdalsvingen, kommunikasjons- og markedssjef i
Stefanusalliansen
Satsningsområder:
Barn og unge
Gudstjenesteliv
Impulser fra den verdensvide
kirke
Musikk og kultur
Vern om skaperverket

Mariken Homleid, 62 år, Trosterudveien,
forsker, Meteorologisk institutt
Satsningsområder: Gudstjenester i alle former,
grønn gruppe, diakoni. Det er over 20 år siden
vi flyttet til Ris menighet – en menighet som er
glad i og bruker kirken sin. Jeg er opptatt av at
vi som menighet og enkeltmennesker gjør det
vi kan i forhold til globale klimaendringer og
uheldige konsekvenser av dem. Jeg opplever Ris
menighet som svært inkluderende og ønsker å
bidra til at både kirken og Holmenkollen kapell
fortsetter å fungere som gode møteplasser mellom mennesker i menigheten og i vårt møte med
Gud. «I min fars hus er det mange rom». Det
ønsker jeg at mange skal få erfare!
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Johan P. Ditlev-Simonsen, 62 år, Frognerseterveien, selvstendig
næringsdrivende
Satsningsområder: Være med å bidra til et forsterket samarbeide mellom Ris menighet og
relevante organisasjoner og samarbeidspartnere som kan bidra til at vårt område blir et
sikkert og trivelig sted å vokse opp i og et verdig sted å leve for gamle og syke. Jeg er for
en åpen og inkluderende kirke.

Eva Seierstad, 22 år, Fagerborggata, student
Satsningsområder: Mitt hovedfokus i menighetsrådet vil være på kirkens barne- og ungdomsarbeid. Jeg ønsker at vi skal styrke det vi allerede har av tilbud, men samtidig også
tenke nytt for å treffe flere barn og ungdom. Jeg engasjerer meg også for gudstjenesteliv,
musikk i kirken og arbeidet for en grønn menighet. Jeg anser også frivillighet som et
sentralt tema for den neste perioden. Vi trenger hender, hoder og hjerter, som kan være
med og utvikle Ris menighet til å være et sted der mennesker i alle faser av livet føler
seg hjemme.

Gunnar Lindhjem Kristiansen, 40 år, Svalbardveien, Nordic COO
Satsningsområder: Gjøre kirken mere interessant for spesielt kristne men også ikke
kristne. Unge er spesielt viktig og samarbeid med andre menigheter, grupper der det er
engasjerte unge mennesker. Bruke kirken bedre og være «mer åpen» for de som er nysgjerrige på den.
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Sivert Angel, 46
år, Lillevannsveien, førsteamanuensis i teologi
(UiO)
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Navn: Marit Buøy, 60 år, Rasmus Winderens vei, avdelingsleder Oslo Voksenopplæring
Sinsen
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Sophie Maye Engueleguele Birkelund, 47 år, Slemdalsveien,
stråleterapeut/rådgiver
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Satsningsområder: Omsorg for hverandre ved å være mer inkluderende. Gi barn og ungdom
mer innsikt i kristen tro og kultur. Diakoni som knytter folk i alle generasjoner sammen. Bønnetjenesten for vår menighet lokalt og for kirken generelt i Oslo.

Margrete Nagell-Erichsen, 53 år, Dalsveien, styreleder
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Satsningsområder: Jeg har tre områder som spesielt interesserer meg: Miljø, diakoni og
gudstjenester. Jeg er opptatt av at vi videreutvikler den grønne profilen i menigheten. Det
er viktig at Ris menighet får mer kunnskap om hvordan vi kan påvirke vårt arbeid fra et
miljøperspektiv. Det er også viktig å samarbeide med lokale organisasjoner i nærområdet
for å gjennomføre ulike diakonale tiltak, og jobbe for å engasjere flere frivillige. Forsterking
av bemanningen av kirkeverter på gudstjenesten, slik at folk kjenner seg velkommen og
blir sett. Det blir også viktig å avdekke ønsker og behov hos menigheten for på den måten å
kunne inspirere flere til å komme til gudstjenestene.

5

RIS
QU I Z

Arve Juritzen:

Til kamp for bedre gudstjenester
Han er mest kjent som programleder på TV,
forlegger og journalist. Nå vil Arve Juritzen
gjerne bli valgt inn i Oslo bispedømmeråd.
Viktigste kampsak: Bedre gudstjenester og en
mer demokratisk valgordning.

Quizmaster:
Øyvind A. Gaukstad
Du kan forhåndsstemme ved menighetskontoret fram til 6. september.
På valgdagene 8. og 9. september kan du stemme ved kirkevalget på
skolene i området vårt:
Grindbakken skole, Måltrostveien 106.
Persbråten videregående skole, Gamle Hovsetervei 1.
Ris skole, Ris skolevei 24b.
Svendstuen skole, Frognerseterveien 76.
Vinderen skole, Haakon den godes vei 17.

Tekst: Kjartan Rørslett
- Jeg er søndagsskolebarn, og har veldig gode minner
fra søndagsskolen. Jeg fikk et kristent ståsted og en tro
gjennom den, sier Arve Juritzen.
58-åringen er av nominasjonskomiteen foreslått som
Vestre Aker prostis representant i bispedømmerådet ved
kirkevalget i høst. Velges han, blir han også utsending til
Kirkemøtet.
- Valgordningen er dessverre komplisert, men enkelt sagt
må de som vil ha meg inn i bispedømmerådet, sette et
kryss ved navnet mitt, sier han.

Trosopplæring blir mer og mer viktig nå som skolen
fader dette mer og mer ut, mener Arve Juritzen. Han
er kandidat fra Vestre Aker prosti ved valg av nytt
bispedømmeråd i Oslo i høst. (Foto: John Andresen)

Trodde ikke han var kristen nok

Ble aktiv i kirken gjennom datteren

Arve Juritzens sier han alltid beholdt barnetroen, men
lenge følte at han ikke var kristen nok.
- Så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å lage kristne TVprogrammer sammen med biskop Rosemarie Køhn, der
vi var i Israel og gikk i Jesu fotspor. Rose lærte meg at
enhver tro er mer enn stor nok, alle som er døpt og tror er
kristne nok. Det var en vekker for meg.

Arve Juritzen bor rett ved Skøyen kirke, og det var
gjennom datteren at han ble aktiv der.
- Der har de søndagskole på tirsdager, familietirsdag
med middag og undervisning. Kjempefint tilbud, veldig
populært og masse folk. Jeg ville at datteren min skulle få
det fundamentet som jeg fikk på søndagsskolen. Det fikk
hun, og jeg ble trukket med i menigheten, sier Juritzen.

Noen tenker kanskje at du som åpen homofil heller kunne
ha stilt som kandidat for Åpen folkekirke?

Arve Juritzen brenner for å gi barn en mer omfattende og
«faglig» trosopplæring.
- Vi foreldre som sender barna våre på trosopplæring,
er ikke så opptatt av ballonger og trommekurs. Vi jo at
barna skal lære noe. Dette er veldig viktig nå som skolen
fader dette helt ut. Jeg har en datter som kom hjem og
skulle prøve å balansere alle gudene hun hadde lært om
på skolen den dagen, og det var ikke så lett.

- Jeg liker å forandre ting innenfra og det er mange
oppgaver å ta fatt på. Jeg har i valgprosessen oppdaget at
vi har en altfor komplisert og udemokratisk valgordning
som jeg dessverre ser at enkelte misbruker. Dette vil
jeg gjøre noe med, og da er det godt å ha fotfeste i en
menighet.

Mer til gudstjenester, mindre til administrasjon
Pengebruken er også viktig for Arve Juritzen. Han mener
minst mulig bør gå til administrasjon og mest mulig til
kirkebyggene og til innhold i gudstjenestene.
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Arve Juritzen
er medliturg
og tekstleser i
Skøyen kirke.
Her sammen med
sogneprest Eva
Klokkerud. Foto:
John Andresen.

- Det må en grundig forandring til i hvordan menighetene
og kirken drives. Hvem er sjef for hvem? Hvem er ansatt
hvor? Hvem skal bestemme hvordan gudstjenesten skal
være? Er det presten? Er det kantoren? De to er for øvrig
to yrkesgrupper som jeg tror må jobbe tettere sammen
Juritzen mener prestene må få frigjort mer tid til å lage
bedre gudstjenester.
- Gudstjenestene er det viktigste vi som kirke har å tilby.
Og så lurer jeg av og til på om prestene får den rette
utdanningen: De lærer en del hebraisk, men kanskje ikke
så mye pusteteknikk og hvordan stå foran en forsamling?

Du kan avgi stemme ved to valg; valg til bispedømmeråd i Oslo bispedømme og valg til menighetsråd i Ris menighet. Du må vise legitimasjon i valglokalet.
Stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke mottok tidlig i august valgkort og informasjon om kirkevalget i sin postkasse. Medlemmer (alle som er døpt) har stemmerett fra det året de fyller 15 år.
Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som
står øverst på listen med uthevet skrift får stemmetillegg. Alle andre på
listen får én stemme hver.
Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved
navnet til kandidaten.
Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
Ved valg til menighetsråd i Ris foreligger bare én liste. På stemmeseddelen kan du skrive opp inntil tre andre valgbare personer i soknet.
Les om kandidatene på kirkevalget.no

Løsning side 16!

1. Hva heter de to nye kapellanene i Ris kirke?
2. Hva er PREP-kurs?
3. Hvem er konfirmant-ansvarlig i Ris menighet?
4. Over korbuen i Ris kirke
henger et stort krusifiks. Hvem
har laget Kristusfiguren?
5. Når ble «nye» Holmenkollen
kapell innviet?
6. Hvilken apostel evangeliserte
i Compostella i Spania?
7. Hvor i Bibelen finner vi setningen «Jeg er den jeg er»?
8. Hvilket attributt er knyttet til
apostelen Filip?
9. Hvor gammel ble Abraham?
10.Hvilken bok er den største i
Det nye testamentet?

Fra kirkevalget
i Ris i 2015
I forrige kirkevalg (2015) ble det avgitt 1706
stemmer ved valg av nytt menighetsråd. Det
tilsvarte 16,5 % av de stemmeberettigede i
soknet.
På landsbasis ble det i 2015 avgitt 488655
stemmer ved menighetsrådsvalgene. Det
tilsvarte 15,7 % av de stemmeberettigede.

11.På Vinderen ligger Haakon
den Godes vei. Hvem var Haakon den Gode?
12.Hva heter DNT’s nye turisthytte som ligger i vår bydel?
13.Hva er opprinnelsen til
gårdsnavnet Grimelund?
14.Hva heter styrelederen i
Vinderen Helselag?
15.Hvem vant hopprennet i
Holmenkollen 2019?
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Stasjonsbygningen på Slemdal

Hilsen fra våre nye kapellaner
Arnfinn Eng (kapellan spesielt rettet mot diakoni)
Jeg er 46 år gammel, er gift og har 3 barn. Vi bor på Østerås, men har de siste 5 årene jobbet i Sjømannskirken. Først jobbet jeg som Sjømannsprest/ daglig leder i litt over 2 år i Houston i USA, så var
jeg kapellan i 3 år i Torrevieja i Spania. Før jeg reiste ut som sjømannsprest, jobbet jeg som studiesjef
på Menighetsfakultetet.
Det blir en stor overgang for hele familien å etablere seg på nytt igjen i Norge – men vi gleder oss alle
sammen! Jeg kan ikke si jeg har god kjennskap til Ris og Holmenkollen – så for meg blir det mye nytt
å sette meg inn i. Men jeg har med stor interesse skummet gjennom flere årganger av Risbladet, og jeg
er mektig imponert over alt som foregår i menigheten. Det vitner om et stort frivillig engasjement, og
er det noe jeg har lært i Sjømannskirken, så er det hvor avgjørende viktig det frivillige arbeidet er. Jeg
håper jeg skal få være med å støtte opp om dette på en god måte, og jeg gleder meg til å bli kjent med
dere som legger ned så mye innsats som frivillige i menigheten.
Da håper jeg vi sees i løpet av høsten!
Bilde fra Oslobilder.no

Den gamle stasjonsbygningen på Slemdal ble oppført til åpningen av Holmenkollbanen i 1898 og
revet og flyttet i forbindelse med modernisering av vei og bane på slutten av 1970-tallet. Kan den
kanskje komme tilbake?
av Johan Ditlev-Simonsen, epost: monsds33@gmail.com
Halvor E. Heyerdahl og Albert Fenger-Krag tok initiativet til opprettelsen av A/S Holmenkollbanen i 1896, med
tanke om å frakte turfolket opp i den rene luften over
byen i helgene. I tillegg kjøpte de 200 tomter av de lokale
storgårdene, for ”bemidlede borgere”. Hver tomt var på 4
mål og skulle danne grunnlaget for at banen også hadde
jevn og god trafikk i hverdagene.
Den staselige stasjonsbygningen på Slemdal ble tegnet av
arkitekt Paul A. Due som var en fremtredende arkitekt i
sin tid som også tegnet flere av byens flotte signalbygg og
flere av de fineste stasjonsbygningene på Bergensbanen.
Bygget var tegnet og konstruert i dragestil som var spesielt populært den gang og bygget ble benyttet som hovedadministrasjon de første årene. I bygget var det innredet
venteværelse, poståpneri, telefonlinje, gods- og billettekspedisjon samt bolig for stasjonsmesteren. I tillegg var det
en del år salg av forfriskninger der.
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Stasjonsbygningen på Slemdal ble inspisert av Kong
Oscar II den 3. februar 1898 og trafikken fra Majorstuen
åpnet for publikum noen uker senere. I noen måneder var
Slemdal endestasjon inntil Kongen offisielt åpnet banen
den 31. mai 1898 – med trafikk helt opp til Holmenkollen
stasjon ( Besserud stasjon i dag ).
I forbindelse med fornyelse av veier, bane og infrastruktur ble Slemdal stasjon i 1978 plukket ned og satt opp
igjen av trikk- buss- og togentusiaster på Vinterbro ved
siden av der fornøyelsesparken ”Tusenfryd” ligger i dag.
Der står bygget den dag i dag i litt sliten forfatning mellom en del andre hus som vel har sett bedre dager. Over
inngangsdøren står det fremdeles Slemdal og kan kanskje
være et signal på at bygget selv gjerne skulle stå nettopp
på Slemdal. Når nå politikerne har ambisiøse mål for
fortetting og fornying av området rundt Slemdal så kunne
kanskje dette flotte dragestilshuset ”komme hjem” og bli
benyttet som bydels- eller grendehus. Det hadde bygget
fortjent!

Slemdal stasjon står i
dag ved ”Tusenfryd”
på Vinterbro lett synlig fra motorveien
med ”ryggen mot”
E6.

Line Lindholm (kapellan spesielt rettet mot ungdom)
Jeg er 29 år og kommer fra Ullern i Oslo. De siste tre årene har jeg jobbet i Drammen som kapellan i
Strømsgodset kirke og studentprest ved Universitetet i Sør-Øst Norge i Drammen. Det var min første
prestejobb etter teologistudier ved MF og utvekslingsopphold i Roma.
Som barn var jeg tilknyttet Ullern kirke og store deler av barnearbeidet og koret der. Jeg har alltid hatt
en stor interesse for musikk, sang og piano som jeg har drevet med i mange år, mest innen klassisk,
men også innen andre sjangre. Ellers er jeg bl.a. opptatt av kunst, kultur og naturopplevelser.
Nå gleder jeg meg til å starte opp i Ris og å bli kjent med stab og frivillige, barn og unge, voksne og
eldre. Jeg ser frem til å jobbe i en stor og aktiv menighet og videreføre kirkens budskap - både gjennom gamle og gode tradisjoner, men også gjennom nye tiltak og arrangementer!

Catering
med tilhold på Ris

Mattis Mat tilbyr lokal catering både
for store og små selskapeligheter.
Alt fra konfirmasjon, bryllup, dåp,
fødselsdag, minnestund, kokkekurs og
mer - til en rimelig pris!

Kontakt oss idag!
Tlf 97631925 post@mattismat.no mattismat.no Jegerveien 4, 0777 Oslo
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Kjell Yngve Riise:

Fra Gaustad til Tromsø

Lokal dyrebutikk på Slemdal Senter

250 kvm

med fôr og utstyr til
hund, katt, gnager, fugl og reptil

-30%

PÅ VALGFRI VARE.
KLIPP UT OG TA MED
DENNE BOKSEN
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Åpningstider:
Man - fre: 10 - 18
Lørdag: 10 - 15

Tidlig på 70-tallet ble Kjell Yngve Riise
(64) konfirmert i Ris kirke. Det ble
startpunktet som ga retningen for livet
hans. Risbladet treffer han i Tromsø
domkirke, der han er sokneprest. I 1980
kom han som ny-utdannet vernepliktig
marineprest til Ishavsbyen. Her har
han siden hatt mange ulike og sentrale
kirkelige roller - som prest i Kroken,
kirkeverge i Tromsø kommune og
bygget opp Kirkelig utdanningssenter i
nord ved UiT.

av Andreas Seierstad
- Jeg vokste opp i en familie på Gaustad som ikke var
kirkelig aktiv forteller Kjell. Etter konfirmasjonstiden i
Ris ble jeg med på Knatten-leir for URR ungdom (Ullern,
Røs, Ris menighet) og siden har jeg vært engasjert i
kristent arbeid! Det var der det begynte og som raskt førte
meg inn i lederansvar i ungdomsklubben i Ris og jeg drev
også Juniorklubben for store barn sammen med Bjørn
Dammann. Her fikk jeg ansvar og jeg ble til og med
redaktør av Risbladet som 17-åring – riktignok holdt vel
Sverre Smebye (mangeårig prest i Ris) et øye med meg
antar jeg.

Så utdannet du deg til prest?
Ja, jeg ble på en måte sugd inn i teologien. I slutten av
gymnastiden var jeg i tvil om veien videre, men fikk
en form for opplevelse av et kall til å bli prest. Dette
opplevdes underlig av mine omgivelser i familie og blant
skolevenner i klassen på dramalinjen på Nissen.

Etter studiene gikk ferden nordover – why
Tromsø?

Tromsø Domkirke,
beliggende midt i
Storgata i sentrum
er ny-malt, Kirkeparken har i år fått
ferdig oppgradert
parkanlegget rund
kirken og som løfter
hele bymiljøet i
Tromsø sentrum.

Ellers synes jeg det er viktig å feire gudstjenester på
en ordentlig måte. Det har jeg med meg fra Ris. Her i
Tromsø er det fint å ha enkelte ledd i gudstjenesten, som
velsignelsen til slutt, både på samisk og norsk.

Jeg avtjente verneplikten som marineprest på Olavsvern
ved Tromsø. Vi hadde URR-venner som studerte og
bodde i byen og anbefalte oss å komme opp hit. Her
opplevde vi den unike naturen og mennesker som var
åpne og direkte. I tillegg var det jobb å få for kona mi –
Kjersti som er farmasøyt. I sum ble dette mer enn nok
gode grunner til å bli og trives her for en som hadde trang
til reise ut hjemmefra!

Kjell har flere interesseområder – han forteller engasjert
om Domkirkens samarbeid med Tromsø Internasjonale
Filmfestival, billedkunstneren Håkon Gullvågs utstilling i
Domkirken og om samarbeid med Hålogaland teater.

Hva gjør presterollen interessant for deg?

Han har også et sterkt sosial-etisk engasjement: Kristendom og religion er ikke en privat-sak. Det vi
gjør, preger kloden vår. Urfolk som samene er dette
bevisst. I klimakrisens tid blir det viktig både hvordan
vi lever våre liv, men også at vi som samfunn tar de
nødvendige grep for å bremse den globale oppvarmingen,
sier Ris menighets permanent stasjonerte teolog og
prest i Tromsø, Kjell Y Riise. Han har ikke latt sitt
ungdommelige kall og engasjement bli liggende igjen
”sørpå”!

Det som er spennende er alle de ulike utfordringene i
prestetjenesten. Hverdagen har et bredt og mangfoldig
spenn – jeg møter barn til dåp, har trosopplæring, vielser
i kirken, konfirmanter og er med ved livets sluttfase. Inge
Lønning sa en gang: ”Den som kan begrave et menneske
og gjøre det med forstand, kan det meste.”
Det er krevende å møte mennesker i sorg, og det krever
noe nytt av meg hver gang. Dette gjør det også givende.

- Jeg tror kunst og kultur samt diakoni er viktige
bærebjelker i en kirke som befinner seg midt i byens
sentrum sier han med ettertrykk.
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Vibeke har en oppfordring etter åtte år som ansatt i Ris menighet:

- Viktig for kirken å investere i de unge

- Vi som representerer kirken skal vise de
unge at vi satser på dem og tar dem på
alvor. Det innebærer å bruke tid på dem
og investere i opplevelser og aktiviteter
sammen med dem.
Tekst: Gunnar Westermoen
Foto: Bjørn Tønnesen
Det sier Vibeke Kolstø Andersen
som har ledet trosopplæringsarbeidet i Ris menighet siden 2011. Nå
har hun sluttet, og tar med seg gode
erfaringer fra menighetens satsing på
ungdom.
- Det å jobbe med barn og ungdom
fra dåp til 18 år innebærer å treffe
alle aldersgrupper i den virkeligheten de er i. Vi som arbeider med
opplæring får muligheten til å møte
ungdom gjennom oppveksten og
skape en trosopplæringshistorie hos
hver enkelt. Det har vært utrolig fint
og givende å være med på dette, sier
Vibeke.
Som ansatt i Ris siden 2011 har
hun vært med på åtte Lys Våkenarrangementer og det samme med
Tårnagenthelger og utdeling av 4- og
6-årsbok til barn i menigheten. Hun
har også vært sentral i tiltak som utekino før konfirmasjon, Onsdagsrådet
for 17/18-åringer - og mye annet.
Vibeke har i løpet av åtte år hatt nær
kontakt med mer enn 1500 konfirmanter. I år er det over 200 konfirmanter i Ris.
- Jeg har tro på at det å satse på konfirmantarbeidet og fortsette å prøve å
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bli kjent med hver enkelt konfirmant
har mye å si for hva de unge sitter
igjen med. Jeg har også stor tro på
at det å møte hver enkelt av foreldre
og foresatte vil være med på å skape
et godt forhold til kirken. Konfirmasjonstiden er et minne de fleste
husker og vil snakke om ved ulike
anledninger i livet. Jeg håper jeg har
gitt dem et godt minne, sier Vibeke.
Hun legger til:
- Det er ikke mange av arrangementene i kirken som kirkeuvante føler
det naturlig å være med på. Men det
å ha konfirmant i huset gir også de
voksne en anledning til å nærme seg
kirken og trosspørsmålene.
Konfirmantkullene i Ris har i alle år
vært store, og fortsatt ligger andelen
konfirmanter i Ris langt over gjennomsnittet i norske menigheter.
- I området vårt er folk opptatt av tradisjon, og konfirmasjonen er en del
av tradisjonene. Noen er nok opptatt
av selskap og bunad, men mange er
også opptatt av at ungdommen skal
få lære om kirken og troen for å ta
det med seg videre til de neste generasjonene, mener Vibeke.
Hun er født og oppvokst på Voksenlia, har gått på Grindbakken og
Midtstuen skoler og kjenner godt til

miljøet for barn og ungdom her.
- Jeg ble med i Rising (ungdomskoret
i Ris menighet) som konfirmant. Så
ble jeg bedt om å bli med på nyttårsrevyen etter konfirmasjon og ble også
med på et lederkurs. I tillegg var jeg
innom Risklubben endel torsdager.
Det var et stort miljø på denne tiden
og det var lett å bli kjent med nye.
Dette ga mersmak og jeg ble raskt
med på mange konfirmantleirer som
leder og fikk mer ansvar både på konfirmantleirer med Ris, i Rising som
tekniker og i SVURR-samarbeidet
(Skøyen, Voksen, Ullern, Røa og Ris
menigheter), både med ungdomsgudstjenesten TimeOut, sommerleir
på Knatten og som danser på Nyttårsrevyen.
Vibeke Kolstø Andersen er nå rådgiver ved bispedømmekontoret i Oslo.
Arbeidsfeltet her er trosopplæring og
kirkelig undervisning. Hun holder
seg altså til det samme, men på en
annen måte.
- Fokuset vil fortsatt være barn og
unge i kirken, men nå vil jeg jobbe
med og for at ansatte rundt om i alle
menighetene i Oslo, Asker og Bærum
får et best mulig utgangspunkt for å
drive arbeid blant barn og unge. Ellers har jeg troen på å videreutvikle
skole/kirke-samarbeidet! sier Vibeke.

Konfirmantene i Ris menighet 2019
7. september kl 11
Christian Lødemel
Elise Sophie Lorange Lervik
Philip Rynning-Nielsen
Fredrikke Louise Finne
Josefine Tunli Moe
Lauritz Lund-Iversen
Lisa Sleire Øye
Ella Elisabeth Klouman
Maria Aunehaugen Frøvig
Adrian Stensholt
Rasmus Kristoffer Braathen
Amund Holst Grimstad
Bertine Furre Andersen
Julie Lindström-Pettersen
Theodor Bakke
Kristoffer Dalbak
Daniel Henriksen Gunnerød
Severin Mathias Bengston
Maya Gaarud Houge
Helene Hagen-Aase
Josefine Henriette Karoline
Engueleguele Birkelund
Stine Larsplass Johansen
7. september kl 13
Tobias Storvik Fjell
Einar Eugen Onstad Langsrud
Isabel Halmø Nyhus
Nicolai Louis Wessel
Hauk Aabel Danielsen
Christina Elise Brautaset
Jonas Johan Heibo-Tobiasson
Camilla Caso Damman
Sandra Willassen
Nikolai Severin Jansen
Christian Petter Remman
Theodor Borchgrevink Brown
Kristian Kirill Lien
Mathilde Hannisdahl Haaland
Jens Christian Bugge
Sunniva Vevle Halvorsen
Timian Fredrik Hagen
Leona Faa Rørdam
Sophie Biering Grone
Sander Mathias FlisnesMadland
Nikolai Hannisdahl Haaland
Arild Baumann
Brage Nerdal
7. september kl 15
Herman Norstrand
August von Der Lippe
Biserød
Thea Sofie Beck Sætre
Vibeke Clare Roberts Nessmo
Ola Faye Werring
Caroline Spjøtvold Eggen
Erik Aasen
Nora Johanne Halle Isfeldt
Sofie Anais Gaullier-Rodal
Kristoffer Ertesvåg
Eirik Svae Stangnes

Alexander Grøndal
Tryggestad
Alexander Wiegels Waage
Eero Oskari Nygren
Martine Alexandra
Tamburstuen
Margrethe Hals Svensson
Elise Sætran Eskeland
Louise Kristine Mundheim
Brynildsen
Fredrik Fearnley Solbjørg
Victor Johannes Ulrichsen
Vigsnæs
Ida Aasen
Mads Dagslett
Alexandra Aamodt Kranstad
8. september kl 11
Eduard Hjelde
Nora Elise Arild Solstad
Zoë Rose Chacko Skogen
Aurora Malthe-Sørenssen
Celina Cecilie Haugstøl Stella
Dubois
Josefine Gløersen
Albert Peter Severin Collett
Maxine Emilie MagnusAndresen
Emma Mary Lane
Mia Gong
Guro Linnebo
Pernille Dehli Fraser
Mia Rollum Elvik
Nikoline Eriksen Sletvold
Nini Victoria Sannes
Hvistendahl
Jonathan Bredo HaraldstadSindum
Knut Opland Moen
Magnus Eriksen Sletvold
Leonardo Miani
Dina Møller
Emilie Andrea Bang Lysgård
Ole Magnus Runhovde
Heyeraas
8. september kl 13
Valentin Wang-Norderud
Line Cecilia Gran
Johannes Gabriel KruseJensen
Kristina Helene Røgenæs
Alva Lovisa Rangberg
Christopher Cock
Sophie Opedal
Karmen Spone
August Lund Eriksen
Jacob Andreas Borch-Nielsen
Mathilde Schjøth-Iversen
Nordhus
Charlotte Olivia Ludvigsen
Jon Haukvik Øya
Friederike Kristine Skisaker
Aksel Møller

Cornelius Cardona
Kristiansen
Axel Theodor Ellefsen
Middelthon
Caroline Amalie Røgenæs
Jonas Christian Herud
14. september kl 11
Henrik Schioldborg Nesse
Karl Philip Seim Gustafsson
Sebastian Samuel Meyer
Johan Vestre TandbergJohansen
Sebastian James Joys Johnsen
Alexander Bu Mørland
Nicolai Thorkildsen Astrup
Martin Alonso Hembre
Karelius Heitmann
Truls Bugge Helle
Malene Emilia Berstad
Martin Hillestad
Hans Hermansen Sulejewski
Oliver Heitmann
Syver-August Meyer
Christian Steenfeldt-Foss
Nicolai Steenfeldt-Foss
Moritz Lendvay Thoresen
Henrik Hillestad
Selma Walstad
14. september kl 13
Marius Skaanes Meland
Cathrine Benjamin-Wormdahl
Charlotte Germundson
Husebye
Ola Helstad
Cornelia Francine Meidell
Jakob Storesund Rondan
Zebastian Aleksander Bodøgaard Rødsten
Nils Victor Høgset
Julie Holte
Vilde Helene Ytterhorn Nilsen
Josefine Emilie Grette
Leonora Lillevand
Albertsdottir
Magnus Skogseth Larsen
Caroline Birgitte Mathisen
Johnsen
Oskar Barnholt
Alexander Eliassen Lysklætt
Ida Haugland Särnblom
Lea Mathilde Johansen
Jacob Spade BerningJohansen
Bernardo Eggesbø
14. september kl 15
Mads Tjensvoll
Hedda Kathrine Hafseld
Tiril Steine-Eriksen
Peter August Narvestad
Adele Gran Seljeset

Jacob Buskerud
Christoffersen
Christoffer Widding
Mads Horgen Thorstad
Mattias Carson Harrell
Tobias Edward Johannesen
Mads Alexander
Renshusløkken
Sivert Ladstein Vik
Nora Høiaas Aandahl
Emma Lyngvær Malme
Anne Erica Tveit
Ferdinand Schou
Ola Nymark-Veum
Mimmi Bøttger Linna
Christina Marie Hellund
Ryssdal
Emilie Caspersen
Olav Torkel Økland
15. september kl 11
Bendik Høeg Instefjord
Simen Wendelborg Johansen
Nicoline Ida Ording Müller
Jens Felix Ring Øvreeide
Oliver Sakarias Knut
Hevosmaa
Iselin Holmboe Tengs
Henrik Kleiven Barkvoll
Karl Kristian Eide Haugholt
Anne Konstanse SkrivarhaugBoudier
Ina Caroline Utne Goulignac
Sverre Stray-Pedersen
Jesper Nikolai Ekeroth
Løvstad
Anders Roen
Lise Madelen Knutsen
Johan Nicolai Baklund
Sebastian Egebakken Svenøy
Emil Dreyer Kristensen
Amalie Sofie Storborg Bøen
15. september kl 13
Louise Wetlesen Borge
Emil Helder Deck
Emma Thorin Moldestad
Herman August Ingstad
Frederik Tinius Normannseth
Anna Madeleine Toth
Jens Oskar Brunstad
Anstensrud
Ludvig Rojahn Mjåtvedt
Ask Hølen Frisvold
Adrian Moxheim Graf
Mikkel Tufto-Antonsen
Madeleine Glov Møller
Nora Heffermehl Werring
Milla Hauger Halvorsen
Fridtjof Reusch
Bøye Tvenge Einang
Iben Marie Brodtkorb
Nora Lekva Ylvisåker
Victoria Elizabeth Nordberg
Juel

13

V inderen
R ens &
S kjorte
service

Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (9-16)
22 49 19 19

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

Leirsommer for konfirmanter og speidere
Konfirmanter på Lia gård

BOKMARKED

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

www.renseri.no

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

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

Konfirmanter på sommerleir i juni og august på Lia gård. Takk for en kjempefin konfirmasjonstid!

Konfirmant til neste år?

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

Adresse
Slemdalsveien 70 B, 2. etg,
0370 OSLO

Timebestilling
Tlf. 22 70 39 90

Prøv oss!
Vi tilbyr blant annet:
• Røntgen med stor bilder
som gir bedre oversikt
• Utfører implantatprotetikk
• Estetisk tannpleie
• Samarbeid med dyktige
spesialister

www.vinderentannlegene.no
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Innskrivingsmøte til neste års konfirmasjon er onsdag 25. september kl. 18:00.
Les mer om blant annet nettpåmelding til konfirmasjon på kirken.no/ris under konfirmasjon. Her kan du
også lese mer om lederkurs etter konfirmasjon.

Speidere på leir
I juni var 25 speidere fra Ris på sommerleir. Vi hadde en strålende
uke! Vi sov i telt, var på haik, lagde mat på bål, bygde spisebord av
trestokker og så klart ble det tid til bading og å bare ha det moro!
Kanskje du vil være med
neste gang? Vi har plass
til flere speidere fra 1. til
og med 10. trinn. Send
mail til riskfukkfumspeidere@gmail.com eller
se våre nettsider: ris.
kmspeider.no.
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Gledelig sommerbesøk i Holmenkollen kapell
Rekordbesøk i åpent Holmenkollen kapell i sommer med i overkant av 6000 innom i tillegg
til besøkende på gudstjenester, vigsler og begravelser!

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

VALKYRIEN TANNKLINIKK
Moderne praksis sentralt på Majorstuen
ønsker nye pasienter velkommen!

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

Beliggende 5 min.
gange fra T-bane.
Gode parkeringsmuligheter
i parkeringsannlegg
under tannlegeklinikken
eller i gaten utenfor.
Jan Fritsch - allmenntannlege
med spesialkompetanse
i implantatprotetikk
Inger-Anne Christensen Fritsch allmenntannlege

Adresse: Jacob Aallsgate 18 B, 0368 Oslo
Tlf. 22 17 17 66 eller tlf. 22 60 31 51,
mobil: 400 70 266 (for sms)
e-post: tannlegenefritsch@hotmail.com

Svar på Ris quiz
1. Line Lindholm og Arnfinn Eng
2. PREP står for The Prevention and Relationship Enchantement Program – et forebyggende og samlivsstyrkende
program (påmelding innen 4/10)

850,(680,- eksl. MVA)

3. Vibeke Kolstø Andersen

700,-

4. Billedhuggeren Sigri Welhaven
5. Det «nye» kapellet ble innviet 3. mars 1996

Leveranse av utstyr
innenfor Oslo

6. Jakob (den eldre)
7. 2. Mosebok, 3,14
8. Filip med korsstaven var en av de første som ble kalt til
å følge Kristus
9. 175 år

1500,-

10. Lukas-evangeliet
11. Veien er oppkalt etter kong Håkon Adalsteinsfostre
«Den Gode»
12. Fuglemyrhytta
13.Grimelund-navnet er sammensatt. Første del er trolig
avledet av elven Grima, som en gang rant der Ringveien
går i dag. Lund er avledet av naturtilstanden lund/ skoglund
14. Mette Berents
15.Robert Johansson
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Montering og
demontering

850,(680,- eksl. MVA)

WWW.LLU.NO

Vi leier ut lydanlegg, lyseffekter og formidler diskjockeyer.

1000,(800,- eksl. MVA)

23 22 10 00

Ring
17
eller bestill enkelt på vår hjemmeside

Småbarnstreffene
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
eller Vestre Aker
Frivillighetssentral,
Besok@frivillighetssentralen.org
Ta kontakt om
du har spørsmål!

Vestre Aker helseén
stasjon og Ris
menighet inviterer
onsdag
til småbarnstreff
i måneden
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!
18.september
9. oktober
6. november
4. desember
KONTAKT:
Helsesøster
Sidsel Kløverød:
23 47 62 20
eller
Ris menighetskontor: 23 62 94 70

Speideren
Ris KFUKKFUM-speidere
driver et aktivt
arbeid for alle fra

tirsdager
18-19.30

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

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

Supertorsdag
Middag for alle
fra kl. 16:30:
Kr 50 pr. person, kr
150 pr. familie

annenhver
torsdag

Tweensing kor 5.-8.trinn hver uke
kl. 18
Datoer:
29. august
12. september
26. september
10. oktober
24. oktober
7. november
21. november
5. desember juleavslutning

Tirsdagssamlingene

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,
epost grokvalh@online.no
for en uforpliktende
samtale.
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Tirsdager kl. 19 i
menighetshusets
peisestue.
Åpent for alle.
Gratis entré.

Bli medlem i
Holmenkollen
kapells
vennerforening

hver
tirsdag
19-21

27.08 Samtale om prekentekst
03.09 Misjon. Dag Haugeto Stang.
10.09 Samfunnsforedrag. Tore
Dugstad.
17.09 Trossamtale. Eivind
Arnevåg.
24.09 Samtale om prekentekst
01.10 Samtale om prekentekst
08.10 Bibeltime. Arne Eriksen.
15.10 Samtale om prekentekst
22.10 Samfunnsforedrag. Hans
Johan Sagrusten.
29.10 Samtale om prekentekst
05.11 Menighetsbygging. Elisabet
Yrwing Guthus.
12.11 Misjon. Hans Aage Gravaas.
19.11 Samtale om prekentekst
26.11Samtale om prekentekst

Lørdagskafeen
Velkommen
til lørdagskafé i
en lørdag
Ris kirkes
i måneden
peisestue
kl 12–14.
– et møtested for alle!
Og spesielt for
mennesker med psykisk
utviklingshemming
24. august
28. september
26. oktober
23. november
14. desember

Kontakt:
Tine Qvale
tlf. 902 72 493,
Inger Merete Magnus,
tlf. 410 31 566
eller diakon
Kari Winger Oftebro

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

S lu s h

Familiekor barn/voksne i alle aldre
kl. 17:30

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 600,– for par og kr 1500 for bedriftsmedlemmer.
10 000,– for livsvarig medlemskap
Foreningens bankkkonto: 15032379181
Ved innmelding ønskes e-postadresse

Klubben for deg i 5.-7.klasse!
Her kan du komme og ha det
gøy med nye og gamle venner.
Vi leker, er ute og ikke minst
drikker vi
SLUSH!

Velkommen 23.august
og hver fredag
i Ris Menighetshus
Åpent hus fra 14.30 m.
ostesmørbrød
Lek og aktiviteter
15.00 - 16.30

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.

Søndagsskolen
Velkommen til
søndagsskole
i Ris kirke! Det blir
eget opplegg for
barna i sidekapellet,
under gudstjenesten.

de fleste
søndager

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.

Ungdomsklubben
RISK
hver
For deg som er
14-19 år
i ungdomsrommet

torsdag
kl. 19

Er du lei av Netflix, skolearbeid
og timevis med meningsløs scrolling på face eller bare trenger en
pause i livet?
NB: Følg med på Facebook for
mer informasjon og eventuelle
endringer.
Ingen påmelding og helt gratis:
Kom innom når det passer og ta
med deg en venn hvis du føler
for det!
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Nabolaget i glede og i sorg

Døpte i soknet
Ris kirke

Grefsen - Abildsø
Kirkeveien - Smestad
Kalbakken - Holtet
Sandvika - Vollen
Bekkestua
Tlf.:

22 79 77 00

Åpent:
Man-fre kl. 11-17
Lørdag kl. 11-14
Tlf. 482 64 350

(24 t.)

I SLEMDALSENTERET

Jolstad.no

GRAVMONUMENTER
TILFØYELSER
RESTAURERING
Vi er eldst i bransjen og holder til i trivelige
lokaler i Hoffsveien på Skøyen.
Vi leverer alt av gravmonumenter og er
spesialister på naturstein med personlig preg.
Det gis en rabatt ved visning av
menighetsbladet.
Hoffsveien 29
Tlf. 22731370
Mob. 90038150
post@gronsethmonument.no

20

Agnes Herbern Sestøl
Peder Nicolai Hammersvik
Nicolay Constantin Eckhoff Skeie
Filip Julius Falch
Johannes Rømmen Henriksen
Tobias Bakke Hagen
Theodor Solhjem Schjoldager
Håkon Nico Löbner

Holmenkollen kapell
Nicoline Maal Børresen
Jacob Collier
Leontine Stai Hygen
Jakob Baastad
Petter Buer Jonassen
June Emilie Novik Lundgren
Sigrid Jacobsen Buch
Amanda Henny Vinjerui
Hedda Ersland Hegstad
Sigurd Løvik Haug
Ane Bjørnland Torbergsen
Matilde Platou-Kvalheim
Celine Madeleine Jamtli
Josephine Owren Ziesler
Oscar Emilian Jamtli
Filip Wessel Hilland
Per Lillebø Sandvold
Wilhelm Hermann Kristensen Rafn
Clara Lysfjord Sørbye
Alexander Busk Larsåsen
Alma Årving Erichsen
Hedda Sofie Lundegaard
Ingrid Haga Bendiksen
Ola Bjørgen Lundberg
Leander Nicolai Samsing-Gundersen
Maria Alise Gryt-Haarr
Amalie Sachs-Strømmen
Alexander Mikal Gryt-Haarr
Daniel Sachs-Strømmen
Marie Clausen Bade
Ada Marie Svien
Nicholas Christensen Grunvig
Mons Gran Moen
Karoline Madeleine Engelhardtsen
Bøe
Ingrid Marie Lambert Grave
Selina Sophie Slaatta

Jacob Leonard Nilsen Haaland
Alexander Theodor Wingerei
Uggedal
Eloise Anine Sverdrup Borg
Hedvig Elise Kjellberg Kanck
Sigrid Thonander Dybvik
Storm Spurkland Gustum

Viede i soknet
Alexandra Solheim og Philip Ullring
Wigglesworth
Kristin Amalia Ellingsen og Johannes
Francis Frøyen
Elisabeth Holthe og Lasse Følstad
Martine Susann Hultberg og Jostein
Berntsen
Charlotte Frich og Michael Pihl
Madeleine Blikseth Brynestad og
Martin Øyen
Elin Solvik Barmo og Anders Aasand
Vivi-Ann Berg og Arne Frogner
Sofie Nordstrøm Kristiansen og
Erling Pande Braathen
Silje Hustoft Fiskerstrand og Erik
Lyche Sjøberg
Lena Christin Walter og Thomas
Finstad
Lisa Østvik Jørandli og Stian Hasli
Hansen
Karina Aksnes Smith og Mathias
Meidell
Hanne Harbo og Hampus Olaf
Erixon
Susanne Marie Wilkens og Marius
Hansen
Raissa Mirelle Freitas Noronha og
Kristoffer Sjøthun
Henriette Camilla Sveen og Antonio
Ascione
Hannah Nåvik Saxvik og Anders
Berg Dønås
Ambika Viswanathan og Andreas
Ask
Liv Gundersen Storla og Evan
Richard Erikson
Betina Steine Borge og Steinar
Jørgen Launes
Lisa Fremstad og Magnus Klokk
Fremstad

for perioden
fra 13.05. - 25.08.2019

Andressa Wischer Lopes Griebel og
Karsten Solheim Kreyberg
Susanne Skjervold Smeby og Tobias
Martinsen
Kristin Annabel Torjussen Follannd
og Markus Brovold
Trine Haugseth og Eirik Stinussen
Kollstrøm
Ingebjørg Johnsrud og Marius
Thorvildsen
Anne Siri Berg og Knut Nordbye

Døde i soknet
Ingrid Målfrid Eithun Danielsen
Grete Bodil Svorkmo
Fredrik Evju Bostad
Peter Richard Sveen
Grete Reidun Stephansen
Bjørn Egil Ørnung
Einar Johan Aasen
Nils Fredrik Tharaldsen
Liv Wahlstrøm
Astrid Johanne Staff
Rigmor Skaar
Axel Dammann
Per Grell Lønning
Erik Wahl
Øystein Sagedahl
Agnes Gunhild Refsum
John Andresen
Elisabeth Aagesen
Ingeborg Louise Wibe Due
Jan Iver Aastorp
Johan Christian Fuglesang
Eva Hansen
Kristian Hansen
Torleiv Stien
Martha Oddbjørg Hølmo Balchen
Torbjørn Rodahl
Ellen Fredrikke Kragerud
Johanne Telvik Enebeli
Ingerlill Haugum Larsen
Sven-Erik Sjøberg
Hans Christian Bjønness
Andreas Johan Berg
Sylvi Isabel Brinchmann
Eva Hansen
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Diakon:
Kari Winger Oftebro
23 62 94 77
ko233@kirken.no
permisjon fra september

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

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

Kapellan
Line Lindholm
930 80 890
ll992@kirken.no

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

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472
cf592@kirken.no

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:
Hanne Mari Halvorsen
905 04 873
post@rishaven.no

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

Ris menighet
Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00. Fredag kl. 10.00 - 14.00
Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk eventuell ”gave”.
www.kirken.no/ris

Grønne tips
Her er noen grønne tips som vi
kan gjøre bruk av i hverdagen for
å ta vare på miljøet. Plastforbruket
er et stort miljøproblem. Norge
forbyr en rekke engangsartikler
i plast fra 2020. Det er på tide at
vi allerede omstiller oss til denne
nye hverdagen. Da vil overgangen
bli lettere for oss. Vi har tatt frem
noen tips for hvordan du kan redusere forbruket ditt.

Velkommen til gudstjeneste!

Bruk gjenbrukskopp: Ta med din
egen gjenbrukskopp, istedenfor
å bruke take- away kopp når du
kjøper kaffe. Noen kafeer som
Kaffebrenneriet og Baker Hansen
gir reduksjon i pris når du tar med
egen kopp.
Bruk gjenbruksservise: Istedenfor
å bruke plastbestikk kan du bruke
bambusbestikk eller metallbestikk
til turmåltider. Bambusbestikk er
lett.
Handlenett: Ta med handlenett
eller brukt plastpose når du skal
kjøpe varer. Prøv å unngå varer i
plastemballasje.
Gjenbruk av klær: Kjøp brukte
klær på Fretex, eller Finn.no. Du
kan også bytte klær med venner,
gå på byttedag eller loppemarked.
Reduser mengden klær du har i
skapet.
Ikke kast mat: «Utgått på dato» er
en av de hyppigste årsakene til at
vi kaster mat. «Utgått og Best før»
er bare veiledende. Lukt og smak
på maten som vi gjorde tidligere.
Hold oversikt: Hold oversikt i
skap, kjøleskap og fryser. Ha mindre mat der, sorter det ofte og pass
på å bruke det «gamle» før det går
ut på dato.

Ris kirke

Holmenkollen kapell

1. september kl. 11
Høymesse med avskjed for menighetspedagog Vibeke

1. september kl. 11
Kollenmesse

7. september kl. 11, kl. 13 og kl. 15
Konfirmasjonsgudstjenester

8. september kl. 11
Dåpsgudstjeneste

8. september kl. 11 og 13
Konfirmasjonsgudstjenester

15. september kl. 11
Kollenmesse

14. september kl. 11, 13 og 15
Konfirmasjonsgudstjenester

22. september kl. 11
Dåpsgudstjeneste

15. september kl. 11 og 13
Konfirmasjonsgudstjenester

29. september kl. 11
Kollenmesse

22. september kl. 11
Høymesse

6. oktober kl. 11
Kollenmesse

29. september kl. 11
Pilegrimsmesse

13. oktober kl. 11
Dåpsgudstjeneste

6. oktober kl. 11
Høymesse

20. oktober kl. 11
Dåpsgudstjeneste

13. oktober kl. 11
Familiegudstjeneste 4-årsbok

27. oktober kl. 11
Familiegudstjeneste
marihøne og
dragekjempere

20. oktober kl. 11
Høymesse

MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTEN

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

27. oktober kl. 11
Pilegrimsmesse
3. november kl. 11
Allehelgensgudstjeneste
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ANNONSE

“Mitt valg” er et gjennomarbeidet og fleksibelt
program for holdningsskapende arbeid i barnehage,
skole og i idrettsmiljøene. «Det er bedre å bygge
barn enn å reparere voksne».

Brenner
du for noe?

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

Er du en ildsjel i vårt nærmiljø
kan vi være en støttespiller for
deg i ditt engasjement.
Vi støtter med penger,
folk og engasjement.

Hjelp oss å hjelpe
Vi samler inn penger, bl.a. gjennom kommende faste aktiviteter:

Julekonsert med
Sølvguttene i Ris kirke

Februar 2020
Barneskirenn,
Holmendammen

Prosjekter vi jobber med:
• Lions førerhundskole
• Frivillighetssentralen Vestre Aker
• Hester til terapiridning på Gaustad

April 2020
Våraksjonen
hageprodukter

• Operasjon Ved
• Ungdomsutveksling
• Turer, opplevelser og
ferdighetskurs for barn med
behov for sosial omsorg

St.Hansaften 2020
Familiefest på
Holmendammen

• Støtte til sykehjem,
aldershjem, skoler,
barnehager,organisasjoner
og enkeltpersoner i vår bydel

www.cox.no

Desember 2019

Begynner ungene å bli store og du ønsker å engasjere deg på nytt i nærmiljøet?
Slemdal Lions er et godt utgangspunkt for dette. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig
velkommen. Vi har et hyggelig og sosialt klubbmiljø (drøye 40 medlemmer) og har
mange aktiviteter i nærmiljøet.
Slemdal Lions er en del av verdens største humanitære organisasjon med målsetting
å være en støttespiller og hjelper innen humanitært arbeid både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Kontakt:
Olav Bruusgaard, 922 60 044 eller på mail: olav@bruusgaard.net
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Lions Club Slemdal
Etablert 1961

