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leder

Risbladets advents- og julenummer kan også i år vise til en desember måned med et stort og rikt programtilbud i kirkene våre før jul og i selve julen.
Kjente utøvere som Sølvguttene, Hanne Krogh og Ole Edvard Antonsen
har for lengst booket seg inn og trekker fulle hus. I dette Risbladet har
vi gitt omtale av vår aktive og dyktige organist i Ris - Terje Baugerøds
ulike konsertarrangementer. Han samarbeider med topp-musikere fra vårt
nærmiljø. Dette bygger opp om gode julekonsert-tradisjoner - som stadig
flere oppdager. Kom og hør Benedicte Årving synge , Ole A Rokkones på
sax, vokalkvintetten Fauna, Sangverket og andre flotte konsertopplevelser i
både Ris kirke og Holmenkollen kapell i før-julstiden.
Også i år diskuteres i media skolegudstjenestene før jul. I Ris menighet
synes vi at det er vel-fungerende ordninger og et godt samarbeid med alle
skolene. Elevene har skriftlig samtykke hjemmefra og det er alternative
opplegg for de som ikke ønsker å delta. Vi opplever en svært høy deltakelse
fra elevenes og skolenes side. Vi setter også stor pris på de mange barnehagene i området som kommer på kirkebesøk i adventstiden.
Kirken er i endring på nasjonalt plan og 2017 er første året med en selvstendig kirke - utenfor statsforvaltningen. Nå har Regjeringen sendt på
høring en utredning og lovforslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.
Den samler all tros-samfunn lovgivning i en lov – mot dagens tre lover. For
kirkedelen av lovutkastet er det en såkalt rammelov som foreslås. Det betyr
at kirken ved dets øverste demokratiske organ – Kirkemøtet får ansvaret for
å forvalte og organisere kirken i Norge. Her gis det ingen detaljerte føringer
i lovtekst -forslaget og Kirkemøtet må derfor nå gi kirkens organisering et
innhold – hvis forslaget blir vedtatt. Det åpnes også for at kirkemøtet kan
vedta en medlemsavgift til kirken for å være medlem. Høringsfristen for
lovforslaget er i desember.
I Oslo blir Kari Veiteberg (se omtale på s. 16) innsatt som ny biskop
17.desember. Hun ble intervjuet på Torp på NRK2 etter utnevnelsen, der
hun viste dyktige kommunikative evner og snakker et språk folk vil forstå.
Hun blir Oslos første kvinnelige biskop og er en annen type enn hennes
mannlige forgjengere. Det blir spennende med en vestlandsk teaterkyndig
gateprest fra Tøyen i bispestolen i Oslo i årene fremover! Vi ønsker henne
alt godt i hennes bispegjerning
I Risbladet er en giro stiftet midt i bladet. Der har vi til jul i de senere årene
samlet inn penger til rehabiliteringsprosjekter i Ris kirke. Nå i oktober ble
fjorårets innsamlingsprosjekt realisert – nytt lysanlegg på orgelgalleriet (se
omtale i bladet) Befolkningen på Ris ønsker at kirken og kapellet skal være
i god og representativ stand – en kirke verdig. Menighetsrådet ønsker derfor å gå videre med tiltak i kirkerommet bl.a er tregulvet svært slitt og de
flotte dørene har stygge sårskader. Vi takker alle bidragsytere og utfordrer
til å bli med å støtte denne gode saken videre.
Risbladet ønsker alle sine lesere en god advents- og juletid og ønsker alle
velkommen til kirke og fellesskapet i vår menighet

Andreas Seierstad
amse@vikenfiber.no
leder i menighetsrådet

RIS
QU I Z

Giro til Ris kirke

Vedlagte giro har som formål å samle inn midler til å fortsette den innvendige rehabiliteringen av Ris kirke. Hjelp
oss å holde kirken i god stand. Takk for gaven!

Superførjulstorsdag!
Juleverksted for alle 14. desember fra kl. 17

Arrangementet begynner med grøt kl. 17, vi vil ha en liten
julestund sammen og barnekorene synger noen sanger.
Kr 50,- pr person.

Ung messe 21. desember kl. 19

Spesielt laget for ungdommene i menigheten men er åpen for
alle og kan være et avbrekk i en ellers så hektisk hverdag.

Løsning side 10!
1. Hvor mange år har Jon Petter Heesch vært
kapellan i Ris kirke?
2. Hva heter den nye biskopen i Oslo?
3. Hvilken konge innførte den evangelisklutherske kristendommen som statsreligion i
Danmark-Norge?

Julespill og juletrefest
for hele Ris menighet
Julespill i Ris kirke
Før vi fortsetter med juletrefest
på menighetshuset!
Gang rundt juletreet
Pølser, saft, kaffe og kaker
Godtepose til barna
Velkommen til store og små!
Torsdag 4. januar kl. 17.00
Entre: kr. 50,- og kr. 150 for
familier

Hva skjer fremover i RISK?
Snart er vinteren her for fult med sine snøfnugg og kalde
kvelder, men frykt ikke for RISK fortsetter som vanlig hver
torsdag fra 19-21.30! Sammen med forslag fra konfirmanter
og våre ungdomsledere, har RISK-styret planlagt spennende og koselige kvelder fremover. Det blir reunion for
alle fjorårskonfirmanter den 23 november, etterfulgt av Ugly
Christmas Sweater workshop uken etter! 7. desember tar vi
på skøyter og koser oss på isen, selvsagt med kakao og boller i etterkant. Juleavslutning finner sted 14. desember, og
arrangeres i samarbeid med Aktivum fra Ullern, og resten av
menigheten oppe i storsalen. Vi sees!

Har du en 11-åring hjemme?
11-åringene møtes til fullspekket program lørdag 2. desember.
Natten tilbringer vi i kirkerommet
i Ris kirke. Sovende, selvsagt.
Søndag bidrar alle lys våken-barna
i gudstjenesten og er med på kirkekaffe.

Quizmaster:
Øyvind A. Gaukstad

4. Hvilket attributt er knyttet til kjærlighetens
apostel Johannes?
5. Hva er en messehagel?
6. Hvilken farge har messehagelen i adventstiden?
7. Hvilken farge har messehagelen julaften?
8. Når døde Martin Luther?
9. Hvor i Bibelen finner vi juleevangeliet?
10.Hvor mange bispedømmer har vi i Norge?
11.Hva heter direktøren på Skimuseet?
12.Hva heter det høyeste punktet i Oslo?
13.Hvor ligger Fahlstrøms terrasse?
14.Hvor mange ganger har Kristin Clemet vært
statsråd?
15.Hvor mange kunst-is skøytebaner finnes i
Oslo vest?

For alle som fyller 8 år i 2017,
alle 3. klasser!
Som tårnagent
utforsker vi kirketårnet og løser
mysterier i kirken. Invitasjonsbrev
kommer i januar. På gudstjenesten
på søndagen blir det utdeling av bok
til tårnagentene.

Myldregudstjeneste
4. mars 2018 er en
annerledes gudstjeneste, med småbarna
i fokus, rytmisk
musikk og myldring
i kirkerommet. 2-åringene får også
med seg en liten sangbok og en CD.
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Tanker om tiden
Civita skal nå arrangere et møte
sammen med organisasjonen
Menneskeverd. Forfatteren Thorvald
Steen og Kristin Halvorsen, leder
for bioteknologirådet, skal delta i en
samtale om sorteringssamfunnet.

Du har kanskje møtt
henne på Vinderen eller
Slemdal. I en årrekke har
Kristin Clemet vært en
markant stemme, samfunnsdebattant og politiker i det norske samfunn.

Noe jeg synes både er forunderlig
og trist, er at vi, da vi planla møtet,
overhodet ikke reflekterte over å
invitere en biskop eller prest til
å være med i panelet. Kirken har
dessverre bidratt veldig lite i disse
spørsmål. De uttaler seg gjerne om
politikk på områder hvor de har
liten eller ingen kompetanse, men
i spørsmål om liv og død, der de
burde kunne hjelpe oss å reflektere,
forholder de seg ofte tause. Jeg
snakker ikke om den enkelte prest,
men om kirken slik den trer frem i
den offentlige samtalen.

Tekst: Kirsten Kathrine Fløistad
Foto: Bjørn Tønnesen

Clemet er et uvanlig navn.
- Ja, det er bare mine foreldre, mine
søstre, jeg og våre barn som heter
det. Min farfar, Johan Johansen var
kunstner og ville nok gjerne ha et
mer kunstnerisk navn. Han tok derfor
sin fars fornavn, Klemet og byttet ut
K med C. Slik ble navnet til Clemet.

Hvor kommer ditt politiske
engasjement fra?
Min far var journalist i Harstad
Tidende da jeg ble født, og vi bodde
i Harstad de tre, fire første årene
av mitt liv. Far var en periode
generalsekretær i Høyre. Min mor
var hjemmeværende, men heltids
engasjert i politikk og frivillig
arbeid. Det var alltid diskusjoner om
samfunnsspørsmål hjemme. En måtte
være både blind og døv for ikke å bli
smittet av deres engasjement.
Kristin Clemet er åpenbart verken
blind eller døv. Tvert imot er hun
stadig både å se og høre, i skrift og
tale.

Civita har stor møtevirksomhet. De
ukentlige frokostmøtene samler 300
mennesker og det er nærmere 10.000
mennesker på møtene våre hvert år.
Foruten mange kurs og seminarer,
arbeider vi med utredninger, ca. 40
pr år og deltar i samfunnsdebatten.
Det er tematisk stor bredde; filosofi
og ideologi, økonomi, velferdsstatens
fremtid, klima, personvern,
utenrikspolitikk, skattepolitikk og
arbeidsliv, for å nevne noe.

Verdispørsmål og
menneskesyn er stadig
Hva er intensjonen bak ”Den oppe til debatt. Med den
liberale tankesmien Civita”
bioteknologiske utvikling vil
hvor du er daglig leder?
det kanskje være relevant å
spørre hva et menneske er.
- Begrepet ”tankesmie” var relativt
nytt i Norge da vi startet for ca. 12 år
siden. Det er en arena for utvikling
og formidling av kunnskap og ideer
på viktige samfunnsområder. Vi
har ca. 14 årsverk fordelt på ca. 20
ansatte. Det er en ideell virksomhet,
privat finansiert. Vi samler inn penger
og bruker dem.
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- Jeg har aldri sluttet å forundre
meg over at unge mennesker kan
være så engasjert i miljø og natur
og så opptatt av å redde kloden vår
og samtidig være så lite engasjert i
menneskenaturen.
For meg er det menneskeverdet
som står i sentrum. Dersom

bioteknologien får oss til å leke
Gud, kan det få uopprettelige
konsekvenser.
Abort og aktiv dødshjelp vil alltid
være sentrale spørsmål. Når det
gjelder abort, er valgmulighetene
etter hvert blitt mange. Moderne
teknologi gjør at valgene i stor grad
blitt privatisert. Det er begrenset hva
politikerne kan regulere.
Forskningen har selvsagt sin etikk,
og loven kan sette grenser. Likevel
vil det oppstå mange vanskelige
spørsmål og dilemmaer. Et eksempel
er surrogati som er ulovlig i Norge,
men lovlig i en rekke andre land.
Som politikere og samfunn må vi
forholde oss til lovverket, men vi må
også forholde oss til de mange barna
som er båret frem ved surrogati,
enten man er for eller mot loven.
Siden mye ikke kan reguleres, er det
viktig å skape en kultur hvor vi kan
samtale om dette på en god måte.
En åpen debatt som vi alle kan lære
av. Vi trenger hjelp til å tenke og
reflektere over hva vi vil og hva vi

står for som mennesker, særlig når vi
skal foreta vanskelige valg.

Hvordan skal vi forholde
oss til et sorteringssamfunn
hvor barn med Downs lukes
vekk, og hvor vi etter hvert
kan manipulere genene for
å få det perfekte menneske?
Jeg er ekstremt skeptisk til en
slik tankegang at bare visse typer
egenskaper skal godtas. Det vil føre
til et umenneskelig samfunn. Men jeg
tror heldigvis ikke vi er i stand til å
skape et samfunn hvor alle ”dårlige”
egenskaper er sortert ut.
Hvem skal vurdere hva som er bra
nok? Hvem har rett til å sette seg til
doms over andre mennesker og si
at de ikke har livskvalitet? Og hva
er ”gale” og ”riktige” egenskaper?
Er én hudfarge bedre enn en annen?
Har man dårligere livskvalitet, fordi
man er syk? Og hva med seksuell
legning?

Juletiden ligger foran
oss. Vi har i de senere år
sett en sterk polarisering
mellom de som vil holde
på de gamle tradisjoner
som for eksempel
skolegudstjeneste, og de
som ønsker et fullstendig
sekularisert samfunn.
Bakteppet har forandret seg noe,
fra bare å være et spørsmål om
religionsfrihet til også å bli et
spørsmål om tilpasning til mange
innvandrere som er kommet til
Norge. Nå handler det derfor også
om identitet og kultur.
Jeg mener at vi i disse spørsmål
må være pragmatiske, ikke
superidealistiske. Tilpasning og
integrering må nødvendigvis være
en langsom prosess. Det er ikke
noe som kan skje over natten.
Vi må senke skuldrene og tåle at
innvandrerne har sine skikker, og at
vi har våre. Vi må for eksempel tåle
at man finner praktiske løsninger
på svømmeundervisningen av
hensyn til enkelte muslimske
jenter, akkurat som de må tåle at
vi har skolegudstjenester. Vi skal
være varsomme med å kaste våre
tradisjoner på dør bare fordi andre

har andre tradisjoner enn oss. Vi må
respektere hverandre. Om vi skal
leve i harmoni, må vi vokte oss for
å polarisere debatten og lage skarpe
fronter.

Hva er ditt eget forhold til
julens budskap?
Vi har alminnelige norske tradisjoner.
Jeg tror på Gud, men er ikke en ivrig
kirkegjenger, verken i julen eller
ellers i året. Julen er tid for familie,
og tid for refleksjon.

Det er kjent at du har mistet
et barn som ble født for
tidlig og bare fikk leve noen
timer.
Det er mange kvinner som mister et
barn. Det er vondt, men det er nok
verre å miste et barn som har levd
noen år.
En prest hjalp meg den gang til å
tenke at i evighetens perspektiv er det
ikke stor forskjell på nitti minutter
og nitti år. Vår sønn hadde et helt liv;
han ble født, levde og døde. Det korte
livet var godt, det var fylt av omsorg.
Å vite det, gir trøst.
Etter hvert som vi blir eldre, kommer
tanken på døden nærmere. Vi mister
noen som står oss nær, det kan
være familie eller venner. Noen
dør plutselig. Det kan være godt
for den det gjelder, men vondt
for de pårørende. Andre får en
sykdomsperiode, lang eller kort, og
det blir tid til å forberede seg og ta
farvel. Det kan være en hjelp for
mange.
Når Kristin Clemet blir spurt om hun
har et dikt som hun mener uttrykker
noe av det vi har snakket om, viser
hun til ”Løvetannens bønn” av
Harald Sverdrup. Vi lar det avslutte
vår samtale.

La de små barn komme til meg,
for de vet ikke hva ugress er.
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Kirsten Flagstad – på Slemdal skole
På Slemdal skole har det gjennom årene gått
en del elever som senere har blitt svært godt
kjente i vårt lille land. Nevnes kan Dronning
Sonja og skuespillerne Per Aabel og Toralv
Maurstad. Det mange ikke vet er at skolen også
har fostret en blivende verdensstjerne – Kirsten
Flagstad.

Tekst: Johan Ditlev-Simonsen
monsds33@gmail.com
Operasangerinnen Kirsten Flagstad ble født på Hamar
i 1895 hvor det i hennes barndomshjem i dag er et flott
museum til hennes minne. Men Flagstad vokste opp i
Kristiania og Aker og flyttet inn i et nybygget hus i Ivar
Aasensvei på Vinderen i 1901 sammen med sin mor Maja
og far Michael. Moren og faren var begge yrkesmusikere.
Faren var en habil fiolinist og kapellmester mens moren
var pianist og repetitør. Inspirert av sine foreldre begynte
Kirsten tidlig med pianotimer og i ung alder tok hun
sangtimer.
Klassebildet med Kirsten Flagstad er antakelig i fra 1903
– fra Nanna Sheels Privatskole som senere utviklet seg til
å bli Slemdal skole. Nå og da dukker gamle klassebilder
opp men da altfor ofte uten noen navn på bildet hvilket
gjør dem litt « verdiløse «. Det som gjør dette bildet litt
spesielt er jo nettopp at Kirsten Flagstad er avbildet med alle sine medelever – og at navnene på alle de andre
er med. For de av oss som har bodd på Slemdal i mange
år kan vi kjenne igjen familienavn lik familienavn som
man fremdeles kan treffe på i vårt område. Derfor vil vel
noen og enhver kunne kjenne igjen en onkel, tante eller et
annet familiemedlem på bildet.
Kirsten Flagstad gikk på Nanna Sheels Privatskole
på Slemdal i 3 år før hun begynte på Ragna Nilsens
Skole nede i byen. Hun fikk en eventyrlig karriere som
tidenes beste Wagnersangerinne og er av flere betegnet
som århundredets stemme. Tross motgang etter krigen
som tæret på hennes helse ble Kirsten Flagstad igjen en
avholdt operasangerinne på de store operascener over
hele verden og ble en naturlig valgt sjef for Den Norske
Opera da denne ble åpnet i 1958.
Kirsten Flagstad ble i 1956 bedt om å synge noen salmer
for Norsk Rikskringkasting. Flagstad valgte ut 46 salmer
til en produksjon med orgel i vår kjære Ris kirke. Hun
ga selv uttrykk for at hun satte stor pris på å synge disse
salmene for radiolyttere over det ganske land. Denne
vellykkede produksjonen i Ris kirke ble innledningen til
en rekke veldedighetskonserter i diverse kirker over hele
landet.
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1.Inga Taranger, 2.Eva Smith, 3.Minni Morgenstierne,
4.Minni Geelmeyden, 5.Mossen Smith, 6.Lillemor Thrane,
7.Georg Scheel, 8.Gabriel Smith, 9.Sverre Hagerup Bull,
10.Else Konow, 11.Agnes Konow, 12.Nini Taranger,
13.Jeanette Schultz, 14.Lalla Taranger, 15.Asta Jansen,
16.Liv Agerup, 17.Lulle Hansteen, 18.Alf Borgen, 19.Kåre
Knutsen, 20.??, 21.Leif Jansen, 22…..Pettersen ( Pran ),
23.Eivind Taranger, 24.Knut Geelmeyden, 25.Cato Blom,
26.Kirsten Flagstad, 27.Rolf Jansen, 28.Harald Bødtker,
29.Petter Simonsen - Lærere; A. Nanna Scheel, B. Frk.
Bjerke, C. Tinken Andvord, D. Lizzi Ræder

Arkiv: Johan Ditlev-Simonsen

Kirsten Flagstad døde i 1962 og er etter eget ønske
begravet i en umerket grav. Flagstad er avbildet på den
norske hundrekronerseddelen , norske frimerker og tildelt
St. Olavs orden. Som eneste nordmann er Flagstad æret
med minneplakett i Metropolitan Opera House samt
i Carnegie Hall i New York. Observante reisende kan
sågar se et flott bilde av henne på en av flyselskapet
Norwegian flys haler som en av mange i deres
«æresgalleri» over kjente skandinaver gjennom tidene.

Nye Slemdal skole
Skolen på Slemdal ble grunnlagt av Nanna Sheel i 1898 som Nanna Sheels Privatskole. Skolen holdt da til i en villa
som lå der den store murbygningen ligger nå. Fra 1922 heter skolen Slemdal skole og det store skolebygget ble ferdig
i 1940. I noen år under krigen ble skolen benyttet som militærforlegning av tyskerne. I denne perioden ble Ris kirkes
møterom, dåpssakresti, rådsrom etc benyttet – ved siden av en del private hjem.
I 1983 ble det bygget ny bygning for 1-3 klassene. Denne bygningen rives nå til fordel for et nytt moderne bygg. I åttiog nittiårene hadde skolen noen midlertidige pavlijonger både på skolen og på Hemingbanen. Paviljongen på skolen
ble tatt bort da ny 3. etasje i hovedbygget ble tatt i bruk i desember 1994.
Slemdal skole har nå i
over et år vært stengt
og Oslo Kommune
har så smått begynt
på en omfattende
rehabilitering av hele
skolen. Bygget fra
1983 og gymsalen
skal rives og det vil bli
bygget nye bygg og
hele skoleområdet vil
bli kraftig forbedret
for å imøtekomme
dagens krav til en
skikkelig skole.
Slemdal skole vil bli
gjenåpnet i forbindelse
med skolestart august
2019 – eller senest i
januar 2020.
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Terjes julekonserter i Ris kirke

jazzvokalister. Det er nettopp denne blandingen som
skaper det unike lydbildet, når de både tar vare på, og
leker med ulikhetene i hver enkelt sangers stemme og
uttrykk. Fauna består av Christina Thingvold, Gudrun
Emilie Goffeng, Camilla Marie Bjørk Andreassen, Beate
Børli Løkken og Silje Worquenesh Østby Kleiven.
For to år siden ga de ut albumet ”Solefall” i samarbeid
med Terje Baugerød.
Mandag 18. desember kl. 19.00 er det klart for bydelens
egen sangstjerne Benedicte Årving sammen med Marius
Grønsdal, som mange denne høsten har sett i Les
Miserables på Folketeateret, fiolinist Madeleine Ossum
som nærmest ukentlig spiller på et eller annet tv-show
og som etter nyttår skal turnere med A-ha og Ris kirkes
allsidige og dyktige kantor, Terje Baugerød.

I Ris kirke er det hvert år en rekke flotte julekonserter. I år vil Risbladet spesielt sette fokus på
noen av de konsertene som arrangeres av kirken kantor, Terje Baugerød. Ved siden av jobben i Ris
kirke er Terje, aktiv som produsent, komponist / arrangør og musiker, hovedsakelig gjennom sitt
produksjons- og plateselskap TerjeB Production.
Torsdag 7. desember kl. 19.00 er det CD-release-konsert
for albumet ”I denne søte juletid” med Ola Asdahl
Rokkones på tenorsaxofon og Terje Baugerød på orgel.
Albumet er spilt inn i Ris kirke med sitt fantastiske, og i
norsk sammenheng unike, orgel, bygget i 2010.
Ola Asdahl Rokkones er oppvokst på Voksenkollen i Oslo
og bosatt i Tromsø. Han er en av våre dyktigste og mest
erfarne saksofonister og holder et høyt nivå som utøver
innenfor både klassisk og jazz. Han turnerer mye både
nasjonalt og internasjonalt.
I 2016 ble Ola og Terje invitert til å holde julekonsert i
den katolske katedralen i Moskva. Dette ble starten på
dette prosjektet som består av nye og gamle julesanger i
egne, og for publikum kanskje uventede, arrangementer
- i et landskap hvor to improviserende musikere
innenfor folkemusikk og jazz møter velkjente og elskede
julemelodier.
CD kan kjøpes på konserten, på Ris menighetskontor
eller bestilles på mail til cd@terjeb.no.
Albumet er også tilgjengelig på alle digitale plattformer
som Spotify og liknende.
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Foto: Bjørn Tønnesen

I desember og januar skal Ola og Terje på turne rundt
omkring i Norge og Russland.
Lørdag 9.desember kl. 19.00 holder Fauna
vokalkvintett sin julekonsert «Joli kjem» i Ris kirke.
Konserten henter sin tittel fra en palestinsk folketone
oversatt av Erik Hillestad, og sammen med både kjente
og mer ukjente norske folketoner og julesanger bidrar den
til en stemningsfull, vakker og annerledes julekonsert.
Med sine unike stemmer, og et spennende lydbilde,
utfordrer og berører Fauna sitt publikum med klangfull
og detaljrik musikk - helt uten støtte av instrumenter.
De har denne gang samarbeidet med en rekke norske
komponister og arrangører, deriblant Henning Sommerro,
Ørjan Matre og Terje Baugerød, som har skrevet musikk
som bindes sammen av deres egne arrangementer for å
lage en julekonsert helt utenom det vanlige. Konserten er
en del av gruppens juleturné, og de gleder seg spesielt til
å synge for sitt hjemmepublikum i Oslo og Ris hvor de
har hatt tilknytning og mye aktivitet de siste årene.
Fauna ble etablert på Norges musikkhøgskole i 2009,
og er sammensatt av tre klassiske sangere og to

Denne gjengen har i flere år hatt meget godt besøkte
julekonserter. Til denne konserten kan det lønne seg å
forhåndsbestille billetter ved å sende epost til billetter@
terjeb.no.
Dersom det blir behov for det vil det bli ekstrakonsert
senere på kvelden.
Benedicte og Terje har spilt inn flere sanger, blant annet
Schuberts ”Ave Maria” og Puccinis ”O mio babbino
caro”. Disse er tilgjengelige på Spotify og alle andre
digitale plattformer.
Se mer på www.terjeb.no
Foto Oda Hveem, www.visuello.no

Tangenter, pedaler... og tastatur
Risbladets lesere er kanskje ikke klar over det, men
begge våre organister arbeider i deltidsstilling.
Vi skal nå bli litt nærmere kjent med hva Kollenorganisten, Petter Amundsen, benytter resten av sin
arbeidstid til.

Du har 70 prosents stilling i kapellet, og jobber derfor
fire dager i uken. Hva bruker du resten av arbeidstiden til?
- Jeg driver med import av gelatinplater fra Tyskland.
Jeg kjøpte min fars firma av mor da hun ble enke, og
har holdt det gående siden 1999. Dette gir en kjærkommen ekstrainntekt. Og så har vi jo selvsagt Shakespeareprosjektet, men dette krever ikke noe særlig med tid
lenger. Jeg holder noen
foredrag dann og vann,
svarer på Facebookhenvendelser fra hele
verden, og det er i grunnen det.
Det går rykter om at
du skriver bøker?
- Jo, dette stemmer.
Først skrev jeg et
hefte for Vinderen
Historielag, som heter Skibakke Special. Det tar for seg
gamle skihytter og skibakker i vår del av Nordmarka.
Deretter ble det boken Organisten, skrevet i tospann med
Erlend Loe. Den er utgitt i åtte land, hvilket er litt gøy.
Jeg har også skrevet en egen bok på engelsk om Oak
Island-mysteriet, utgitt på Amazons selvpubliseringsplattform. Som ungdom ble jeg utsatt for fortryllelsen
til radioteaterføljetongen, Tordivelen Flyr i Skumringen,
skrevet av Maria Gripe og Kay Pollak. Den har igrunn
fulgt meg siden. Så jeg bestemte meg rett og slett for å
dokumentere mest mulig, både av dens tilblivelse og dens
hovedtemaer. Flere av aktørene er gått bort, vi snakker
tross alt om en produksjon fra syttitallet. Men hovedpersonene lever, som Svein Tindberg, og også Kay Pollak.
Pollak elsket boken min, hvilket er gledelig.
Hva slags temaer er det snakk om?
- Det er ganske mystiske saker. Men i bunnen ligger det
en jakt på en 3.000 år gammel egyptisk gravstatue, som
nøstes opp mens vi følger en kjærlighetsfortelling fra
1700-tallet. Sentralt i historien finner vi en prest, Pastor
Lindroth, spilt av Lasse Kolstad. Han bodde jo rett ved
Ris stasjon. Fabelaktig stemme på den mannen. Mitt
håp er at mange vil ønske å få vite litt mer om stykkets
bakgrunn, og om Småland og Ringaryd og den mystiske Selandergården. Boken heter faktisk dette: Jakten
på Selandergården, og er strukturert rundt min datter
Kariannes og min tur til midtre Sverige sist juli. Vi var
også så heldige å treffe Arne Olsson, mannen som har
komponert den trollbindende musikken til serien, som
ligger som podcast på NRKs sider. Boken min finnes
som e-bok og pocket på Amazon. Kanskje også Vinderen
Bokhandel vil formidle den dersom man spør.
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Velkommen til oss!
Vi holder til i nye, moderne lokaler sentralt på
Vinderen. Lett adkomst; parkering og heis (også for
rullestol). Kvalitetsmessig utførelse, høy hygienefaktor
og god tid til hver behandling, er vårt varemerke.
Vi tilbyr blant annet:

Adresse

•

Slemdalsveien 70, oppg B – 2. etg
0370 OSLO

•
•
•

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

Liker du gospel
og gladjazz?

Tlf. 22 70 39 90
www.vinderentannlegene.no

Prøv oss!

Da har du sjansen søndag 19. november
kl. 1700!
«New Orleans sound» i Ris kirke servert av
Ytre Suløens Jassensemble sammen med
Kulturmixkoret, dirigert av Per Oddvar Hildre.
Solist er Anne Marte Slinning
Tekst og foto: Bjørn Tønnesen

1. 12 år
2. Kari Veiteberg
3. Christian 3.
4. Kalk og slange
5. Messehagel er en liturgisk overbekledning, brukes av prester under nadverden og høytider
6. Fiolett – fargen symboliserer forberedelsen
7. Gul (hvit) – fargen symboliserer fest og glede
8. 18.02.1546 i Eisleben ( hans fødeby)
9. Lukas, kapittel 2, vers 1-20
10.11
11.Birgitte Espeland
12.Kjerkeberget 629 m.o.h.
13.Slemdal
14.2
15.6 – Gressbanen, Ullern, Bogstad, Berg, NIHSogn og Frogner. I tillegg Valle Hovin og Voldsløkka (nyåpnes i 2017)
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Onsdag 29. november kl.18.00
Det blir et flott og variert program
med kor, solister, orgelmusikk
og felles sang. arrangerert av
Holmenkollen Kapells Venneforening
i samarbeid med International Forum
Singers en julekonsert.

Timebestilling

Svar på Ris quiz

Julekonsert i Holmenkollen kapell

Vi er mange som opp
gjennom årene har hatt
glede av gladjass. I Norge
har vi flere fremragende
jassensembler som har
blitt godt kjent og bejublet
gjennom opptredener landet
rundt.
Et av de beste og mest
kjente er Ytre Suløens
jassensemble som har sin
opprinnelse på Sunnmøre
(1973). De har gledet
generasjoner med sin sine
flotte konserter i kirker
og konsertsaler i hele
landet. Godt kjent er deres
mangeårige samarbeid
med koret SKRUK. Denne
gangen kommer de sammen
med Kulturmixkoret til Ris
kirke.

koret sunget dette stoffet
på så forskjellige steder
som i Arendal, Norrköping
i Sverige, Manado i
Indonesia og selvfølgelig
i New Orleans, de fleste
gangene sammen med Ytre
Suløen eller musikere fra
ensemblet.

Kulturmixkorets dirigent
Per Oddvar Hildre (Prots)
dirigerer flere kor rundt i
Norge deriblant SKRUK.
Han har samarbeidet
med musikere i mange
land, blant annet fra
New Orleans. Og han
har arrangert både kjente
og noen for oss i Norge
ukjente gospelsanger for
kor.
Prots har for sitt
internasjonale engasjement
Også gospelsang har mange og kulturutveksling i disse
tilhengere i Norge. Framført dager blitt beæret med
av alt fra lokale amatørkor
utnevnelse til Kommandør
til profesjonelle kor og
av St. Olavs orden.
solister.
Billetter kr. 250,- på
Kulturmixkoret, med sine
ticketmaster.no/
over 100 sangere, har hatt
event/553505 eller ved
New Orleans gospel på
inngangen
repertoaret i mange år. Bare
i løpet av de siste årene har

Solister er:
Mezzosopranen Eva Landro, som
er kjent fra konserter og solist i Det
Norske Solist Kor. Eva Landro er
også korets dirigent.
Baryton Eirik P. Krokfjord er kjent
både som solist og sanger i Opera
koret.

Holmenkollen kapells venner har et
stort hjerte for Holmenkollen kapell.
Neste år støtter de beising av syd- og
østveggen utvendig. De har også
gjennom årene støttet nye stoler og
bord nede i kjelleren, oppussing av
kjøkkenet, lydanlegg oppe og nede,
og sliping og lakking av gulvet osv.
Kirkelig Fellesråd i Oslo har nå i
høst også arbeidet med tetting av
lekkasjer, se bildet under.
Les mer om Holmenkollen kapells
venner på side 23.

Pianisten er Margrete Moen Birkedal.
Kapellets organist Petter Amundsen
vil også spille.
Etter konserten er alle invitert
ned i kapell kjelleren til en enkel
juleservering.
Ta gjerne med familie og venner. Det
er fri entre.

Ny belysning
på galleriet
i Ris kirke
Tekst og foto: Bjørn Tønnesen
I 2011, samme år som «det nye»
orgelet var ferdig, ble det montert
LED-belysning av kor- og alterparti i
Ris kirke. Tanken var at det samtidig
skulle monteres LED-belysning på
galleriet. Det skulle være belysning
for kor og musikere som trengte
å kunne se notene sine, det skulle
gi bedre og permanent arbeidslys
for organist, og det skulle ikke
minst være belysning av den nye
orgelfasaden. Men finansieringen
av belysningen var ikke helt klar så
den delen av prosjektet ble utsatt. Nå
er også dette på plass, til glede for
både organist, sangere og ikke minst
menigheten.
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V inderen
Rens &
S kjorte

service

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

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

BOKMARKED

22 49 19 19

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 for nærmere avtale

www.renseri.no

Konserter i Ris kirke
28. november kl. 18.00
Sølvguttene
29. november kl. 18.00
Vinderenkoret

Vestre Aker Dusjlag holder sin tradisjonelle julekonsert i Ris Kirke mandag 11. desember kl 19. Dusjlaget har også denne gang med seg en profesjonell
solist for å sette ekstra spiss på konserten.

3. desember kl. 18.00
Sangverket

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

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Sandstuveien 70 B
0680 Oslo
Petter Kleve tlf. 22142000

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

www.stormelektro.no

6. desember kl. 18.30
Desemberstemninger
Ole Edvard Antonsen
7. desember kl. 19.00 Terje Baugerød & Ola Asdahl Rokkones
8. desember kl. 18.30 Hanne Krogh m/ Sangverket
9. desember kl. 19.00 Fauna
11. desember kl. 19.00 Vestre Aker Dusjlag
12. desember kl. 18.30 Desemberstemninger Ole Edvard Antonsen
14. desember kl. 19.00 Harpeklang i vinternatt. Ellen Bødtker m. flere
16. desember kl. 18.00 Steinerskolens prisbelønte korps Gjallarhorn
Julesanger fra koret Bivox og opplesning med Anne Marit Jacobsen

SLEMDAL RØR AS
Din rørlegger

17. desember kl. 18.00 Det Norske Jentekor
18. desember kl. 19.00 Benedicte Årving, Marius Grønsdal, Madeleine
Ossum & Terje Baugerød

Konserter i
Holmenkollen kapell

GRATIS RØRSJEKK

TILBUD

29. november kl.18.00
Julekonsert i regi av Holmenkollen kapells venner

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

25. november kl. 14.30 og kl. 17.00
Holmenkollen barne- og ungdomskor

Timepris dagtid: 650,- eks. mva.

2. desember kl. 16.00
Lystharmonikerne og Åsenblåsen

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

6. desember kl. 19.00
Sangria

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

nc@slemdalror.nowww.slemdalrør.no
www.slemdalrør.no Facebook:
Facebook:Slemdal
SlemdalRør
Rør AS
AS Gulleråsveien
Gulleråsveien 30c,
nc@slemdalror.no
30c, 0779
0779 Oslo
Oslo
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Holmenkollen barne- og ungdomskor er 20 år og
Grindbakken skolekor 25 år, og feirer med å inviterer
til jubileumskonserter i Holmenkollen kapell lørdag
25. november.
Billettene kan kjøpes på deltager.no. Søk på ”jubileumskonsert” eller i døra, dersom det er ledige plasser. Både kontant betaling og vipps godtas i døra.

9. desember Grindbakken skoles musikkorps
16. desember 21.00 det akustiske folk-pop-bandet
Skare synger julen inn
21. desember kl. 18.30 Julefred
med Marian Aas Hansen
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Minner fra 2017
og oppstart 2018:

Konfirmantene
Foto: Bjørn Tønnesen

I løpet at de to første helgene i september sto 168
konfirmanter til konfirmasjon i Ris kirke. Vi fikk 8
gudstjenester med fullsatt
kirke, litt spente konfirmanter i hvitt kappe og en
feststemt forsamling!
Vi kan glede oss over at
både under konfirmanttiden og etterpå så har flere
tatt turen innom ungdomsklubben RISK og vi har
over 45 deltakere med på
lederkurset.
Allerede i slutten av september ble menighetshuset
igjen fylt med ungdommer,
det nye konfirmantkullet
møtte hverandre for første gang med foreldre og
foresatte for informasjon
og innskrivning.
Vi er til nå 165 konfirmanter som er meldt opp, og
det er alltid plass til flere.
Bor du i Ris sokn, er du i
konfirmantalder og ønsker
å konfirmere deg?
Ta kontakt med menigheten eller send en mail
direkte til Vibeke som
er konfirmantansvarlig.
Va473@kirken.no
Vi gleder oss til oppstart
på forberedelsene i slutten
av januar. til våren venter
mange spennende og nye
opplevelser.
14

Første bilde på
side 14:
Konfirmanter
2. september kl. 11
Andre bilde på
side 14:
Konfirmanter
2. september kl. 13
Tredje bilde på
side 14:
Konfirmanter
3. september kl. 11
Fjerde bilde på
side 14:
Konfirmanter
3. september kl. 13
Første bilde på
side 15:
Konfirmanter
9. september kl. 11
Andre bilde på
side 15:
Konfirmanter
9. september kl. 13
Tredje bilde på
side 15:
Konfirmanter
10. september kl. 11
Fjerde bilde på
side 15:
Konfirmanter
10. september kl. 13
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Oslos nye biskop om å leve med uenighet i kirken:

- Vi skal øve oss på å være trygge sammen
- Jeg føler meg forpliktet på det jeg har hørt av
fortellinger om levd liv i arbeidet i Kirkens Bymisjon. Jeg tar det med meg inn i tjenesten som
biskop, sier Oslos nye biskop Kari Veiteberg.

– Kvarme har vært en mild og medmenneskelig biskop
for byen vår, han har stått i stormen i gode og onde dager.
Byen har forandret seg i hans tid, og det har kanskje han
også. Vi tar et varmt og vennlig farvel med Ole Christian
Kvarme, sa ordføreren i sin avskjedshilsen.

gwest@getmail.no

Prest i Bymisjonssenteret Tøyenkirken i Oslo, Kari
Veiteberg, ble 13. september tilsatt som ny biskop i Oslo.
Hun vigsles til sin nye tjeneste ved en gudstjeneste i Oslo
domkirke søndag 17. desember.

Kvarme er varme
Terje Aadne fra Norges Kristne Råd ga uttrykk for at
Kvarme har betydd mye for våre nye landsmenn og leder
av Flerkulturelt Kirkelig Nettverk, Lemma Desta sammenfattet bedre enn noen det mange følte; - Kvarme er
varme.

Biskop-rollen kalles gjerne ”enhetens embete”. Som
biskop får Kari Veiteberg et særlig ansvar for å bidra til
kirkens enhet. Hun ønsker seg åpenhet om uenigheten i
kirken:

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum løftet frem
Kvarmes engasjement for dialog, kunst og kultur.

Hva betyr det å tro på Jesus i dag?

Kari Veiteberg (56) er utdannet ved Det teologiske
fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest
i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk
doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros,
faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved
Liturgisk senter i Trondheim. Ved siden av stillingen ved
Bymisjonssenteret har Veiteberg vikariert som faglærer
i liturgikk (læren om gudstjenesten) ved Det teologiske
fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hva er det særlig du tar med deg fra årene i
Kirkens bymisjon?

Foto: Hege Flo Ofstaas

like om hjørnet. I dette bispedømmet har jeg som biskop
lyst til å være med på å tolke og konkretisere kirkens oppdrag på en måte som folk vil forstå.
Om sine visjoner for kirken, skriver Veiteberg blant annet:
- Jeg blir motivert til å brette opp ermene og sette i gang
å arbeide når jeg får visjonen fra Østre Aker prosti som
ledestjerne: “med Jesus Kristus i sentrum vil kirken spre
håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den
flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen”.
- Kirken skal være lys og salt i lokalsamfunnet og i
verden. Dette holder jeg fast på, samtidig som jeg vet at
kirken ikke alltid har behandlet folk godt.

- Alle menneskemøtene! Samtalene, gudstjenestene og
måltidene. Gjestebudene, nattlige gudstjenester med
afrikanske kvinner, besøkene i kvinnefengslet, møtene
ute i byen – i stallen på torget og i gategudstjenesten. Jeg
føler meg forpliktet på det jeg har hørt og møtt av levde
liv, sier Veiteberg.

Å være våken

I sin egenpresentasjon til Oslo bispedømmeråd skriver
Kari Veiteberg blant annet:

- Kirken må stå fram og si fra når forsvarsløse mennesker
blir utsatt for hets og negative holdninger og når forbrukerkulturen og konsumet tar overhand.

Tolke og konkretisere
- Jeg vil være med på å synliggjøre kirken. Vi er i hovedstaden med sentrale styresmakter, presse og mediehus
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På en kirkekaffe i Oslo rådhus var ordfører Marianne
Borgen vertskap. Nåde og barmhjertighet gikk som
en rød tråd gjennom preken og alle takketaler.

Tekst: Gunnar Westermoen

Tekst: Gunnar Westermoen

- Mange i bispedømmet og i verden ellers mener og
tenker ulikt. Vi skal øve oss på å være trygge sammen,
snakke godt om og til hverandre og å feire gudstjenester
sammen. For å ivareta et teologisk mangfold vil jeg være
opptatt av møter ansikt til ansikt der en snakker sammen.
Jeg vil oppfordre til samtaler i bispedømmet om bibeltolking og tro. Hva betyr det å tro på Jesus i dag?

Takk til Ole Christian

– Dette har ofte gått under medienes radar, sa hun. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland var stolt over å ha
vært med på å utnevne Kvarme i 2005, og slo fast at han
på ingen måter har levd opp til sitt rykte som en streng
mørkemann.
Siden april 2005 har biskop Ole Christian Mælen Kvarme
vært biskop i Oslo bispedømme. Før han kom til Oslo,
var han biskop i Borg bispedømme fra 1998 til 2005.
Biskop Kvarmes særskilte kompetanseområder omfatter
blant annet kristen spiritualitet, økumenikk/felleskristent
samarbeid, bibelfaglige spørsmål og bibeloversettelse,
misjon og religionsdialog, samt Midtøstens samfunn og
historie.

Givertjenesten i Ris menighet er viktig.
Som fast giver til arbeidet i kirkene våre
gjør du det mulig for oss å fortsette med
et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud
til alle som er brukere av kirkene i vårt
nærområde. Spesielt viktig er det nå som
kirken og staten har skilt lag.
Ønsker du å gå inn i givertjenesten i Ris
menighet, så kan du inngå en avtale om
givertjeneste med faste trekk. Du kan selv
bestemme hyppighet og beløp.
Som fast giver kan du selv velge satsingsområde for pengene. Disse satsingsområdene er prioritert:
-

Barne- og ungdomsarbeidet

-

Diakoni

-

Drift av Ris storstue

-

Menighetens arbeid

Har du spørsmål kan du kontakte
Christian Fosse på tlf. 23629470,
eller sende en e-post: cf592@kirken.no

Fra inngangsprosesjon under avskjedsgudstjeneste for Ole
Christian Kvarme i Oslo domkirke 3. september. (Foto: Finn
Folke Thorp)

Veiteberg mener det å være våken er en hovedutfordring
for kirken:

Du kan også gi enkeltgaver på vipps!
Via betal til ”Ris kirke” (nr. 17677)
Via betal til ”Holmenkollen kapell” (nr. 17678)
Via betal til ”Ris menighet” (nr. 10182)
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UTLEIE AV

Ina og Marit blir pensjonister:

- Lek og omsorg for barna

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

Ina Økseter og Marit Løkken
pensjonerer seg i løpet av
høsten. Ris menighet takker
for den store innsatsen de har
gjort gjennom mange år i Rishaven barnehage.

TIL FEST OG ARRANGEMENTER

Tekst og foto:
Ida K. Dørsjø Kristiansen

Hva er bakgrunnen for at dere
begynte i Rishaven barnehage?
- Jeg hadde en drøm om å jobbe her,
sier Ina.
Det å velge å jobbe med barn var
bestemt fra videregående for henne.
- Først jobbet jeg i en annen barnehage da jeg så det sto annonse i Aftenposten i 1994, fortsetter Ina. Rypdal
innsatte meg og jeg var pedagogisk
leder et år før jeg ble styrer. Drømmen var å kunne jobbe med kulturarv
og være en del av Ris menighet, hvor
jeg er oppvokst. Dette var som å
komme hjem!
Marit hadde barn i barnehagen.
- Jeg hadde barn her, og ble med som
foreldrevakt på teateret. Først var jeg
ekstrahjelp, og ble ansatt på begynnelsen av 1990-tallet, forteller Marit.
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Begge har lang fartstid og er enige
om at det å ha bodd i nærmiljøet har
betydd veldig mye. Barn som har gått
i barnehagen har kommet tilbake som
assistenter som voksne opp
igjennom.
- Det er viktig å ha fått lov å feire
høytidene og formidle budskapet om
Jesu liv og lære, sier Ina.

Hva har forandret seg gjennom
den tiden dere har jobbet her,
og er det noe som fortsatt er
det samme?
Barn vil ha mye kjærlighet, klemmer
og sitte på fanget, sier Ina, og i en
nettbasert verden som vi alle kjenner på trenger vi alle nærhet og gode
samtaler. I barnehagen er vi opptatt
av at mobilen skal være borte når foreldrene henter og bringer i barnehagen. Slik kan barna respekteres. Det

Ina Økseter (t.v.) og Marit Løkken
er flott å kunne være så mye sammen
med barna gjennom gleder, sorger,
humor og læring. Sangene, kulturen,
innholdet, eventyrene er de samme.
Vi er så glade i de gamle klassikerne,
og jammen er barna det også!

Hva er deres ønsker for barnehagen i fremtiden?
Det nydelige verdigrunnlaget, understreker Ina.
- Og leken i sentrum, skyter Marit
inn.
- Dette ønsker vi skal videreføres for
vi er så glade i barna våre, sier Ina.

Hva slags planer har dere
selv?
- Utgangspunktet mitt blir hest,
hund, hus og hytte, sier Marit.
- Og jeg har seks barnebarn, sier
Ina. Jeg har også planer om å jobbe
frivillig i Røde Kors, legger hun til.
Ina elsker å reise og begge ser for
seg å være frivillige i Ris menighet.
- Det kommer til å bli en rar overgang, sier Ina. Kommer til å savne
barna, foreldre, ansatte og Ris
menighet.
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Tekst: Jon Petter Heesch

Reformasjonen i Norge

Bakgrunnen

I mine to tidligere artikler har jeg i anledning 500-årjubileet for reformasjonen hovedsakelig beskrevet hvordan
den artet seg i Tyskland, og gitt glimt inn i Luthers liv.
Reformasjonen i Norge har en ganske annen historie.

For å forstå grunnen til at dette kunne gjennomføres på
denne måten er det viktig å kjenne hovedtrekk i den foregående historiske utviklingen.
Politiske og økonomiske forhold hadde presset de nor-

Maria fremdeles var i bruk langt inn på 1600-tallet. På
uveisomme steder som Hedalen kan en finne historiske
eksempler på dette, og der kan en enda se stedets unike
romanske madonna, og annet katolsk kirkegods som ikke
ble fjernet fra kirken (se bilde under).

Nyordningen kom brått og uformidlet til Norge. diske landene til nærmere samarbeid i senmiddelalderen,

Konsekvenser på lengre sikt.

I den kritiske reformasjonsfasen fra 1520 til begynnelsen
av 1530-årene hadde vi ikke, som i Tyskland eller Danmark noen reformatorisk teolog av betydning, og ingen
utbredelse av reformatoriske skrifter.

I Norge ble Bibelen ikke oversatt til norsk. Dette skiller seg fra andre reformerte land i perioden. Det var den
danske bibeloversettelsen som ble brukt her. Allikevel
skulle reformasjonen få store konsekvenser også for
norsk folkeopplysning. Lese- og skriveferdigheter ble
kraftig forbedret, og dette får sitt tydeligste uttrykk 200 år
senere med Konfirmasjonsloven (1736). En rekke prester
og teologer hadde gjennom 1600-tallet lagt stor vekt på å

I Norge var det ingen bevegelse båret fram av et folkelig
krav om kirkelige reformer. Den var rett og slett fra starten
av ikke noe annet enn et vedtak fra den danske kongen
Christian III, og fra Herredagen i København om en ny
kirkelig orden og en ny lære som skulle gjøres gjeldende
ikke bare i Danmark, men også i Norge.
Dette førte videre til at Norge fikk beskåret sin nasjonale
selvstendighet og
ble tettere knyttet
til Danmark.
En kan derfor slutte
at reformasjonen
for Norges del
snarere hadde en
antinasjonal effekt;
den ble påført oss
utenfra og virket
som et middel til å
knytte oss nærmere
til Danmark og til
danske kirkepolitikk.

Christian III (1503-1559)
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Reformasjonen
ble gjennomført i
Danmark i 1536,
og med det var den
også fra København gjennomført i
Norge.

og Danmark og Norge hadde vært knyttet sammen under
en felles konge siden 1380. Fellesskapet var fra 1397
(Kalmarmøtet) fastlagt som en union, som også inkluderte
Sverige.’
På 1400-tallet ble det tydelig at Sverige søkte ut av unionen, mens Norge på sin side ble knyttet sterkere til Danmark. Sluttpunktet i denne utviklingen var kong Christian
IIIs håndfesting fra 1536, der det danske riksrådet og kongen, uten forhandlinger med Norge eller med noen medvirkning fra norsk side, degraderte Norge fra eget rike til
«ledemot» av det danske riket, altså til en dansk provins.

drive katekismeopplæring som forberedelse til den første
nattverdgang. Konfirmasjonslove n ble innført fort og
effektivt som et sentralt tiltak uten nevneverdig kirkelig
høring. Foranledningen var faktisk 200-årsjubileet for
reformasjonens innføring i riket i 1536. Ordningen skulle
gjelde all ungdom. Dette var også forløperen og en forutsetning for innføring av Norges første skolelov i 1739.
Dette førte videre til en svært lav prosentandel analfabeter i Norge.
Vi feirer 500 år siden Luthers teser, og protestantisk
kristendom har kanskje mer enn noe annet påvirket vårt
samfunn. Det er det grunn til å feire. Men allikevel er
reformasjonens historie i Norge en ganske annen enn i
Tyskland og Danmark, kanskje mer fasettert, men svært
interessant.

Hedalen Stavkirke

Dette er bakgrunnen for at Reformasjonen rett og slett ble
vedtatt innført i København, uten at Norge hadde noen
medbestemmelsesrett.
Konsekvenser på kort sikt.
Den siste norske erkebiskopen, Olav Engelbrektsson
hadde etter at han ble innsatt i sitt embete i
1523 gjort det han kunne for å mobilisere det norske
riksrådet til støtte for katolisismen. Det førte ikke fram,
og da Christian IIIs menn våren 1537 rykket nordover for
å befeste den nye kongens stilling også i Norge, forsto
erkebiskopen at slaget var tapt. Han seilte deretter ut fra
Trondheim med hele domkirkens arkiv og en rekke verdisaker om bord, til Nederlandene der han bosatte seg.
Slik var grunnen lagt for reformasjonen av Norge. Imidlertid skulle ikke dette gå like fort som i Danmark av
naturlige årsaker. Norge er et langt land, og det var stedvis
svært vanskelig å ta seg fram i innlandet. Nyordningen ble
raskt innført i landets største byer, men på landet tok dette
mye lenger tid. Mange steder konverterte stedets katolske
prest, og fortsatte tjenesten som luthersk. Videre ser en
også for seg at katolsk helgenkultus og bønner som Ave
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Besøkstjeneste
i samarbeid med
Vestre Aker
Frivillighetssentral
«Vi er frivillige fordi det gir oss
glede. Hvis du kontakter oss, gir
du noen en mulighet til å berike
sitt eget liv, ved å berike ditt»
Aud Marit kan treffes på telefon
46934320
diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro
ko233@kirken.no
eller Vestre Aker
Frivillighetssentral,
Besok@frivillighetssentralen.org
Ta kontakt om
du har spørsmål!

Småbarnstreffene
Vestre Aker helsestasjon og Ris
én
menighet inviterer
onsdag
til småbarnstreff
på enkelte onsdager, i måneden
fra kl 11 til 13. Vi tar
opp aktuelle tema og
svarer på spørsmål om
småbarna våre.
Kaffe og te serveres.
Matpakke tas med.
Ingen påmelding - bare møt opp!
Siste før jul 06.12.
10. januar, 7. februar, 7. mars,
11. april, 2. mai og 6. juni 2018.

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

Formiddagstreffene

Speideren

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

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

én onsdag
i måneden

Disse torsdags formiddagstreffene
i Risbakken 1 er et møtepunkt for
hjemmeværende og eldre - med
fokus på åndelig, kulturell og fysisk
føde: En andakt, et enkelt måltid,
sang, loddsalg og et kåseri.
Kom og ta del i et hyggelig og
uformelt fellesskap - her er det plass
til enda flere. Spre ryktet om disse
månedlige formiddagstreffene i Ris
menighets peisestue!

Når en som står oss nær dør,
blir livet fylt av sorg. Reaksjoner på dødsfall kan ha
mange ulike uttrykksformer.
Mange opplever det som godt
å kunne dele sin sorg med andre i en tilsvarende situasjon.
Ris, Røa og Voksen menigheter tilbyr samtalegruppe
for voksne. Gruppen møtes
hver 3. uke i Voksen kirke.
Ta kontakt med gruppeleder
Gro Kvalheim,
epost grokvalh@online.no
eller
diakon Kari Winger Oftebro,
tlf. 23 62 94 77,
ko233@kirken.no
for en uforpliktende samtale.
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Dersom det er interesse for
familiespeiding, ta kontakt med Unni
Bjerke på epost: bjerke.unni@gmail.com

14.11 Samtale om prekentekst
21.11 Misjon. Normisjon 150 år.
Festmøte.
28.11 Samtale om prekentekst
09.01 Samtale om prekentekst
16.01 Trossamtale. Pilegrimsvandring
til Santiago de Compostela 2017
Vidar/Karin, Øystein/Sissel, Svein/
Lisbeth, Anne-Bente
24.01 NB! Onsdag kl.1930 i Voksen.
Lovsangskveld
30.01 Samtale om prekentekst
06.02 Misjon. Dag-Håkon Eriksen
14.02 Askeonsdag. Ris menighet
20.02 Trossamtale. Sigmund
Danielsen
27.02 Samtale om prekentekst
06.03 Samfunnsforedrag. Espen
Ottosen
13.03 Menighetsbygging. Silje
Karlsen
20.03 Samtale om prekentekst

- et møtested for
alle!
Og spesielt for
mennesker med
psykisk
utviklingshemming

Velkommen
til lørdagskafé i
Ris kirkes
peisestue
kl 12-14

en lørdag
i måneden

Datoer før jul:
Lørdag 25.11
Lørdag 16.12.

Kontakt:
Tine Qvale
tlf. 902 72 493
eller diakon
Kari Winger Oftebro

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

hver
torsdag
kl. 19

Er du lei av Netflix, skolearbeid og timesvis med meningsløs scrolling på face
eller bare trenger en pause i livet?
Kom innom RISK en torsdag og se hva
du har gått glipp av! Hver uke samles
ungdom 14-20 år i ungdomskjelleren for
å slappe av sammen, og DU er invitert.
Vi ser på film, spiser middag, spiller
spill og har en kiosk med masse digg og
veldig gode priser!
Bli medlem av ”RISK” på face for oppdateringer!
Ingen påmelding og helt gratis; kom
innom når det passer og ta med deg en
venn hvis du føler for det! Første gang?
Si fra til Geiran så får du en liten gave!
Vi sees!

Babysang
Lørdagskafeen

19-21

Familiespeiding

Følg med på menighetens nettside
for nye datoer

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

alle. Gratis entré.

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

Datoer før jul:
22.11.
13.12

Tirsdagssamlingene
Sorggruppe

tirsdager
18-19.30

RISK

Spørsmål?
Kontaktrisk@gmail.com

mandager

Babysang er et
11-12.30
tilbud for foreldre
og babyer, og det
har som intensjon å styrke båndene mellom kirken og hjemmet.
Vi kommer til å leke og synge, spise
mat og bygge fellesskap i storsalen i ris
storstue.
Ta med matpakke!
Sjekk facebook: Babysang i Ris

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

FA m i L i e

m i d dA g

& tre barnekor

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

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

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

Inbetween kl. 18-19

Søndagsskolen

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

Åpen kirke

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

Tweensing kl. 18-19.30

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

Familiemiddag & korøving
på følgende torsdager:
30. november
14. desember - juleavslutning
18. januar
1. februar
15. februar
1. mars
15. mars
annenhver
5. april
torsdag
19. april
3. mai
24. mai
31. mai
14. juni

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

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

for perioden
14.08.-29.10.2017

J U L PÅ V O K S E N Å S E N
Norsk jul med svensk vri

Døpte i soknet
Gjennom snøtunge trær skimtes lysene nede i byen og inne varmer peisen.
Voksenåsen er pyntet til julehøytiden, maten står på bordet og freden senker seg.
Velkommen til jul på Voksenåsen!
Mer om musikk, mat og aktiviteter på voksenaasen.no/jul

www.wangbegravelse.no

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

ULLEVÅL BLOMSTER

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

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

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

23 16 83 30

Etab. 1877 i Oslo
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Holmenkollen kapell
Nicoline Von Munthe Av
Morgenstierne
Emil Albinsson
Ferdinand Nagel Tandberg
Bendix Grøm-Wilkens
Tiril Albinsson
Olav Johan Steinberg Liavåg
Sebastian O’gorman Holte
Mats Aune Rustenberg
Albertine Aune Rustenberg
Fredrik Fritsch-Hellwege
Christian Brunvoll Mork
Millian Kristiansen Øvergaard
Felix Hafeld Grieg
Astrid Christina Biørn-Lian
Klara Haug Meyer
Aksel Haug Meyer
Nicoline Kjær Haugberg
Henrik Litsheim
Albert Haug Hoelsveen
Herman Platou
Oliver Volldal Bråta
Hans Meier Valdem
Carl Ludvig Due
Maria Alexandra Pettersen
Vilja Malene Thorsrud
Jørgen Nicolai Sverdrup Borge
Vilde Onstad Nordahl
Ellie Selås
Marius Eldar Hagen Malling
Celine Marie Rønsberg Stegger
Felice Alva Karin Ramberg
Jakob Rudi Bekkelund
Niels Christian Brenna Aall
Theodor Mitlid-Mork
Nicoline Hasner Hartmann
Selma Marie Ullerø-Greipsland
Ingvard Otto Lindeman

Jenny Emily Blom
Heine Nesje Ramvi
Filip Ludvig Lorentzen Freberg
Emilia Brattgjerd Roberg
Ola Nicolai Heffermehl
Magnus Platou-Kvalheim
Frederik Nicolai Misvær Holm
William Jæger-Thoresen
Andreas Berge Hammersmark
Gabriella Marie Friis Nordby
Caroline Vatne Monsen
Maximillian Alexander Zeiner
Schmidt
Bendik Bloch-Hoell Bjørkli

Ris kirke
Marcus Høyer Groseth
Julie Amanda Westereng-Hauge
Nora Zahl
Theodor Nordsveen
Herman Michelet Thoen
Malin Olafsen-Hægland
Linnea Haug Landmark
Ingrid Lid Rugsveen
Maud Victoria Sveen-Nedberge
Edvard Jandal
Mikkel Bergholt Rom

Viede i soknet
Margrethe Egen Monsen og
Jesper Jensen
Malin Gravnås og
Nils Wierli Nilsen
Elisabeth Wiik og
Fridtjov Vigerust Bjørgolfsson
Jill Dalviken og
Martin Paul Burwell
Eline Mo Ravik og
Erik Sørvik Sørlie

Karianne Aardal og
Truls Vad Fjeldberg
Line Fusdahl Hulleberg og
Anders Jarle Valle
Kathinka Christensen Fritsch og
Nikolai Christensen

Døde i soknet
You Keun Bakke
Hans Otto Seljegard
Ingeborg Eileen Henriksen
Turid Bjaaland
Evelyn Heje Bratz
Egil Aabel Næsguthe
Grethe Meinich
Carsten Henrik Schanche
John-Kristian Sandberg
Merethe Rita Østerberg
Sigmund Vangsnes
Rolf Dammann
Petra Mjaaland
Anne Sofie Biørnstad
Sven Christopher Moestue
Lill Lund
Per Lysaker
Tom Amundsen
Lilly Harriet Løvseth
Sonja Stavnes Tveraabak
Elin Skaug
Ragnhild Skappel Knudsen
Gunnar Johannes Forsberg
Bjørg Irene Haugen
Ida Anne Marie Hald
Morten Sandberg
Espen Bjerke
Mildrid Gunhild Haugen
Johan Olov Forsman
Gunnvor Helen Landsem Hesselroth
Marie Antonette Bye
Else L’orsa
Marit Johanne Grosch
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Diakon:
Kari Winger Oftebro
23629477
ko233@kirken.no

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

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

Kapellan
Silje Karlsen

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

sk599@kirken.no

Daglig leder:
Christian Fosse
23629472
cf592@kirken.no

Vaktmester:
Tore Bø
930 79 411
tb753@kirken.no

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

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

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

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

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

Ris menighet

Veldig mange ønsker å gå i kirken på julaften. Det har desverre
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 og fire gudstjenester i Holmenkollen kapell, kl.
13, 14, 15 og 16. Gå så tidlig som
mulig, særlig i Ris kirke! Vi kan
desverre oppleve at kirken blir
full og dørene må lukkes.
Ris kirke
Det vil i begrenset grad bli tillatt å
parkere innenfor kirkens porter. Biler
som frakter bevegelseshemmede,
kjører gjennom fra porten nærmest
Ris t-banestasjon. 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).

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

Biler
og parkering
på julaften

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
menighetsforvalter Christian Fosse:
23 62 94 72 / 414 29 336

Ris kirke

21.01.2018 11:00, 3.s.i åpb.tiden
Høymesse, Jan-Erik Heffermehl

17.12.2017 kl. 11:00, 3.s. i adv.tiden
Kollenmesse, Gunnar Grøndahl

12.11.2017 11:00, 23.s.i tr.tiden
Høymesse, Jon Petter Heesch

28.01.2018 11:00, Såmannssøndagen
Presentasjonsgudstjeneste konfirmanter, Silje Karlsen og Jon Petter
Heesch

24.12.2017 Julaften
kl. 13:00, Julaftengudstjeneste, Dag
Henrik Berggrav
kl. 14:00, Julaftengudstjeneste, Dag
Henrik Berggrav
kl. 15:00, Julaftengudstjeneste, Jon
Petter Heesch
kl. 16:00, Julaftengudstjeneste, Jon
Petter Heesch

19.11.2017 11:00, 24.s.i tr.tiden
Pilegrimsmesse, Jon Petter Heesch
26.11.2017 11:00, Siste s. i k.året
Høymesse, Silje Karlsen

04.02.2018 11:00, Kr.forkl.dag
Høymesse, Jon Petter Heesch

03.12.2017 11:00, 1.s. i adv.tiden
Familiegudstjeneste Lys Våken, Jon
Petter Heesch

11.02.2018 11:00,
Sønd. før faste
Tårnagentgudstjeneste,
Silje Karlsen

10.12.2017 11:00, 2.s. i adv.tiden
Høymesse, Silje Karlsen

14.02.2018 18:00, Askeonsdag
Jan-Erik Heffermehl og Kari Winger
Oftebro

17.12.2017 11:00, 3.s. i adv.tiden
Høymesse, Jon Petter Heesch

18.02.2018 11:00, 1.s. i faste
Høymesse, Jan-Erik Heffermehl

24.12.2017 Julaften
13:00 Julaftengudstjeneste, Jon Petter Heesch
14:00 Julaftengudstjeneste, Jan-Erik
Heffermehl
15:00 Julaftengudstjeneste, Jan-Erik
Heffermehl
16:00 Julaftengudstjeneste, Jan-Erik
Heffermehl

25.02.2018 11:00, 2.s. i faste
Pilegrimsmesse, Jon Petter Heesch

25.12.2017 12:00, Juledag
Høytidsgudstjeneste, Jon Petter
Heesch

Holmenkollen kapell

26.12.2017 kl. 11:00, 2. juledag
Høytidsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl
31.12.2017 kl. 23:15, Nyttårsaften
Silje Karlsen
07.01.2018 kl. 11:00, Kr.åpb.dag
Kollenmesse, Gunnar Grøndahl
14.01.2018 kl. 11:00, 2.s.i åpb.tiden
Dåpsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl

12.11.2017 kl. 11:00, 23.s.i tr.tiden
Kollenmesse, Jan-Erik Heffermehl

21.01.2018 kl. 11:00, 3.s.i åpb.tiden
Kollenmesse, Silje Karlsen

19.11.2017 kl. 11:00, 24.s.i tr.tiden
Dåpsgudstjeneste, Gunnar Grøndahl

28.01.2018 kl. 11:00,
Såmannssøndagen
Dåpsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl

31.12.2017 11:00 Nyttårsaften
Pilegrimsmesse med dåp, Jan-Erik
Heffermehl og Silje Karlse

26.11.2017 kl. 11:00, Siste s. i k.året
Kollenmesse, Jan-Erik Heffermehl

01.01.2018 11:00, Nyttårsdag kun i
Vestre Aker

03.12.2017 kl. 11:00, 1.s. i adv.tiden
Kollenmesse, Jan-Erik Heffermehl

07.01.2018 11:00, Kr.åpb.dag
Høymesse, Jon Petter Heesch

10.12.2017 kl. 11:00, 2.s. i adv.tiden
Dåpsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl

14.01.2018 11:00, 2.s.i åpb.tiden
Høymesse, Jon Petter Heesch

25.12.2017 kl. 12:00, Juledag
Høytidsgudstjeneste, Jan-Erik Heffermehl

10.12.2017 kl. 18:00, 2. søndag i
adventstiden
Lysmesse, Jan-Erik Heffermehl

04.02.2018 kl. 11:00, Kr.forkl.dag
Kollenmesse, Gunnar Grøndahl
11.02.2018 kl. 11:00, Sønd. før faste
Kollenmesse, Jon Petter Heesch
18.02.2018 kl. 11:00, 1.s. i faste
Dåpsgudstjeneste, Gunnar Grøndahl
25.02.2018 kl. 11:00, 2.s. i faste
Kollenmesse, Gunnar Grøndahl
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Prestene:
Sokneprest
Jan-Erik Heffermehl
23 62 94 73
jh265@kirken.no

ANNONSE

“Mitt valg” er et gjennomarbeidet og fleksibelt
program for holdningsskapende arbeid i barnehage,
skole og i idrettsmiljøene. «Det er bedre å bygge
barn enn å reparere voksne». Gjennom lekbaserte
øvelser og refleksjoner, bygger barn og unges
selvtillit og selvfølelse som gir grunnlag for å treffe
gode valg.
Lions Slemdal har i flere år jobbet aktivt for økt
utbredelse av Mitt Valg i vår bydel. Programmet er
innført ved en rekke skoler, barnehager og våre
store idrettsklubber; Heming og Ready. - og det gir
gode resultater. Vi tar det som en tillit at «Mitt
Valg» følges av disse klubbene for å innarbeide
gode verdier og holdninger blant nærmere 1500
fotball- og bandyspillere. Vi sponser også klubbene
for å bidra til at de når sine mål.

Førjulskonsert med Sølvguttene
28. november kl. 18 i Ris kirke.
Bestill biletter på
ticketmaster.no

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

Prosjekter vi jobber med:
•
•
•
•
•
•

Februar

Barneskirenn,
Holmendammen.

April

Våraksjonen
hageprodukter.

April

Tulipanaksjonen.

St.Hansaften

Familiefest på
Holmendammen

Lions førerhundskole
Frivillighetssentralen Vestre Aker
Hester til terapiridning på Gaustad
Operasjon Ved
Ungdomsutveksling
Turer, opplevelser og ferdighetskurs
for barn med behov for sosial omsorg
Støtte til sykehjem, aldershjem,
skoler, barnehager,organisajoner og
enkeltpersoner i vår bydel.

Bli medlem
Slemdal Lions er en del av verdens største humanitære organisasjon med målsetting
å være en støttespiller og hjelper innen humanitært arbeid både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Vi ønsker nå å komme i kontakt med personer i vårt nærmiljø som er interessert
i humanitært hjelpearbeid og forebyggende tiltak mot mobbing og rusmisbruk i et
trygt og godt nærmiljø. (Mitt valg). Vi trenger flere yngre medlemmer!
Vi har et hyggelig og sosialt klubbmiljø med mange ulike aktiviteter og
er blant de største klubbene i regionen med over 40 medlemmer.
Kontakt:Knut
Frantzen, 930 98 122 eller mail: knut.w.frantzen@remitek.no
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