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Forventning om noe stort
Adventstiden er forventningstid. Barna i Ris menig-
hets barnehage ser nærmere på figurene som skal 

befolke julekrybben i Ris kirke fram mot julaften. 
Da kommer Jesus på plass i krybben.

Intervju 

med Svein 

Ellingsen
Side 4
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Møt Gud slik du er
Så synger vi igjen ”Deilig er jorden”. Julen gjør oss hver gang til 
en søskenflokk , som står tett sammen og er glad i hverandre. Vi 
synger, som aldri ellers. Alle brikkene faller på plass. Lysene ten-
nes. Fra kirketårnene ringes julen inn i alle kirker. ”O jul med din 
glede og barnlige lyst”.

Aldri er det så lett å forstå Gud som akkurat nå. Julen tilhører dagene i året 
når Gud og mennesker forstår hverandre best. I juleevangeliet kommer Gud så 
intenst nær. Med barnet i krybben blir vi fortalt så enkelt at dette er Guds møte 
med oss. Vi er ikke alene i verden.

I  julen møtes himmel og jord. Guds 
verden møter min verden og jeg ser 
og aner at Guds verden også betyr noe 
i mitt liv. Jeg forstår kanskje litt mer, 
ikke i fornuftsmessig forstand, men i 
opplevelse og  nærhet.

Julen er på mange måter Guds hånd-
trykk til oss. Et håndtrykk med løfte 
om Guds nærvær i mitt liv.  Ikke med 
løfte om fravær av alt det vi synes 
er vondt og vanskelig, men et løfte 
om Guds nærvær i det jeg opplever  i  
mitt levde liv.  

Juleevangeliet er et under med all sin 
forstandsmessige ubegripelighet. Vi 
hører det i tvil og tro, og aner at nå 
er noe stort i ferd med å skje i Gud’s 
verden og i min.

Jeg ønsker alle en god jul. !
Jan-Erik Heffermehl, sokneprest

Søndag 12. oktober var det innsettelsesgudstje-
neste for Jan-Erik Heffermehl, den nye sokne-
presten i Ris. Til venstre: på vei inn sammen 
med kapellan Hanne Elstrøm og prost Trond 
Bakkevig. Under: Heffermehl holder sin første 
preken som sokneprest i Ris.
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Andreas Seierstad
leder i menighetsrådet

 leder

Julespill og  
juletrefest 
8.  januar

for hele Ris 
menighet

Julespill i Ris kirke m/ Anette 
Sandvær Thorbjørnsen.
Deretter fortsetter vi med 
juletrefest i menighetshuset!

- Gang rundt juletreet  
- Pølser, saft, kaffe og kaker
- Godtepose til barna

Velkommen til store og små!
Torsdag 8. januar kl. 17.00
Entre: kr. 50,- og Kr. 150 for 
familier.
5-åringer i menigheten er spesielt 
invitert til å være med!

Salmesang og 
gode relasjoner
Første adventshelgen innledes i år på en 
spesiell måte: NRK2 viser langsom-TV 
i ca 60 timer, og salmeboka som ble lan-
sert for ett år siden skal synges fra perm 
til perm;  nr 1 til 900 !!!

Salmesangen har århundre lang tradisjon. 
Vi antar at folk vil synge med hjemme i 
stua når de ser på TV’en. Det er nemlig 
mange flotte nyere salmer som er kom-
met inn i den nye salmeboka, og som 
har beriket gudstjenesten det siste året. 
Risbladet har i dette nummeret stort in-
tervju med den kjente salmedikter Svein 
Ellingsen, som er representert med hele 
43 salmer i den nye salmeboka !

Har du noen gang opplevd å stå på 
galleriet i Ris kirke – skuet utover den 
flotte kirken og kjent trøkket fra det store 
orgelet i ryggen? Som en oppfølger til 
NRKs salmesending vil Ris menighet 
invitere folk til å komme til åpent hus på 
galleriet i Ris kirke fra kl. 16.00 første 
søndag i advent. Kom og syng jule- og 
adventssalmer alt du orker i tre timer på 
ettermiddagen  – altså når TV sendingen 
går mot slutten. Vi håper at mange vil 
komme og kjenne grooven og løfte taket 
på kirken med salmesang ! 

I det hele tatt – Ris menighet gleder 
seg til advent og jul: Første søndag i 
advent er det også Lys våken og fullt av 
10-11 åringer som overnatter i kirken. 
Så starter en lang rekke konserter med 
en rekke profesjonelle artister, lokale 
musikkrefter, speidernes og barnekorenes 
lysmesse, skoler og barnehager kommer 
til kirke - før julaften fyller kirkene til 
randen. 

Vi i Ris menighetsråd er takknem-
lige med tanke på året som er gått. Vi 

opplever stor interesse for kirken og 
menigheten. Mot slutten av et godt år er 
det grunn til å takke alle som bidrar i Ris 
menighet enten med å bare  komme å 
delta, ha en oppgave  eller gi økonomis-
ke bidrag.  Vi har i 2014 innsatt to nye 
prester i menigheten – nye nøkkelmed-
arbeidere er Hanne Elstrøm og Jan-Erik 
Heffermehl. Med de på plass har staben 
i Ris menighet et solid utgangspunkt 
for et godt arbeid i 2015. Etter fjorårets 
store opppussing av Ris Storstue har vi 
også erfart at folk strømmer til og vil ha 
feiringer og møter og arrangementer av 
alle slag lagt hit. Det å være et møtested 
for folk i nærmiljøet er en viktig rolle for 
Ris Menighet.

Avisen Vårt Land brakte i oktober en 
reportasje fra Tottenham nord i London: 
Der var situasjonen den at i gode gamle 
Church of England begynte folk i byene 
å strømme til kirken igjen. Der det før 
var glissent og 90 personer i kirken en 
søndag, var det nå fullt hus med 400 
deltakere og det utviklet seg videre. 
Noe av bakgrunnen for endringen mente 
de var kirkens nærvær i lokalmiljøet og 
gode relasjoner til befolkningen.  
Den største julegaven vi kan ønske oss 
for Ris kirke og Holmenkollen kapell er 
en liknende utvikling - at folk søker til et 
fellesskap og oppdager at julens evange-
lium har relevans i eget liv - her i Oslo 
Vest - på vei inn i 2015 !!

Risaksjonen 2014 og diakon i Ris menighet
Vedlagt Risbladet ligger i dette 
nummer en giro med formål å 
støtte Risaksjonen 2014
 
Normalt har denne appellen vært tidlig 
på høsten, men i år samler vi inn midler 
til dette formål fordi det skjer en utvik-
ling på diakoni-feltet i menigheten nå i 
høst.
 

Ris menighet har fått tilsagn om 80 % 
støtte til en diakonstilling fra Oslo Bispe-
dømmeråd og Kirkelig Fellesråd i Oslo 
og menigheten utfordres til å legge inn 
20 % selv av innsamlede midler, slik at 
vi får en full 100% stilling.

Det vil Ris menighetsråd svært gjerne 
– og håper på at mange vil bidra til at 

vi får finansiert vår frivillige andel av  
stillingen.

Oppgavene er mange – ensomhet og 
sorg, rusproblematikk i Oslo vest har 
i høst vært fokusert i media og vi har 
allerede et diakonalt arbeid for eldre og 
psykisk utviklingshemmede som trenger 
støtte. Vi trenger en diakon som kan 
bidra til  å bygge opp frivilligheten rundt 
disse tiltakene og rekruttere frivillige 
medarbeidere til nye tiltak. 
 
For Ris menighet vil dette være en stor 
ressurstilgang på det diakonale feltet, og 
vi vil holde menigheten løpende infor-
mert gjennom Risbladet. Takk for din 
gave til hjelp til mennesker i en utsatt 
posisjon i livet.
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Svein Ellingsen: 

- Ingen er glemt av Gud
Ingen møter med mennesker er 
likegyldige. Men noen møter går 
dypere enn andre.

Av Kirsten Kathrine Fløistad

Jeg  besøker billedkunstner og 
salmedikter Svein Ellingsen og hans 
kjære Ingegjerd på Saltrød utenfor 
Arendal. Der har de sammen skapt 
et vakkert hjem hvor de tar imot sine 
gjester med åpenhet og varme. Svein 
er lavmælt og beskjeden,  ydmyk med 
myndighet.  Ingegjerd forteller at de har 
en salmetime hver dag hvor hun leser en 
strofe eller et vers fra salmeboken og gir 
deretter ordet til Svein.  Og Svein kan 
”hele” salmeboken utenat, forteller hun,  
både salme, forfatter og komponist. 
I sommer fylte Svein 85 år. Det er tid for 
tilbakeblikk.  Jeg spør Svein om han kan 
fortelle litt fra sin tid i Ris menighet.

- I min studietid bodde jeg to år i 
Ris menighet, det var år som skulle 
komme til å bety mye for meg – og 
for min salmediktning. Ja, hadde det 
ikke vært for tiden i Ris, er det ikke 
sikkert at jeg hadde kommet i gang med 
salmediktningen.

Det var i begynnelsen av 1950-årene. 
Jeg var student på Statens Kunstakademi 
som den gang ikke var med i Statens 
lånekasse. Jeg var økonomisk i en 
desperat situasjon, men fikk  av alle 
steder tilbud om en hybel i Voksenlia.  
Allerede første søndag tok jeg trikken 
ned til Ris kirke, en kirke jeg aldri 
hadde vært i og heller ikke visste noe 
om. Mitt første møte med Ris ble både 
en overraskende og overveldende 
opplevelse. Det var Sverre Eika som 
hadde gudstjenesten, og jeg hadde aldri 
tidligere hørt  en så engasjerende preken 
som den jeg hørte denne søndagen. Siden 
skulle jeg mange ganger få høre Sverre 
Eika preke, og jeg var alltid sterkt grepet 
av hans gjennomlevde prekener. De var 
rett og slett makeløse. Og jeg har ikke 
siden, i løpet av de mer enn seksti år som 
er gått, hørt noen predikant som kan måle 
seg med Sverre Eika.

- Er det andre  fra Ris kirke du husker?

- Også menighetens kapellan Einar 
Gløersen var en god predikant, som alltid 
stilte opp med vel forberedte prekener. 
Han var en god prest og et varmt  
menneske, og jeg husker ham med stor 
glede og takknemlighet. Ris kirke hadde 
jo også en særdeles dyktig  organist, Rolf 
Karlsen. Det var utrolig fint å lytte til 
hans orgelspill i gudstjenesten.

I Ris ble jeg kjent med Peter 
Marstrander, som nettopp var pensjonert 
fra stillingen som rektor ved det 
praktisk teologiske seminar på teologisk 
fakultet. Marstrander var glødende 
interessert i salmer.  Vi hadde mange 
gode salmesamtaler. Vennskapet med 
ham betydde meget for meg, til tross 
for førtifem års aldersforskjell. Selv 
om han var et konservativt menneske, 
var han ivrig for at kirken skulle få ny 
salmebok. Og når han snakket med 
meg, sa han ikke hvis du blir medlem 

av salmebokkomiteen, men når du blir 
medlem av salmebokkomiteen! Tjue år 
senere ble hans profetier oppfylt, jeg 
ble  medlem av komiteen for Norsk 
Salmebok.
            
- Hadde du et sosialt miljø i Ris utenom 
kirkens gudstjenester?

- Et fast punkt i Ris-tilværelsen var 
Tunfaret  4, hvor bispinne Ragna Hille 
bodde.  Hun ble kalt priorinnen for 
hennes hus var nesten å regne som et 
lite klostersamfunn!  Der ble jeg  kjent 
med hennes sønn Georg Hille  (biskop 
emeritus) og Odd Telle, som begge nå 
har passert 90 år,  og Jacob Jervell som 
så uventet døde i vår. Av og til var det 
samtalekvelder i Tunfaret, hvor mange 
kjente teologer var med, blant dem 
Stephan Tschudi. Det var et utrolig 
berikende miljø.

- Det må ha vært både en spennende og 
stimulerende tid. 

Svein Ellingsen. Foto: Torgeir Eikeland / Fædrelandsvennen
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- Ja, og så begynte jeg med mine 
salmeforsøk!  Jeg hadde vært interessert 
i salmer helt fra jeg var barn, men jeg 
hadde aldri tenkt at jeg selv skulle 
skrive salmer. Men så var det altså Ris- 
impulsene!  Plutselig slo det ned i meg: 
Skriv! Skriv salmer!! De første forsøkene 
var skrøpelige, de var skrevet i det man 
kaller gammel salmestil. Jeg hadde 
helt fra første stund tak på de metriske 
utfordringer, men språket var altfor likt 
de gamle salmedikteres språk. 
Skulle jeg våge å vise forsøkene til 
noen? En dag tok jeg mot til meg -  og 
viste dem til priorinnen, til Ragna Hille. 
Hun oppmuntret meg til å fortsette. Og 
en enda større oppmuntring fikk jeg da 
Stephan Tschudi lot en av mine salmer 
trykke i ”Vår Kirke”. Det var i 1954, for 
seksti år siden. Da var jeg flyttet fra Ris, 
men nesten hver søndag tok jeg trikken 
opp til Ris. Gudstjenesten i Ris ville jeg 
nødig unnvære, selv om jeg ikke lenger 
bodde i menigheten.

- Jeg vet at du og Ingegjerd mistet deres 
datter Margrethe på 7 år i en bilulykke. 
Alt i livet blir naturlig nok preget av en 
slik tragedie. Er det noen av dine salmer 
som er spesielt knyttet til dette tapet?    
 
- Ja, det er mange salmer som er knyttet 
til denne sorgen. I den nye salmeboken 
finner vi nr. 870 ”Din fred skal aldri 
vike”.  Salme nr. 872 heter ”Nå er livet 

gjemt hos Gud”. Disse ordene kom til 
meg ved graven til Margrethe da min 
datter Ingvild som da var 3 år, spurte 
meg hvor søsteren var. Senere ble denne 
setningen til en salme. 
Vi finner også en tekst  som egentlig ikke 
er en salme fordi den ikke henvender seg 
til Gud, men til den sørgende, nr 873 ”Nå 
åpner savnet sine øde vidder”. På grunn 
av tekstens sjelesørgeriske  innhold 
forsvarer den nok sin plass i salmeboken. 

I vår nye salmebok finner vi 43 salmer 
og 15 oversettelser  av Svein Ellingsen. 
Det må også nevnes at han er æresdoktor 

Ingegjerd og Svein Ellingsen. (Foto: Aslaug Sikveland og Asbjørn Haugen)

i teologi både i Finland og ved Det 
Teologiske Menighetsfakultet i Oslo. 

Vi synger ofte Sveins salmer i Ris kirke. 
De fleste av menneskene han har nevnt 
fra sin tid i Ris, lever ikke lenger. Men 
for oss som går til gudstjeneste, er det 
berikende å kjenne litt til personen bak 
de salmene som betyr så mye for oss.

Vi avslutter med siste vers i salme 872:
”Nå er livet gjemt hos Gud
Vi overgir alt til ham.
Håpet er tent i liv  og død.
Ingen er glemt av Gud”. 

TenSing er for alle
RisSing har øvelse hver onsdag fra klokken 18.00 
til 20.00 i Ris menighetshus. 
Er du mellom 13 og 20 år? Liker du å synge, danse, 

dramatisere, spille i band, eller generelt bare være 
sosial og ha det hyggelig med andre? 
Da er RisSing stedet for deg. 

TenSing er for alle. Via TenSing blir 
man kjent med andre TenSing-grupper 
ikke bare fra Oslo, men fra hele Norge.  

Høsten 2014 har RisSing hatt sam-
arbeid med Skøyen og Nordberg 
TenSing. Dette har fått navnet SNoR-
samarbeidet og fører fram til en konsert 
i Skøyen kirke 13. desember kl. 19.00. 

Konserten er åpen for alle, og inntekte-
ne fra konserten går til Globalaksjonen 
som man kan lese mer om på KFUK-
KFUM sine nettsider.
 

Fra første øvelse i ”SNoR-samarbeidet,” samarbeidet mellom RisSing og 
Skøyen og Nordberg TenSing. (Foto: Tore Bø.)
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De 165
konfirmantene i 

2014

6. sept.

kl. 11.00

6. sept.

kl. 13.00

7. sept.

kl. 11.00

7. sept.

kl. 13.00

Første og andre helgen i september, 
i strålende solskinn, ble 165 konfir-
manter velsignet og bedt for i Ris 
kirke.

Kirken var full av familie, venner, 
faddere og ikke minst konfirmanter 
på alle de syv gudstjenestene.

Like før gudstjenesten stilte alle som 
skulle konfirmere seg opp på kirke-
trappen for å ta bilder. Bildene viser 
en gjeng med blide, men også litt 
spente konfirmanter.

Like innenfor døren satt familie, fad-
dere og venner og ventet på å se sin 
konfirmant komme opp kirkegulvet 
for å bli konfirmert.

- Tusen takk for et fantastisk konfir-
mantår, sier menighetspedagogen i 
Ris menighet, Vibeke Kolstø Ander-
sen. Hun møter mange av 2014-kon-
firmatene igjen neste år:

- Det er fantastisk å se at 36 av 
2014-konfirmantene er med på leder-
kurs og skal være ledere på konfir-
mantleirene til 2015-konfirmantene, 
sier hun.

 

Menighetspedagog 
Vibeke Kolstø Andersen

(Alle foto: Bjørn Tønnesen)
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13. sept.

kl. 11.00

13. sept.

kl. 13.00

14. sept.

kl. 11.00

Konfirmant 
2015
Er du ny konfirmant hos oss?
29. oktober hadde vi inn-
skrivningsmøte for de nye 
konfirmantene. 

Nå er vi ca. 170  2015-
konfirmanter!

Helgen 30. januar – 1. februar er 
det oppstartshelg for 2015-kon-
firmantene. Søndagen, 1. februar, 
kommer alle på gudstjenesten i 
Ris kirke for å bli presentert for 
menigheten – vi gleder oss!

Utover våren skal konfirmantene 
ha gruppeundervisning i tillegg 
til flere fellessamlinger. Alle skal 
være med på fasteaksjonen 24. 
mars.

Det blir felles samling lørdag 6. 
juni og alle konfirmantene deltar 
på gudstjenesten 7. juni i Ris kirke.

Alle konfirmantene i Ris, sammen 
med alle konfirmantene i Vestre 
aker skal være med på en konfir-
mantfestival 14. mars!

Alle konfirmantene deltar også på 
konfirmantleir, noen på vinteren, 
og noen på sommeren. Leirene 
er enten på Lia gård eller på TT, 
sommerleiren for ungdom i regi av 
KFUK-KFUM.

Vi gleder oss til et nytt semester 
med konfirmanter!
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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
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Lions mot rus og mobbing
Den tradisjonelle julekonserten med Sølvguttene i Ris kirke går av 
stabelen 2. desember. Lions Slemdal står som arrangør i samarbeid 
med Holmenkollen Rotary. 

Sammen har vi en mulighet til å skape 
gode holdninger og dermed et bedre  
nærmiljø, avslutter Madsen.

Flere lokale aktiviteter
Lions Slemdal er særlig opptatt av lokale 
prosjekter, deriblant barneskirenn om 
vinteren og St. Hansaften ved Holmen-
dammen om sommeren, Våraksjon med 
levering av kalk og gjødsel og tulipanak-
sjon, for å nevne noe. De arrangerer også 
kunstmesse på Persbråten videregående 
skole. 

Midlene de samler inn går i stor grad 
til lokale tiltak: Operasjon ved, Frivil-
lighetssentralen, Veksthuset på Gaustad 
samt ulike tiltak for eldrehjem, menighet 
og skoler.

- Vi bidrar ofte der de offentlige midlene 
ikke strekker til, sier Madsen. 

Ifølge eget informasjonsmateriell fra 
Lions er “Mitt valg” et program med 
hensikt å fremme læring av sosial og 
emosjonell kompetanse som kan bru-
kes både i barnehager, grunnskoler og 
videregående skoler. Barn og unge skal 
gjennom dette programmet bli gitt et 
grunnlag for å ta gode valg, og i Lions 
ser de viktigheten i å satse på fore-
byggende arbeid så tidlig som mulig. 
Personalet i barnehager og på skoler kan 
kostnadsfritt få instruksjoner av sertifi-
serte “Mitt valg”-instruktører, samt få 
gratis materiell.

Se http://www.determittvalg.no/

Av Ida Karoline Dørsjø Kristiansen

- Konserten med Sølvguttene er en 
bra førjulsaktivitet både for klubbens 
medlemmer og andre publikummere, 
sier presidenten i Lions Slemdal, Ragnar 
Madsen. - Eldre mennesker inviteres 
spesielt til denne konserten, og det er en 
ordning for at de skal få transport.

Ragnar Madsen benytter anledningen til 
å trekke fram Lions aktuelle prosjekt mot 
rus og mobbing.

“Mitt valg”
- Jeg har veldig lyst til å snakke om et 
prosjekt som heter “Mitt valg”, sier 
Ragnar Madsen ivrig.

- Røde Fjær-aksjonen skjer hvert fjerde 
år. I februar 2015 er temaet for Røde 
Fjær et 100% Lions-prosjekt som heter 
“Mitt valg”. 

I denne bydelen har vi like store proble-
mer som andre bydeler med for eksem-
pel rus, stoff eller mobbing på nett, sier 
Madsen alvorlig. Og han ser viktigheten 
av tidlig bevisstgjøring.

- Det går på å skape bedre holdninger 
hos barn og ungdom, sier Madsen.

Han fremhever at det vil bli satset mye 
på det holdningsskapende arbeidet 
fremover. Opplegget krever kontakter 
i nærmiljøet. Lions Slemdal har derfor 
gjort avtaler med Ready Bandy, som er 
en stor bandyklubb, og Heming fotball 
med “Mitt valg”- logo på drakter. Utø-
verne (1500 barn) skal være med å bygge 
oppunder temaet og fremstå som gode 
ambassadører. 

- Vi ønsker å spre holdninger blant for-
eldre og de aktive med samlinger innen 
klubbene, og de har vært veldig posi-
tive. Lions Slemdal er sammen med Ris 
menighet, idrettsklubber, og andre med 
på å prege det som skjer i vårt nærmiljø. 

Nettsiden http://www.determittvalg.no/ som presenterer det forebyggende og holdningsskapende undervisningsprogrammet 
”Det er mitt valg”.

Presidenten i Lions Slemdal, Ragnar 
Madsen.
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Stor interesse for etikk 
-  men ikke når etikken rammer egne holdninger
- «Alle» er i dag interessert i etikk. Men få godtar å få 
sine holdninger og sin atferd kritisert fra et etisk ståsted.

Dette sa tidligere biskop i Nidaros, Finn 
Wagle som 7. oktober hadde foredrag i 
Ris menighetshus med tittelen ”Samvit-
tighet i miskreditt”. Han mente at etisk 
refleksjon ofte blir hemmet av spørsmålet 
Hvem har rett til å kritisere? 
 
- Folk vil ha seg frabedt all slags moralsk 
basert kritikk av egen livsstil, om det nå 
handler om direkte kritikk av forbruket 
i verdens rikeste land, om feriereiser til 
de fjerneste destinasjoner, om invadering 
av norsk natur gjennom en ny lov om 
snøscooterkjøring, eller det handler om 
det majoriteten opplever som «reserva-
sjonslegenes» indirekte moralske kritikk 
av eget abortstandpunkt.

Wagle tok utgangspunkt i den offentlige 
debatten sist vinter etter at noen fastleger 
i Bø i Telemark reserverte seg mot å hen-
vise gravide kvinner til abort. Fastlegene 
sa at dette for dem var et samvittighets-
spørsmål.

- Da debatten om reservasjonsretten blus-
set opp igjen, hadde Norge nesten glemt 
– eller fortrengt – at det finnes helsear-
beidere som mener det er galt med abort. 
Etter de radikale konfliktene på 1980-tal-
let med Børre Knudsen og Ludvig Nessa, 
har den kompakte majoritet dominert i 
offentligheten. Når jusen er i orden, skal 
alt annet helst gå så glatt og smidig som 
mulig, sa Wagle. Han mente at reser-
vasjonslegenes argumentasjon bidro til 
«sand i maskineriet».

- Slik uorden vil storsamfunnet rett og 
slett ikke ha, aller minst når det ble 
argumentert med samvittighet. Samvit-

pler at vi trengte leger som evnet å si nei 
ut fra samvittighetsgrunner. Historien er 
også rik på eksempler på leger som ikke 
evnet å si nei av samvittighetsgrunner, 
men som burde ha gjort det. Ikke bare 
leger, og ikke bare helsearbeidere for 
øvrig. Historien er rik på mennesker som 
i ulike livssituasjoner burde ha sagt nei 
av samvittighetsgrunner, men ikke gjorde 
det. Kanskje forstod de ikke at de stod 
overfor et samvittighetsspørsmål, kanskje 
ønsket de ikke å forstå det. Kanskje var 
samvittigheten bragt til taushet, under 
henvisning til at man bare fulgte ordre 
eller fordi man visste det var økonomisk 
lønnsomt, sa Finn Wagle.
 
Han mente det er viktigere enn noen 
gang at den samvittighetsbaserte uro ikke 
knebles, men tvert imot gis livsrom. Han 
fortalte at kristen teologi regner det som 
selvsagt at ethvert menneske er utstyrt 
med evne til etisk reaksjon.

- Mennesket har «gehør» for etiske ap-
peller. Dette er noe allment som i prinsip-
pet er det samme hos ikke-kristne som 
hos kristne mennesker. Den gyldne regel, 
(hos evangelisten Matteus kapittel 7, 
vers 12 i Bibelen); «Alt dere vil at andre 
skal gjøre mot dere, det skal også dere 
gjøre mot dem», finnes som rettesnor for 
livet i ulike versjoner innenfor de fleste 
kulturer. Det er som om vi kjenner det 
på oss, når vi har handlet rett eller galt i 
etisk henseende. At mennesker tvinges til 
stadig å reagere i moralske situasjoner, er 
i henhold til kristen skapertro et vitnes-
byrd om at mennesket har med Gud å 
gjøre, sa FinnWagle, og la til:
 
- Det finnes en Skaper som vil noe med 
menneskenes liv. Troen på Guds skaper-
vilje rokkes ikke ved at ikke alle deler 
denne tro.

tigheten er åpenbart kommet i miskreditt, 
sammen med moralen og skyldfølelsen. 
Ingen ting av dette vil vi vurderes i lys av 
lenger – ikke som enkeltmennesker, ikke 
som samfunn, sa Wagle. Han oppsum-
merte kritikken av disse fastlegene slik:

- Abortloven handler om jus og ikke om 
samvittighet. Derfor kan ikke samvittig-
heten trumfe jusen. Er man fastlege har 
man vær så god å holde seg til den lov 
Stortinget har vedtatt. Ellers så får man 
finne seg noe annet å gjøre.

Wagle viste til et berømt sitat av Søren 
Kierkegaard: «Samvittigheten er som en 
vakthund, og den bør ikke mettes med 
sovepiller.»  - Historien er rik på eksem-

Finn Wagle.
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Trygg samklang
- Sangerne må være trygge på hverandre, og trives sammen, for at 
jeg skal kunne få det beste musikalske resultatet ut av dem. Å tørre 
å synge for og med andre, handler om å vise noe av hvem man er.

Av Andreas Seierstad

Det sier Camilla Marie Bjørk-Andre-
assen. Hun dirigerer to kor, underviser 
elever og synger i vokalkvintetten Fauna. 
Et av korene hun dirigerer er Sangverket 
som har tilhold i Ris kirke. 

- Den sosiale biten er veldig viktig i et 
kor, sier hun. Bjørk-Andreassen er utdan-
net fra Norges Musikkhøgskole i sang 
og musikkpedagogikk.  Hun er 25 år 
og kommer fra Borge i Østfold. På Mu-
sikkhøgskolen var hun med på å danne 
vokalkvintetten Fauna.

- Fauna er en viktig grunn til at jeg ble 
interessert i folkemusikk. Vi var tre klas-
siske sangere og to jazz-sangere på kullet 
som gikk sammen om et konsertprosjekt. 
Det ble vellykket – og noe av det vi had-
de felles var folkemusikk og salmer. 

Da jeg fikk den nye salmeboka i julegave 
i fjor, spilte og sang hun seg i gjennom 
den på noen dager! 

- Kanskje er jeg litt «salme-nerd», sier 
hun. 

NRK skal lage 60 timers salme-TV 
sending første adventshelgen. Ris kirke 
henger seg på, blant annet med hjelp fra 
Camilla Marie Bjørk-Andreassen.

- Salmer er noe mange kan relatere seg 
til og har et forhold til uten nødvendigvis 
å være kirkegjengere. At dette vises på 
NRK, gir særlig et signal om at dette 
nettopp er Norsk salmebok – en bok som 
hele folket skal få lov til å bli kjent med, 
og bruke.

Etter TV-sendingen første søndag i ad-
vent, 30. november inviterer hun alle til 
å møte fram på galleriet i Ris kirke for å 
synge advent- og julesalmer, og noen nye 
salmer fra Salmeboka - i tre timer ! - fra 
kl. 16.00  til kl. 19.00.

- Jeg håper folk vil komme å være med 
og synge! Da blir en også kjent med den 
nye salmeboka. Det er noe helt eget å 
stå å synge på galleriet i Ris kirke med 
fullt orgel i ryggen og en etterklang på 3 
sekunder i mellom murveggene, forteller 
hun.

Kom til galleriet i Ris kirke 
søndag  30.  nov. - kl. 16.- 19. 
Vi synger advent og julesalmer og 
noen nye salmer fra Salmeboka 
- så langt vi makter i tre timer ! 
Ta med familie og venner - og syng det 
du orker  og delta på det du har anled-
ning til !
Kantor Terje Baugerød spiller orgel, 
sangere fra Sangverket deltar og Camilla 
Marie Bjørk-Andreassen leder sangen! 
Vi serverer drikke og kjeks e.l underveis. 
Fri entré.

Camilla Marie Bjørk-Andreassen synger blant annet i vokalkvintetten Fauna som hun var med på å starte.  
Her fra gudstjenesten i Ris kirke da vår nye sokneprest ble innsatt i tjenesten 12. oktober.  (Foto: Bjørn Tønnesen)

Camilla Marie Bjørk-Andreassen.
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Kristendom er 
en hjertesak
- Kunnskap er bra, men livets erfaringer er også viktige for 
å forstå Bibelen. Kristendom er mer en hjertesak enn en 
hodesak, sier Anne-Margrete Saugstad. Gjennom flere år 
har hun vært bibeltimeholder og foredragsholder på tirs-
dagsmøtene i Ris menighetshus.

Anne-Margrete Saugstad er et kjent 
ansikt for mange på Vinderen.  Du møter 
henne på sykkel eller på ski i marka. 
Hun flyttet til Oslo som 11-åring og kom 
senere til Vinderen etter å ha giftet seg 
med Ola Didrik.

Fra hun var ung hadde Anne-Margrete 
et ønske om å bli lærer. Lærer ble hun, 
men ikke på videregående som først 
var planen. Hun har i en årrekke vært 
lærer på bibelskolen, senere høyskolen, 
i Staffeldtsgate. Der har hun blant annet 
arbeidet med historiske funn som kan re-
lateres til Bibelen og hun har skrevet en 
bok om Guds folks historie i Det gamle 
testamente.

Hun sier at forutsetningen den enkelte 
har for å tolke Bibelen vil være avgjø-
rende for hvordan man leser den.

- Vi kan lese Bibelen på to ulike måter: 
Ved å være åpen for det Ordet sier oss, 
eller ved bare å se på Bibelen som et 
historisk eller litterært interessant stoff. I 
forskningen kan man miste det åndelige 
perspektivet, og da vil man ikke forstå 
Bibelens intensjon. Troslære, etikk og 
kirkehistorie må alt sammen sees i lys av 
Bibelen, sier Anne-Margrete.  Gjennom 

kristendomsstudiet på Menig-
hetsfakultetet opplevde hun at 
det i dette faget er sammenheng 
mellom historie, språk, littera-
tur og filosofi. Som student ble 
hun overbevist om å se hele 
Bibelen som en helhet.

- Bibelen sier oss at vi som tro-
ende skal nå til modenhet - og 
det krever både kunnskap, erfa-
ring og refleksjon. Vår barnetro 
kan være starten, og vekst og modenhet 
står ikke i motsetning til å være som et 
barn i forhold til Gud, sier Anne-Margre-
te Saugstad.

Anne-Margrete har stor formidlingsevne. 
Hun ønsker at bibel-stoffet skal være 
relevant for dagliglivet.  

- Bibelen handler om Gud, om mennes-
kene og forholdet mellom Gud og men-
nesket. Han møter oss ikke der vi burde 
være, men der vi er, sier hun.

Anne-Margrete er nylig blitt pensjonist 
og er mye på farten som underviser og 
forkynner. Hun har publisert mange 
bøker, artikler, stoff til lærebøker og 
bibelhefter gjennom sitt yrkesaktive liv. 

Anne-Margrete Saugstad

38  4-åringer fikk sin kirkebok
Fredag 24. oktober kom det 31 4-åringer på besøk til Ris kirke. 
Vi spiste pølser og tegnet en tegning med «blomster, stjerner og 
fugler» som vi hang opp fremme i kirken. 
Like etterpå skulle vi lære «Hvem har skapt alle blomstene».

Nå planlegger hun å gi ut en bok som 
kanskje får tittelen: En bok om Bibelen.

Gjennom to bibeltimer i Ris menighets-
hus høsten 2014 har hun formidlet kunn-
skap om å se sammenhengen mellom 
Bibelens to deler: Det gamle testamentet 
og Det nye testamentet. Bibelen starter 
med skapelsesberetningen i Det gamle 
testamentet og avsluttes med Johannes 
åpenbaring i Det nye testamentet. Våren 
2015 skal hun fortsette denne undervis-
ningen med bibeltimer i Ris menighets-
hus tirsdag 24. februar og 10. mars.

Kom og vær med på en kunnskaps-
formidling som treffer både hodet og 
hjertet!

Alle var med opp til galleriet. Der 
hørte vi Peters fiskefangst, og alle fikk 
prøve å fiske fra galleriet! 

Vi snakket om gudstjenesten på sønda-
gen og viste frem boken alle skulle få. 
Vi avsluttet med aftenbønn og utdeling 

av en plakat med aftenbønn som de 
kunne ha med hjem og henge på rom-
met.
 
På gudstjenesten i Ris kirke søndag 26. 
oktober kom det 38 4-åringer for å få 
bok. Alle tre barnekorene sang og var 

med i liturgien gjennom hele gudstje-
nesten. 4-åringene sang «Hvem har 
skapt alle blomstene» og fikk lest opp 
navnet sitt høyt fra boken de fikk!
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En annerledes historie omHOLMENKOLLENOG TR AKTENE OMKRING

Holmenkollens Vel 100 år

I 2014 fyller Holmenkollens Vel 100 år – og som 
en hyllest til vårt område har vi laget denne boken 

om Holmenkollens utvikling og historie. Her kan du lese om de første hoteller og hospitser, 

om etableringen av Holmenkollbanen, om de gamle 

husene i dragestil, om markante personer, våre egne 
«bygdeoriginaler», handel, skoler, minnesmerker, 

dramatikk, ski og sport.  For å nevne noe!  

H
OLM

ENKOLLEN O
G TR

AK
TENE OM

K
RING  

HOLM
ENKOLLENS VEL 100 ÅR

KJØP BOKEN!
Støtt Holmenkollens Vel! En fin 

gave!

 

Kun 250,-
Innbundet 

rikt illustrert

188 sider

Ring/send sms til: 
930 82 052 / 984 76 570

eller e-post: 
ingrid@uldals.no

anita.kildal@kildal.no

Boken kan også 
bestilles direkte ved  

innbetaling til Holmen- 
kollens Vels konto: 

1602.60.00290 
Husk å påføre navn og adresse.

Torsdagskveldene fra kl 19 til kl. 22 (i 
menighetshusets klubbkjeller) samles en 
gjeng ungdommer som spiser sammen, 
spiller brettspill, ser filmer, konkurrerer i 
bordtennis, får Nintendo wee opp på ler-
retet og hører musikk de liker. Åpent for 
alle fra konfirmant-alder og oppover.
Kontaktpersoner for Risklubben:
Ingeborg: insol89@gmail.com 
(95 08 38 22)
Vibeke: vibeke.kolsto.andersen@oslo.
kirken.no (23 62 94 78)

Risklubben

Rising
Rising er TenSing-koret som i flere tiår 
har vært et populært tilbud til bydelens 
unge, fra ungdomsskolealder og opp-
over. Koret øver i Storstua på onsdager 
kl 18.00-20.00.
Voksenleder er Guro Haugen: 
40 49 18 85. gurovhaugen@gmail.com
Vibeke: vibeke.kolsto.andersen@oslo.
kirken.no (23 62 94 78)

Lørdag 25.oktober feiret Vestre Aker Strykeorkester (VAS) 50 års 
jubileum med stor konsert i Templet – Frelsesarmeens lokaler i 
Oslo Sentrum. 
Bodil Sanders, leder i VAS, forteller at 
store og små strykere i alderen 6-19 år 
var på scenen under jubileumsmarkerin-
gen.  Programmet hette ”VAS i verden - i 
50 år” og var en historisk og geografisk 
musikk-reise, med mange av orkesterets 
”highlights” fra de siste 20 årene.

VAS sine fem orkestere øver på Svend-
stuen skole og har for tiden 110 medlem-
mer. Ris menighet ser frem til å få besøk 

Vi gratulerer med 50-årsdagen!

Benedicte Adrian var konferansier og sang på jubileet. Her med cello-gruppa.

av Kammerkameratene og Kammeror-
kesteret i Holmenkollen kapell og Ris 
kirke i gudstjenestene 2. søndag i advent. 

Kom og hør disse ungdomsorkestrene 
spille  – de er svært 
dyktige og fortje-
ner et publikum. 
Ris menighet gra-
tulerer VAS med 
50års jubileet !

SMS-kollekt er nå en mulighet:

til 2108
Flere kirker i Oslo har startet med å samle inn kollekt også 
via mobiltelefon/SMS. Ris kirke og Holmenkollen kapell var 
blant kirkene som var først ute, allerede 24. august. Det vil 
fortsatt være fullt mulig også å gi kollekt cash - som før.
Hver kirke har fått en unik kode knyttet til et 4-sifret kortnum-
mer: 2108. Til å starte med kan du gi 80 eller 200 kroner.

Hvis du ønsker å gi en gave på 80 kroner i Ris kirke, så 
skriver du bare RIS80, og sender det til 2108. I Holmenkollen 
kapell skriver du HK80 og sender til samme nummer. Hvis du 
gir 200 kroner, skriver du HK200 og sender det til 2108. 

Hvilket formål gaven går til, vil det bli opplyst om i kirken, 
fra gang til gang.
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VI PRODUSERER ALT I EGET HUS FRA IDÉ, 
DESIGN, PRODUKSJON TIL DISTRIBUSJON 
VI ER NORGES MEST ALLSIDIGE GRAFISKE BEDRIFT

DESIGN   |   DIGITALTRYKK   |   OFFSETTRYKK   |   STORFORMAT   |   LAGER   

CROSS MEDIA   |  PLASTPAKKING   |   INK-JET ADRESSERING   |   DISTRIBUSJON    

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Thranes vei 100   |   1472 Fjellhamar 

Tlf: 22 90 39 00   |   www.xide.no

X-idé as, Larvik
Borgejordet 21   |   3269 Larvik
Tlf: 33 13 22 00   |   www.xide.no

X-idé as produserer
Risbladet for Ris Menighet
Vi produserer gjerne for deg også!

MILJØMERKET

241    Trykkeri    7
09

STØTT VÅRE ANNONSØRER
DE STØTTER OSS!

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
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Tekst: Ida Karoline Dørsjø Kristiansen, foto: Tore Bø

Camilla Dalland,  
Olav Aukrusts vei
- Advent er en tid for forventning, 
og jeg går i kirken hver julaften. 
Jeg er kristen og går i en gruppe 
som heter DNA. Jeg savner man-
nen min hver dag, han døde på 
julaften i 2012. Vi gikk i kirken 
på julaften i Holmenkollen kapell 
eller på Sørlandet der jeg er fra, 
mens han levde. Vi delte troen 
sammen.

Anneke von der Lippe,  
Aasmund Vinjes vei
- Jeg gikk på Steinerskolen, og vi 
har en lærerinne som samler den 
gamle klassen vår tredje søndag 
i advent hvert år. Det er dette jeg 
tenker først når du sier advent, en 
veldig god tradisjon. Jeg holder 
også på ned juleforestilling på 
Nationaltheatret som heter «Jule-
middag».

Sara Foss, Holmenveien
- Jeg elsker advent! Da kan jeg 
pynte og tenne lys. Og kjøpe 
ordentlig julebrus. Jeg tenker spe-
sielt på tradisjoner rundt mat. Og 
mokkabønner! Det er tradisjon for 
meg å gå i kirken på julaften, og å 
gå på kirkegården.

Johan Heilmann, Slemdalsveien
- Jeg har ikke noe spesielt forhold 
til advent, egentlig. Synes førjula 
er forholdsvis masete. Julaften er 
jo hyggelig, men vi har alle blitt 
for opptatt av å lage den perfekte 
jula bestående av haugevis av 
forberedelser, endeløse effekter 
og skyhøye forventninger. Vi bør 
ta det mer rolig - det viktigste må 
jo være å samle de nærmeste og 
hygge seg, og det behøver ikke bety at man må svi av en halv 
formue eller stresse seg syk for å få til det.

	  

	  
	  

Barnedåp,	  konfirmasjon,	  bryllup,	  	  
jubilèer	  eller	  minnesamvær?	  

	  	  
Kjelleren	  i	  Holmenkollen	  Kapell	  egner	  seg	  ypperlig	  til	  alle	  	  

typer	  små	  og	  store	  arrangementer!	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

Ring	  telefon	  23 62 94 70 eller	  send	  mail	  
	  til	  post.ris@oslo.kirken.no	  for	  mer	  info.	  	  

	  
	  

  på
Vinderentorget
444Det er høst og snart 

vinter, og det er mørkere 
ute. Advent nærmer seg. 
Dette er en tid det knyt-
ter seg svært forskjellige 
assosiasjoner til. 
Fire personer i nærmiljøet fikk spørsmålet: 
Hva er ditt forhold til advent?

► Ha skjer etter skillet mellom stat og kirke? 
► Hvem skal bli vår neste biskop? 
► Hva skal kirken mene om betente spørsmål? 
► Hvilke menigheter skal slås sammen?

I den kommende valgperioden, 2016-2019, står kirken 
overfor viktige veivalg. Nominasjon av kandidater til Kir-
kevalget 2015 starter nå. 

Hvert menighetsråd skal innen 15. januar 2015 foreslå inn-
til fire leke kandidater til bispedømmerådsvalget. Pass på at 
menighetsrådet ditt foreslår gode kandidater.

Vil du ha makt i kirken? 
Vet du om noen andre som burde få innflytelse på kirkens 
utvikling? 
Send en epost til menighetsrådslederen i Ris, 
Andreas Seierstad;  amse@vikenfiber.no

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting 
og kommunestyrer 13. og 14. september 2015
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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.

Bydelskorpset 
og loppemarked
Risbladet tok seg en tur på Vinderen 
Skoles Musikkorps loppemarked 25. 
og 26. oktober.

Av Andreas Seierstad

Siden Ris Skole er under rehabilitering 
var tilgangen avskåret til leveringspunktet 
og lageret i skolegården. Det var i stedet 
direkte levering i skolegården på Vinderen 
ons- og torsdagen før loppemarkedet.
På loppemarkedet kryr det av mennesker 
og det er kø for å komme inn på avdelin-
gene for dametøy og «Boutique». Forel-
drene i salgsapparatet er engasjert og sier 
– du må skrive pent om korpset, her er det 
så flott å være for de unge! På vårt lille 
besøk treffer vi styreleder i korpset Line 
Valbø. 

- Vi fikk et godt økonomisk resultat fra 
vår viktigste inntektskilde. Dugnadsånden 
lever i beste velgående og mange tidligere 
korpsforeldre stiller også opp. Dette er en 
sosial happening i nærmiljøet for foreldre, 
barn og unge, besteforeldre og gode na-

boer – jeg vil gjerne benytte anledningen 
til å takk til alle bidragsytere, sier Valbø. 

- Hvordan står det til med korpset for 
tiden?

- Hovedkorpset er nå i et generasjons-
skifte – men det er bra med aspiranter og 
et bra juniorkorps - i alt ca 40 musikanter 
og noe å bygge videre på! 

Vi har også band for de eldste!
Vinderen, Slemdal, Svendstuen, Oslo 
Montesorri og Den Franske skolen har 
elever i korpset– vi er blitt bydelskorps 
med tilholdssted på Vinderen!

- Hvor går korpsturen sommeren 2015 ?

- Det er litt tidlig å si, men hovedkorpset 
drar til utlandet hvert år, og juniorkorpset 
drar på weekend-tur til Langedrag!

Korpsets styreleder Line Valbø i aksjon på loppemarkedet.
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Torsdager på menighetshuset 
kan du kjenne en deilig lukt av 
kaffe, kakao og duftlys fra det 
godt bortgjemte klubbrommet i 
kjelleren. 

Klokka er sju på kvelden og du finner 
veien gjennom møterommet og kommer 
inn i vårt flotte klubblokale. Du hører 
musikk, latter og kanskje også lyden av 
en god film. Der inne treffer du folk som 
har funnet en avslappende hengeplass en 
torsdagskveld. 

De har funnet et fristed der ingenting 
handler om å prestere men alt handler 
om å gjøre noe gøy, slappe av og treffe 
gode venner. Her spilles det brettspill, 
kortspill, tv-spill og bordtennis. Det ar-
rangeres quiz, konkurranser og leker. Vi 
har også en kafé der du kan kjøpe snop, 
snacks, kakao og kake. 

Vi er mange som setter pris på dette 
stedet og stadig flere oppdager det. Det 
er en glede å se at vi blir flere og at vi har 
trofaste medlemmer som gjør klubben til 
et godt sted å være. 

Alle som følger lukten og lyden ønskes 
velkommen inn på et kort besøk eller på 
en helaften med ungdomsklubb. 
Målgruppen vår er tenåringer fra konfir-
mantalder og oppover.

Risklubben på torsdager:   Lukten av kaffe, kakao og duftlys 

Formes av de som kommer
Klubben formes av de som kommer på 
klubbkveldene. Hvis du vil engasjere deg 
er du hjertelig velkommen til å si din me-
ning om klubbtilbudet vårt og være med 
på å forme et fritidstilbud som er slik du 
liker det best! 

Vi samles hver torsdag fra 19.00 til 
22.00. Pepperkake- og julesamling blir 

hjemme hos Ingeborg (ungdomsarbeider) 
tirsdag 9. desember. Sjekk vår Facebook-
gruppe ”Risklubben”.
Håper å se deg på klubb! 

Kontakt Ingeborg: 
insol89@gmail.com 
(95 08 38 22)

Risklubben drar ikke langt på picknick. Her fra plenen utenfor Ris menighetshus.

Siste helgen i høstferien reiste 
ungdomsledere fra Skøyen, 
Ullern og Ris til Gøteborg.

Fredagen var den store bydagen. Vi 
vimset rundt i byens gater, noen på cafe 
og andre på shopping. Norske som vi 
er spiste vi matpakkene våre i en park 
i sentrum. Lørdagen var nok det store 
høydepunktet. Da bar det av gårde til 
Liseberg!

I løpet av helgen hadde vi to samlinger 
om aktuelle temaer vi møter på som 
ledere. Hvordan svarer vi konfirmantene 
på de vanskelige spørsmålene? var noe 
av det vi tematiserte.

Vi hr allerede bestemt ny ledertur til Gø-
teborg neste år. Hold av høstferien!

Vibeke Kolstø Andersen
Menighetspedagog i Ris menighet

Ungdomstur til Gøteborg

Ungdomsledere fra Skøyen, Ullern og Ris dro nylig sammen til Gøteborg. 
Her et fellesbilde utenfor Liseberg.
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13.  januar  Tekstgjennomgang 
21.  januar Lovsangskveld. 
 NB! onsdag i Voksen kirke kl.1930
27.  januar  Glimt fra Himalaia og 
 Aserbadsjan. Informasjonsleder i 

HimalPartner Terje Holmedahl for-
teller.

3.  februar Tekstgjennomgang
10.  februar Tekstgjennomgang
18.  februar Askeonsdag. Menigheten
24.  februar Bibelvandring. 
 Anne-Margrete Saugstad
3.  mars Om kristuskransen. 
 Hanne Elstrøm innleder. 
 Fellesmøte med Voksen menighet.
10.  mars Bibelvandring. 
 Anne-Margrete Saugstad
17.  mars Om barnearbeid i Nepal. 
 Margrethe F. Kollerud forteller.

Trossamtaler
Noen av tirsdagskveldene er det samtale 
i mindre grupper etter et innlednings-
foredrag. Det er lagt opp som et forum 
for samtale om den kristne tro

Er du blant dem som under en gudstje-
neste har tenkt at det kunne vært interes-
sant å være med i en samtale om kom-
mende søndags bibeltekster? Hvordan 
taler slike tekster til oss i dag?

Programmet for tirsdagskveldene er vari-
ert fordi vi vet at behovene er ulike. Hver 
tirsdag har du mulighet til å være med i 
et fellesskap i Ris menighet.

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

Tirsdagssamlingene

hver 
tirsdag
19-21

Velkommen til en 
kvelder der du både kan 
stille noen spørsmål, 
og også få noen svar. 
Åpent for alle. Gratis 
entré.

Ris Storstue ligger rett ved siden av Ris Kirke i Oslo Vest. 
Med sentral beliggenhet, god offentlig kommunikasjon og 

rikelig med parkeringsplasser, ligger alt til rette for et
uforglemmelig og flott bryllup.

Vårt godt utstyrte storkjøkken og nylig oppgraderte
Storsal kan ønske inntil 150 gjester velkommen. 

Peisestuen er et godt alternativ for de som
ønsker et noe mindre arrangement. 

Ta kontakt med oss på
telefon 23 62 94 70 eller se
www.risstorstue.no for mer informasjon
                   facebook.com/risstorstue

           Velkommen!

Ris Storstue

Lysmesse i Ris 
kirke
 
Søndag 14. desember er det 
lysmesse i Ris kirke kl 18.00.

Ikke gå glipp av en stemnings-
full gudstjeneste full av lys i 
den mørkeste førjulstid.

Første helgen i advent skal 
en hel gjeng 10 og 11-årin-
ger overnatte i Ris kirke. 

Vi starter lørdag 29. november 
i Ris kirke. Ikke glem å ta med deg so-
vepose, og gjerne også et liggeunderlag! 
I løpet av lørdagen skal vi leke og bli 
kjent; vi skal forberede oss til gudstje-
neste med mange ulike aktiviteter, og vi 
skal gå på oppdagelsesferd. I tilllegg blir 
det god mat og lørdagsunderholdning.
Søndag morgen, når soveposene er rullet
sammen og frokosten inntatt, er vi klare 
for den store familiegudstjenesten,
der vi kl 11.00 skal delta i feiringen av 1. 
søndag i advent.
Vi håper at riktig mange av foreldre, 
søsken og resten av familien kommer 
for å delta i gudstjenesten, og se hva Lys 
Våken-barna har fått til!

Overnatting i 
kirken

Er du 10 eller 11 år og vil være med? 
Meld deg på til vibeke.kolsto.andersen@
oslo.kirken.no
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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 3. desember 2014
Onsdag 4. februar 2015
Onsdag 4. mars 2015
Onsdag 8. april 2015
Onsdag 6. mai 2015
Onsdag 3. juni 2015

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

iL
g

FA
Aid

m e

Lørdagskaféen
Velkommen 

til lørdagskafé i 
Ris kirkes peisestue

kl 11.30-14.30

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

Formiddagstreffene

annenhver
lørdag

Én torsdag
i måneden

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 middag sammen 
fra kl 17.30 til 18.00
 
Korøving i kirken på flg tider:
Barnegospel øver: 16.45-17.30
Inbetween øver: 18-19 
Tweensing øver: 18-19.30

Barnegospel 
er koret for deg mellom 3 og 5 år. 
Kontakt for mer info: 
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Inbetween
et nytt kor for deg mellom 5 og 8 år.
Kontakt for mer info:
vibeke.kolsto.andersen@oslo.kirken.no

Tweensing
er koret for deg mellom 8 og 13 år.
Kontakt for mer info: 
kwadseth@hotmail.com

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:

& tre barnekor

Bli Ris-
speider

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

fire
onsdager

oslo.kirken.no/ris

Disse månedlige torsdags formiddags-
treffene i Risbakken 1 er et møtepunkt 
for hjemmeværende og eldre - med fokus 
på åndelig, kulturell og fysisk føde: En 
andakt, et enkelt måltid, sang, loddsalg 
og et kåseri. 

Kom og ta del i et hyggelig og uformelt 
fellesskap - her er det plass til enda flere. 
Spre ryktet om disse månedlige formid-
dagstreffene i Ris menighets peisestue!

20. november 2014
11. desember 2014
29. januar 2015
26. februar 2015
26. mars 2015
30. april 2015
28. mai 2015

Lørdag 22. november 2014
Lørdag 13. desember 2014

Lørdag 24. januar 2015
Lørdag 7. februar 2015

Lørdag 21. februar 2015
Lørdag 7. mars 2015

Lørdag 21. mars 2015
Lørdag 11. april 2015
Lørdag 25. april 2015

Lørdag 9. mai 2015
Lørdag 30. mai 2015
Lørdag 13. juni 2015

20. november 2014
11. desember 2014
18. desember 2014 (Juleavslutning)
15. januar 2015
29. januar 2015
12. februar 2015
26. februar 2015
12. mars 2015
26. mars 2015
9. april 2015
23. april 2015
7. mai 2015
21. mai 2015
4. juni 2015
18. juni 2015

Tårnagenthelg
Alle 8-åringer inviteres til besøk i 
kirken og en spennende tårntur fredag 
27. februar. Det blir familiegudstjeneste 
1. mars kl. 11.00. 
Brev kommer i posten til alle som fyller 
8 år i 2015.

tirsdager
18-19.30

annenhver
torsdag

Åpen kirke
Sidekapellet i Ris kirke 
er igjen åpent for 
stillhet, bønn 
og lystenning, 
i det tidsrommet 
som kirke-
kontoret 
er betjent. 
Inngang på vestsiden, fra 
Ekelyvei-siden. 

nesten 
hver dag
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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

Fagerborg 
Velkommen til 

Fagerborg Tannklinikk  ønsker  
nye og gamle pasienter  velkommen  

til behandling i en hyggelig og  
avslappet  atmosfære.

Kirkeveien 61. 0364 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

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

www.stormelektro.no

Ring i dag for avtale 
med pianostemmer

 
Marianne Helle

97 11 28 75

Nystemt piano til jul!

Om du vil annonsere 
i Risbladet, kommer din annonse 

til 10 000 postkasser 
i nærmiljøet

Ring: 91 12 12 16
www.jolstad.no

        Ragnar A. Gjone – Allmennpraksis
        Nina Ullsfoss – Spesialist kjeveortopedi
        Ragnhild S. Langvik – Allmennpraksis
        Mette G. Hillestad – Spesialist periodonti
        Turid Støle - Spesialist kjeveortopedi
        Kima Karimiha – Allmennpraksis

Allmennpraksis og spesialkompetanse

Tlf  22 14 18 00
www.slemdal-tann.no

Stasjonsveien 4, 0776 Oslo

8SKAJEM’S
H A G E S E N T E R
Ris Hovedgård, rett ved Ris T-banestasjon

Ditt hagesenter
 i Oslo Vest!

ma-fre: 9-17
lørdag: 10-16

søndag: 12-16

22 13 96 90

80% av dem som får 
Risbladet, leser det: 
en unik mulighet til å 
nå alle i nærmiljøet 
med din annonse. 
Kontakt annonse-
ansvarlig Gunnar 
Husan i dag: 
91 12 12 16, så 
kommer din annonse 
med i Risbladet nr 
1/2015.

Lønnsomt å annonsere i Risbladet

RAMME
ALVOR
SLEMDAL KUNST
& RAMMESENTER

Frognerseterveien 27  v/ Slemdal Senter
                   22 49 20 89
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Nordstrand:  
Tlf 23 16 83 30

Majorstuen:   
Tlf 23 19 61 50 

www.wangbegravelse.no

Norges eldste
begravelsesbyrå

 fra
  kirkeboken

Nabolaget i glede og i sorg

for perioden
16.08-26.10.2014

Døpte i Holmenkollen kapell
Silver Andreassen
Emilie Lehne Lorentzen
Annar Skoe-Sondresen
Marcus Stang Bunæs
Kristoffer Prøitz Bye
Hermine Brunvoll Mork
Kasper Frivold Rørholt
Sabina Emilia Jaedicke
Edda Holm Rosenberg
Erik Holm Rosenberg
Ingrid Nordby Furuholt
Henny Haug Meyer
Axel Hilland Tiller
Sofia Stensrød Juuhl
Penny Engelvoorn
Filippa Bjørnøy
Selma Brevik
Mia Werner Stenberg
Filip Solberg
Hanne Christine Valdem
Marius Knardahl Frost
Livius Jarland Sverdrup
Tilde Bauer Gallimore
Oscar Just Andresen Sundt
Karl Gregers Blom
Trym Eikeland Mork
Filippa Hansine Edøy Ødegård
April Lily Madsö-Tandberg
Jonathan Axel Rønning Hagen
Elisabeth Friis Nordby
Eline Munthe-Kaas Deram
Tilda Mai Jæger
Ingrid Marthea Heiberg
Maria Elise Brynestad Dalby

Sofie Jaeger Arnesen
Mathilde Kristiansen
Thomas Lie Lundberg

Døpte i Ris kirke
Petter Andreas Lossius
Anna Charlotte Platou
Frida Evju-Mathisen
Sebastian Grønli Andresen
Tobias Ottesen Fjellheim
Stella Marie Beyer Moxon
Elias Norberg Grymyr
Hedvig Adele Westereng-Hauge
Amanda Løvøi Bjørnstad
Erik Lind Bjørland
Mikkel Flemming Méd Brenner
Herman Hønnås
Nora Isabelle Wiktor
Sigrid Gulowsen Hogseth
Karl Herman Bjørnstad Kvalheim
Madeleine Bjertnes Lersbryggen
Jakob Røkkum Gustavsen

Døde i soknet
Per Tonning Stømner
Knut Ørn Bryn
Rolf Erik Andersen
Snorre Olsen
Griselda Sheila Haagensen
Solvår Duun
Ruth Anny Lie Bottheim
Charles Brewer Lindley
Kirsten Skogseth
Elinor Holthe Narvesen
Greta Marie Molberg

Vigde i Holmenkollen kapell
  Camilla Fleischer Wold og Thilo Kox
   Hanne Elstrøm og Bjørn Erik Sinkaberg
    Pia Marlene Klyve Bastiansen og Per Joachim Eide
     Nina Egeli og Ståle Lægreid
      Arnhild Marie Ketilsson og Kristian Ellstrøm
       Rikke Helen Lie og Håkon Wilhelm Henriksen
        Thea Forr og Emil Egeland
          Kjersti Risan Kjelby og Carl Morten Sundin
           Bettina Christine Hafsmoe og Hans-Erik Schjelderup-Jansen Rydgren
            Trine Stang Hox og Robin Lorens Berg Hansen-Tangen
             Sophie Frisholm og Ole-Jacob Damsund
              Eva Kulsvehagen og Martin Tangvall Eggen
               Rikke Busk Witzøe og Christoffer Larsåsen
                Line Christensen og Jan-Ivar Nordby
                 Siri Svendsen og Esben Andreas Rusås
                  Birgitte Wyller-Berntsen og Daniel Pagliettini Martens
                    Kirsti Tønnessen Voje og Børre Fossli

                    Vigde i Ris Kirke 
                        Pia Martine Wold og Jeppe Fredrik Gautier Bjerke
                         Kristin Brautaset og John Petter Bøe
                          Anna-Stina Slattum og Carl-Christian Ferner

Ann Clay Zwick
Randi Liv Tobiesen
Egil Nordeng
Hans Christian Arisholm
Edel Rut Falck
Eva Bryhni
Fredrikke Aaeng
Hildur Krog
Knut Erik Holm
Helge Bernhard Hjort
Michael Haffner Knagenhjelm
Odd Parley Helberg
Annelise Storås
Jan Tore Thorstensen
Finn Ravnsborg Hagstrøm
Kari Mathilde Bjønness
Aage Christian Ditlev-Simonsen
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Prestene:
Sokneprest Jan-Erik Heffermehl
23 62 94 73  
jan-erik.heffermehl@oslo.kirken.no

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

Kapellan Hanne Elstrøm
23 62 94 74 
hanne.elstrom@oslo.kirken.no

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

Menighetssekretær (man-torsd)
Ida Karoline Dørsjø Kristiansen
23 62 94 70 - tirsdag-fredag
ida.kristiansen@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 
930 79 411
tore.bo@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

Biler og parkering 
på julaften
Veldig mange ønsker å gå i kirken julaften. Det har dessverre 
skjedd at ikke alle har fått plass og har måttet snu i kirke-
døren. 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 gjen-
nom 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 kjær-
kommen 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 oppkjørselen til kapellet. Biler som 
frakter bevegelseshemmede opp til kirken, kjører ned igjen 
til ordinær parkeringsplass.

Medhjelpere
Vi trenger gode hjelpere inne og ute på julaften. De som kan 
tenke seg å bistå, bes vennligst melde seg til menighetsfor-
valter Christian Fosse: 23 62 94 72 / 414 29 336 - 
christian.fosse@oslo.kirken.no

Tones jul
TV2 sender konsert med Tone Damli 
fra Holmenkollen kapell fredag 12. 
desember og i reprise mandag 22. 
desember.
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RIS KIRKE

HOLMENKOLLEN
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07.12.2014 kl 11:00 dåpsgudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Petter Amundsen, Vestre 
Aker strykeorkester

14.12.2014 kl 11:00 Kollenmesse, jon 
Petter Heesch, Petter Amundsen

21.12.2014 Ikke gudstjeneste

24.12.2014 kl 13:00 julaftengudstje-
neste, Arne j. Eriksen, Petter Amundsen, 
Holmenkollen barne- og ungdomskor, 
Grindbakken skolekor

07.12.2014 kl 11:00 Høymesse, jan-Erik 
Heffermehl , Terje Baugerød, Sangverket, 
Vestre Aker Strykeorkester

14.12.2014 kl 11:00 Pilegrimsmesse, 
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød, Forsan-
gerkoret

14.12.2014 kl 18:00 lysmesse, jon Pet-
ter Heesch, Terje Baugerød, Ris KFuK-
KFuM-speidere

21.12.2014 kl 11:00 Adventsanggudstje-
neste. jon Petter Heesch, Terje Bauge-
rød, Eline Refvem, Forsangerkoret.

24.12.2014 kl 13:00 Familiegudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød

24.12.2014 kl 14:00 Familiegudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød, Vinde-
renkoret, Benedicte Årving

24.12.2014 kl 15:00 julaftengudstjenes-
te, jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød, 
Slemdal skolekor, Benedicte Årving

24.12.2014 kl 16:00 julaftengudstjenes-
te, jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød, 
Benedicte Årving

25.12.2014 kl 12:00 Obs tidspunktet! 
Høytidsgudstjeneste, Hanne Elstrøm, 
Terje Baugerød. dugnadskoret, dirigert 
av Rolf nykmark, møter kl 1045 og 
synger Karsten Alnæs’ julemotett. Alle 
hjertelig velkommen!

26.12.2014 kl 11:00 Høymesse, jon Pet-
ter Heesch, Terje Baugerød

28.12.2014 kl 11:00 Høymesse, Hanne 
elstrøm  

01.01.2015 kl 11:00 Ikke gudstjeneste. 
Prostigudstjeneste i Vestre Aker kirke   

04.01.2015 kl 11:00 Høymesse, jon Pet-
ter Heesch, Terje Baugerød

11.01.2015 kl 11:00 Høymesse, jan-Erik 
Heffermehl, Terje Baugerød

Velkommen til gudstjeneste i Ris kirke 
og Holmenkollen kapell

18.01.2015 kl 11:00 Pilegrimsmesse, 
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød

25.01.2015 kl 11:00 Høymesse, jan-Erik 
Heffermehl, Terje Baugerød

30.01.2015 kl 18:00 Velkomstgudstjenes-
te for konfirmantene, jon Petter Heesch, 
Hanne Elstrøm, jan-Erik Heffermehl, 
Vibeke Kolstø Andersen, Terje Baugerød

01.02.2015 kl 11:00 Høymesse, jon 
Petter Heesch, Hanne Elstrøm, Terje 
Baugerød

08.02.2015 kl 11:00 Pilegrimsmesse, 
jan-Erik Heffermehl, Terje Baugerød

15.02.2015 kl 11:00 Høymesse, jon Pet-
ter Heesch, Terje Baugerød

18.02.2015 kl 18:00 Askeonsdag, jan-
Erik Heffermehl, Terje Baugerød

22.02.2015 kl 11:00 Høymesse, jon Pet-
ter Heesch, Terje Baugerød

01.03.2015 kl 11:00 Familiegudstjeneste, 
jon Petter Heesch, Terje Baugerød, 
Tårnagentene

08.03.2015 kl 11:00 Høymesse, Hanne 
Elstrøm, Terje Baugerød

15.03.2015 kl 11:00 Høymesse, jan-Erik 
Heffermehl, Terje Baugerød

22.03.2015 kl 11:00 Pilegrimsmesse, 
Hanne Elstrøm, Terje Baugerød

 

24.12.2014 kl 14:00 julaftengudstje-
neste, Arne j. Eriksen, Petter Amundsen, 
Holmenkollen barne- og ungdomskor, 
Grindbakken skolekor

24.12.2014 kl 15:00 julaftengudstjenes-
te, jon Petter Heesch, Petter Amundsen, 
Holmenkollen barne- og ungdomskor, 
Grindbakken skolekor

24.12.2014 kl 16:00 julaftengudstjenes-
te, jon Petter Heesch, Petter Amundsen, 
Holmenkollen kammerkor

25.12.2014 kl 12:00 Obs tidspunktet! 
Høytidsgudstjeneste, jan-Erik Heffer-
mehl, Aejin Park, Holmenkollen Kam-
merkor

26.12.2014 Ikke gudstjeneste  
 
28.12.2014 Ikke gudstjeneste

31.12.2014 kl 23:15 Midnattsgudstjenes-
te, jan-Erik Heffermehl, Petter Amundsen

01.01.2015 kl 11:00 Ikke gudstjeneste. 
Prostigudstjeneste i Vestre Aker kirke

04.01.2015 kl 11:00 Ikke gudstjeneste

11.01.2015 kl 11:00 dåpsgudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Petter Amundsen

11.01.2015 kl 13:00 dåpsgudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Petter Amundsen

18.01.2015 kl 11:00 Kollenmesse, jon 
Petter Heesch, Petter Amundsen

25.01.2015 kl 11:00 dåpsgudstjeneste, 
jon Petter Heesch, Petter Amundsen

25.01.2015 kl 13:00 dåpsgudstjeneste, 
jon Petter Heesch, Petter Amundsen

01.02.2015 kl 11:00 Kollenmesse, jan-
Erik Heffermehl, Petter Amundsen

08.02.2015 kl 11:00 dåpsgudstjeneste, 
Hanne Elstrøm, Petter Amundsen

15.02.2015 kl 11:00 Kollenmesse, jan-
Erik Heffermehl, Petter Amundsen

22.02.2015 Ikke gudstjeneste

01.03.2015 kl 11:00 Kollenmesse, jan-
Erik Heffermehl, Petter Amundsen

08.03.2015 kl 10:00-16:00 Åpent kapell 

15.03.2015 kl 11:00 Kollenmesse, Hanne 
Elstrøm, Petter Amundsen

22.03.2015 kl 11:00 dåpsgudstjeneste, 
jon Petter Heesch, Petter Amundsen



24

Julekonsertene i Ris
Tirsdag 2. desember kl. 18.00
Sølvguttene
Arr: Slemdal Lions og Holmenkollen Rotary

Lørdag 6. desember kl. 17.00
Stille natt, hellige natt
Tor Endresen, Elisabeth Andreassen, Marian Aas Hansen og Rune Larsen
www.taran.no

Søndag 7. desember kl. 17.30
Vinderenkoret

Mandag 8. desember kl. 18.00
Vestre Aker Dusjlag & Lommedalen Sangkor m/ Terje Baugerød

Torsdag 11. desember kl. 18.30
Hanne Krogh & Tre Tenorer m/ Sangverket
www.hannekrogh.com

Mandag 15. desember kl. 18.00
Ole Edvard Antonsen & Didrik Solli-Tangen
www.billettservice.no

Onsdag 17. desember kl. 19.00
Benedicte Årving & Terje Baugerød med Marius Grønsdal & Madeleine 
Ossum
www.terjeb.no

Julekonsertene i Holmenkollen
Lørdag 29. november kl. 17.00:
Holmenkollen barne- og ungdomskor
www.hbuk.no

Lørdag 6. desember kl. 17.00
Tonus jentekor
www.tonuskor.no

Søndag 7. desember kl. 16.00
Slemdal skolekor
www.slemdalskolekor.net

Lørdag 13. desember kl. 18.00
Grindbakken Skoles Musikkorps

Søndag 14. desember kl. 18.00
Koret Tilbake


