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Høsten 2020???
Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no
leder i menighetsrådet
Årets høstsemester blir ikke som
tidligere års. Usikkerheten er stor –
og hverdagen vil vel neppe vende
tilbake slik vi er vant til? Juli måned
ga oss her til lands flotte resultater
i coronapandemi-bekjempelsen, og
en gradvis åpnings strategi har vært
fulgt bl.a mot utlandet... Spørsmålene er mange nå: Kommer det en ny
bølge, kommer det vaksine, konsekvensen for økonomi og arbeidsliv,
hva med hverdagen til folk flest –
hvor påvirket blir den?
Land der politikere og befolkning
ikke følger helserådene, er adskillig verre stilt i denne globale krisen.
I Norge har det vært godt å se et
Storting stå sammen i krisen og ta et
helhetlig ansvar og vært lojale mot
beslutninger og råd fra kompetente
helsemyndigheter.
Et annet usikkerhetsmoment er
sommerens nyhetsstrøm fra USA. I
slutten av mai kom George Floydsaken, rasismeopprør og store
demonstrasjoner både mest fredelige
– og dessverre noen voldelige. Det er
urovekkende å se væpnede demonstranter i gatene i USA og en delvis
ikke-identifisert føderal politimakt
i kamp i delstatene. Når så Trump
ikke vil svare på om han godtar et
valgresultat 3. november eller ikke,
blir usikkerheten stor (han avfeier til
og med meningsmålinger som fake
news). USAs presidents lederstil
skaper stor uro og f.eks John Boltons
bok-beskrivelse av avledningsmanøveren for å få Trump til å ikke trekke
USA ut av NATO er nesten ikke til
å tro. Det er vondt å se et land som
USA så splittet og med en grunnleggende politisk mistillit, opptøyer
og attpåtil med en coronakrise som
virker ute av kontroll selv om presidenten mener de håndterer det best i

Ris quiz

Vi i Ris menighet oppfordrer
folk til vise forsiktighet og
solidaritet, følge helserådene.

”

verden. For Ris menighet skal vi ikke
ta stilling til politiske valg i USA og
mange er også i alvorlig tvil om en
aldrende Joe Biden er rett mann på
rett sted til rett tid. Ett budskap har vi
likevel i Ris menighet til sommerens
begivenheter: Nei til rasisme!
Hva har disse store spørsmålene med
oss og Ris menighet å gjøre?
Når det gjelder coronapandemien:
Vi i Ris menighet oppfordrer folk til
vise forsiktighet og solidaritet, følge
helserådene. Og hva med å folde hendene i en stille bønn for situasjonen?
Ris menighet inviterer i høst til
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Dette og mest mulig annet av menighetens ordinære arbeid gjennomføres
innenfor de til enhver tid gjeldene
spilleregler gitt av helsemyndighetene. Følg med på www.kirken.no/
ris. I sommer måtte vi avlyse konfirmantleirene på Lia gård. I stedet har
de vært avholdt «hjemme-leir» med
flotte erfaringer. Kanskje nye konsepter kan utvikles i denne tiden? Noen
synes jo kirken kan fremstå som en
litt stivnet institusjon. Gode innspill
og initiativer mottas gjerne!
På mange måter har vi behov for fellesskap mer enn på lenge og coronatiden har vært krevende for mange,
men det er jo kraftige begrensninger
fortsatt. Kirken har et budskap om
tro, håp og kjærlighet og som forkynnes i både Ris kirke og Holmenkollen
kapell hver søndag. Ikke noe av dette
går ut på dato i denne tiden – tvert
imot! Hva med en dose livskraft i
høst?

Giro i midten av bladet går til menighetens diakoniarbeid. Diakoni handler om omsorg, om å bygge gode fellesskap, om nestekjærlighet
og rettferdighet. Dette er en sentral del av menighetens arbeid. Du kan også
lese sluttappell fra vår avtroppende diakon Kari Winger Oftebro. Bruk gjerne
giroen i midten av bladet – og du er med å gi et løft til ditt nærmiljø!

Quizmaster

Øyvind A. Gaukstad

løsning på side 14
Kristina Nomme har fått med seg ny inspirasjon fra årets hjemmeleire.
Foto: Cecilie Trogstad Johnsen

Konfirmantleir i annerledesåret
en liten rapport fra sommeren av Kristina Nomme

Til tross for en krevende vår ble det bo-hjemme-leir i stedet for sommerleir
på Lia gård for konfirmantene.
De to første ukene av sommerferien, og første uken i august har konfirmantene vært samlet i Ris kirke med ulike aktiviteter og undervisning.
Alle gruppene har også hatt en utfluktsdag til Holmenkollen, med undervisning, aktiviteter og gudstjeneste i Holmenkollen kapell. I tillegg til dette
fikk også flere av konfirmantene teste ut «Kollensvevet» fra toppen av Holmenkollbakken. Det har vært en fryd og være med så mange blide og gode
ungdommer denne sommeren. En stor takk til våre frivillige ungdomsledere
som har vært med på å forme disse leirene. Uten deres fleksibilitet og evne
til å omstille seg denne sommeren hadde ikke dette vært mulig. Det må
også legges til at deres innsats har resultert i at 120 av konfirmantene har
til nå skrevet seg opp som interessert i neste års lederkurs. Noe som er et
tydelig barometer på at de har hatt det gøy i kirken. Vi gleder oss til fortsettelsen!

1. Hva heter den nye bydelsoverlegen i Vestre Aker?
2. Hvor ligger Lia gård, som er
en viktig partner for Ris menighet?
3. Hva heter den nye menighetspedagogen i Ris menighet?
4. Hvem troner på toppen av Ris
kirkes tårn?
5. Hva betyr innskriften INRI?
6. Moses spør en gang Gud
hvem han er. Hva er svaret?
7. I tre religioner regnes Abraham som stamfar. Hvilke religioner?
8. Bibelen er verdens mest utbredte bok. Hvor mange eksemplarer tror du har blitt solgt de
siste 50 årene verden over?
9. Hvordan lyder 5. bud?
10. Hva het mannen som dømte
Jesus til døden?

Foto: Oda Hveem

Konserter denne høsten

11. Hvor ligger Fahlstrøms terrasse?

tips om konsertoppdateringer fra Terje Baugerød

12. Hvem var Fahlstrøm?

Det blir en rekke konserter i flotte Ris kirke denne høsten og julen!
Alle konsertene blir arrangert innenfor gjeldende smitteregler, så det blir
blant annet begrenset med plass. Men vi kan uansett love en rekke flotte,
vakre og varierte musikkopplevelser!

13. Hva forbinder du med betegnelsen «Kretsen» fra den andre
verdenskrig I Norge?

På grunn av situasjonen vi befinner oss i, med behov for fleksibilitet, vil det
ikke være riktig å skrive hele konsertoversikten her i Risbladet. Følg med
disse stedene for nærmere, og til enhver tid oppdaterte, opplysninger:
Ris menighets nettside – kirken.no/ris
kantor Terje Baugerøds nettside – terjeb.no
Facebooksidene «Ris menighet – Den norske kirke» og «Musikk i Ris».
Første konsert i Ris kirke blir:
Tirsdag 22. september med «Ensemble Solis», dirigent Ida Cecilie Holm

14. Hvor lå den gamle husmannsplassen Hagan?
15. Når og hvor tok Astrid
Uhrenholdt Jacobsen sitt første
VM-gull?
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Ris Storstue 60 år

med en velspekket lommebok»!

Søndag 9. oktober 1960 er blitt betegnet
som en milepel i Ris menighets historie. Da
ble et etterlengtet og lenge ønsket menighetshus høytidelig innviet. Denne jubileumsbegivenhet går selvfølgelig ikke upåaktet
hen for Risbladet!

Tekst: Øyvind A. Gaukstad
Foto: Bjørn Tønnesen
Da Ris kirke ble innviet 12.
juni 1932 ble en lang og
omstendelig prosess med
svært mange utsettelser ført
til en lykkelig avslutning.
De økonomiske problemene hadde imidlertid underveis vist seg å være ganske
store. Skulle man derfor i
det hele tatt klare å realisere planene om en kirke i
denne delen av Oslo, måtte
man ta noen grep og man
bestemte seg for å bygge
bare selve kirken og tårnet.
Arkitekt Carl Berners storslagne planlagte idé om å
bygge et menighetshus som
en forlengelse østover fra
tårnfoten, ble skrinlagt.
Fem år senere – i 1937
– opphørte Ris kirkes
annekstilknytning til
Vestre Aker og Ris ble
egen menighet ved kgl.
resolusjon fra 1. juli 1937.
Allerede om våren samme
år ble det satt i gang en
innsamlingsaksjon for å
skaffe penger til et menighetshus, som menigheten
så sårt trengte. Tanken var
fortsatt å få reist et menig-

hetshus i flukt med kirken
slik arkitekt Berner hadde
planlagt, men eventuelt
noe avkortet. Innsamlingen
gav et godt resultat, og til
slutt satt byggekomiteen
med en kapital på 50 000
kr! Men høsten 1939 brøt
2. verdenskrig ut og videre
byggeplaner ble lagt på is.
Etter krigen tok det
mange år før bygging
av et nytt menighetshus
ble realisert. I 1954 ble det
invitert til en engere arkitektkonkurranse, med fire
arkitekter som ble bedt om
å innlevere en plasseringsskisse for et nytt menighetshus. Det var nemlig
oppstått sterk tvil om det
nye menighetshuset burde
bygges ved siden av kirken. Ingen av de innsendte
utkastene viste en brukbar
plassering i flukt med
kirken. Derfor ble arkitekt
Berners opprinnelige skisse
forlatt for godt.
Det ble i stedet invitert til
en endelig konkurranse om
et bygg plassert i og ved
øvre Ris dam. Menighetsrådets formann, Fredrik
Lindemann, presenterte 3.

Arkitekt Einar Dahle, alias Aina Dahle
november 1954 følgende
grunner for valget:
1. Man får en vakker utsikt
over byen, med hele parken
i forgrunnen.
2. Bygningene kan plasseres rundt den nedre Ris
dam.
3. Den øvre dam blir i alle
tilfelle ødelagt på grunn
av en nyregulert vei fra
Ris stasjon langs banens
gjerde.
4. Denne vei kan benyttes
som adkomstvei til bygningene.
De dammene som er nevnt
ovenfor, var to karussdammer som tilhørte Ris gård.
Hele kirketomten er for

Bilde av Ris menighetshus fra Risbladet slik det var før ombyggingen i 1987
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øvrig tidligere del av Ris
gårds eiendom, da hele 36
mål ble innkjøpt i 1918.
Den nyregulerte veien det
er snakk om, er dagens
Slemdalsvingen. Høsten
1954 ble det fattet en beslutning i Oslo Bystyre om
å anlegge en vei på nedsiden av Holmenkollbanen.
Det førte altså til at en stor
del av øvre dam ble berørt.
Resultatet av arkitektkonkurransen ble at
planen med mottoet «Over
berg og dal» innsendt av
arkitektfirmaet
Klingenberg &
Klingenberg (brødrene Ørn
og Trygve Klingenberg),
ble utpekt som vinner
både av jury, byggekomite
og menighetsråd. Juryen
skriver bl. a. i sin redegjørelse at
«situasjonen er klar og
grei, og støtter seg direkte
til den vedtatte vei langs
Holmenkollbanen. Anlegget er utarbeidet med åpent
øye for de fine momenter
som terrenget i den øvre
del av parken byr på…..»
Videre skriver juryen at
«menighetshuset har i
anlegget fått en sentral
og selvstendig beliggen-

het, godt tilbaketrukket
fra veien og i nærheten av,
men ikke konkurrerende
med kirken. Hovedadkomsten til anleggets forskjellige avdelinger skjer fra
veien, og vil ikke sjenere
kirken.»
Under gårdsplassen, der
øvre dam hadde ligget, ble
det anlagt et stort lagerrom
på 1000m2, som kunne
leies ut. I selve menighetshuset ble det nå plass til
menighetssal(er), kontor til
prest og klokker, speiderrom, helsestasjon, kjøkken,
garderober og boliger for
kirketjener og menighetssøstre. Juryen er svært
rosverdig i sin omtale av
vinnerutkastet.
Torsdag 6. oktober 1960
ble menigheten ønsket velkommen til en omvisning
før den høytidelige innvielsen 9. oktober. Den derpå
følgende uken ble Ris-uken
arrangert med et variert
underholdningsprogram.
Besøkende kunne da ta
lodder ved basarbordene og
inntekten av uken skulle gå
til drift av menighetshuset.
Til slutt kom uke-komiteen
med en manende appell:
«Vi ønsker alle velkommen

I de følgende årene ble menighetshuset mye brukt av
mange forskjellige grupper
og foreninger. Pågangen
ble imidlertid så stor etter
hvert at behovet for ytterligere plass meldte seg.
Arkitekt Einar Dahle bodde
i 1970- og 1980-årene i
Huldreveien på Vettakollen
og tok i disse årene aktiv
del i ungdomsarbeidet i
menigheten. Menighetshuset ble mye brukt og Dahle
ble etter hvert klar over
hva som kunne og burde
gjøres for å forbedre og
utvide bygget. Allerede i
1979 fikk Dahle en forespørsel fra menighetsrådet
om det kunne lages et
tilbygg til det eksisterende
menighetshuset. Risbladet
har hatt en samtale med
arkitekt Einar Dahle, alias
Aina Dahle, som forteller
engasjert om hva som ble
gjort for å bygge et mer
funksjonelt og bedre organisert menighetshus.
Ikke bare ble det planlagt et tilbygg, men det
gamle menighetshuset
trengte i høy grad oppussing og rehabilitering.
Dahle ønsket å få til bedre
fleksibilitet. Et nøkkelord
her er samtidighetsaktivitet. De tidligere salene ble
organisert slik at flere grupper kunne ha sine aktiviteter samtidig. Det gamle og
spisse gavltaket ble senket
og et kistetak ble utformet.
Det gav bedre akustikk i
salene.
Menighetshuset i sin
opprinnelige form «vendte
ryggen» til kirken, ifølge
Dahle. Derfor ble det laget
tre nye vindusdører ut mot
kirken og kirkeparken. Fra
disse dørene i den store
salen skråner «kirkebakken» nå ned mot kirken,
noe som gir bedre kontakt
mellom kirke og menighetshus. På motstående
side av bygget i vestibylen

var det opprinnelig laget én
vindusrekke høyt oppe på
veggen ut mot gårdsplassen. Her ble det foreslått å
bygge tre nye vindusrekker
nedenfor den øverste rekken som kunne gi mer lys
og åpenhet inn til vestibylen.
Det ble aldri vurdert å
rive det gamle menighetshuset. Tvert imot gjaldt
det å tenke konstruktivt og
positivt, og selvfølgelig
lytte til hva oppdragsgiver
ønsket, sier Dahle. F. eks.
gjorde den langsgående
vestibylen utenfor salene
det lett å «henge» på en
sal til. Den salen er dagens
peisestue, som danner en
myk avslutning mot øst.
Peisestuen er øvre del av
det nye tilbygget, som
er en halvsirkelformet
utvidelse som slutter seg til
det gamle menighetshusets
østre gavlfelt. Tilbygget
har form som en apsis og
betegnes av Dahle som en
storapsis pga. dens størrelse. Det var også fra arkitektens side et ønske om å
nedtone virkningen av det
gamle husets kirkelignende
gavlfasade. Dahle gir klart
uttrykk for at en «sakral»
form (storapsisen) paradoksalt nok kunne føre til
at storstuen fremstod mer
profan, og at det var nok
med én kirke på stedet!
I tilbygget ble det plassert
flere nye prestekontorer.
De gamle kontorene som
lå i den andre enden av
vestibylen, ble gjort om til
grupperom til bruk for konfirmanter bl.a. Inngangen
til de nye prestekontorene
fikk nå en naturlig forbindelse med kirkeparken og
kirken.
Dahle omorganiserte flere
rom for å få til bedre funksjonalitet. Husets kjøkkenkapasitet ble forbedret og
fasiliteter for rullestolbrukere ble bygget. Lys eikeparkett ble lagt på gulvet i
salene, og keramiske fliser

ble lagt i ganger, toalett og
kjøkken. I beste arkitektstil
er interiøret holdt i hvitt.
Lyssettingen er avstemt
med indirekte belysning og
med flotte italienske armaturer i taket i salene.
Det gamle menighetshuset
var bygget med jernbetongrammer og gassbetong
(Siporex), utenpå pusset
med stenkpuss. Tanken var
å etterisolere og kle det
opprinnelige menighetshuset med tegl som kirken, og
la peisestuen og kontorene
bli bygget med tegl både
inne og ute (såkalt diafragma). Vinterbygging og
innsparing endte med at de
bærende ytterveggene fikk
usynlig stålbæring, utvendig forblendet med tegl.
For at det gamle og det nye
skulle fremstå med enhetlig
overflate, ble gammel puss
reparert og alt stenket i
samme lyse, gråhvite tone.
Allerede 10. februar
1987 var gravemaskinene
i full sving og arbeidet
med den nye Ris Storstue
kunne begynne. Mange
medlemmer i menigheten
var i gang med innsamling
av penger som trengtes for
å fullføre prosjektet. Karen
Marie Ebbesen, byggekomiteens leder, var en
energisk pådriver i denne
fasen av ombyggingen.
7. november samme år ble
Ris Storstue høytidelig
innviet.
Arkitekt Dahle har avgjort
hatt en heldig hånd med
rehabiliteringen og utvidelsen av menighetshuset.
I dag fremstår bygget som
et vel fungerende forsamlingssenter for menigheten
og bydelen. Daglig leder
i menigheten, Christian
Fosse, sier til Risbladet at
personalet er svært fornøyd
med dagens menighetshus,
med de gode og lyse kontorene, grupperommene, med
peisestuen og ikke minst de
oppdelbare møtesalene.
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Av Grete får jeg viktig bakgrunnsinformasjon. – Hvert år leverer rundt
70 frivillige 4700 timer til seniorsenteret – det er et fantastisk tall!
Senteret kunne aldri vært drevet uten
alle de som er med som frivillige. Og
gjennomsnittsalderen på våre frivillige er 80 år, og det betyr at her kan
man være med som frivillig lenge!
Vi er jo den bydelen med høyest
gjennomsnittsalder, og vi har mange
spreke pensjonister som er med og
bidrar.

Unni Thorup og Oda Sveen er to av de som setter stor pris på Vinderen Seniorsenter.

- Seniorsenteret betyr alt!

Det er unison tilslutning til denne påstanden rundt kafébordene denne onsdagen i juni.
Tekst og foto: Arnfinn Eng
9 seniorer sitter og hygger seg med
kaffe og vafler, og har gledet seg til
at presten fra Ris skal komme på
besøk. Og hensikten med besøket er å
bli bedre kjent med hva som foregår
på seniorsenteret, og møte de som
bruker dette tilbudet.
- Her på senteret treffer vi hverandre,
og vi kommer så ofte som mulig. Vi
har en flott bestyrer her, og mange
dyktige frivillige som tar så godt
imot oss. Vi føler oss så velkomne!
Det er ikke vanskelig å få praten i
gang rundt bordene, når jeg spør dem
om hva seniorsenteret betyr for dem
i hverdagen. Replikkene kommer på
kryss og tvers – her må man nesten
heve stemmen for å bli hørt. Og smilet sitter løst – det er god stemning og
et hyggelig fellesskap jeg får være en
del av.
Jeg spør litt åpent om hva det er som
skjer her på senteret, og får en rask
gjennomgang av de viktigste postene.
- Her er det hobbyklubb hvor vi
lager ting som selges på julemessen,
og vi er rundt 10 som møtes hver
uke, forteller Oda Sveen. – Så har vi
stol- yoga, hvor vi gjør yoga- øvelser
mens vi sitter på en stol, det er jo
ikke så lett for oss eldre å komme seg
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opp og ned fra en matte på gulvet!
Vi har et utrolig variert program, her
er det noe for alle. Og det er alltid en
god tone her og god stemning, her
blir alle inkludert!
Og Gunn Birkeland fortsetter å
fortelle om sangstundene de har
på tirsdagene. – Det er en tidligere
musikklærer på Vinderen skole som
kommer og har sangstund med oss,
og vi synger gode gamle norske
sangene som vi kan. Det er et veldig
populært tilbud.
Lunsjen på fredagene er også godt
besøkt, og maten er nydelig. Her
får man en rimelig 2 meny, og også
mulighet for et glass vin til maten for
de som måtte ønske det. Kjøkkenet
drives av en av de ansatte, godt hjulpet av mange frivillige. I kafeen får
man også vafler og smørbrød, og det
er fullt mulig å ta med seg familie og
barnebarn til et hyggelig kafébesøk!
Bernt Henrik Lund og Erik Zimmerlund er i mindretall denne onsdagen
– og ingen legger skjul på at flertallet av brukerne på seniorsenteret er
damene. – Men jeg er jo bare glad for
å ha mange damer rundt meg da! Sier
96- åringen Bernt med et stor smil –
vel vitende at kona Ebba Lund sitter
tvers over bordet og følger med.
- Tidligere var det omtrent ikke menn
her på senteret, forteller Ebba. – Men

så ble det dette tatt tak i og jobbet
med, og nå er det fast treff for menn
3 ganger i uka, og mange som kommer innom. Særlig foredragene som
holdes en gang uka er populært for
mennene, men det er ingen tvil om at
det er damene som holder senteret i
gang.
- Hvordan har denne våren vært for
dere, når senteret har måttet stenge
pga smittefaren? spør jeg.
- Det har vært svært krevende, er det
mange som istemmer rundt bordene.
– For mange er dette det eneste stedet
de får møte andre mennesker, og
noen har vært fullstendig isolert i 3
måneder nå. Og det er klart at det har
vært veldig vanskelig. Denne tiden vi
har vært inne i understreker bare hvor
viktig det er å ha et slikt tilbud for
eldre her lokalt på Vinderen.

- Og det er ingen tvil om at seniorsenteret er et viktig helsefremmende
tiltak for de eldre i bydelen. Både det
å engasjere seg som frivillig og det å
være bruker bidrar til sosialt samvær,
livskvalitet og helse, fortsetter Grete.
– Så er situasjonen også den at
Nasjonalforeningen for folkehelse,
som har drevet seniorsenteret i nesten
50 år, trekker seg ut fra nyttår. Men
vi håper selvfølgelig at senteret kan
driftes videre av nye aktører.
Og Grete forteller at på grunn av
økonomiske utfordringer blir det
ikke sendt ut noe programblad denne
høsten. – I tillegg kan vi heller ikke
sette opp en av de mest populære
programpostene i høst – de ukentlige
foredragene – men dette er pga smittevernsituasjonen.
- Men ellers drives senteret nesten
som vanlig i høst, med de fleste
grupper og programposter på de faste
tidspunktene, og åpen kafé mandag
til fredag. Og vi håper så mange
som mulig har lyst å komme innom
kaféen på et besøk – den er også en
viktig inntektskilde for seniorsenteret. Velkommen skal du være! avslutter Grete med et stort smil.

Vår nye trosopplærer
Cecilie Trogstad Johnsen
26 år
Født og oppvokst i Drammen
Bor nå på Røa sammen med sin forlovede
Aktuell som:
Ny trosopplæringsleder i Ris menighet
Fra før har Cecilie en allsidig bakgrunn, men hun fokuserte seg
inn på en jobb i kirken.
- Jeg har studert litt forskjellig. Jeg har studert litt menneskerettigheter, samfunnsfag og pedagogikk, men bacheloren min UKT
(Ungdom, kultur og trosopplæring) tok jeg på MF Vitenskapelige høyskole. Jeg ble ferdig på MF i fjor sommer. Etter det jobbet
jeg 1 år i Røa kirke som daglig leder der, forteller hun.
Cecilie har også mange ulike interesser.
- På fritiden kan jeg gjøre mye forskjellig ut ifra humør egentlig.
Jeg kan like godt og gå turer, møte venner, dra på konserter.
Men jeg liker også godt å være hjemme med ett spill eller lydbok, mens jeg tegner, syr eller baker, sier hun.
- Jeg liker også godt å prøve meg på nye hobbyer!

Jeg får også god tid til å prate med de
3 frivillige som er på vakt denne onsdagen; Kari Damm Lothe, Bibi Ryder
og Annette Malm, og daglig leder
Grete Singstad Paulsen. Og Annette
Malm er ingen hvemsomhelst her på
seniorsenteret – hun har vært med
helt siden oppstarten for 48 år siden.
Kari og Bibi er med som frivillige en
dag hver uke, og har bl.a. ansvar for
å ta imot de som kommer, og foreta
registrering.

Foto: Bjørn Tønnesen

Fremover er det mye Cecilie gleder seg til å ta fatt på i jobben
som trosopplærer.

Daglig leder for Seniorsenteret,
Grete Singstad Paulsen

- I Ris skal jeg jobbe som trosopplærer sammen med Kristina,
men med hovedansvaret for de yngste. Jeg gleder meg veldig til
å jobbe med dette her! Jeg har mye erfaring som ungdomsleder
selv i kirken i Drammen. Jeg likte meg veldig godt i TenSingmiljøet der og det er her jeg som ung fikk utforske min tro.
Denne erfaringen har jeg lyst til å videreføre til dagens barn og
ungdom. Jeg er også opptatt av de som kommer til kirken skal få
en god og positiv opplevelse av å være i kirken.
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Der
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Billetter som samlerobjekter
og historiefortellere
Det er mange som samler på billetter i fra gamle dager. Det kan være billetter fra tog, trikk, buss
og fly eller billetter i fra teatre, kinoer, konserter, loddsalg – og mye mer.
Tekst og bilde: Johan Ditlev-Simonsen Sport Kristiania – Leangen. 1. plads
Kr. 1,25«. Så sitter der man der med
monsds33@gmail.com
en vakker liten billett med noe informasjon. Gleden ligger da i å finne ut
Samle billetter – hvorfor gjør man
mer om dampskibene og når de ble
det? Samlere forteller at gleden ligbrukt på de forskjellige strekningene
ger i hva den enkelte billett har vært
brukt til og utseende på billetten. Ofte og hvorfor de gikk der osv.
vil en samler finne en billett samleren
synes ser fin og interessant ut , for
så å finne ut hva billetten har vært
benyttet til. Eksempelvis en billett for
«Dampskibet Ceres mellem Christiania-Malmøen» eller «Dampskibet

Som eksempler på billetter har vi her
med noen billetter i fra «Græsbanen»
i fra rundt 1920. Gressbanen som
vi sier i dag på Holmen i Oslo var
landskamparena i fotball i perioden

1919 til Ullevaal Stadion overtok den
rollen i 1926. På samme måte har
man litt informasjon på den enkelte
billett som et utgangspunkt før man
leter opp selve historien bak billetten. Samtidig finner man kanskje ut
at disse billettene er totalt ukjent i for
eksempel Fotballforbundets arkiver,
og kan kanskje ved fremtidige publikasjoner være viktige illustrasjoner
for å få frem en levende historie i fra
gamle dager.

Danmark – Norge
Landskamp på Græsbanen mellom Norge og Danmark den 13. juni 1920
med 16.000 tilskuere. Dette er 11. gang landene spiller mot hverandre og
første gang det blir et uavgjort resultat. Første gang de spilte mot hverandre var under OL i Stockholm i 1912 hvor Danmark vant 7-0. Danskene
var suverene i flere kamper de neste årene inntil Norge fikk sin første seier
i 1918 med 3-1 på Frogner Stadion. Fra Aftenposten kan man lese følgende
fra denne søndagen den 13. juni; ”Landeveisstøv, tudende og tøffende biler
og motorcykler som oste av benzin og overopphedet gummi, en udvandring som fra en by før et forestående bombardement”

Sverige – Norge
Landskampen Sverige – Norge søndag den 27. juni 1920 på Græsbanen.
Denne privatkampen var en slags jubileumskamp ettersom det er 20. gang
landene møter hverandre. Sverige vinner 3-0. Dette faller inn i en rekke
med til dels sterke seiere for Sverige siden lagene spilte sin første kamp
mot hverandre i 1908 hvor Sverige banket oss 11-3 i det som er registrert
som norges første landskamp for herrer.
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Nyt hagen

Se vår hjemmeside
for åpningstider
og inspirasjon
www.skajem.no
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Risveien 7
0374 Oslo
Tlf. 22 13 96 90

Slutkamp om Norgesmesterskapet i Fotball 1920
Billett i fra finalen om Norgesmesterskapet i fotball den 17. oktober 1920
på Græsbanen, med Kongen og Kronprinsen til stede. Ørn, Horten vinner
1-0 over Frigg ved scoring av Michael Paulsen i det 68. minutt. 14.000
tilskuere omkranset en fullstappet arena.

Landskamp Norge - Finland
på Gressbanen.
Foto fra Oslo Museum,
Byhistorisk samling,
fotograf ukjent
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Rekkverk-produsenten på Slemdal:

REKKVERK
LEVEGGER
GJERDER

Preses Olav Fykse Tveit sitt ønskje for kyrkja han har leiaransvar i:

- Ei oppgåve-orientert kyrkje som ikkje er sjølvopptatt
Olav Fykse Tveit (59) blei
10. mai i år vigsla til preses i
Bispemøtet i Den norske
kyrkja. Det skjedde i
Nidarosdomen
Preses:
i Trondheim.

Tekst: Gunnar Westermoen

Leiar blant
biskopane

Han ønskjer seg ei kyrkje som er
oppgåve-orientert: – Det er dei vi
skal tene som må vere hovudsaka.
Vi må ikkje bli for sjølvopptekne
som institusjonar, organisasjonar og
personar. Å ha fokus på oppdraget er
ikkje minst ei utfordring no når Den
norske kyrkja går gjennom store endringar. Det er endringar i korleis vi
ordnar og styrer kyrkja, i medlemene
sitt forhold til kyrkja, og i kyrkja si
rolle i det norske samfunnet, seier
han til nettstaden kyrkja.no

UTEROM I DITT EGET DESIGN

Forefence er designet og produsert i Norge, og
muliggjør unike løsninger for å skape helhet fra
rekkverk til levegg. Forefence er kvalitetsprodukter
som har bestått testing hos Sintef.

Kontakt oss i dag om ditt prosjekt!

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

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

Se vår hjemmeside for inspirasjon
www.forefence.com

Fykse Tveit hadde ein referanse til
Koronakrisa i si preike under vigslinga 10. mai:
- Kriser kan få oss til å bli sjølvopptekne. Men dei kan og vekke oss til
innsats. Vi kan sjå klårare, slik at vi
ser kva som trugar vår eigen menneskeslekt, og den naturen vi er ein
del av. No treng vi kjærleikens vilje
til å stille opp for kvarandre, og for
å ta vare på den éine jorda vi har.
Kjærleik utan offervilje og rettferd er
overflatisk, sa han.
Blant dei 12 biskopane i vår kyrkje
er preses «fremst blant likestilde»
(primus inter pares). Han eller ho er
leiar av Bispemøtet og har i tillegg
Nidaros domprosti som sitt tilsynsområde. Preses har Nidarosdomen
som domkyrkje saman med Nidaros
biskop.
Frå 2010 til 2020 var Fykse Tveit generalsekretær i Kyrkjenes verdsråd,
ein global økumenisk fellesskap som
samlar kyrkjer med til saman ein halv
milliard menneske verda over.

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

- Som preses er det eit særleg ansvar
å vere representativ for heile kyrkja
og samstundes vere profilert. Det kan
stundom bety at det er viktigare at ein

- Ein leiar må vere open for å lære meir, seier preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit.
(Foto: kirken.no)

formidlar bodskapen på ein god måte
enn å dominere debatten og få det
siste ordet, seier biskop Fykse Tveit
til kyrkja.no.

Olav Fykse Tveit held fram at han
likar å formidle og arbeidar engasjert
med korleis evangeliet skal nå betre
fram.

Olav Fykse Tveit har tidlegare vore
mellom anna generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd for Den norske
kyrkja (2002-2009), sekretær for kyrkje-stat-utvalet i Kyrkjerådet (20012002) og sekretær for Lærenemnda i
Den norske kyrkja (1999-2000).

Mykje å gjere –
mykje å bidra med

Fykse Tveit blei hausten 2019
nominert av bispemøtet til å etterfølgje Helga Haugland Byfuglien som
preses. Bispemøtet hadde høve til å
nominere tre kandidatar, men samla
seg samrøystes om denne eine.

Kyrkja må bli sett og høyrt
Han vil at kyrkja skal ha ei tydeleg
røyst, og vere både kritisk og konstruktiv. – Kyrkja er med sin bodskap
og som offentleg aktør ein del av
meiningsdanning og meiningsbryting
i samfunnet. Eg vil gjerne prøve å
fylle rolla som preses ved å bidra
til at Den norske kyrkja blir sett og
høyrt, og at det kjem gode og saklege
bidrag frå kyrkja i det offentlege rom,
seier han.

– Ut frå det som er gitt oss i vår tru
på den oppstadne Kristus, har vi
mykje å bidra med. Det er mykje som
står på spel. Vi har mykje å gjere,
seier han, og legg til:
– Eg er oppteken av å få gjort noko
nyttig og gjerne noko nytt. Eg er
difor også nokså nysgjerrig og
vil gjerne forstå meir for å kunne
handle betre. Eg ønskjer å formidle
evangeliets frigjerande kraft, håp
og trøyst, og kva trua på Kristus
inneber som rettleiing for korleis vi
lever saman som èin menneskeleg
familie i Guds eine skaparverk i dag
og i morgon, seier Bispemøtets nye
preses. – Noko av det eg har likt best
med den leiaroppgåva eg har hatt dei
siste åra, er at eg har hatt ansvar for å
lytte til mange, og prøve å inkludere
ulike bidrag frå alle medarbeidarar
og arbeidslag. Eg har lært at ein får
bruk for alt ein har lært, og at ein skal
bruke alt ein har lært. Det fordrar at
ein som leiar også er open for å lære
meir, seier Olav Fykse Tveit.
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FOR BARN OG UNGE

FASTE
AKTIVITETER

6-årsbok med skolestartsgudstjeneste søndag 23. august

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

og 6-årssamling torsdag 27. august: Du som begynner i
første klasse blir invitert til skolestartsgudsjeneste og
en samling for 6-åringer. Har skal vi lese i 6-årsboken,
synge å leke sammen.

4-årsbok med 4-årssamling torsdag 8. oktober
og familiegudstjeneste søndag 11. oktober:
4-åringene blir invitert til en samling og
til familiegudstjeneste. Det skal bli delt ut
4-årsbok og tema for denne samlingen er dåp.

BABYSANG mandager kl. 11.

Foreldre og babyer:
Lek, sang og spise sammen.

RIS KFUK-KFUM-SPEIDERE

tirsdager kl 18.
Utendørsaktiviteter i aldersinndelte grupper.
Epost: bjerke.unni@gmail.com

TIRSDAGSSAMLINGENE kl. 19.
Temaer og samtale: Åpent for alle og gratis entré.
			
SMÅBARNSTREFF kontakt Vestre Aker helsestasjon.
SUPERTORSDAG (annenhver torsdag)

Middag for alle fra kl. 16:30. og familiekor for alle fra kl. 17:30.

Dragekjempere med samlingsdato som kommer senere, følg med på nett! I samarbeid med Ris
KFUK-KFUM-speidere vil vi
inviterer alle 4.-klassinger til
å bli med på overnattingstur
til Brallebu i Nordmarka.
Der skal vi være ute i
skogen og lære om St.
Georg som kjempet
mot dragen.

TWEENSING (5.-7. klasse) kor hver torsdag fra kl. 18.
UNGDOMSKLUBBEN RISK (13-20 år) hver torsdag kl. 19.

Ulike temaer hver uke.

TWEENSKLUBBEN SLUSH (10-12 år) fredager kl. 14:30.

Spiser, leker, drikker slush!

Krøllegudstjeneste med
familiegudstjeneste søndag
25. oktober: De som er eller
blir 3 år inviteres til samling
på gudstjeneste i Holmenkollen kapell. Vi trenger
hjelp til å lete
etter sauen Krølle
som er borte!

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

SØNDAGSSKOLE utenom helger med familiegudstjeneste og skolens ferier.

Oppdaterte datoer på nettsiden: kirken.no/ris
Holmenkollen kapells venneforening:

Vil du være med og bidra til
at kapellet på best mulig måte inngår
som en viktig del av
Holmenkollen nasjonalanlegg?
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Foto: Bjørn Tønnesen

Venneforeningen arrangerer medlemsmøter flere ganger i året
med konserter og foredrag.
Årlig kontingent kr. 400,-/person,
kr. 600,- par,
kr. 1500,- bedriftsmedlemmer
Livsvarig medlemskap kr. 10 000,Ta kontakt med Ris menighetskontor på tlf.: 23 62 94 70

Konfirmanter 2020
Aksel Aarseth Mohn
Aksel Sindre Kilander
Aleksander Tambs Andresen
Aleksandra Hjallum Johnsen
Alexander Bruusgaard Aulin
Alexander Leegaard Kjellsby
Alise Helene Kibsgaard-Mörsdorf
Alma Brøymer
Amalie Bugge Lyså
Amalie Steen
Amelia Rafn Skuse
Amilia Muscat Sejnæs
Anders Næss-Ulseth
Andrea Grendahl Tønseth
Andreas Garshol Veum
Andreas Skjølsvold Ræder
Andreas Tjøstheim
Anna Margrethe Strøm-Gundersen
Anne Sofia Freiesleben De Blasio
Anne Østvold
August Fabian Sand
August Vislie Mikkelsen
Axel Von Zernichow Goller
Benjamin Henrik Peters
Birgitte Amalie Mesna
Britt Oline Utne Goulignac
Carina Syrtveit
Carl Axel Lorentzen Olsen
Carl Christian Sandøy Gomnæs
Cathrine Voje Heieren
Cecilia Maria von Zernicow Varstad
Celine Haugen
Charlotte Myrset
Christian Alexander Høy Astrup
Christian Thorenfeldt Wigstøl
Christopher Carlton Aaløkken
Cornelia Benedicte Briskelid
Einar Østvold
Eivind Gjetsund
Eivind Thaulow Haugen
Elias Skjong
Elise Anine Prestegård Wurschmidt
Ella Mathilde Handeland
Elphi Alexandra Røed
Erik Vereide
Erlend Michael Vedeler Amundsen
Estevi Synnøve Severino-Melsbø
Fabian Emil Collett
Fanny Marie Caizi Sjøvold
Felix Olsen Stenbakk
Felizia Gabriella Jensen
Filippa Holm Moseid
Filippa Johanne Husebye
Fiona Kirsten Husebye
Fredrik Harald Harlem
Fredrik Kjerschow Faraasen
Frøya Fuglesteg Thorheim

Harald Rød Kristoffersen
Harald Skare Myklebust
Hedda Kolbjørnsen-Tomassen
Hedda Selberg Gulbrandsen
Heine Lupke Tveter
Helena Sundby
Helmer Brekke
Henra Jahr Nestegard
Henriette Dietrichson
Henriette Idsøe
Henrik August Ziegler
Herman Coldevin Ulvness
Herman Maltun Koefoed
Hermine Victoria Gundersen
Hjalmar Christoffer Öström
Håkon Kongsvold
Inga Helene Hole
Inger Müller
Ingrid Louise Goll
Ingrid Almaas Klev
Isabel Angel Mæhle-Krogsrud
Isabel Robertsen
Isabella Carmen Göthlin
Isak Hille
Jacob Andreas Bakke
Jacob Jæger Barth
Jacob Lenborg Skajem
Jenny Mali Berg Kristiansen
Jens Adelsten Ellingsen
Jens Kristian Aas
Jesper Kristian Hovland
Joakim Krage Fosseidbråten
Josefine Hovland
Julia San Miguel Bjørneng
Julie Breivik Paasche
Julie Christensen Falkenstein
Julie Christine Dogger
Julie Johansen-Rodal
Juni Rasmussen
Karl Vincent Rake Berggren
Karoline Johanne Jebsen
Kaya Josefine Blindheim Støre
Knut Casper Tøllefsen
Kristian Barth-Kristoffersen
Kristoffer Moen Berg
Lars Sondresen Bjertnæs
Lavrans Lombnæs Lenborg
Leona Berge-Strømsheim
Liv Kallevig
Lukas Pedersen Thorsrud
Madeleine Arstal Johansen
Mads Bjørn-Hansen Wolff
Magnus Aksnes Gjesdahl
Marcus Einang Lørup
Marcus Steen Woxholt
Marcus Thorin Moldestad
Margrethe Kollien Nygaard

Marius Holm Tveit
Martin Alexander Lie Tinde
Martine Louise Engbakk
Matheo Caubet
Mathias Strand Fredriksen
Mathilda Emilie Ulvevadet
Mathilde Haugdal Bugge
Mathilde Norman Ljungblom
Mats Henrik Kongtorp Skrolsvik
Mia Briseid-Bødtker
Mia Prøsch Johnsen
Mikkel Nicholai Frostad-Engebretsen
Negin Øye
Nicklas Victor Stender
Nicolai Kongsli Staubo
Nina Galtung Skar
Nora Gisleberg
Nora Isabelle Hayler
Odin Remy Den Haene Endresen
Ola Nordklev
Paulina Synøve Wrage
Pauline Bernard Gillesdal
Peder Alexander Friis
Pernille Sofie Elstad Framstad
Philip Alexander Kaldager Bakkeli
Philip Bostrøm Jørgensen
Philip Nicolay Mørk Lillehol
Rasmus Bakkevig
Ruben Nissen Molvær
Sanne Louise Scheele
Sanne Wyller-Berntsen
Sarah Rehn
Sebastian Jørgen Osnes Bryhn
Selma Enerud Odland
Selma Holm Rosenberg
Sigurd Sondresen Bjertnæs
Simen Borge-Andersen
Simen Yndesdal Torgersen
Sofie Heggløv
Sofie Marie Behrens
Stella Marie Sem Simonsen
Susanne Viktoria Brunstad Kragset
Sverre Nergaard
Synne Hellesylt Ellingsen
Teodor Miller
Thea Emilie Hjertenes Gustavsson
Thea Snøve
Therese Ådland Hansen
Thomas Finstad
Thomas Michael Sjøholt
Thomas Wilhelm Haudemann-Andersen
Vetle Bredal-Rørvik
Viktor Angelfoss
Wilhelm Harald Harlem
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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

BOKMARKED

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

www.renseri.no

Svar på Ris quiz
1. Åse Ruth Eggemoen

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

2. Lia gård er et økumenisk retreatsenter, som ligger i Koppang,
Østerdalen
3. Kristina Nomme
4. St. Olav – som stikker et spyd i
dragen og slik beseirer det onde.
5. INRI
– Jesus Nazarenus Rex Judeorum
(Jesus fra Nasaret jødenes konge)
6. «Jeg er den jeg er»
(2. Mos. 3,14)
7. Jødedom, kristendom og islam
8. Ca. 4 milliarder
9. Du skal ikke slå i hjel

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.

10. Pontius Pilatus
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

11. På Slemdal – liten blindvei
nordover fra Dagaliveien
12. Terrassen ble ved vedtak
25/11 1943 oppkalt etter skuespiller og teatersjef Johan Fahlstrøm,
som eide eiendommen veien går
over
13. «Kretsen» eller
«Grimelundskretsen» var en
viktig motstandsgruppe i Norge
under den andre verdenskrig
14. Hagan var husmannsplass
under Holmen gård fra ca 1720.
Nåværende adresse er Holmenkollveien 61c
15. Sapporo 2007
– i sprint klassisk
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Stengte kirkedører ga digital vekst
- Koronapandemien lukket kirkedørene, men åpnet et stort
kirkelig mangfold på nett.
Tekst: Gunnar Westermoen
Det sier Kirkerådets kommunikasjonsdirektør, Ingeborg Dybvig. Hun
har våren 2020 stått i ledelsen for en
stor satsing på digitale plattformer i
Den norske kirke.
På Den norske kirkes Facebook-sider
(https://www.facebook.com/dennorskekirke) har det siden midten av
mars blitt sendt andakter, gudstjenester, samlingsstunder for barn, bønnesamlinger m.m. Noen av sendingene
er produsert av Kirkerådets folk, men
mye kommer fra menigheter som har
satset på økt digitalt nærvær når kirkerommene har vært stengt. På nettsidene til Ris menighet (https://kirken.
no/ris) finner du lenker til en rekke
videogudstjenester og musikkinnslag
som er sendt fra vår menighet mens
kirkedørene har vært stengt.
Alle bispedømmer har egne Facebook-sider, det samme har mange fellesråd og menigheter. Antall enheter
som er aktive på andre plattformer
øker også jevnt, deriblant Instagram,
Snapchat, YouTube og etter hvert
også TikTok.
- Gjennom koronakrisen har prester,
diakoner, trosopplæringsmedarbeidere, kirkemusikere, ansatte i gravferdsforvaltningen, kontoransatte og
frivillige skapt en større kirke på nett.
Koronakrisen har vist hvilket potensial kirken har på nett. Den norske
kirke har i løpet av et par måneder
mangedoblet sin daglige rekkevidde
på de digitale plattformene, forteller
Dybvig.
Debatten er i gang om hvordan vi
skal være kirke på nettet. Digitale fellesskap skal ikke erstatte samlingene
i kirkerommet, men de to kan utfylle
hverandre.
- Kirke på nett må bruke andre virkemidler enn vi kan gjøre i kirkerommet, og det er fint. Vi har for alvor
erfart at vi på nett kan treffe men-

nesker som ellers ikke går i kirken.
Om dette kan bidra til å høvle ned
dørterskelen til kirkerommet, er det
flott, sier Ingeborg Dybvig.
Hun legger til:
- Vi har igjen sett betydningen av
kirkens evne til å være til stede ved
en krise. Til å hive seg rundt når
mennesker trenger det. Uten sammenligning for øvrig: Vi så det etter
22. juli 2011. Kirken hadde et rom å
gå inn i, der og da. Et sted som rommet fortvilelsen.
Noe av det viktigste vi har sett under
koronakrisen, er nettopp betydningen
av at kirken er til stede når det virkelig trengs. Med et språk for alvor
og mørke – og håp, sier Ingeborg
Dybvig.

Kirkerådet har, i samarbeid med
Stiftelsen kirkeforskning, sendt
ut en spørreundersøkelse til
kirkelige medarbeidere i hele
landet om deres bruk av digitale
kanaler under koronakrisen.
· 97.7% sier de har hatt et bredere tilbud i digitale kanaler i
denne perioden enn vanlig og
gjort noe nytt i forhold til hva de
har gjort før.
· 62,8% har tatt i bruk nye kanaler i denne perioden og YouTube
er den kanalen som flest har tatt
i bruk for første gang.
· 76,2% sier digitale verktøy har
vært svært viktig for utøvelsen
av deres stilling og ansvarsområde
· Ingen melder om negative
tilbakemelding på det digitale tilbudet, alle som har svart
melder om positive, mange om
svært positive og takknemlige
tilbakemeldinger.
(Kilde: kirken.no)
- Koronakrisen har vist hvilket potensial kirken har på nett. Den norske
kirke har i løpet av et par måneder
mangedoblet sin daglige rekkevidde
på de digitale plattformene, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet. (Foto: kirken.no)
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ADVOKAT MORTEN PERSEN
Partner/Advokat MNA
Advokatfirma Morten Persen AS
Telefon: +47 908 33 624
Besøksadresse:
2. Etasje Røa Senter,
Vækerøveien 205, 0751 Oslo
www.nabolagsadvokaten.no

VALKYRIEN TANNKLINIKK
Moderne praksis sentralt på Majorstuen
ønsker nye pasienter velkommen!
Beliggende 5 min.
gange fra T-bane.
Gode parkeringsmuligheter
i parkeringsannlegg
under tannlegeklinikken
eller i gaten utenfor.
Jan Fritsch - allmenntannlege
med spesialkompetanse
i implantatprotetikk
Inger-Anne Christensen Fritsch allmenntannlege

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

givertjenesten?
Du kan selv bestemme
hyppighet og beløp,
og du har mulighet til å inngå
avtale med faste trekk.
Se mer på

kirken.no/ris
under ”Gaver”

Foto: Arnfinn Eng

Holmenkollen kapell
Av natursosiolog Anders Skaiå, Holmenkollen

Veidirektør Krag (1829-1907) ivret etter å få folk opp i
høyden over Kristiania, men da måtte det bygges fasiliteter og vei opp. Krag bygget vei, og Kristianias borgermester Evald Rygh (1842-1913) sikret at skogen der
oppe ikke kom i private hender etter Thomas Heftyes
død i 1886. Krag og Rygh fikk med seg doktor Ingebright
Christian Lund Holm (1844-1918), som bygde turisthotel
og sanatorium i området. Doktor Holms tanke var å gi
flest mulig mennesker de viktigste betingelser for alminnelig velvære og sunn helse, som etter hans mening var
lys, skogsluft, vann og friluftsliv.(i) Sunnheten hadde sitt
hjem i Nordmarka, der kunne man puste inn den friske
skogsluften i hvert åndedrag og nyte stillheten slik at
nervesystemet kunne bli i orden igjen.
Sommeren 1900 sto Voksenkollen Sanatorium ferdig
med Ole Sverre som arkitekt, og som hadde vært arkitekt
Munthes assistent på en rekke bygg. Veidirektør Krag
mente frisk luft var bra, men Gud var trolig viktigere.
Han ville reise et kapell i Holmenkollen. Han hadde
notert seg at folk på søndager gikk forbi kirkedøren og
ut i Nordmarka, og at friluftsfolket satt i kirkeradene
og så lengselfullt på den snøkledde vinteren gjennom
kirkevinduet, og formelig trippet for å komme ut i Guds
skaperverk. Selv biskop Heuch sendet hans sønner ut i
Nordmarka ”for at de kan prise Gud i den deilige natur i
stedet for at sitte her (i Slottskapellet) og sove.”(ii)
Arbeidslivets utvikling gjorde dessuten friluftslivet enda
mer nødvending, men det måtte, ifølge Krag, innrettes
slik at det ikke hindret menneskelivets største trang, hjertets trang til møte med Gud. ”Det er sjelens styrke som

gir legemet Kraft, og sjelen henter sin Kraft fra Gud”,
understreket Krag.(iii)
”Dragestilmann” Holger Sinding- Larsen vant kapellkonkurransen i Holmenkollen.(iv) Kapellet fikk en basilikal oppbygging basert på datidens stavkirke-romantikk.
(v) Nordmarka fikk nå igjen en sakral og kristen grunn,
slik det var under middelalderen da pilelgrimmende dro
over Krokskogen for å søke til Hellig Olavs barndomstrakter i Krokskogen.(vi)
For de som ikke opplevde andakt og kirke i selve Nordmarkaskogens søylesal og tempel, denne ”arkitekturen”
som aldri går og legge seg, og ikke nøyde seg med å se
Allmakten i Nordmarkas storslagne natur og høre skogsfuglens lovsang, eller fornemme Guds ånd og et guddommelig lysstreif over Spålsvannet, så fylte kapellet et
etterlengtet behov. Folk kunne nå vandre à la sainte terre
– til Det hellige land i Guds frie natur.
Kildehenvisninger:
(i) E. B. ”Etablissementene på Holmenkollen og Voksenkollen”. Byminner, 3/1970, side 19
(ii) Tingulstad, A. ”Lørdag- søndagsturer i Nordmarka”.
Foreningen til ski-idrettens fremme 1883-1933. Johan
Dybwad. 1933, side 217.
(iii) Byminner, 3/1970:19
(iv) Backer, i Byminner, 3/1970:9
(v) Muri, S. ”Norske kyrkjer”. Det Norske Samlaget.
Oslo. 1971, side 46.
(vi) Werner, E.E.. ”Helbredende kilder i Norge”. Oscar
Forlag. 1998, side 44
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Ny reservevannforsyning til Oslo
– en nødvendighet for hele byens befolkning
Denne høsten går Vann- og
avløpsetaten i gang med arbeidet med å bygge ny reservevannforsyning til Oslo. Vi har
snakket med bydelskoordinator fra Caroline M. Svendsen
om hva som skal skje på Huseby i årene som kommer.

Tekst og bilder fra
Vann- og avløpsetaten
i Oslo kommune
Helt siden 1960-tallet har det vært
planer om å bygge reservevannforsyning til Oslo, men den dag i dag har
Oslo kun én vannforsyning stor nok
til å gi hele Oslo nok drikkevann:
Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg. En svikt i vitale deler
av systemet som forsyner byen med
vann, kan få alvorlige konsekvenser.
Derfor er det viktig å gjøre vannforsyningen mindre sårbar. Høsten 2019
vedtok politikerne i Oslo planene
for å få på plass en fullgod reservevannforsyning. Vannet skal hentes fra
Holsfjorden i Lier kommune og det
skal bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg på Huseby. I slutten
av juni ble Fylkesmannen i Oslo og
Viken ferdig med sin behandling av
klager, og ingen av disse førte frem.
Oppstart av arbeidene er planlagt
høsten 2020, og hele prosjektet skal
være ferdig til 1. januar 2028.

Riggområde på Hundejordet
og vannbehandlingsanlegg
under Husebyskogen
Kort forklart skal det bygges et vanninntak fra Holsfjorden på Vefsrud i
Lier kommune. Fra Vefsrud skal det
bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum
kommune til Huseby.
- Under Husebyskogen skal det
bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne
forsyne hele Oslos befolkning med
rent drikkevann. Videre skal rent og
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Hva betyr dette for vårt nærmiljø?
En orientering fra Andreas Seierstad
I forbindelse med det store vannforsyingsprosjektet på Huseby tar Risbladet inn intervjuartikkel fra prosjektledelsen i Vann-og avløpsetaten, siden arbeidene begynner nå i høst. Det
pågår for tiden flere store planprosesser som
angår vårt nærmiljø. Dette vil merkes i byggefasen også for beboerne innen Ris menighets
grenser. Det kan nevnes kommuneplanens
knutepunkt-fortetninger på Slemdal og
Smestad, utbyggingsplanene på Diakonhjemmet og Hafslund ved Frøen. I tillegg kommer
samferdsels -satsingene som Fornebu-banen
(berører Volvat/Frøen), ny T-bane tunell gjennom sentrum med start fra Majorstuen stasjon
og Røa-tunellen som veiprosjekt. Disse store
prosjektene er i ulike planfaser og vil representere markante grep i våre nærmiljøer. Risbladet
vil orientere og informere om disse byutviklingstiltakene.

friskt drikkevann føres videre inn
mot Oslo sentrum fra Huseby, forteller Caroline Svendsen, som er ansatt
som Vann- og avløpsetatens bydelskoordinator for bydel Vestre Aker.
Noen av hennes arbeidsoppgaver er å
ha dialog med naboer og andre som
blir berørt av det store prosjektet,
hjelpe til med erstatningsbolig når
det trengs, og besvare spørsmål som
dukker opp.
For å komme til under Husebyskogen
for å bygge vannbehandlingslegg,
vil det bygges en adkomsttunnel fra
området som kalles Hundejordet, rett
over veien for Huseby skole, samt et
driftsbygg som blant annet skal stå
for overvåkning av vannbehandlingsanlegget. Arbeidet på Hundejordet vil
pågå fra høsten 2020 til 2027. Under
prosjektperioden blir hele Hundejordet brukt som riggplass, og stien
over jordet blir lagt om slik at den
går rundt riggplassen. Sprengningsarbeidene vil pågå i ca. fire år fra
2020 til 2024, og det er også i denne

perioden det vil være mest transport
av steinmasser ut fra anleggsområdet
på Sørkedalsveien. Mellom 2024
og 2027 vil tekniske installasjoner
og betongarbeider utføres, noe som
medfører betydelig mindre støy.
- Etter at prosjektet er ferdig blir et
driftsbygg og en adkomstportal til anlegget eneste synlige installasjon på
jordet, mens et luftetårn i en skråning
ute av syne fra selve skogen vil være
eneste synlige permanente inngrep i
Husebyskogen, fortsetter Svendsen.

Mange tiltak mot støv og støy
- Vi gjør en rekke tiltak for at prosjektet skal bli så lite belastende som
mulig for naboene i bydelen og har
jevnlige møter med skoler, barnehager og velforeninger for å lytte til hva
innbyggerne i bydelen mener. Plasseringen av luftetårnet i Husebyskogen
ble blant annet endret etter tett dialog
med velforeningene i området, forteller Svendsen.
Hun lister opp flere grep som gjøres

Illustrasjon av det fremtidige driftsbygget på Hundejordet

for å forebygge støy og støv.
- Langs skolegården på Huseby skole
kommer det en bedre og høyere
støyskjerm som skjermer mot både
trafikkstøy og lyd fra anleggsområdet. Det blir også montert kjøleaggregat inne på skolen, som gjør at man
slipper å lufte med åpne vinduer for
å oppnå god luftkvalitet i klasserommene, forklarer hun.
Sprengningstidene ved Hundejordet
tar hensyn til skolene i nærområdet.
Det vil ikke bli sprengning i dagsonen og de første 150 meterne av
tunneladkomsten mellom 07.00 og
17.30. Sprengning under bakken vil
foregå mellom 07.00 og 23.00 på
hverdager, samt mellom 08.00 og
16.00 på lørdager. På søndager og
helligdager utføres det ikke sprengning.
- Ved bygging av adkomsttunnelen
vil det være én til to sprengninger per
dag. Etter hvert som man kommer
lengre inn i fjellet og går i gang med

å sprenge ut fjellhallene til vannbehandlingsanlegget vi det bli flere
sprengninger, fortsetter Svendsen.
Når det gjelder tiltak for å begrense
støv fra prosjektet vil både masser og
kjøretøy bli spylt og kontrollert før
utkjøringen på Sørkedalsveien. Også
Sørkedalsveien skal rengjøres daglig,
mens skolegården på Huseby skole
rengjøres etter behov og avtale med
skolen.

Opptatt av trafikksikkerhet
En bekymring flere naboer har
signalisert er massetransporten på
Sørkedalsveien, hvor mange skolebarn ferdes daglig. Svendsen forteller
at det skal plasseres trafikkvakter der
Sørkedalsveien krysser Ostadalsveien
og veien inn til Husebyleiren, samt
ved anleggsveien inn til Hundejordet,
i tidsrom med skolebarn i området.
Det vil etableres en planfri kryssing for gang- og sykkelstien forbi
anleggsplassen, slik at myke trafikanter kan ferdes forbi utkjøringen
fra anleggsområdet uten å komme i

Bydelskoordinator Caroline Svendsen

konflikt med massetransporten ut fra
området.
- Gangstien over Hundejordet skal
dessuten legges om, oppgraderes til
en 2 meter bred gang- og sykkelsti
med belysning, sier Svendsen.
- Til sist vil jeg informere om at vi i
løpet av høsten ønsker å ha trafikksikkerhetskampanjer i samarbeid med
de skolene. Vi har også laget en bok
om sprengning og trafikksikkerhet i
samarbeid med Huseby barnehage.
Den har blitt utrolig fin, og vi gleder
oss til å dele den ut, avslutter bydelskoordinatoren i Vestre Aker.
Bydelskoordinator Caroline Svendsen kan nås på caroline.svendsen@
vav.oslo.kommune.no. For øvrig
informasjon om prosjekt Ny vannforsyning Oslo anbefales det å besøke
nettsiden www.oslo.kommune.no/
ny-vannforsyning. Her kan man også
bli abonnent på prosjektets månedlige digitale nyhetsbrev, og få siste
nytt rett i innboksen.
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NABOLAGET

I GLEDE OG SORG

Gjelder for perioden 17.05.2020 - 09.08.2020

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

22 79 77 00

Ønsker du å ha
selskapet ditt hos oss?
Tlf.: 23 62 94 70
Epost: post.ris.oslo@kirken.no
kirken.no/ris

(24 t.)

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
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Døpte i soknet

Viede i soknet

Ris kirke

Holmenkollen kapell

Anton Storihle Worren
Charlotte Endresen
Georg Normann Haukeland
Oscar Amlie Thomassen

Linn Merethe Marthinsen og Eivind Brustad Skomedal
Anne Pernille Koppang og Hans Petter Jøranli
Kari Bærvahr og Geir Frode Samdal

Holmenkollen kapell

Irene Wegner Hausken og Jan Sigmund Adolfsen

Gustav Dæhli Bø
Viktor Ravndal Jørstad
Oskar Johannes Brunbäck Longvastøl
Johannes Austad Eide
Astrid von Munthe av Morgenstierne
Ragnar Guderud Lie
Lucas Østby Stokkeland
John Christian Merckoll Middelthon
Frederikke Helene Overgaard Frydendal
Helmer Bergerud-Wichstrøm
Anne Elise Linnea Hallgren Stranger
Clara Alexandra Amundsen
Sebastian André Seidi Leonthin
Mathilde Naper Carlsen
Emilie Skogseth Qvigstad
Oda Hafsmoe Rydgren
Billie Aasland Stove Lorentzen
Julie Sæterbø Myhrvold
Amalie Bull Sadolin
Thomas Bjørnsen-Sjaastad
Sverre Tveiten Sæle
Josefine Bjørnsen-Sjaastad
Phillip Alexander Henry Boge-Roth
Juli Herstad Øverås
Maria Døscher
Felix Kalleberg Ytterstad
Aurora Wilhelmine Sverdrup
Victor Lie-Hoberg

Ris kirke

Gravferder i soknet
Espen Cock
Asbjørn Johan Lunde
Reidun Alveberg
Bjørn Arnesen
Anne-Karin Sønsteby
Victor Hvistendahl
Liv Grønneberg
Inger Johanne Rogne
Trygve Ølfarnes
Bodil Onny Utbøen
Anne Berit Colban Andreassen
Ingrid Slaatta
Jon Reidar Gundersen
Tone Alis Holmboe
Cecilie Alme Støa
Ingeborg Aanesen
Jan Åge Guttorm Andreasen
Signe Tønsberg
Anne Marie Hornslien Andersen
Asta Hoff Mathisen
Anne Karine Kvingan
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Prestene:
Sokneprest
Jan-Erik Heffermehl
23 62 94 73
jh265@kirken.no
Kapellan
Arnfinn Eng
23 62 94 74
ae224@kirken.no

Åpent Holmenkollen kapell i sommer
Kapellet har hatt i snitt rundt 50 besøkende per dag, avhengig
av været. Kapellet har stort sett blitt besøkt av nordmenn i år
på grunn av korona-situasjonen. I fjor og tidligere år har det
vært flest utlendinger. De senere år har det vært en jevn økning
i besøkende med topp i fjor på i snitt 110 besøkende hver dag.
Allikevel har det vært godt å kunne ha kapellet åpent for besøkende også i sommer!

Kapellan
Line Lindholm
930 80 890
ll992@kirken.no

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

Foto av glassmaleri i Holmenkollen kapell: Bjørn Tønnesen

Menighetspedagog:
Kristina Nomme
924 43 424
kn339@kirken.no

Vaktmesterskifte i Ris menighet

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

Takk til Tore, og velkommen, Harald!

Vår populære vaktmester, Tore Bø, gikk av med pensjon i juni
og hans erstatter er nå på plass: Harald Skullerud.
Harald Skullerud er også musiker, og jobber sammen med Terje
kantor. De spiller både i gudstjenester og konserter på kveldene.
Han jobber som vaktmester i 60% stilling.

Organist Holmenkollen:
Petter Amundsen
928 89 790
petter@amundsen.gs
Trosopplæringsmedarbeider:
Cecilie Trogstad Johnsen
481 85 950
cj784@kirken.no
Styrer i Rishaven barnehage:
Hanne Mari Halvorsen
905 04 873
post@rishaven.no

Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70
Epost: post.ris.oslo@kirken.no
Spørsmål om dåp/bryllup:
23 62 90 09 (8-15.30)
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«Tenke Globalt Handle Lokalt!»
oppfordring fra
Grønn gruppe v/Tore Bø
Det er for lengst slutt på
den tiden da avfall bare ble
kastet på søppelfyllinga.
Nå er målet å gjenvinne så
mye som mulig.

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472
cf592@kirken.no

Vaktmester:
Harald Skullerud
930 79 411
hs442@kirken.no

Grønt hjørne:

Ris Menighet ble godkjent
som Grønn Menighet
den 29.06.2018, og i den
forbindelse ble det utarbeidet nye rutiner for bruk av
mer miljøvennlige vaskeprodukter, kildesortering,
miljøvennlig renovasjon og
økt fokus på bærekraftige
innkjøpsrutiner og gjenbruk. Særlig kildesortering
er et godt bidrag hvor alle
kan bidra:
Å kildesortere betyr å
sortere avfallet så nærme
kilden som mulig, altså før
de ulike avfallstypene blir
blandet sammen i søppelbøtta. Slik får man skilt
de materialene som kan
gjenvinnes fra det avfallet
som skal gå til forbrenning
og bli fjernvarme. Når vi
sorterer fanger vi også opp
de avfallstypene som inneholder farlige stoffer, slik at
disse kan bli behandlet på
riktig måte og ikke bidrar
til mer forurensning enn
nødvendig.
Gjenvinning av avfall
krever mindre energi enn
utvinning av nye råstoffer
fra naturen.
Så da har alle Risbladets
lesere fått gode argumenter
for å sette i gang lokalt
– i dag!

Harald Skullerud er ny vaktmester i Ris menighet.
Foto: Christian Fosse

VELKOMMEN TIL

GUDSTJENESTE

Vi følger til enhver tid de aktuelle reglene fra sentrale
myndigheter når det gjelder åpning av kirkene våre.
Du kan holde deg oppdatert på våre nettsider:
kirken.no/ris

Ris kirke
23. august kl. 11:
Skolestartgudstjeneste
30. august kl. 11:
Innsettelsesgudstjeneste
5. september kl. 11, 13 og 15:
Konfirmasjonsgudstjenester
6. september kl. 11 og 13:
Konfirmasjonsgudstjenester
12. september kl. 11, 13 og 15:
Konfirmasjonsgudstjenester
13. september kl. 13:
Konfirmasjonsgudstjeneste
20. september kl. 11:
Pilegrimsmesse
27. september kl. 11:
Høymesse
4. oktober kl. 11:
Høymesse
11. oktober kl. 11:
Familiegudstjeneste 4-årsbok
18. oktober kl. 11:
Høymesse

Holmenkollen
kapell
23. august kl. 11:
Dåpsgudstjeneste
30. august kl. 11:
Dåpsgudstjeneste
6. september kl. 11:
Kollenmesse
13. september kl. 11:
Dåpsgudstjeneste
20. september kl. 11:
Kollenmesse
27. september kl. 11:
Kollenmesse
4. oktober kl. 11:
Dåpsgudstjeneste
11. oktober kl. 11:
Dåpsgudstjeneste
18. oktober kl. 11:
Kollenmesse
25. oktober kl. 11:
Familiegudstjeneste
Lille Krølle

25. oktober kl. 11:
Pilegrimsmesse
1. november kl. 11:
Allehelgensgudstjeneste
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Vil du gjøre en innsats
for lokalmiljøet?
Enten du har vokst opp i nærmiljøet vårt eller har flyttet
hit i voksen alder, har du sikkert møtt på Lions Slemdal.
Vi samler inn penger gjennom aktiviteter, og gir alt videre
til dem som virkelig trenger det.
Det er vi som i en årrekke har arrangert St. Hans-fest og
barneskirenn på Holmendammen for barna, julekonsert med
Sølvguttene i Ris Kirke, og støttet Heming og Ready gjennom Mitt
Valg. Vi kjører ved til gamle som trenger det, og lærer ungdom
med spesielle behov å svømme og gå på ski. Vi eier hester som
brukes i terapiridning for unge pasienter ved Gaustad sykehus,
og driver Lions Førerhundskole der vi trener opp førerhunder.
Vi kjører jord og bark hjem til folk, og vi tar oss av vakthold og
speakertjeneste på Holmenkollstafetten og Oslo Maraton.
Nå ønsker vi oss litt friskt blod, særlig fra dere yngre foreldre
med barn. Dere kan velge å være fullverdig medlem, eller
aktivitetsmedlem som hjelper til på enkeltaktiviteter. Det er
hyggelig å hjelpe andre, og vi har et supert miljø i Lions Slemdal.
Også for oss har 2020 har vært preget av koronakrisen,
med avlysning av de fleste arrangementer. Fra høsten håper
vi på å kunne starte opp for fullt igjen!

Ønsker du å vite litt mer?
Les mer på www.lions-slemdal.no
eller kontakt Jan Espen Thorvaldsen
på 905 53 767 eller taggart@online.no

Lions Club Slemdal
Etablert 1961

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

Cox Oslo - cox.no

Lions Slemdal søker flere yngre medlemmer!

