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Eksklusivt intervju med prinsesse Astrid
        Side 4-7

Prinsesse Astrid, fru Ferner, bor i Ris menighet, og har et 
sterkt engasjement for Holmenkollen kapell. Første jula etter 
at kapellet brant var hun blant dem som møtte opp til utendørs 
julaftengudstjeneste på branntomta. Hennes evne til innlevelse 
har skapt glede på mange hold. Hun er høy beskytter                                                
       for Dissimilis; og for Ris menighet er hun blant         
                     ildsjelene under gjenoppbyggingen av kapellet.

Foto: Øyvind Risvik/Dissimilis

Se alle de flotte
konfirmantene
På midtsidene finner du bilder av
alle som ble konfirmert 
i Ris kirke i
2013.

 alle kirke-

konsertene
baksiden

Ny prest til Ris fra nyttår:

Du kjenner kanskje 
stemmen mer enn ansiktet

Side 3

Hvem den nytil-
satte presten i Ris 
er, får du greie på 
i dette nummeret 
av Risbladet. Les 
Kirsten Fløistads 
intervju med 
Hanne Elstrøm 
på side 8.

Sjekk
 alltid

Med et varmt hjerte  for 
Holmenkollen kapell, såvel 
som for Dissimilisartistene

Claus Dahl:

Det handler om
å kunne glede
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Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

Stemningsfull lysmesse i Ris kirke

Søndag  
15. desember

kl 18

Unn deg en god adventopplevelse sammen med alle 
speiderne i Ris - søndag 15. desember kl 18. En stort 
vakrere lysmesse finner du trolig ikke i hovedstaden. 
Rising, Barnegospel og Tweensing deltar også. 
Ta med hele familien og kom!
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Folk vi 
setter pris påDet at du gleder en annen,

det er den eneste glede
Knapt noen kler et slikt slagord så godt som 
Claus Dahl. Denne velgjøreren har aldri gitt 
seg selv sjansen å gro fast i pensjonistsofaen.
- Jeg liker å holde hjulene i gang så lenge 
noen trenger meg, sier 86-åringen. 

Teskt og foto: Magnhild Landrø

For rundt 15 år siden satte han seg ned 
og laget en liste med over 2500 navn på 
mennesker han hadde hatt kontakt med 
gjennom et langt liv - mennesker han 
gikk sammen med på folkeskolen på 
Slemdal, eller på Ris skole der han var 
russeformann i fredsåret 1945; på Trei-
der, fra militærtjenesten, fra studieårene 
i USA der han ble utdannet som sivil-
økonom, og ellers alle hans kontakter i 
klubber og foreninger, og forretningsfor-
bindelser gjennom 50 år som selvstendig 
næringsdrivende.

- Hva skulle du med alle disse navnene? 

- Jeg ville lage en adresselister for mas-
seutsendelser til venner og bekjente, til 
ulike veldedighetsarrangementer. Jeg 
følte jeg ennå hadde mye å gi. Jeg hadde 
slett ikke noe ønske om å gå inn i en 
uvirksom pensjonisttilværelse.

På feil hylle

Det begynte med en 70-årsdag som 
skulle feires - hans egen. Claus leide like 
godt Det Norske Teatret, og inviterte 
750 venner til one-man-showet ”På feil 
hylle”, med påfølgende bespisning og 
dans til Big Chief Jazzband. 

Med en inngangsbillett på 400 kroner, 
pluss et stort sponsorbidrag, endte det 
hele med en totalsum stor nok til å kjøpe 
en pasientbuss på Radiumhospitalet!

De som ikke kunne komme første gan-
gen, fikk en ny sjanse et halvår senere. 
Sivilvøkonomen i Holmenkollveien hadde 
fortsatt sansen for at penger kan skape stor 
glede for dem som ikke har dem.

- Jeg leide Chat Noir denne gangen, sier 
han. - Og jeg inviterte til ”En bortkas-
tet aften med Claus Dahl”. Der satt Per 
Aabel på første benk, husker jeg. Han 
var en nær venn av min mor. Det var fullt 
hus, og til sammen ble det ikke mindre 
enn 100 000 til Amnesty. Jeg tror folk 
liker å bidra på denne måten.

Med venteliste

Neste gang leide han like godt Oslo 
Konserthus der den store salen rommer 
ikke mindre enn 1400 stoler. Og likevel 
ble det venteliste på å få komme med på 
konserten - denne gang med evergreens, 
og med Magnolia Jazzband på scenen.

- Jeg hadde vært i Ris kirke tidligere og 
hørt dette fantastiske jazzbandet. Og etter 
noen ord med Georg Reiss, klarinettisten, 
ble konserthusideen unnfanget, og Mag-
nolia sto på plakaten. Når 1400 mennes-
ker betaler 400 kroner for å oppleve ”As 
times go by” - ja, da blir det penger av 
det, selv om det ikke akkurat var billig å 
leie Oslo Konserthus. Denne gangen var 
det Hospice Lovisenberg som fikk gleden 
av overskuddet.

Seniorsaken

Overskudd er forresten et godt ord når 
denne mannen skal beskrives. Hans store 
mentale overskudd har blitt til mye godt 
for mange. Hans uegennyttige veldedig-
hetskonserter - det ble ganske mange 
etter hvert - førte til mye glede og nytte 
for både Blindeforbundet, Fransiskus-
hjelpen, Better Life, Demenssaken, Right 
to Play og Seniorsaken.

Et annet av hans mange konsepter er 
kabareten ”Viser - vidd og vers”, der 
han samarbeider med musikerne Morten 
Gunnar Larsen og Georg Reiss. Da er 
Gamle Logen stedet, og som alltid ender 
det med et overskudd som tilfaller en 
humanitær organisasjon.

Claus er ikke bare en velgjører og en 
sosialt engasjert person. Han er også en 
meget kunnskapsrik mann. I flere år har 
han holdt foredrag i nyere norsk historie 
på Frogner Hovedgård.

Etter en 15-årsperiode med konserter, ka-
bareter og foredrag, og med store bidrag 
til viktige, gode tiltak, har han nå endret 
litt på sin virksomhet.

- Og du er fortsatt ikke fristet til å la deg 
lenke til pensjonist-sofaen?

- Nei, den fristelsen er jeg befridd fra! 
Så lenge jeg har den gode helsen, har 
jeg lyst til å holde meg i gang. Du vet, 
mitt credo er Johan Hermann Wessels 
berømte ord At gavne og fornøie - hav 
stedse det for Øie.

Nye prosjekter på gang

For det kommende nasjonale jubileums-
året 2014 har han laget et programkon-
sept med tittelen ”Kåseri og Poesi” - en 
enmannsforestilling i to akter.

- Første akt kaller jeg ”Slik ble landet 
vårt eget”, sier Claus Dahl. Og alle som 
allerede har opplevd denne forestillingen, 
vet at i andre akt er det bare å finne fram 
lommetørklærne. Flere foreninger og lag 
har allerede booket dette programmet, så 
86-åringen på Besserud trenger fortsatt 
ikke bekymre seg for stor slitasje på so-
faen hjemme hos sin kjære Liv, hun som 
har vært hans kone i 62 år. Om Claus 
Dahl kan vi trygt si: Han er noe for seg 
selv - og meget for andre!

Claus Dahl er en kar
det er lett å få kontakt med:

clauda@online.no

Ved inngangen til advent starter det 
nye kirkeåret. I år er det en spesiell 
begivenhet med at ny salmebok for 
Den norske kirke lanseres. Det ligger 
mange års arbeid bak denne ny-
utgivelsen, og det betyr at vi nå får en 
moderne og oppdatert salmebok med 
mer musikk fra vår tid – i tillegg til at 
de gode gamle ”salmeslagerne” behol-
des – som våre kjære julesanger.

Dette er siste ledd i en omfattende 
utviklingsprosess av gudstjenesten. 
For ett år siden fikk vi ny gudstjenes-
teliturgi, og omtrent samtidig fikk vi 
også en ny bibeloversettelse i moderne 
språkdrakt. Og nå kommer den nye 
salmeboken. Mange som kommer til 
kirken blir positivt overrasket over 
hvordan gudstjenesten nå er utformet - 
og blir berørt av den. Nå ser vi frem til 
at den skal utvikles et steg videre. 

Mange tror gudstjenesten på søndagen 
er en litt trist og langmodig affære, fra 
gamle dager. Vi oppfordrer folk til å 
komme å erfare og oppleve selv. En 
gudstjeneste som taler vår tids språk er 
viktig i kommunikasjonen med dagens 
mennesker. 

Bakerst i dette nummer presenterer vi 
et omfattende tilbud i programoversik-
ter for advent, jul og vinteren. I tiden 
fremover forventes flere tusen men-
nesker innom Ris kirke og Holmen-

kollen kapell til flotte gudstjenester og 
store konsertopplevelser. 
Konsertartister - med alt fra våre fremste 
profesjonelle utøvere til lokalt musikkliv, 
har book’et seg inn i våre kirker – og vi 
er stolte over denne mangeårige kultur-
bærende tradisjonen som kirken lokalt 
står i. 

I Risbladet vil vi også benytte anled-
ningen til å takke frivillige, støttespil-
lere, givere og alle som har bidratt i Ris 
menighets mangfoldige arbeid i året som 
har gått. Ris menighet er i god gjenge, 
og i 2014 ser vi frem til å synge salmer 
for full musikk fra ny salmebok!

En privat giver har gitt et bidrag til nye 
salmebøker i Holmenkollen kapell, 
og vedlagt dette bladet ligger en giro 
der også du kan gi din julegave til nye 
salmebøker i Ris kirke. Slemdal Lions 
har allerede bevilget 5000 kroner, og 
vi trenger totalt rundt kr 100 000  for å 
finansiere 350 salmebøker – uten å måtte 
ta midler fra andre deler av menighetens 
viktige arbeid. Takk for ditt bidrag !

En julegave 
med tonefølge
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Reporter Siv Nordrum 
for Risbladet, i samtale med 
prinsesse Astrid, fru Ferner.
Foto: Bjørn Tønnesen

Prinsessen med det bankende hjerte

 -Jeg har min barnetro og den er uforan-
dret. Julen som høytid er viktig og jeg 
er på alle måter et veldig julemenneske, 
sier Prinsesse Astrid til Risbladet. Hun 
sogner til Ris menighet og stilte velvil-
lig opp da Risbladet ba om et intervju. 
Hun tok imot oss på Slottet sammen med 
to nære medarbeidere og med hunden 
Pepita på fanget.
 
– Julemenneske?

 – Ja, jeg starter i januar og bruker hver 
uke hele året til å lage julegaver, sier 
hun. – Alle barna har fått juleduker som 
jeg har brodert. Jeg maler også på por-
selen, og barna har fått så mye at de har 
gitt meg beskjed om at jeg ikke må gi 
noe mer nå, hvis de ikke spesielt ber om 
det, humrer hun.

Var landets førstedame

Prinsesse Astrid er det andre barnet av 
daværende kronprins Olav og kronprin-
sesse Märtha, og ble født 12. februar 
1932 på Solbakken ved Skøyen. 

Kong Olav var enkemann da han i 1957 
tiltrådte tronen og hans eldste datter, 
prinsesse Ragnhild, bodde i Brasil. Det 
ble derfor prinsesse Astrid som i flere 
år var landets førstedame. Også under 
kong Haralds sykefravær i 2005, bisto 
prinsesse Astrid kongefamilien med 
representasjonsoppgaver. I 2002 fikk hun 
innvilget ærespensjon fra statskassen for 
å ”vise anerkjennelse for den innsatsen 
Prinsesse Astrid, fru Ferner, har gjort for 
Norge”.

Hun giftet seg i 1961 med Johan Martin 
Ferner og fikk fem barn i årene 1962-
1972: Cathrine, Benedicte, Alexander, 
Elisabeth og Carl-Christian Ferner. Alle 
barna er knyttet til Holmenkollen kapell 
gjennom dåp, og noen gjennom giftemål. 

– Min yngste datter hadde planlagt å 
gifte seg i Holmenkollen kapell da det 
brant ned. Svigersønnen min var rask 
i vendingen og ringte samme dag til 
kirkekontoret og fikk lagt bryllupet til 
Ris kirke, så det ordnet seg. Og da kapel-
let var gjenoppbygget og helt nytt, giftet 
Alexander seg der, forteller prinsessen. 

Ildsjel bak gjenoppbyggingen

Prinsesse Astrid var en av ildsjelene 
bak gjenoppbyggingen av Holmenkol-
len kapell i 1996 og en døråpner for 
pengeinnsamlingen som fant sted under 
vanskelige økonomiske forhold. 

– Jeg må si vi jobbet hardt alle sammen, 
for å få inn pengene. Oslo kommune var 
selvassurandør og vi kom til enighet om 
at kommunen skulle bidra med halve 
byggesummen, menigheten den andre 
halvparten. Vi måtte ha hele byggesum-
men på bordet før byggingen kunne 
starte – man kan jo ikke risikere at en 
kirke står halvferdig. 

Dette var under den daværende finans-
krisen og alle var meget påholdne. Jeg 
husker da Per Samson og jeg var hos en 
kjent iskremprodusent for å be om midler, 
så fikk vi en liter is hver!
  
Prinsesse Astrid er kjent for sitt kjenn-
skap og kjærlighet til kunsthåndverk. 
Hun forteller at det var en spennende tid 
da flere mente at det nedbrente kapellet 
skulle erstattes av et modernistisk bygg. 

– Men byggekomiteen kjempet heldigvis 
for at det skulle opp i gammel stil, og slik 
ble det. Det var ikke mange i Norge som 
kunne dette gamle håndverket lenger, 
men de ble funnet, og kapellet kom opp 
med nydelig håndverk og gamle tradisjo-
ner som ble holdt i hevd. Det eneste jeg 
syntes var unødvendig, var at hver stokk 
skulle gjennombores med jernstenger for 
å sikre varigheten. Vi har jo stavkirker 
som har holdt i mange hundre år, uten 
slike jernstenger, sier prinsesse Astrid. 

Hun var jevnlig på byggetomten og så 
hvordan arbeidet skred frem. 

– Jeg var der da de satte på tårnet, bygge-
lederen satt på mønet og dirigerte, husker 
hun.

Holmenkollen kapell ble påtent og brant 

den til grunnen 23. august 1992. Det 
nye kapellet ble bygget med gamle 
håndverksteknikker, i en stil inspirert 
av stavkirkene og med utskjæringer i 
dragestil. Innvendig tilfredsstiller kapel-
let alle moderne krav, og omfatter også 
forsamlingssal, kjøkken og møterom, 
i tillegg til selve kirkerommet. Det sto 
ferdig i februar 1996. Det gamle kapellet 
ble brukt som bedehus fra 1903. Det var 
først i 1913 det ble innviet til bruk for 
høymesse og seremonier som dåp, kon-
firmasjon, vigsel og bisettelse. Kapellet 
var ment som et tilbud til dem som ville 
ut i Nordmarka på tur – men også gjerne 
ville få med seg søndagsgudstjenesten.

Juaften på branntomten

-Jeg glemmer ikke juleaftengudstjenes-
ten i ruinene fra det første kapellet, der 

vi var tilstede. Det var lys og fakler og 
stemninsgfullt på den sorte branntomten. 
Mange satte også igjen lys på fars statue, 
det var et hav av lys der, det gjorde inn-
trykk. En av de siste tingene kong Olav 
gjorde før han døde på Kongsseteren, 
var å gå i gudstjeneste i Holmenkollen 
kapell, forteller prinsesse Astrid.

- Hva synes prinsessen om at kapellet ble 
påtent og har blitt forsøkt påtent også 
etter gjenoppbyggingen?

- Det er forferdelig, jeg skjønner ikke 
hvordan folk er. Hva er vitsen? Det er 
helt merkelig, sier prinsesse Astrid hode-
rystende, som samtidig forstår at kapellet 
med beliggenheten kan fremstå som et 
symbolbygg for dem som vil gjøre noe 
mot kirken.

Kongsseteren  

- Kongefamilien kommer tradisjonelt til 
Holmenkollen kapell 1. juledag – hvor-
dan oppsto denne tradisjonen?

- Det er en tilknytning mellom Kongs-
seteren og Holmenkollen kapell, som 
ligger like ved hverandre. Da daværen-
de kronprins Harald og kronprinsesse 
Sonja tok over Skaugum, bestemte 
kong Olav seg for feire jul på Kongs-
seteren, og ikke på Slottet. Derfra var 
veien kort til Holmenkollen kapells 
1. juledagsgudstjeneste, forteller 
prinsessen. Det var altså på slutten av 
1960-tallet denne tradisjonen oppsto. 

Kongsseteren ligger i Voksenkollen og 
er i kongefamiliens private eie. Kong 
Haakon og dronning Maud mottok 

I mange år var var hun Norges førstedame, ved sin far, kong Olavs side. Vi husker hennes inn-
sats fra denne tiden, 1954-1968. Men prinsesse Astrid, fru Ferner, har ikke sluttet å engasjere 
seg for folket. Det fikk hennes eget nærmiljø merke da Holmenkollen kapell brant, og prinses-
sen ble en av ildsjelene bak gjenoppbyggingen. Hennes varme hjerte banker også for artistene 
i Dissimilis - noe som blir godt synlig hver gang julehøytiden nærmer seg.
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Prinsessen har lang tradisjon for å være med på julekonsertene  
til Dissimilis.Foto: Øyvind Risvik/Dissimilis
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Kongsseteren i gave fra det norske folk 
etter kroningen i 1906. Den ble finansi-
ert ved en innsamlingsaksjon. Villaen er 
tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Bi-
ong, som vant arkitektkonkurransen med 
sitt prosjekt ”Slot over slot”. Enkelte av 
detaljene er hentet fra norsk stabburstra-
disjon, ellers er den tegnet i nybarokk stil 
med enkelte innslag av jugendstil. Det 
barokke kan særlig gjenfinnes i gavlveg-
gens symmetriske planteornamentikk i 
sterke farver, som er inspirert av norsk 
treskjæringskunst på 1700-tallet. 

På Holmenkolldagen med veer

– Hva er prinsessens tidligste minne av 
Holmenkollen kapell?

- Det kan jeg ikke tidfeste presist. Men vi 
så alltid kapellet fra arenaen på Hol-
menkolldagen og kjørte forbi på vei til 
Kongsseteren. 

Prinsesse Astrid tenker videre: 
- Jeg husker at kong Harald var tre år 

gammel første gang han var med på 
arenaen – og jeg kan ikke huske at jeg 
ikke har vært der. Det er som å stå på 
Slottsbalkongen på 17. mai, vi startet så 
tidlig med det at vi ikke husker når vi 
ikke var der.

Kong Haakon brukte blant annet Hol-
menkolldagen som symbol og del av 
nasjonsbyggingen. Kongefamilien var 
således alltid på plass. Prinsesse Astrid 
har trolig vært tilstede i rundt 75 år, hvis 
man trekker fra årene kongefamilien var i 
USA under den andre verdenskrig, og de 
to årene prinsessen studerte i Oxford.

- Min eldste sønn er født på en mandag. 
Jeg var til stede på Holmenkolldagen 
søndag, med veer, ler prinsesse Astrid. 

– Jeg følte meg trygg, det var jo så mange 
leger der, og jeg håpet at jeg fikk være med 
på hele arrangementet før fødselen var i 
gang. Men jeg kan godt huske at det ble litt 
hektisk rundt meg, det var ikke alle som så 
lyst på en kongelig fødsel på arenaen.

Høyt tempo

Prinsesse Astrid var til stede på festguds-
tjenesten i Holmenkollen kapell i høst i 
forbindelse med kapellets 100-årsjubileum. 
Hun stilte i Hardanger-bunad, sydd av 
ungdomslaget i Hardanger. 
Slottets nettsider forteller om en aktiv 
82-åring med høyt tempo i det offisielle 
programmet, blant annet uteblir hun ikke 
fra et eneste sportsarrangement i Holmen-
kollen.

Før jul er hun også ofte å finne på julemes-
sen til den svenske kirken i Oslo – Marga-
rethakyrkan.

– Det er helt naturlig for meg, for mor, 
kronprinsesse Märtha, var jo svensk, for-
teller prinsessen.

- Og hvert år er jeg på Disimmilis’ jule-
konsert. Jeg pleier også å være på deres 
forestillinger i Operaen og i Lommedalen 
kirke, sier prinsesse Astrid, som er Disim-
milis’ høye beskytter.

Prinsesse Astrid, fru Ferner, var med under 
jubileumsgudstjenesten 29. september i Hol-
menkollen kapell, der kapellets 100-årige 
historie ble markert.

Ris menighetsråd, i samarbeid med da-
værende sokneprest Sverre Smeby, valgte 
å invitere til julaftengudstjeneste på 
branntomten det året kapellet brant ned.

- Vi visste jo ikke om det ville komme 
noen, sier Jann T Lund, han som den 
gangen var leder i menighetsrådet. - Men 
vi hadde likevel lyst til å markere den 
sterke tradisjonen med å holde gudstje-
neste i Holmenkollen kapell på julaften.

-Tror du ikke de dukket opp og sang for 
meg på min 70-årsdag? Det var fantas-
tisk, folk var så begeistret!

- Hvordan ble prinsessen Dismillis’ høye 
beskytter? 

- Jeg ble dratt inn i arbeidet av lederen 
der, som var hyggelig, pågående og flink. 
Og det morsomste har vært å se utvik-
lingen i koret. Til å begynne med var det 
nokså streng og detaljert styring, men de 
har blitt så scenevante, og alle er med. De 
finner noe å gjøre for alle sammen. I dag 
legger man ned det ene og det andre for 
dem som er litt svakere, og det er jo trist. 
Mange av dem kan gjøre nytte for seg, 
sier prinsesse Astrid. 

Her er prinsessen på vei 
ned til kirkekaffen i 

kapellets underetasje, 
fulgt av menighetens 

prester, ordfører 
Fabian Stang 
og hoffdame 

Anne Heje.

Foto: 
Bjørn Tønnesen

- Kvart på fire, akkurat idet mørket kom 
sigende på, var det bare noen få fram-
møtte. Men så skimtet vi plutselig flokker 
av mennesker komme gående oppover 
Holmenkollveien. De fleste kom vel fra 
trikken, kanskje.

Jann T Lund forteller at det gjorde inn-
trykk da rundt 2000 mennesker plutselig 
sto der og omringet branntomta, med 
brennende fakler i hånden, og klump i 

halsen. Der sto vi alle sammen, inklu-
dert prinsesse Astrid, prinsesse Märtha 
Louise og kronprins Håkon, og sørget 
over kapellets skjebne, samtidig som vi 
ville feire gudstjeneste. Vi hadde satt opp 
et lite alter og et kors akkurat der inn-
gangsdøren hadde stått. Folket sto tett i 
tett ute på plassen og oppover i skrånin-
gen. Det var en julaftengudstjeneste som 
ble en mektig opplevelse.
Foto:Indrelid/Aftenposten/NTBScanpix

Julaften 1992 på branntomten - en helt spesiell opplevelse
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Om du vil annonsere 
i Risbladet, kommer din annonse 

til 10 000 postkasser 
i nærmiljøet

Ring: 91 12 12 16

Foto: Magnhild Landrø

www.jolstad.no

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

www.stormelektro.no

80% av dem som får Risbladet, leser 
det: en unik mulighet til å nå alle 
i nærmiljøet med din annonse. 
kontakt annonseansvarlig Gunnar 
Husan i dag: 91121216, så kommer 
din annonse med i Risbladet nr 
1/2014.
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- Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg ble født i Porsgrunn for førtifem år 
siden. Etter artium studerte jeg teologi i 
Oslo, både på MF og UIO, men tok ek-
samen på MF. Mitt første arbeidssted var 
Grefsen menighet hvor jeg var kapellan 
i nærmere åtte år. Deretter arbeidet jeg 
som rådgiver på Oslo Bispedømmekon-
tor i fire år. Der var jeg blant annet saks-
behandler og sekretær for prostimøtet. 
Fremfor alt jobbet jeg med gudstjeneste-
reformen. De siste fire årene har jeg vært 
prest ved Bymisjonssenteret som hører 
til Kirkens Bymisjon. Ellers har jeg også 
holdt en del radioandakter.

- Da vil sikkert enkelte kjenne igjen 
stemmen din når vi får høre deg her i 
Ris. Men hvorfor Ris menighet?

- Det jobber mye flotte folk i Ris menig-
het! Det er viktig med gode kolleger. Jeg 
ser frem til å få arbeide sammen med 
Stig Utnem som jeg har stor respekt for. 
Organisten, Terje Baugerød, kjenner jeg 
fra ungdomstiden i Porsgrunn, og han 
har jeg musisert mye med, og jeg gleder 
meg til å samarbeide med han igjen. 

Ryktet forteller også om en dyktig me-
nighetspedagog, og det blir spennende å 
arbeide med ungdommer igjen - sammen 
med henne. Jeg har savnet å jobbe med 
konfirmanter. Og de menneskene som 
lever og bor i Ris menighet vil jeg jo 
lære å kjenne - i glede som i sorg. Det er 
et privilegium å få være en del av folks 
liv på den måten. Det blir en spennende 
reise å lære dere alle å kjenne.

- Når kommer du til Ris?

- Jeg begynner den 6. januar. Men alle-
rede før jul flytter jeg inn i prestegården 
som er like ved kirken. Der skal jeg bo 
sammen med mine to flotte døtre, Mari 
på 15 og Guro på 18 år. Vi gleder oss 
alle til å bo i hus.

- Det er noen mennesker og noen 
medier som er opptatt av å lete etter  

forskjeller mellom øst og vest i Oslo. 
Har du noen kommentarer til det?

- Det finnes glede i øst og glede i vest, 
Det finnes sorg i øst og sorg i vest. Vi 
kan ha ulike uttrykksformer, men felles 
for oss alle er at vi er mennesker.

- Hva har du lært i din tid i Kirkens 
Bymisjon? 

- Da jeg begynte der, trodde jeg at jeg 
kunne møte mennesker uten å være 
forutinntatt. Der møtte jeg meg selv i 
døren og oppdaget at jeg hadde mange 
fordommer. 

Kirkens Bymisjon har et ord som sier 
”Ingen er bare det du ser”. Jeg lærte at 
jeg aldri vet alt om et menneske. Jeg 
lærte å lytte til mennesker, til deres 
livshistorie. 

I nattverdliturgien i Tøyenkirken heter 
det ”Her gjenkjenner vi vår verdighet”. 
Vi kan ikke gjenkjenne noe som ikke al-
lerede er der. Men vi trenger noen ganger 
hjelp til å finne den igjen, se den. En av 
dem jeg snakket med, sa det slik: ”Selv 
om jeg ikke kjenner meg verdig nok, 
betyr det ikke at jeg er uten verdighet”.  

- I Bymisjonen har dere noe som heter 
Alternativ Jul. Hva er det?

- Alternativ jul er noen av de fineste 
julene jeg har hatt, nettopp fordi det var 
en feiring av fellesskapet. Julaften er det 
julemat, julesanger, gang rundt juletreet i 
kirken og gaver til alle. Her kommer alle 
som ønsker det, med eller uten familie og 
med høyst ulik bakgrunn. Nyttårsaften 
er det syv retters middag. Disse dagene, 
inkludert 17. mai hvor vi også har et ar-
rangement, er ofte årets verste dager for 
mennesker uten tilhørighet. Julebudska-
pet handler jo nettopp om at Jesus kom 
til dem som trengte ham mest.

- Den nå avdøde katolske presten 
Arnfinn Haram skriver et sted ”…når 
fenomenet bønn er så lite omtalt i det 
offentlige…har det først og fremst å 
gjøre med at troen på Gud er fortrengt. 
Da fortrenger vi samtidig mennes-
ket som relasjonelt vesen, for det er 
dette som gjør mennesket til et bedende 
vesen.” Hva tenker du om det bror 
Arnfinn sier?

- Gode relasjoner er på mange måter 
det som gjør oss til hele mennesker.
Jeg har sett i min tid som prest, særlig 
i Bymisjonen, at det finnes så uendelig 
mye ensomhet i Oslo. Ensomheten finnes 
hos alle slags mennesker, i alle lag av 
befolkningen. Det gjør inntrykk å møte 
mennesker som alltid blir gått forbi, som 
ingen ser, og som aldri får fortalt sin 
livshistorie, fordi ingen er der og lytter. 

Jeg har lært hvor helbredende fellesska-
pet kan være.

Noen av de dypeste sår er oppstått av 
mangel på relasjoner eller på brutte 
og ødeleggende relasjoner. Mange har 
opplevd å bli snakket om, men ikke til. 
Og mange vegrer seg for å gå inn i nye 
relasjoner fordi de er ”brent”.
        
Kanskje trenger vi først og fremst å 
ha tid til hverandre og la oss berøre av 
hverandre. 

- Går vi tilbake én og to generasjoner, 
var det mye snakk om livet etter døden, 
det å komme hjem til Gud. I dag er det 
nærmest ensidig fokus på livet her og 
nå. Himmellengsel er et heller sjeldent 
tema blant troende i dag?

- Det er en balanse mellom allerede nå 
og ennå ikke. Det er viktig at vi lever 
våre liv her på jorden i fellesskap og 
nestekjærlighet, samtidig som vi er him-
melvendte. 

Jeg har en ”hodetro” som er rasjonell og 
en ”hjertetro” som er himmelvendt. Det 
må være en balanse mellom disse, som 
begge er nødvendige for en troende.    

Takk til Hanne Elstrøm - som er rikt 
utrustet både i hodet og i hjertet. Velkom-
men til Ris!
                                                                               

Av Kirsten Kathrine Fløistad

Lønnsomt å annonsere i Risbladet

Ingen er bare det du ser
På nyåret vil Ris få ny prest. 
Hanne Elstrøm er damen som
 tiltrer i kapellan-stillingen. Når 
du får høre stemmen hennes, 
synes du kanskje det er noe 
kjent med den. Takk til Susanne

Hanne Elstrøm kommer fra en 
prestestilling i Kirkens Bymisjon

Siden januar 2013 har Susanne Car-
lenius vært vikarprest i Ris menighet. 
Nå er hennes tjeneste blant oss over. 
Gjennom dette siste året har mange 
blitt glad i henne og satt pris på hennes 
forkynnelse .

Hennes bakgrunn som sykepleier og 
lange erfaring med arbeid blant alvorlig 
syke mennesker, har gitt henne en egen 
troverdighet som prest i møte med sorg 
og død.

Susanne fortsetter sin tjeneste for 
kirken i Oslo, men nå som fast ansatt 
sykehjemsprest ved Ryenhjemmet. Der 
ønsker vi henne lykke til. 

Takk for din trofaste tjeneste for evan-
geliet i Ris, Susanne!

         Stig Utnem, sokneprest

Fagerborg 
Velkommen til 

Fagerborg Tannklinikk  ønsker  
nye og gamle pasienter  velkommen  

til behandling i en hyggelig og  
avslappet  atmosfære.

Suhmsgate 12 b, inng. Schultzgate. 0362 Oslo
Tlf: 22 46 29 70.  post@fagerborgtannklinikk.no

www.fagerborgtannklinikk.no

Tannlege Hilde Sommer Landsend  
og tannhelsesekretær Inger Lise Kilde
Medlem av Den Norske Tannlegeforrening  MNTF
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Surprise-party i Storstua

Advokat Joakim Stensland  ·  Slemdalsveien 70 A, 0370 Oslo  ·  Tlf. (+47) 922 100 27 
js@stenslandco.no  ·  www.stenslandco.no

Jeg har nå flyttet praksisen min med eiendomsmegling 
og rådgivning med fast eiendoms rettsforhold hjem 

til Vinderen etter 6 år i Vest-Telemark. 

Advokat Joakim Stensland
Spesialist på Eiendomsomsetning

- Klarte du virkelig å holde det hemmelig 
for gullbrudgommen?

- Ja, sier Eva. - I hvert fall nesten. En di-
stré doktor røpte planene delvis for Erik, 
men ikke mer enn at jubilanten nøt festen 
som fisken i vannet.

Fleksibelt og flott
Eva fortsetter: - For oss var det naturlig å 
feire i Ris Storstue. Dette er femte gang 
vi har stort selskap her. Alt fungerer så 
fint, og det er blitt riktig trivelig og ef-
fektivt etter oppussing og oppgradering.

Menighetsbladet har fått høre at gullbru-
den selv sto i kjøkkenet og lagde forret-
ten: gulrotsuppe til 56 gjester. Vi spør 
hvordan hun opplevde det nye kjøkkenet.

- Veldig bra. Det virket utmerket. De to 
innleide kokkene sa det samme. Noe av 
det beste ved Storstuen, Peisestuen og 
Kjøkkenet er friheten til å velge graden 
av egeninnsats. Man kan gjøre alt selv – 
eller man kan leie inn hjelp – helt eller 
delvis.

- Ble det ikke mye sjauing? 

- Nei da. Vi fikk hjelp av en alle tiders 
vaktmester! Nye traller var anskaffet, og 
bordene enkle å håndtere. De er fleksible 
og åpner for mange ulike bordmønstre – 
langbord, småbord osv.

Tilhørigheten
Familien Ziegler har bodd ved Holmen-
kollbanen siden 1910. Familien har grav-
sted ved Ris kirke, og barna er døpt i 
Holmenkollen kapell.

- Så dere befinner dere ganske vel i dette 
nabolaget?

- Ja, det er sikkert! Erik og jeg har bodd 
i Frognerseterveien i 43 år. Det er et 
hyggelig samarbeid med de nærmeste 
naboene. Vi hjelper hverandre stadig.

- Hva med det større lokalsamfunnet, 
Vinderen, Ris, Slemdal, Holmenkollen?

- Vi føler oss hjemme her. Heming, 
Vinderen-sentret og Ris menighet er alle 

Eva Zieglers gullbrudgom ante 
lite og ingenting før dagen kom, 
og 56 hemmelighetsfulle gjester 
fylte Storstua med fest for Ris-
paret Eva og Erik Ziegler.

med og skaper vårt lokale miljø. Når jeg 
ser de fine signalbyggene Ris kirke og 
Holmenkollen kapell, får jeg en sterk 
hjemhørighetsfølelse.

50 år med samhold
Tilbake til gullbrudeparet: Menighetsbla-
det fristes til å gå litt tettere inn på de to 
ektefellene.

- Hva er nøkkelen til en godt og lykkelig 
samhold i 50 år?

- Eva behøver ikke tenke seg lenge om:  
Respekt for hverandre, sier hun. 

Av Erik Hoff

- Tillit. Initiativ. Rekke ut en hånd. Det 
gir frihet å vite at han er glad i meg som 
jeg er. I vårt ekteskap er Erik røttene og 
stammen. Jeg er grenene og bladene.

Menighetsbladets utsendte tar farvel  
- og har fått litt å tenke på. Intervju-
objektet berørte intervjueren med sin 
begeistrede holdning og sin gode smak.
Det gjelder alt fra gulrotsuppe og Ris 
Storstue, til ektemann og vennekrets.
Ikke så rart at denne damen har vært 
profesjonell smaksdommer og kvalitets-
tester i en årrekke.

Leter du etter fine lokaler i ditt nærmiljø?
- Merkedager 
- Minnesamvær 
- Konferanser 
- Arrangementer
- Dåp
- Bryllup, etc

her 
kan du
leie

Nå som Storstua er oppgradert, har Ris 
menighet flere gode lokaler som du kan 
leie: I Risbakken 1 finner du Storstua, og 
den noe mindre peisestua.
I Holmenkollen kapells underetasje er 
det også meget fine lokaler (bildet over).
For mer info: ring 23 62 94 70, eller se:
oslo.kirken.no/ris

Storstua i Risbakken 1
er nå helt nyoppusset.

11



1312

2013-
konfirmantene
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Konfirmantene 
i Ris kirke  2013
162 ungdommer i Ris menighet valgte å 
konfirmere seg i kirken. Dette skjedde i 
september, med konfirmasjoner fordelt på 
sju ulike gudstjenester. Her ser du bildene 
fra alle sju konfirmasjonsgudstjenestene.

Menighetspedagog Vibeke Kolstø Andersen er den 
som har hovedansvaret for konfirmantopplæringen i 
Ris. Les om hennes erfaringer fra konfirmasjonsfor-
beredelsene med disse flotte ungdommene!

- Hva tenker du på som de fineste opplevelsene du 
har hatt sammen med årets Ris-konfirmanter?

- Jeg husker spesielt velkomstgudstjenesten, der alle 
konfirmantene sto sammen med foreldrene i en stor 
sirkel rundt i hele kirkenrommet og holdt hender.
 
Etter å ha blitt kjent med dem, både i undervisnings-
sammenheng og på leir, kom selve konfirmasjonen: 
Det var rørende å se dem i finstasen, litt nervøse.

Jeg husker også veldig godt den gode følelsen og stolt-
heten jeg fikk fra de konfirmantene som var på TT på 
Gjøvik, da en av de hovedansvarlige kom bort til meg 
før et morgenshow og sa at de hadde snakket om oss 
bak scenen: ”De fra Ris lager så utrolig bra stemning. 
Vi må passe på å filme dem...” Da showet startet, reiste 
alle seg opp og sang og danset av full hals!

På Lia gård-leiren fikk jeg samme følelsen, men på en 
annen måte - da de lå i kirkerommet og tente lys og 
skrev bønnelapper.

- Opplever du at Ris-ungdommene tar sitt 
konfirmasjonsvalg på alvor?

- Når de er kommet i gang som konfirmanter, 
og spesielt på leir, så vekkes nysgjerrighe-
ten, og de opplever et nytt og litt annerledes 
fellesskap - gjennom salmer, bibeltekster og 
ikke minst ledere de kan prate med om ting 
som ikke det er rom, tid eller ro for å snakke 
om i det hektiske hverdagslivet. 

Jeg merker at selv de som sier de er mest 
kritiske, også er de som stiller gode spørs-
mål og har gode innspill til det vi lærer om. 

Det er ellers stor forskjell på hvem som set-
ter av tid til konfirmantundervisningen, og 
prioriterer og komme, og de som har mange 
andre aktiviteter som de lar komme foran. 
For noen har denne tiden åpenbart vært 
viktig, siden vi har så mange som ønsker å 
være med videre som frivillige ledere når 
konfirmasjonstiden er over.

- Hva har årets konfirmanter vært med på 
underveis i denne forberedelsestiden?

- Allerede under oppstartshelgen var det 
fullt opplegg med undervisning, både i 
kirken og menighetshuset på lørdagen. Kon-
firmantene fikk oppleve at de er mange, og 
de fikk en pangstart på hva konfirmansjons-
tiden innebærer. Søndagen ble de presentert 
i gudstjenesten for resten av menigheten. 

Konfirmantene valgte grupper som de fulgte 
i løpet av våren. Noen var med i Rising og 
hadde øvelser med dem og undervisning 
noen ganger hver onsdag. ”Påske-gruppen” 
hadde mye av undervisningen i påskeuken 
med felleskap og fokus på hva som skjedde 
i påsken. Mange valgte friluft- og aktivgrup-
pen, mens andre var på klubbgruppen eller 
kirkegruppen. 

Alle konfirmantene dro også på leir; Noen 
i vinterferien og noen i sommerfeiren, 

enten  på Lia gård på Koppang eller 
på KFUK-KFUM sin sommerleir TT 
(Tenåringstreff) på Gjøvik.

I tillegg var alle konfirmantene med 
på en solidaritetsdag (Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon) der vi samlet inn 
penger. Ellers har de vært med på flere 
gudstjenester i Ris og Holmenkollen, 
og de har også hatt ministrantjeneste, 
der de var medhjelpere i gudstjenes-
ten. En flott 2013-gjeng! Håper å se 
igjen mange av dem på klubben, på 
lederkurs, eller også natt til 1. mai!
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Vinderentorvet
Slemdalsveien 72
Åpent: 8-18 (8-??)

22 49 19 19

www.renseri.no

Velkommen til nyåpnet 
delikatesse-forretning på Vinderen! 

Vi kan tilby lunsjer og middager 
som dere kan ta med hjem. Vi har også 

oster, skinker og mye annet godt.

Catering-oppdrag til små og store arrangementer.

Velkommen! Fra oss på Billie’s Kitchen
 23 22 30 04 - Slemdalsveien 70 
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MILJØMERKET

241    Trykkeri    7
09

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

Prinfo Unique produserer 
Risbladet for Ris Menighet

Vi produserer gjerne for deg også!

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

STØTT VÅRE ANNONSØRER
DE STØTTER OSS!

deli shop - catering

Konfirmasjon,  
dåp eller bryllup?

Gaustad Hotell
Sognsvannsveien 20
T: 23 25 24 00

Gaustad Hotell

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

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

www.norlandiacare.no

Er du ungdom (konfirmant eller eldre) og 
leter etter gode planer for årets nyttårsfei-
ring, da må du få med deg dette: Nytt-
årsfestival! Vi møtes hver dag i romjula 
i Ris menighetshus, fra 3. juledag til 
nyttårsaften og har det gøy. Vi henger og 
har aktiviteter som leder til den store nytt-
årsfesten i Holmenkollen kapell. Vil du 
være med, så send en mail til Gunnhild.
Nordgaard.Hermstad@oslo.kirken.no
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Den norske kirke får ny salmebok!!
1. søndag i advent 2013 vendes et blad 
i Den norske kirkes historie. Den nye 
salmeboken tas i bruk over hele landet. 

Også i Ris kirke og Holmenkollen kapell 
vil den nye salmeboken være på plass før 
julehøytiden setter inn.

Den nye salmeboken er som et smyk-
keskrin. Det mest verdifulle fra alle tids-
aldre er gitt videre til oss. Salmeboken er 
derfor den rikeste kilde vi har til teologi 
og troshistorie fra ulike tider, også fra vår 
egen tid.
 
I den nye salmeboken er alle de kjente og 
kjære salmene selvfølgelig videreført, og 
samtidig er de vakreste og mest sangbare 
salmene fra vår generasjon tatt inn.
 
I sorg og glede, ved høytid som hverdag, 
vil det være Norsk salmebok mennesker 
i Ris sokn vil synge fra i årene som kom-
mer.

Velkommen til 
salmekveld 
i Ris kirke onsdag  
27. november kl 18. 
Menighetens to 
organister og sokne-
presten inviterer til 
å bli kjent med 
den nye salmeboken 
og å synge fra den!

Salmekveld  
27. november

Ny salmebok tas i bruk

dugnadsjulekoret
Tradisjonen tro skal Dugnadskoret
også i år synge Alnæs’ vakre Julemotett 
på høytidsgudstjenesten 1. juledag i Ris 
kirke kl 12.

Dersom du har lyst til å være med i dette 
koret, kan du møte opp på galleriet i 
kirken kl 10.45 første juledag, og så øver 
vi på denne ene sangen. Alle er hjerte-
lig velkommen, enten man har vært med 
før, eller ikke. Dirigent er Kristin Groven 
Holmboe.

forsangerkor hele året!
Ris menighet har en gjeng med sangglade 
mennesker som i tur og orden stiller som 
forsangere ved gudstjenestene i Ris. De 
møtes en time før gudstjenesten starter og 
går gjennom dagens salmer og liturgi. Har 
du lyst til å være en av disse, tar du bare 
kontakt med kantoren: terje@terjeb.no
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Vi er ungdommer som møtes torsdags-
kvelder, fra kl 19-22, i menighetshusets 
klubbrom/kjeller. Vi spiser sammen, 
spiller brettspill, konkurrerer i bordten-
nis, får Nintendo wee opp på lerretet 
og hører musikk vi liker. Vi arrangerer 
konkurranser, aktiviteter og temakvel-
der. Til våren vil ledere fra lederkurs ha 
praksis hos oss. Hvis du er konfirmant 
eller eldre vil vi gjerne ha deg med!

RisklubbenNyttårsfestivalen 2013

2013
2014
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Morud & Partnere Eiendomsmegling AS   |   Sognsveien 70 B   |   t: 23 00 65 60   |   www.morud.no

- din lokale eiendomsmegler 

HVA ER DIN
BOLIG VERDT?

Våre partnere og eiendomsmeglere er 

eksperter på salg av bolig i ditt nærområde. 

Ta derfor gjerne kontakt for en uforpliktende 

vurdering av din bolig. Du når oss på 

telefon 23 00 65 60 og www.morud.no 

Scan koden og fi nn oss på kart.

Røtter
Rom
Retning

Av Gunnar Westermoen

Tre ord som
favner julens

      fortelling

Familiejulebordet
Barna står i høysetet på Voksenåsens familiejulebord. 
Barnebuffeen er fylt med mat tilpasset de yngste, med noen 
overraskelser av den søte sorten. De voksne har egen buffé 
fylt med retter som kan tilfredsstille de mest kresne ganer. 
Ingen går fra bordet sulten!

 
barnas hjørne 
Vi fortsetter suksessen fra i fjor! For at det også skal bli  
litt ”voksentid”, setter vi opp forskjellige aktiviteter for barna. 
Her blir det både tegnefilmer, maling og juleverksted.

Utsiktshotellet på Oslos tak gir deg den gode førjulsopplevelsen 
- om du vil spise godt sammen med gode venner
- om du vil ta med hele familien til middag: barnebuffé og juleverksted
- om du vil avslutte året med et hyggelig jobbseminar, eller julebord

Lørdag 14. desember:

Julebord og konsert
Fredmans Bar og Salong er åpen fra kl. 16.00 
Her serveres gløgg og pepperkaker til alle.
 
Kl. 17.00 starter julekonserten 
i Einar Gerhardsensalen 
i samarbeid med Barratt Due musikkskole.
 
Kl. 18.00 åpnes dørene til  
Restaurant Nils Holgersson: 
Julebord inkl. konsert: kr. 595,- pr.pers.
Julekonsert: kr. 150,- pr. pers.
(Barn under 12 år gratis).
 
Fredmans Bar og Salong holder åpent  
til kl. 01.00. 

For reservasjon: 22811543 / 22811500 
eller via mail: beate@voksenaasen.no

Velkommen til tre deilige familiesøndager i desember:
01/12   kl. 15.00 
08/12   kl. 13.30  og kl. 17.00
15/12   kl. 13.30  og kl. 17.00

- Vi har røtter hos Gud. Julefortellingen 
handler om det største av alt som har 
skjedd i menneskehetens historie, det 
som engelen kaller en glede for hele 
folket: Alle tings evige skaper har fun-
net seg et sted å bo, et rom på jorden. 
Dermed tok historien en ny retning, sier 
Utnem.

Han ser på julefortellingen som fortellin-
gen om oss, om vår tid, om våre genera-
sjoner. Men han ser tegn til at nordmenns 
røtter i den kristne grunnfortellingen 
smuldrer opp.

- Hvordan står det egentlig til med folks 
kjennskap til julens innhold?

- Vi ser både en fremmedgjøring og en 
trivialisering av Gud. Noen legger vekt 
på å tegne bilde av en Gud som er an-
nerledes og hinsides alt menneskelig. Da 
blir avstanden fra Gud til mennesket stor, 
ja, avstanden til menneskene blir gjerne 
selve poenget. Vi blir sittende igjen med 
bilde av en annen Gud enn den Gud som 
valgte å la seg føde som et menneske av 
kjøtt og blod.

Det blir minst like galt når avstanden 
mellom Gud og mennesker blir borte. 
Underholdningsindustriens trivialisering 
av julens budskap er fjernt fra juleevan-
geliet. Vi trenger ikke å få Jesus-barnet 
omgjort til en søt dukke. Kristendoms-
kritikken har rett når den påpeker de 
mange tendenser til å skape vår egen lille 
Gud i vårt eget bilde, sier Stig Utnem.

Han mener vår tid roper på juleevange-
liets realisme:

- I krybben ligger et barn og fryser i den 
kalde natten fordi ingen viste barmhjer-
tighet mot den lille familien og tok dem 
inn i et hus. Selve starten peker derfor 
videre. Fordi hans egne - det er oss - ikke 
tok imot ham, gikk hans veg til et kors 
hvor Gud selv forsonet den ugjestmilde 
verden med seg selv, sier soknepresten.

Han mener at vi alle dermed er en del av 
den store fortellingen som går gjennom 
tiden og generasjonene og bygger bro 
over 2000 år. 

Soknepresten stiller et svært konkret 
spørsmål tilbake når vi spør om hvordan 
vi kan forhindre at tilhørighet til kristen 
tro og tradisjon forvitrer:

- Det er fint at juleevangeliet i den nye 
bibeloversettelsen bruker ordet husrom i 
stedet for herberge. Vi har alle husrom, 
men gir vi husrom til dem som trenger det?  

Utnem kommer tilbake til de tre ordene: 
Røtter. Rom. Retning. Tre ord som sier 
oss hva julens gaver er. 

- Julen hjelper oss til å holde fast på 
vissheten om at de liv vi lever aldri må 
miste røttene til Gud, vår Skaper og 
Frelser. Julen inspirerer oss til å skape 
rom for alle i våre liv. Husrom hvor alle 
kjenner seg inkludert. Når vi lager trygge 
og rause rom for hverandre, finner vi til-
bake til røtter som også hjelper oss med 
retningssansen. Julens bevegelse er å gå 
i retning av Barnet, for så å gå sammen 
med Barnet til mennesker som trenger 
oss, sier sokneprest Stig Utnem.

- Bibelens juleevangelium er en fortelling 
om at menneskehetens opphav er i Guds 
tanke, sier sokneprest Stig Utnem. Han 
utdyper julens fortelling gjennom de tre 
ordene røtter, rom og retning.

Tirsdagsforedragene dekkes av med-
lemskontingenten i Seniorakademiet. 
Info om medlemsskap og andre aktivite-
ter finner du på  
akerseniorakademi.wordpress.com

Her kan du både tegne medlemsskap og 
melde deg på temagruppene:

Onsdagsgruppen E 101 har tittelen: 
”Russland – kunst og kultur”.
Torsdagsgruppen E 102 har tittelen: 
”Vitenskap – som angår oss”. 

Seniorakademiets
vårprogram 2014
Aker Seniorakademi har et om-
fattende program også for vinte-
ren. Foruten de ulike temagrup-
pene inviteres det til foredrag på 
utvalgte tirsdager, kl 11-13 i Ris 
Storstue. Bli medlem, og få med 
deg de spennende tirsdagsfore-
dragene!

 Ditt komme, Herre Jesus, forvandler jordens natt

            
og bringer lys til mange som føler seg forlatt

Hjelp oss å gå i dine spor!

 La verden se din godhet igjennom dem som tror!
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7/1: Forfatter Karsten Alnæs: 1814

14/1 MERK DATO: Thorvald Stolten-
berg: Det handler om mennesker

21/1: Professor, dr philos Janne Haa-
land Matlary, UiO: Vatikanet og den 
nye paven. En reformasjon ? 

4/2: Språkviter og forfatter Helene Uri:  
”Hvem tror du at du er?” Samer, språk-
død og romaner. Om å skrive skjønnlit-
teratur om et språklig emne.

18/2: Overlege Marianne A. Riise 
Bergsaker, Avdeling for vaksine, Fol-
kehelseinstituttet: Vaksinasjon – et stikk 
som betyr noe

4/3: Siviløkonom, forlegger Morten 
Ole Mørch: Arnstein Arneberg, mennes-
ket og arkitekten

18/3: Dr Anders Nielsen, CEES – UiO: 
Biene forsvinner; hvorfor gjør de det og 
hvorfor skal vi bry oss?
 
1/4: Professor Hilde Henriksen Waage, 
UiO: Brennpunkt Midt-Østen

29/4: Annonseres senere

13/5: Dr. phil. professor Trond Berg 
Eriksen, UiO: Antisemittismen fra antik-
ken til i dag.
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Hver tirsdag kl 19 åpnes dørene 
til peisestua i Risbakken 1, og du 
får med deg en inspirasjonskveld, 
med program som vil variere fra 
gang til gang.

tirsdagssamlingene

hver 
tirsdag
19-21

Velkommen til en 
kveld der du både 
kan stille noen spørs-
mål, og også få noen svar.

19
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Småbarns-
treff

Lørdagskafeen
Velkommen kl 12-14

til lørdagskafé i 
Ris kirkes peisestue

- et møtested for alle!
Og spesielt for 

mennesker med psykisk
utviklingshemming

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

i

m d

annenhver 
torsdag
fra kl 17

Lørdag 16. november
Lørdag 30. november
Lørdag 25. januar
Lørdag 8. februar
Lørdag 22. februar
Lørdag 8. mars
Lørdag 22. mars
Lørdag 5. april
Lørdag 26. april
Lørdag 10. mai
Lørdag 24. mai
Lørdag 7. juni

Ris menighet 
inviterer til 
månedlige 
formiddagstreff
for voksne på 
torsdager kl 12-14
Disse torsdags formiddagstreffene i Risbak-
ken 1 er et møtepunkt for hjemmeværende 
og eldre - med fokus på åndelig, kulturell 
og fysisk føde! En andakt, et enkelt måltid, 
loddsalg og et kåseri. Et fint fellesskap - av-
slappet og rikt, og med plass til enda flere. 
Spre ryktet om disse månedlige formiddags-
treffene i Ris menighets peisestue:
Torsdag 21. november
Torsdag 12. desember. Juleavslutning
Torsdag 30. januar
Torsdag 27. februar
Torsdag 27. mars
Torsdag 24. april
Torsdag 22. mai

åpen kirke
Sidekapellet i Ris kirke 
er åpent for stillhet, bønn 
og lystenning, i det tidsrom- 
met som kontoret er betjent. Inngang 
på vestsiden, fra Ekelyvei-siden. Enkel 
hverdagsgudstjeneste med nattverd og 
lys-tenning kl 12 på følgende torsdager:  
5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5 og 5/6.

formiddagstreffene

nesten 
hver dag

annenhver
lørdag

Én torsdag
i måneden

tirsdager
18-19.30

Annenhver torsdag inviteres 
du og dine til familiemiddag i peise-
stuen, Risbakken 1 (ved kirken). 
Enkel og barnevennlig middag til 
kr 35 (maks kr 130 pr familie).

Vi spiser sammen fra kl 17 til 17.30,  
og så blir det korøving etterpå.
Barnegospel: 17.45-18.45 
Tweensing: 17.30 - 19.00

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

Tweensing
er koret for deg mellom 8 og 13 år.
Lyst til å bli med? Ta kontakt:
kwadseth@hotmail.com

Tweensing og Barnegospel deltar på 
juletrefesten 9. januar, og også 9. februar 
kl 11 på Tårnagentgudstjeneste i Ris 
kirke, og 25. mai på familiegudstjenesten 
der 6-åringene spesielt er invitert.

Familiemiddag/korøving:
16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
13. mars
27. mars
10. april
24. april
8. mai
22. mai
5. juni
12. juni: Sommeravslutning/minikonsert

& barnekor

19.11 Trossamtale. Gunnar Husan:         
 På leting etter kristne symboler. 
 Hva betyr de for meg og mitt liv?
26.11 Tekstgjennomgang *
03.12 Tekstgjennomgang
14.01 Tekstgjennomgang
21.01 Tekstgjennomgang
28.01 Jan Gossner: Misjonsforedrag
04.02 Tekstgjennomgang
11.02 Bibelvandring 
 Stig Utnem: Evangelisten Markus
18.02 Tekstgjennomgang
25.02 Bibelvandring 
 Stig Utnem: Evangelisten Markus
05.03 Askeonsdag (ikke tirsdagssaml.)
11.03 Tekstgjennomgang
18.03 Bjørn Wegge: Et møte med den   
 forfulgte kirke i dag.
* Tekstgjennomgang betyr at vi møtes for 
å gå gjennom bibeltekstene som hører til 
i kommende søndags gudstjeneste.

tårnagent-
helg 9/2

Bli Ris-
speider!

Alle 8-åringer i Ris menighet 
inviteres til Tårnagenthelg fredag 7. og 
søndag 9. februar. Her blir det lek og 
sang, mat og prat - og omfattende agent-
virksomhet. Fredag kl 18: Agentopplegg 
inne i selve kirkerommet, inkl en tur 
oppover i tårnet! Søndag kl 11: Fami-
liegudstjeneste, der agentene deltar. 
Kirkekaffe/saft etterpå.Meld deg på til 
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Ris KFUK-KFUM-speidere driver et 
aktivt arbeid for alle fra 7 til 16 år - med 
utendørsaktiviteter i nærmiljøet, bålbren-
ning, "hule"-liv under kirken og ulike 
typer samlinger i ulike aldersinndelte 
grupper. Hold deg oppdatert:
www.kmspeider.no/ris 
Kontakt: 988 54 328 
bjerke.unni@gmail.com 

Småbarnstreffene
seks

onsdager
11-13

Vestre Aker helse-
stasjon og Ris 
menighet inviterer 
til småbarnstreff 
på enkelte onsdager,  
fra kl 11 til 13. Vi tar 
opp aktuelle tema og svarer på 
spørsmål om småbarna våre. Kaffe 
og te serveres. Matpakke tas med. 
Ingen påmelding - bare møt opp!

Onsdag 4. desember:
Barn og grenser
v/ helseøster Siri Svandis Utnes

Datoene for 2014:
Onsdag 12. februar
Onsdag 12. mars
Onsdag 9. april
Onsdag 14. mai
Onsdag 11. juni

Tema for de ulike
småbarnstreffene
kommer på kirkens nettsider

Kontakt: 
helsesøster Sidsel Kløverød: 23 47 62 20
eller Ris menighet: 23 62 94 70

I sovepose på kirkegolvet på kirkens nyttårsnatt
Første helgen i advent skal en hel gjeng 
med 10 og 11-åringer overnatte i Ris 
kirke. Vi starter altså lørdag 30. november 
kl 14 i Ris kirke. Ikke glem å ta med deg 
sovepose, og gjerne også et liggeunderlag!
I løpet av lørdagen skal vi leke og bli 
kjent; vi skal forberede oss til gudstjeneste 
med mange ulike aktiviteter, og vi skal gå 
på oppdagelsesferd. I tilllegg blir det god 
mat og lørdagsunderholdning.  
Søndag morgen, når soveposene er rullet 

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

Ta kontakt!

Advonor - Advokat Sverre K. Berge

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

E-post: advberge@advonor.no

§
Advokatvalg er verdivalg

§§
Juridisk landhandel

Advokat for folk flest og for mindre bedrifter

oslo.kirken.no/ris

Menighetsrådet ønsker å kartlegge 
behovet for kirkeskyss. Om du hører 
med til dem som gjerne ville vært med 
på en gudstjeneste, bare du fikk skyss til 
og fra kirken, så vær snill å ta kontakt 
med menighetskontoret, slik at vi kan få 
oversikten over dette behovet. Så kom-
mer vi tilbake til hvordan vi skal gjøre 
det, rent praktisk. Send en mail: 
post.ris@oslo.kirken.no, eller ring til 
Christian Fosse på 23 62 94 70.

trenger du skyss?

Fra fjorårets adventsnatt i Ris

sammen og frokosten inntatt, er vi klare 
for den store familiegudstjenesten, 
der vi kl 11 skal delta i feiringen av 1. 
søndag i advent. Da håper vi at riktig 
mange av foreldre, søsken og resten av 
familien kommer for å delta i gudstje-
nesten, og se hva Lys Våken-barna har 
fått til!
Er du 10 eller 11 år og vil være med?  
Meld deg på til
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no



Nordstrand:  
Tlf 23 16 83 30

Majorstuen:   
Tlf 23 19 61 50 

www.wangbegravelse.no

Norges eldste
begravelsesbyrå
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ACCURATE MALER

- Innvendig malearbeid
- Utvendig malearbeid
- Tapetsering
- Sparkling
- Armeringsduk
- Glassfiber
- Forsikringsjobber
- Baderomsinstallasjon
- Kjøkkeninstallasjon
- Parkett/flislegging
- Total renovasjon
der vi koordinerer ferdig-
gjøring med andre fagfolk

Vi takker
Ris menighet

for oppdraget
i Ris Storsute,

og ønsker 
lykke til!

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

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

Vi takker
Ris menighet

for oppdraget
i Ris Storstue,

og ønsker 
lykke til!

PROFESJONELL SERVICE OG RESULTATER

Med tre tannleger på laget i helt 
nye lokaler i Vinderenborgen er 
kapasiten langt større. 

Kontakt oss eller stikk innom 
for en sjekk.

Vi tilbyr
• Allmenn tannlegebehandling
• Bleking av tenner 

Vi utvider!
Adresse
Slemdalsveien 70, 
oppg B – 2. etg
0370 OSLO

Timebestilling
22 14 47 13 • 22 49 58 82 • 22 14 81 00
www.vinderentannlegene.no

Døpte i Holmenkollen kapell
Iben Victoria Gifstad
Madeleine Ingebrigtsen
Daniel Kaada Tegneby
Karen Elisa Ødegård
Henrik Bjørnevaagen Helliesen
Martine Volldal Johannessen
Vita Sophia Løberg Sverdrup-Dahl
Isabelle Marie Stagemeyer Brandsæter
Julia Hagen Lafjell
Albert Grimsøen Bratli
Simen Esten Rutledal
Sander Hagen Lafjell
Hermine Malka Busch-Christensen
Erling Schøyen Borge
Sondre Tveiten Sæle
Elise Marie Burns
Julia Hofgaard Røsjø
Elna Birkeland
Luca Haugen Thøgersen
Helene Marie Sandberg Leonthin
Martin Andreas Nilsen Ording
Alexander Mathias Neergaard Gram
Mina Johanne Margaretha Clausen-Ek
Kaja Holt Belck-Olsen
Rikke Fredhøi-Bauer

Alma Pedersen Ovedal
Filip Jensen
Josephine Libæk Sverre
Ada Helene Coll Heszlein
Herman Bjønness
Thea Louise Lundegaard
Mikkel Emil Frimann Julsrud
Anton Kolrud Dybwad
Axel Wilhelm Øverås Jordet
Sophus Bertram
Ingvild Lykke Lillerud Slagsvold
Nikolai Alexander Wold Knudsen-
Tønseth
Mathilde Negaard Sørli
Pernille Lønseth Melbø
Sander Lorentzen Abelsnes
Ingrid Høidahl
Josefine Filippa Fuhr
Heddy Sophie Pira
Sigrid Lorentzen Abelsnes
 
Døpte i Ris kirke
Sebastian Mathias Sponland Løvstad
Martine Sriya Sælen Andersen
Erle Røsholt Bakken
Louise Bonnevie Lorck
Axel Meier-Tang
Aksel Kopperud Brustad-Nilsen
Julie Hesby Tvedt
Johannes Severin Stifoss-Karlsbakk
Liv Caroline Aarstrand Knutsen
Nicolai Aartun Sørlie
Bendic Aartun Sørlie
Mikela Krogsrud
Emily Frigstad Walther
Olivia Løland Belsvik
Edvard Steffen Bentsen
Adele Ebbeline Mellbye
Kristoffer Von Zernichow Sponheim

Døde i soknet 
Else Margrethe Madsen
Ingrid Karen Marie Monrad-Hansen
Randi Gjestrum
Joachim Holmboe Rønneberg
Alf Magne Austad
Inger Helene Larsen
Berit Gjerding Sætrang
Jon Lance Dewitt
Gerd Reinert
Per Christian Haukenes

Oddvar Vormeland
Finn Braaten
Geir Giske
Eva Westad
Kari Ingebrigtsen
Per Mauritz Hanssen
Dikken Rode Oeding
Roy Anthony Van Der Starre
Leiv Oddvar Molstad
Berit Brun
Eva Margrethe Lunke Stange
Berit Elisabeth Seim
Gunnar Dovland
Agnes Kathrine Sekkelsten
Leif Svendsen
Asbjørn Henning Malmnes
Elisabeth Christie
Ulrik Fredrik Suhm Qvale

Vigde i Holmenkollen kapell
Stine Bøe Gundersen og Terje Fladseth
Ann - Kristin Bogstad og 
Edvard Kristian Elind
Karianne Stien Bentzen og 
Bengt Patrick Fagerstrøm Ramberg
Katharina Nordby og 
Kjell Erik Thune-Larsen
Katerin Marie Lind og 
Hans Kristoffer Klev
Karina Skatteboe Kobberdal og 
Anders Drage
Tessa Godagerog og 
Inge Roar Marstein Bremerthun
Astrid Ore og Jørn Hammarstrøm
Elisabet Hodkin og Tommy Aaberg
Morvarid Shamshirgaran og 
Anders Nilsen

Vigde i Ris Kirke  
Mari Leiro og Øivind Stadheim Qvale
Kathinka Pitman og Steffen Grønneberg
Pernille Borud og 
Peter Benedikt Grynning Mydske
Brigitte Friele og Fabian Emil Stang

Risbladet skal denne gangen være levert i alles postkasser innen 
21. november. Hører du om noen som ikke har fått bladet, 
vær da snill å ringe menighetskontoret (23 62 94 70) og 
si hvilken adresse det gjelder. Vi vil gjerne at alle skal få ”sitt 
eget” menighetsblad, men har altså problemer med at Bring/Postens 
rode-grenser ikke matcher menighetens grenser, og dette trenger vi 
mottakernes hjelp til å få en bedre oversikt over.

Noen som ikke får Risbladet?

Tradisjonen tro kommer 1.klassene i soknet til Ris kirke i 
adventstiden for å se kirkens vakre julekrybbe fra Betlehem 
og for å klippe engler som skal henge i kirken i julehøytiden.

18., 19. og 20. desember kommer soknets seks barne- og 
ungdomsskoler til Ris kirke og Holmenkollen kapell for å ha 
sine julegudstjenester.

Livlig adventstid i Ris kirke

Fra fjorårets julekrybbebesøk i Ris kirke.
(gjengitt med foreldrenes godkjennelse)
Foto: Bjørn Tønnesen

Torsdag 9. januar kl 17
inviteres alle generasjoner til 

julespill og juletrefest 
i Ris kirkes lokaler

 Julespillet inne i kirken 
etterfølges av 

juletrefest i storstua

Gang rundt juletreet
Pølser og saft 
Kaffe og kaker 
Godteposer

Entré: Kr 50 pr person
eller kr 150 pr familie

Julespill & Juletrefest
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RIS KIRKE HOLMENKOLLEN

Velkommen til gudstjeneste!
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Velkommen til gudstjeneste!
Prestene:
Sokneprest Stig utnem
23 62 94 73
stig.utnem@oslo.kirken.no

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

Kapellan Hanne Elstrøm
23 62 94 74 (fra 6/1)
hanne.elstrom@oslo.kirken.no

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

Menighetssekretær (onsd/torsd)
Margaret W Njambi
23 62 94 70
post.ris@oslo.kirken.no

Menighetssekretær (mand/fred)
Ida Karoline Nilsen
23 62 94 70
ida.karoline.nilsen@oslo.kirken.no

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

Kantor Ris:
Terje Baugerød
95 11 09 62
terje.baugerod@oslo.kirken.no

Organist Holmenkollen:
Petter Amundsen
92 88 97 90
petter@amundsen.gs

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

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

Risbakken 1, 0374 Oslo
Tlf 23 62 94 70. Fax 23 62 94 71.  post.ris@oslo.kirken.no
Mandag-torsdag kl 10-14 (onsdager fra 10.30). Fredag stengt

Felles sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00 
Spørsmål om dåp/bryllup: 23 62 90 09 (8-15.30)
Kontonummer: 1503 02 20061. Merk evt ”gave”. 

Ris menighet

www.oslo.kirken.no/ris
www.oslo.kirken.no/holmenkollen
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Veldig mange ønsker å gå i kirken julaften.  
Det har dessverre skjedd at 

ikke alle har fått plass
og har måttet snu i kirkedøren.  

For å øke kapasiteten blir det derfor 
som i fjor - fire gudstjenester i Ris kirke.

Ris kirke:
Det vil i begrenset grad bli tillatt å parkere 
innenfor kirkens porter. Biler som frakter 

bevegelseshemmede, kjører gjennom 
fra porten nærmest Ris stasjon. Alle oppfordres 

til å samarbeide, ved å finne parkeringssteder 
i god avstand fra kirkens område.

Paul Arne Skajem hjelper oss ved å tillate bruk 
av gartneriets parkeringsplass denne dagen.

Det blir inngang til Ris kirke kun 
gjennom kirkens hoveddør (under tak). 

Utganger blir de to dørene foran i kirken - samt 
mot Ekelyveien (motsatt hovedinngangen).

Det vil være en kjærkommen hjelp 
om alle respekterer vårt forsøk på 

å få til en strømlinjeformet ordning.

Holmenkollen kapell: 
Parkering til høyre for Holmenkollveien 

(Midtstusiden) og på platåene til høyre for opp-
kjørselen til kapellet. Biler som frakter 

bevegelseshemmede opp til kirken, 
kjører ned igjen til ordinær parkeringsplass.

Medhjelpere:  
Vi trenger sårt gode hjelpere inne og ute 

på julaften. De som kan tenke seg å bistå, 
bes vennligst melde seg til menighetsforvalter 

Christian Fosse: 23 62 94 72 / 414 29 336.
christian.fosse @oslo.kirken.no

Under gudstjenesten i Ris kirke 12.1 
innsettes Hanne Elstrøm (se inter-
vju med henne på side 8) som prest i 
Ris menighet. Det er prosten i Vestre 
Aker, Trond Bakkevig, som forestår 
innsettelsen, og den nye presten 
holder dagens preken.

Etter gudstjenesten inviterer menig-
hetsrådet til kirkekaffe i Ris storstue. 
Møt fram, og gi vår nye prest en 
varm mottakelse!

Søndag 12. januar

Søndag 1. desember kl 11
Familiemesse. Lys Våken. Menighetens 
11-åringer deltar. Kirkekaffe

Søndag 8. desember kl 11
Høymesse. Dåp 

Søndag 15. desember kl 11
Pilegrimsmesse

Søndag 15. desember kl 18  
Lysmesse: speiderne og Ris barnegospel

Søndag 22. desember kl 11
Enkel gudstjeneste i forventningens tegn, 
med vekt på sang og musikk

Julens gudstjenester- se eget oppslag

Søndag 5. januar kl 11
Høymesse. Dåp

Søndag 12. januar kl 11
Høymesse. Dåp. Innsettelse av  
menighetens nye prest Hanne Elstrøm

Søndag 19. januar kl 11
Pilegrimsmesse

Søndag 26. januar kl 11
Høymesse. Dåp

Fredag 31. januar kl 18
Velkomstgudstjeneste for nye konfirman-
ter og deres familier

Søndag 2. februar kl 11
Gudstjeneste med presentasjon av nye 
konfirmanter

Søndag 9. februar kl 11
Familiemesse. Menighetens 8-åringer, 
"Tårnagentene" deltar 

Søndag 16. februar kl 11
Høymesse. Dåp

Søndag 23. februar kl 11
Høyemesse. Dåp

Søndag 2. mars kl 11
Pilegrimsmesse

Onsdag 5 mars kl 18
Kveldsmesse på askeonsdag - rundt et 
langbord i kirkerommet

Søndag 9. mars kl 11
Høymesse. Dåp

Søndag 16. mars kl 11
Høymesse. Dåp av konfirmanter

Søndag 23. mars kl 11
Høymesse. Dåp

Søndag 1. desember kl 11
Kollenmesse

Søndag 8. desember kl 11 og 13
Dåpsgudstjenester

Søndag 15. desember kl 11
Kollenmesse

Søndag 5. januar kl 11
Dåpsgudstjeneste

Søndag 12. januar kl 11 
Kollenmesse

Søndag 19. januar kl 11
Dåpsgudstjeneste

Søndag 26. januar kl 11 
Kollenmesse

Søndag 2. februar kl 11 
Dåpsgudstjeneste

Søndag 9. februar kl 11 
Kollenmesse

Søndag 16. februar kl 11
Dåpsgudstjeneste

Søndag 23. februar kl 11
Kollenmesse

Søndag 2. mars  
Se eget program under

Søndag 9. mars  
Se eget program under

Søndag 16. mars kl 11 
Dåpsgudstjeneste

Søndag 23. mars 
Se eget program under.

Under de store skihelgene i Holmenkollen  
i mars samarbeider Ris menighet og Hol-
menkollen kapells Venneforening om  
Åpent kapell

2. mars: Barnas Holmenkollsøndag
Åpent kapell fra kl 10-16

5.-9. mars: World Cup nordisk/Holmen-
kollsøndag. Åpent kapell alle dager kl 
10-16, fra onsdag. Lørdag: Konsert etter 
målgang 30 km. Søndag: Sportsgudstje-
neste kl 11

19.-23. mars: World Cup Skiskyting.
Åpent kapell alle dager, 10-16, fra onsdag.
Søndag: Sportsgudstjeneste kl 11 

 

Åpent kapell i mars

Biler og 
parkering 
julaften

Ris kirke

Julaften kl 13:  
v/ Stig Utnem og Terje Baugerød
Gruppe fra Vestre Aker Strykeorkester
Julaften kl 14:  
v/ Stig Utnem, Terje Baugerød,  
Vinderenkoret og Benedicte Årving
Julaften kl 15: 
v/ Jon Petter Heesch, Terje Baugerød, 
Slemdal skolekor og Benedicte Årving
Julaften kl 16: 
v/ Jon Petter Heesch, Terje Baugerød 
og Benedicte Årving

1. juledag kl 12 (merk tiden!)
Høytidsgudstjeneste v/ Jon Petter He-
esch, Terje Baugerød, Kristin Groven 
Holmboe og Dugnadskoret
2 juledag kl 11
Høymesse v/ Dagfinn Magnus. Dåp
2. juledag kl 11.30 Julegudstjeneste på 
Vindern Bo- og servicesenter v/ Stig 
Utnem, Marit Stray, Jonas Haltia
Søndag 29. desember kl 11
Høymesse v/ Stig Utnem. Dåp

Holmenkollen kapell

Julaften kl 13:  
v/ Dagfinn Magnus, Petter Amundsen, 
Holmenkollen barne- og ungdomskor
Julaften kl 14:
v/ Dagfinn magnus, Petter Amundsen, 
Holmenkollen barne- og ungdomskor
Julaften kl 15:
v/ Arne Eriksen, Petter Amundsen og 
Holmenkollen barne- og ungdomskor
Julaften kl 16:
v/ Arne Eriksen, Petter Amundsen og 
Holmenkollen barne-og ungdomskor

1. juledag kl 12 (merk tiden):
Høytidsgudstjeneste v/ Stig Utnem, 
Petter Amundsen, Holmenkollen barne- 
og ungdomskor og Katharian Frogner 
Kockum

Nyttårsaften kl 23.15: 
Midnattsmesse v/ Jon Petter Heesch  
og Petter Amundsen

Julen 2013



Julekonsertene i Ris
Tirsdag 3. desember kl 18: Sølvguttene
Arr: Slemdal Lions og Holmenkollen Rotary

Onsdag 4. desember kl 18.30: 
Hanne Krogh & tre tenorer, sammen med Sangverket
www.billettservice.no

Søndag 8. desember kl 16.30: Vinderen-koret
Entré: kr 100 (barn kr 50)

Mandag 9. desember kl 18.30: Adventskonsert Vestre Aker Dusjlag

Tirsdag 10. desember kl 19.30: Barokk jul med Barokkanerne
www.barokkanerne.no

Onsdag 11. desember kl 21: Rune Larsen, Tor Endresen, 
Alexander Rybak, Marian Aas Hansen og Elisabeth Andreassen
www.billettservice.no

Fredag 13. desember kl 19: Grieg Solo Singers & Terje Baugerød
Enté kr 150. www.terjeb.no

Onsdag 18. desember kl 19: Benedicte Årving & Terje Baugerød m fl
Entré kr 150. www.terjeb.no

Torsdag 19. desember kl 18 : Ole Edvard Antonsen & Didrik Solli Tangen
www.billettservice.no

Julekonsertene i Holmenkollen
Tirsdag 3. desember kl 19: Slemdal Storband

Søndag 8. desember kl 16: Slemdal skolekor

Lørdag 14. desember kl 18: Grindbakken skoles musikkorps

Søndag 22. desember kl 17: ”Slapp av, det er jul”
En julekonsert med artistene Erik Arentz Ulleberg,  
Nicoline Berg Kaasin, Benedicte Barra og Bjørn Øivind Bue
Bill: http://slappavdeterjul.hoopla.no/sales/


