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Bli med for ”Trivelige Røa”

Herstad-bakken-hopper
som får applaus fra
hele lokalmiljøet

Folk rviis på
setter p
Side 12

Jan T. Herstad er den vi først presenterer under bladets nye vignett
”Folk vi setter pris på”.
De som jobber sammen med denne
Røa-karen, vet at han er et funn
for en bydel som skal fungere godt
sammen i et driftig frivillighetsliv,
og hyggelig nabolag.
Røa Vel setter pris på all dugnadshjelp og gode innspill de kan få fra
folk som bor på Røa.
Side 8

Røa Musikkfestuker

Nå lengter vi etter fine musikalske
opplevelser i vårt eget nærmiljø.
Med gode korona-tiltak blir det også i år - mer enn 11 ulike konserter
i Røa kirke, fra 18. oktober til 1.
november. En heldig bydel med egne
musikkfesuker!
		

Bli med på vinteridretter for Røa IL

Side 14

Er det sant at det er stor avstand
mellom kirke og folk?

En nasjonalt kjent mediemann fra Røa har skrevet boka
”En Gud for de mange”. I dette bladet møter du Helge
Simonnes i et intervju der han tenker høyt om både Gud,
kirka og de religiøst nysgjerrige. Og litt om elbilen også!
						
Side 4

Sølvguttene-dirigenten har bodd
i alle ytterpunkter av Røa

Fredrik Otterstad vokste opp på Lysejordet; Som godt
voksen havnet han i Linhusveien. Sølvguttene har en ekte
Røa-kar som sin dirigent, og under Røa Musikkfestuker
får vi høre mer fra både sølvstemmene og fra Fredrik. Side 3

I denne veien vokste jeg opp,
rett ved idrettsbanen på Røa.
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Samhørighet
Røa Musikkfestuker arrangeres i år for
16. gang. Velkommen til 11 konserter og
tre gudstjenester i perioden søndag 18/10
t.o.m. søndag 1/11.
Årets tittel på Røa Musikkfestuker er
samhørighet. Dette henspiller på at vi
hører sammen og at vi hører sammen(!).
I store deler av 2020 har vi ikke hatt
mulighet til å høre levende musikk
sammen på konsert, men har måttet høre
på musikk digitalt, enten alene eller
sammen. Vi i Røa kirke har også lagt ut
gudstjenester og konserter på YouTube
(søk på ”Røa kirke” så finner du det).
Men digital lyd vil aldri kunne erstatte
den lytteopplevelsen vi får når vi hører
på musikk ”live” i et godt konsertlokale,
med levende musikere som spiller
akkurat der og da for oss. Ikke for å si
at digital lyd nødvendigvis er dårlig lyd,
men det blir en annen lytteopplevelse
uten samme mulighet for samhørighet.
Mange har nå hatt hjemmekontor. En del
synes sikkert det er fint å slippe å reise
til jobben, og noen synes også det kan
være fint å slippe å møte på jobben. Jeg
har til og med hørt noen si at det er mer
effektivt å ha hjemmekontor fordi da blir
arbeidsoppgaver utført i rekordtempo.
Og dette ønsket man å fortsette med i
fremtiden også.
Da tillot jeg meg å nevne at man må
da miste noe ved å ha hjemmekontor.
Hva med alle de uformelle møtene, de
møtene hvor man får gode ideer bare ved
å snakke sammen om løst og fast? De

leder
gode ideene hvor man løser bedriftens
problemer bare ved å snakke sammen
rundt kaffemaskinen, ved god gammeldags samhørighet - det å være sammen.
Hjemmekontor kan jo bli kjedelig i
lengden. Det er lite variasjon, og etter
hvert forsvinner kanskje lysten til å gå ut
og treffe andre mennesker også.
Nå gjelder det å utfordre seg selv, gå ut,
få farge på tilværelsen og hente inspirasjon. Dette er det Røa Musikkfestuker
kan hjelpe deg med! Her har du en kortreist mulighet til å dra til Røa kirke og
kjenne samhørighet med musikere og
publikum; Bli utfordret med spennende
musikk i et deilig ”live” lydbilde i Røa
kirkes flotte akustikk, med musikere og
instrumenter i verdensklasse.
Til slutt vil jeg si at vi tar smittevern på
alvor. Vi har maksimalt 120 publikummere til stede på hver konsert, og er godt
utstyrt med Antibac. Men det er fint hvis
publikum kan kjøpe billetter på forhånd,
via Ticketmaster, og at man er ute i god
tid til konsertene, så det ikke oppstår kø.
Ta godt vare på programmet til Røa Musikkfestuker som ligger vedlagt i ”Tett
på”, og velkommen til gode konsertopplevelser og samhørighet!
Gunnar Petersen-Øverleir
kantor

Advent på Røa
Den tradisjonelle advent-feiringa på Røa vil i år
ikke bli noe av. Ikke noe fakkeltog, ingen juletregang, ingen julegrøt. Men vi lover at Røas store
julegran utenfor kirka skal bli tent - også i år.

Røa og Sørkedalen menigheter

Bankgiro 16441407207. Eller på
vipps: 614457. (Merk ”Tett på”)

Felles stab/kontor:
Tlf 23629430. Fax 23629431. post.roa.oslo@kirken.no
Nordengvn 9, 0755 Oslo
Mandag-torsdag kl 10-14.

Menigheten på internett:

Felles sentralbord for alle kirkene i Oslo: 23 62 90 00

Frivillig abonnement:

kirken.no/roa
kirken.no/sorkedalen
Følg kirken din på facebook:
facebook.com/roakirke
facebook.com/sorkedalenkirke
Kontakt kirken/stab: Se side 23
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Spørsmål om dåp eller bryllup?
Ring 23 62 90 09 (8-15.30)

www.kirken.no/sorkedalen
www.kirken.no/roa

Musikkfestmann som spiller på flere strenger
Tidligere klatret han høyt i sin
barndoms lekestativer nede på
Lysejordet. Nå står han heller
på sin dirigent-stol og holder
musikalsk orden på flinke, unge
stemmer i Sølvguttene. Fredrik
Otterstad er navnet, og under
Røa Musikkfestuker får vi ikke
bare høre ham som sølvguttdirigent. Han er også visesanger
- med gitar, kontrabass og tangenter. Allsidig Røa-musiker!
Av Ragnhild Hypher

- Vi har rundt 165 medlemmer, fordelt
på aspirantkor, guttekor, ungdomskor
og mannskor. Mannskoret er som regel
de som står bakerst på Sølvguttenes
konserter, men noen ganger synger de
alene også.
- Og du har gått gradene i koret. Men
hvordan ble du dirigent?
- Etterhvert som Torstein Grythe, som
stiftet koret i 1940, ble eldre, trengte
han avlastning – og det ble meg som ble
assistenten hans. I år er det faktisk 25 år
siden jeg dirigerte for første gang. Jeg
overtok formelt som dirigent fra 2004
– da var det en deltidsstilling. Men fra
2008 har det vært en fulltidsjobb, og jeg
har hatt den siden da.
- Hvor mange opptredener har dere?
- Til vanlig dreier det seg om 150 konserter i året, med hele eller deler av koret. I
år er jo alt anderledes pga korona. Hittil har
vel 50 konserter blitt avlyst. Men nå skal vi
endelig synge på Røa musikkfestuker!
På åpningskonserten 18/10 synger Sølvguttene i storkor, sammen med Røa kirkes kammerkor. Verket vi skal framføre
er Mozarts messe i C-moll, skrevet for to
kor, solister og orkester. Den ble skrevet
i 1782/83 i takknemlighet over at hans
forlovede, Constanze, var blitt frisk av
sykdom. Pga koronaens avstandskrav blir
det rundt 40 av våre sangere som skal
delta – 30 gutter og 10 herrer. Åpningskonserten blir framført to ganger: kl 17
og kl 19, slik at forhåpentligvis alle som
vil høre den, kan få anledning til det.

Fredrik Otterstad ble sølvgutt da han var
sju år gammel, og har mer eller mindre
vært med i koret siden.
- Det var kanskje litt spesielt for en gutt
å synge klassisk?
- For meg var det ganske naturlig; Min
far hadde også vært sølvgutt, og det var
mye sang og musikk hjemme hos oss.
Det er nok en del gutter som kan bli ertet
når de velger å bli med i et sånt kor. På
den andre siden, i dette kormiljøet finner
du likesinnede som også synes det er fint
å synge klassisk musikk. Men vi synger
andre ting også – særlig ungdomskoret,
VoiceOver; Her synger vi f.eks. barbershops og viser. Det er et breddetilbud til
dem som ikke bare driver klassisk.
- Du snakker om et ungdomskor; Hvor
mange grupper – og medlemmer har
Sølvguttene?

Fredrik Otterstad har en egen musikkkarriere, kan man vel si, i tillegg til å
være dirigent. Lørdag 24/10 skal han delta på brunsjkonserten kl 12, med viser,
gitar, kontrabass og tangenter.
Han har bodd nesten hele livet i Røaområdet. Først på Lysejordet, og som
voksen på Hovseter. Nå på Bogstad.
- Den ene kantoren i Røa, Gunnar Petersen-Øverleir, er en venn av meg, så for
meg som er en ekte Røa-gutt har det vært
naturlig å samarbeide med ham på Røa
Musikkfestuker.
- Kanskje noen som leser dette har en
sønn som gjerne vil synge i kor. Hvordan blir man en sølvgutt??
- Hvis du skriver ”Jeg vil bli sølvgutt” i
søkefeltet på din PC / Smarttelefon, finner du ut mer. Jeg kan her nevne at vi tar
opp nye aspiranter hver første mandag i
måneden. Kom og hør på konserten på
Røa, så kan du kjenne på kor-lysten!

Mye å lese
”Folk flest” i kirka?

Mange av oss diskuterer hva kirka
i dag betyr for ”folk flest”. En av
dem som har tenkt ekstra mye
på dette, og også skrevet bok om
mennesker som kan ha lyst til å
finne ut mer om sin tro,
er Helge Simonnes.
			 side 4

Vinteren er allerede
i gang for Røa IL

Idrettslaget på Røa er godt i gang
med ski- og skøytesesongen. Tilbudene står i kø, og det er bare å bli
med - alle som har lyst!
			 side 14-17

Jan T. Herstad

Med stor glede presenterer vi
denne gangen Jan T. Herstad.
Pris har han fått, og godt lokalarbeid har han gjort for oss. Om du
ikke møter ham i en dugnadsgjeng
i Marka, så møt ham her - Tett på.
			
side 12

Røa-tunnel, biler og turstier

Det er ikke lett å skulle jobbe for et
helhetlig Røa, der nye bygg, lokale
inititativ og kommunale/nasjonale
bestemmelser skal forenes. Men
Røa Vel gir seg ikke - for folket!
			 side 9

Allehelgensdag

Søndag 1. november minnes vi
våre døde. Men hvorfor har vi
egentlig en slik minnedag?		
side 19

Barnehageplass for hunden
din i Sørkedalen

I Sørkedalen tilbys det nå et tilbud
om ”barnehage” for hunder. Granbakken, som også har dyrlegetilbud, åpner nå for muligheten til at
din hund kan få gode dagsopphold.
Granbakken er vår nyeste annonsør, og Tett på vil herved melde
at vi er svært glade for alle våre
annonsørers bidrag i Tett på!
			

Røa Torg åpner 12. november

På baksiden av dette bladet vil du
alltid finne informasjon om ting du
kan oppleve i ditt nærmiljø: Konserter, temakvelder, foredrag, sosiale
sammenkomster, info-møter, etc.
Denne gangen forteller vi også om
hva som venter oss når Røa Torg
åpner i november.		
			
siste side
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Er det sant at det er stor avstand mellom
Helge Simonnes kan muligens svare på dette. Iallfall handler
hans bok ”En Gud for de mange” om hvordan helt vanlige
nordmenn kan oppleve seg inkludert, eller ekskludert, av kirka.
Som forfatter, ex-avisredaktør, og en samfunnsorientert kirketilhørende, har han reflektert mye over hva slags Gud vi har.
Og hva slags kirke vi har.
Av Magnhild Landrø
De lavmælte troende.
De høyrøstede troende.
De brente barn og de sårede.
De religiøst nysgjerrige.
De som kritiserer kirken og de troende.
- Det er en svært sammensatt gruppe
lesere, Simonnes. Tenker du at alle med
disse ulike tilnærminger er mennesker
som har et forhold til Gud, og som alle
har et ønske om å tilhøre en kirke for
alle?
- Jeg er blitt mer og mer bevisst på at det
er risiko knyttet til religiøst språk og retorikk. Risiko er jo et begrep som brukes
innen økonomi - det faget jeg er utdannet
i . Jeg tenker at kirkeledere kunne hatt
nytte av å anvende risikobegrepet innen
religiøs formidling. Vi forstår risikoen så
lett når vi hører hvordan ytterliggående
muslimer uttrykker seg, men hva med
språket i en kristen kontekst? Dessverre
er det mange som er blitt påført sår i
møte med kristne miljøer. Vi har en stygg
tendens til å bagatellisere retorikk. ”Det
er jo bare retorikk”, hører vi folk si, litt
unnskyldende. Mitt mål er å understreke
det motsatte: Retorikk kan være ytterst
farlig.

Færre til kirke

Simonnes sier i sin bok at avstanden
mellom kirke og folk er økende: ”Stadig
færre oppsøker gudstjenester, antallet
barn som bæres til dåp synker, og tallet
på kirkebryllup stuper”.
- Du sier også at de troende selv må ta
noe av ansvaret for denne utviklingen.
Hva tenker du på da?
- Det har blant annet med påståelighet å
gjøre. I en av bøkene mine har jeg formulert noen vær varsom-punkter. ”Vær
varsom når du fristes til å være bastant
i din tolkning av hvordan Bibelen skal
forstås”, lyder ett punkt. ”Vær varsom
når du fristes til å karakterisere andres
handlinger som synd”, er et annet. Et
tredje punkt er ”vær varsom når du fristes til å tenke at Gud velsigner deg mer
enn andre”. Dette velsignelses-språket
som mange kristne bruker, tror jeg skaper
stor avstand. Uten å tenke over det spres
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en oppfatning om at noen har Vårherre
litt ekstra på sitt parti. Dette perspektivet
slår nå ut i retorikken mange populistiske
politikere rundt om i verden benytter.
Det er ikke bare jeg personlig som blir
velsignet, men også noen utvalgte nasjoner. Donald Trump er ekspert på å bruke
denne ”God bless America”-retorikken,
og det sikret ham en valgseier. Det ble
viktig for meg å rope ut et varsku her, og
jeg skrev boken ”Kampen om korset i
politikken”. Den kom ut i fjor.

De ikke-troende hos biskopene

I boken ”En gud for de mange” har Simonnes gitt mye spillerom til Norges biskoper, og latt dem kommentere konkrete
saker som er krevende, både teologisk og
pragmatisk.
- Fikk du gjennom disse biskop-samtalene, en følelse av at kirkens ledere jobber
hardt for å minske avstanden mellom
kirke og folk?
- Boken består av 12 fiktive historier fra
ulike deler av landet. Fortellerstemmene
er ikke-troende som lever tett opp til et
kristent miljø og som forundres over det
de ser. Biskopenes oppgave er å delta i
en refleksjonssamtale etter hver historie.
Jeg har inntrykk av at Den norske kirkes
biskoper er veldig opptatte av å minske
avstanden mellom kirke og folk, men de
får det likevel ikke til. Den norske kirke
består av mer enn 12 biskoper. Det er
mange i kirken som lar sin stemme høre,
og noen er svært høyrøstede og påståelige. Det er ofte utsagn fra disse som
kommer til avisspaltene. Da tegnes det et
galt bilde av kirken, men det er dette som
jeg tror fester seg hos folk flest.
- Du selv er også en del av kirken – Den
norske kirke (Dnk). Hvordan tenker du
personlig at de lavmælte troende og de
høyrøstede troende kan finne sine funksjonelle plasser i det lokale kristne fellesskapet, eller også i kirkens lederskap?
- Min opplevelse er at mange av de lavmælte er blitt enda mer tause. I ”Kampen
om korset i politikken” skriver jeg at
jeg av og til skjemmes over hva kristne
mennesker kan få seg til å si. Kristen-

Noen husker muligens dette hvite
huset som Celine og Kristian
Kopperuds første bolig i tv-serien
”Side om side”. Men i virkeligheten er det Helge Simonnes som
bor her, mediemann og forfatter
med tema som angår folk.

folket blir en så uensartet størrelse at
det er vanskelig å definere seg inn under
begrepet. Da er det også krevende å
finne sin plass og delta i debatten på en
konstruktiv måte.
- Etter flere år – både som tilhørende i
Røa menighet, og som tidligere redaktør
for ei stor kristelig dagsavis: Hvordan
definerer du din egen rolle som kristen i
ei mangslungen kristen kirke?
- Etter at jeg sluttet som redaktør i Vårt
Land, har jeg valgt å bruke mine erfaringer til å reise rundt med foredrag. Det
skjer ikke bare i menigheter. Jeg er blitt
forundret over hvor stor interesse det er
på arenaer utenfor kirken til å reflektere
over det religiøse språket vi er vokst opp
med her i Norge. Folk kommer til arrangementer på biblioteker, senioruniversiteter og Rotary-klubber og gir sterke og
tydelige innspill på hvordan de opplever
møtet med kirken. I tillegg frustreres de
over hvordan enkelte politikere kidnapper religion og religiøse symboler.

Side om side i kirken

I forrige nummer av Tett på gjorde vi
et besøk i den Røa-veien der tv-serien
”Side om side” ble spilt inn. Til og med

kirke og folk?

Nå i oktober kommer Simonnes ut med
sin tredje bok, og det er et bestillingsoppdrag, der historien handler om el-bilen i
Norge.
- Da tenker vi fort at du sikkert er en
grønn-grønn-entusiast, der godt miljø
er nesten like viktig som en god Gud. Si
litt om hvem du egentlig er – både som
kirketilhørende og medspiller i livet?
- Jeg er ikke spesielt grønn, men har kjørt
elbil ganske lenge. Da forlaget spurte om
jeg kunne tenke meg å skrive bok om elbilen, sa jeg ja på flekken. Som journalist
og samfunnskommentator er jeg betatt av
hvor raskt denne samfunnstranformasjonen er skjedd. I løpet av 25 år er privatbilismen endret voldsomt. Godt over 50
prosent av nye biler på norske veier er
nå elbiler. Boken har arbeidstittelen ”Et
norsk eventyr”. Norge kan ikke vise til
så mange samfunnsområder der vi ligger
absolutt fremst i løypa internasjonalt sett.
Her kan man virkelig snakke om ”Look
to Norway”. Også på dette feltet var
det noen entusiaster som banet vei. De
kom fra helt ulike miljøer, men greide å
samle seg om en felles sak. Det er også
interessant å se hva slags hatretorikk som
ble utviklet mot elbilen. Også her handler
det om språk.

Krevende å være kirke

Simonnes’ hus hadde en rolle, i og med
at kjekke Kopperud og hans fru Celine
”bodde” i dette huset en periode. I denne
tv-serien foregår det mange slags spill
for galleriet – her blir folk tillagt egenskaper som naive, bråkjekke, arrogante,
unnvikende og kranglete.
- Tenker du deg at en liknende serie med
fordel kunne spilles inn med Dnk som
hovedarena, like gjerne som Side om side
i Fådveien? Og i hva slags saker ville vi
kunne kjenne oss godt igjen?
- Gode tekstforfattere og kreative folk
kunne sikkert ha laget en god komiserie
om kirkens folk. En menighet er en veldig
mangfoldig forsamling, og det ville ikke
være vanskelig å finne gode karakterer.
Slik er det i alle miljøer, for eksempel i et
idrettslag. Jeg har stor respekt for mange av disse ildsjelene, fordi de bidrar så
enormt mye til det fellesskapet de er en
del av. Som nærmeste nabo til Røa-banen
har jeg sett hvilken betydning Ole Bjørn
Edner har hatt for fotballen på Røa. Først
trente han døtrene og gjorde Røa til et
foregangslag innen jentefotball. Nå er han
i gang igjen – nå med barnebarna. Det
er slike typer alle organisasjoner trenger,
enten de er kirkelige eller ikke.

Så er det også viktig å si at de negative
karakterene kan ha sine positive sider. Jon
Almås-karakteren Kopperud står vi i stor
takknemlighetsgjeld til her i familien. Under innspillingen oppsto det et branntilløp
som ikke NRK var skyld i, men Kopperud
og Almås i fellesskap ordnet opp slik at
brannen ikke utviklet seg.

Religion og samfunn

- Hva tenker du at din bok kan ha betydd
for å gi troende mennesker trøst, råd og
inspirasjon til å tenke at vi alle har ”En
Gud for de mange”?
- Det er helt avgjørende for meg å
formidle at Gud vil alle vel. Det er ikke
noen han holder utenfor. Jeg vil ha i gang
en refleksjon om dette, enten det skjer
inne i eget hode, eller i grupper. Det er
veldig motiverende når jeg hører at folk
har brukt boken som utgangspunkt for
samtaler i grupper. Da er det ofte noe
som skjer. De siste fire årene har jeg vært
fast spaltist i Dagsavisen, der jeg skriver
kommentarer i skjæringspunktet religion
og samfunn. Jeg trodde det var et veldig
smalt felt i Dagsavisen, men møter stadig
interesse fra ”folk som ein ikkje skulle
tru”.

- Til slutt: Etter å ha hatt disse samtalene
med tolv norske biskoper – som ble til ei
viktig bok, og etter å ha fått en del leserreaksjoner, hva sitter du igjen med som
en kjerneoppfatning av hvordan kirken
skal vinne folket tilbake?
- Jeg tror ikke det skjer i gudstjenesten
– det som offisielt er Den norske kirkes
viktigste arrangement. Jeg går der litt på
trass, og fordi jeg er så gammel at jeg har
glede av liturgien. Men appellerer tilbudet til de yngre? Jeg er ikke så sikker på
om det er lurt å kreve at konfirmantene
skal besøke et gitt antall gudstjenester i
konfirmasjonstiden. Vaksinerer det mot
videre deltakelse? Konfirmasjonsopplegget ellers er sikkert bra, men kirken bør
spørre seg hva den får ut av denne store
satsingen. Jeg kan ikke se at så mange
konfirmanter får et fast forhold til kirken.
Når resultatene er svake på dette punkt,
er det kanskje tid for å tenke nytt. Martin
Luther var en som våget å utfordre og
tenke nye tanker. På 1500-tallet var han
svært opptatt av at Bibelen skulle være
tilgjengelig for folk flest. Som bannlyst
på Wartburg-borgen oversatte han Det
nye testamente til forståelig tysk. Språket
var så viktig for ham at han iførte seg
forkledning og dro ned til byen for å
høre hvordan ungdommene på den tid
snakket. Det ga impulser til oversettelsen, og han gjorde dette selv om han var
i livsfare. Kirken har noe å lære av denne
sterke viljen til kommunikasjon.
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Sørkedalen:

Grini
hjemmebakeri

Hjemmelagde kransekaker,
kransekakestenger
og saftige mandelroser
Gårdsutsalg på Grini Gård,
Griniveien 159, 1359 Eiksmarka
Man-fre: 9-16 (onsdager: 9-18)
WWW.GRINIHJEMMEBAKERI.NO

RØA GULLSMED
FORRETNING
Lise og Kjell Fornebo
Vækerøvn 193 a
0751 Oslo
Tlf 22505651
mail@roa-gullsmed.no
www.roa-gullsmed.no

Røa Glass og Ramme AS
Man-onsd: 8-16
Tors: 8-18
Fre: 8-16
Lør: 10-14

Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

Konfirmeres der jeg ble døpt
Vårens konfirmant-feiring ble utsatt til høsten,
på grunn av strenge koronatiltak i mai. Vi har
forhørt oss litt med Ina Johanne Wiik Dahl, en
av de seks som nå konfirmeres i Sørkedalen:
Av Magnhild Landrø

- Hva tenkte du i mars da koronaen
kom, og du skulle glede deg til din egen
konfirmasjon?
- Jeg trodde ikke koronaen skulle vare så
lenge som til mai, og jeg syntes det var
dumt når vi fikk vite at det ikke ble noen
konfirmasjon da.
- Hvordan greier du nå å holde et
konfirmasjonsselskap, med alle de
reglene som må følges?
- Jeg skal ha festen på en restaurant, så der kan jeg ha alle
gjestene som var bedt før koronaen. Alle må holde minst 1
meter avstand. Jeg gleder meg endelig til at det blir konfirmasjon!
- Hvordan ble årets konfirmasjonsforberedelser annerledes enn hva du hadde håpet på?
- Det var veldig bra vi fikk dratt på konfirmasjonsleir. Ellers
så var det helt greit.
- Har du lyst til også å si noe om hvorfor du valgte konfirmasjon i kirken?
- Jeg valgte konfirmasjon i kirken, da alle i min familie har
gjort det, og jeg ønsket å gjøre det samme. Jeg bor ikke i
Sørkedalen nå, men jeg valgte å bli konfirmert der, siden jeg
også ble døpt der.

GI OSS BØKER
Vi tar imot bøker
(ikke leksikon) og LP/CD’er
mandager kl 18-19:30
i Godals vei 12 på Tåsen

EKRAVEIEN167
68
VÆKERØVEIEN
A
TLF
221050
TLF: 48
71 52
79 81

For tiden kan vi dessverre
ikke tilby henting

Hverdager: 9-19

Mandag - lørdag: 08:00 - 23:00
Lørdager: 9-18
Søndag: 09.00 - 22:00

DAGLIGVARER EN GROS
www.ekrheim.no
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Årets Røa-julemesse avlyst. Men noe skjer likevel!
Det kan ikke bli en vanlig julemesse i Røa kirke dette året,
grunnet koronapandemien. Vi
i julemessekomiteen har derfor
grublet oss frem til andre løsninger for å få inn penger, for midlene trengs, i år som tidligere år.
Julemessens stab vil bidra med en personlig pengegave. Men hva med alle dere
som pleier å besøke messen? Jo, vi tror at
også dere vil bidra. Det kan vippses penger, eller betales over bankkonto. Harald
Ekrheim er julemessens kasserer.
Julemessens Vippsnr. 19731
Bankkontonr 1503 34 59715
Hva med loddsalg og gevinster? Vi kommer til å ha en loddbok liggende i kafeen
i kirka. Der kan folk kjøpe lodd på tirsdager og onsdager, i tiden da Kirkehjørnet/
kafeen er åpen, kl 12-15.
Man kan også kjøpe lodd under kirkekaffen, etter gudstjenestene. Et utvalg av
de spennende gevinstene blir beskrevet i
loddboken.

Den ordinære julemessen lørdag 21. november blir det altså ingenting av. Men
søndag 22. november går ofringen under
gudstjenesten til julemessens prosjekt.
På kirkekaffen den søndagen blir det
også solgt ripsgele og appelsinmarmelade, laget til årets messe (bør selges i år).

Årets prosjekt:
Mustamäe i Tallinn

Julemessens stab er nøkterne til at det
kan bli mindre inntekt dette året, og vi
vil i år konsentrere oss om ett prosjekt, i
bydelen Mustamäe i Tallinn, hovedstaden
i Estland. Mustamäe er en drabantby med
65 000 innbyggere. Etter Sovjetimperiets fall i 1991 ble det tillatt å bygge kirker i de tidligere Sovjet-statene.
Røa menighet har i flere år bidratt til realiseringen av et kirkebygg for en bestående luthersk husmenighet i Mustamäe,
ledet av den unge presten Tiina Klement.
Hun snakker for øvrig norsk, etter studier
i Norge. Klement var invitert til Røa
kirke i 2018, og takket varmt for støtten,
og hilser norske besøkende velkommen
til menigheten sin.

Fra 2008 har en gruppe i Mustamäe
arbeidet systematisk med å realisere et
kirkebygg. Det har vært en lang og krevende prosess, både med å finne en egnet
tomt, samhandle med lokale myndigheter
og ikke minst finansiering.
Nå er kirken langt på vei ferdig som et
”skall”, men ikke som et fungerende
bygg. Lokalbefolkningen i Mustamäe er
stolte av kirken, som også symboliserer en ny frihet og fremtid for bydelen,
bestående av store monotone boligblokker. Menigheten er engasjert i å hjelpe
sitt folk og driver bl.a. aktiviteter som
barne- og ungdomsarbeid, gratis klær- og
matutdeling, eldrearbeid, og ikke minst
gudstjenester. Det er fortsatt behov for
økonomisk støtte, både til bygg og drift.
Julemessen ønsker primært å bidra til
barne- og ungdomsarbeidet. Vi håper på
støtte fra mange på Røa, og andre som
har syn for dette prosjektet.
Marianne Olsen Alpers
repr for julemessestaben

Koronaen stanser ikke Røas ansvar for Mustamäe
- Vi håper vi kan komme så langt at vi kan
innvie kirken vår neste sommer, sier Tiina
Klement, på mail fra Tallinn. - Vi mangler
stadig penger, men gleder oss til at resten
av arbeidene kan komme på plass.

gang med ungdomskonfirmasjon, og en
damegruppe. I tillegg gir vi ut menighetens avis hver måned, for å holde
medlemmer og venner orientert om hva
som skjer i menigheten.

Tiina er som en krumtapp i denne nyetablerte menigheten i Tallinn. Hun støtter
lederne, assisterer ved gudstjenester, og
hun preker annenhver søndag.

Akkurat nå er vi veldig glade for at
Røas julemessepenger i år havner i vår
kirke-kasse. Så går det enda fortere med
ferdigstillelsen av kirken som alle her i
Mustamë nå snakker om!

- Inntil videre har vi tatt i bruk ett rom i
kirken, med plass for rundt 40. Dette rommet har vi, siden september i fjor, gjort
klart for alt menighetsarbeid. Mens kirken
ennå er uferdig har vi ikke brukstillatelse,
og ikke fått lov til å invitere folk utenfra.
Vi har måttet jobbe i smågrupper, for ikke
å vekke veldig mye oppmerksomhet. Det
har vært utfordrende, men har gått greit.

Tiina Klement - her utenfor den nye
kirken i Mustamäe - er den som har ansvar for å holde menigheten i gang, og
i tillegg sørge for at det er en brukbar
økonomi. - Vi er veldig glade for at Røa
er vår vennskapsmenighet, og at vi helt
konkret får økonomisk støtte fra folket
der. Utvendig ser kirken ganske ferdig ut, bortsett fra en kirkeklokke som
mangler.
Foto: Marit Mjølsneset/NMS

Tiina, som vet godt at Røa-folket ønsker å
støtte barne- og ungdomsarbeidet, forteller at de har søndagsskole, som de kaller
for ”Barnas kirke”. De har jenteklubb for
tenåringer og babysang. Det inviteres også
til lunsj med bibel og bønn, bibeltime (for
et mer høyt nivå); Taize-bønn, familiegudstjenester, eldretreff.
- Vi startet opp et misjonskor nå i september, og snart håper vi også å få kommet i
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Røa Vel - hvordan jobber vi?

I forrige nummer presenterte vi det nye styret i Røa Vel. Her ønsker vi å fortelle
litt om hvordan vi jobber. Vel-arbeidet er mer spennende enn du kanskje tror!
Vi blir kjent med lokalsamfunnet, med bydelen, etatene, næringslivet og politikere.
Kanskje tenker du at en velforening er et overlevelsesfenomen fra gamle dager,
da det offentlige ikke tok seg av så mange saker i lokalsamfunnet.
Vi sier: Tenk om igjen!

Røa Vel er nå 106 år - og er en av de eldste velforeninger i Oslo. Vi skulle gjerne
skrevet at vi også er en av de aller største,
men dessverre er det veldig mange flere
som kunne – og burde – være medlemmer her på Røa. Så hvorfor bør du være
medlem?

RØA VEL

Vellet er nærmere folk enn bydelspolitikere, mer allsidig enn for spesialiserte
organisasjoner som idrettslag, historielag
eller hagelag; og kan ta opp saker av
allmenn interesse. Innsatsen er basert
på frivillighet, og en meget beskjeden
medlemsavgift. Her er det altså verken
lønn eller status som driver arbeidet, men
et ønske om å engasjere seg for et trivelig
nærmiljø, være aktiv og skape et godt
sosialt felleskap.
Skal vellet få saker igjennom, viser det
seg at vi må kjenne mange spilleregler
i samfunnet, lære oss byråkratiske veier
og bruke offentlige så vel som private
kanaler. Dette er veldig spennende og
lærerikt. Det krever innsats, gir glede men kan til tider være frustrerende.
Vi har gode kontakter med Røas næringsliv for forskjellige prosjekter; Vi skriver
i Akersposten, vi arrangerer dugnader,
vi ringer og sender e-poster, har møter
og tar folk fra etatene med på befaringer.
Vi møter hyggelige saksbehandlere som
ønsker å hjelpe. Like fullt kan våre saker
ta lang tid. Neste gang vi snakker med
etaten har våre kontakter enten sluttet
der, eller så har de fått et annet ansvar.
Så da må vi begynne på nytt med nye
folk. Til slutt får vi likevel til viktige
saker. I fjor høst kom for eksempel skiltingen om forkjørsrett i Sørkedalsveien
endelig opp. I år ser det ut til at Bymiljøetaten overtar vedlikeholdsansvaret for
turveien langs Mærradalsbekken opp til
Bogstad.
I arbeidet med å rydde opp og utvikle
grønne lunger til gode nabolagsparker

Disse fire sidene med stoff
fra Røa Vel er redigert av
styreleder
Anne Bjørnebye Vik
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har vellet tatt initiativ. Driftige naboer
med støtte fra vellet har fått orden på
Snargangen Park, og området mellom
Sørsletta og Bjerkebakken. I år står det
grønne området ved Finnhaugveien og
Nøtteveien på programmet. Vellet mener
at det er viktig å ta vare på de få grønne
lungene som fortsatt fins. Her søker
vellet om støtte fra frivillighetsmidler
bydelen utlyser, og går sammen med
naboene om jobbene.
Dagens demokrati gir oss muligheter
for å påvirke, endre og foreslå saker
og tiltak som vi håper er til Røas beste.
Disse sakene er eksempler på hvordan
og hva vi jobber med. Andre prosjekter
og oppgaver som står på våre sakslister
er trafikksaker, forskjønnelse av sentrum
og Bogstad Ring (i forrige nummer av

Tett på), vedlikehold og opprustning av
smett og snarganger, og utbyggingen av
sentrum.
Vellet har en viktig rolle i å spleise vårt
lokalsamfunn bedre sammen. Kommunikasjonen mellom Røas befolkning og
vellet er derfor avgjørende, både for hva
vi bør jobbe med - og hvordan vi kan aktivere befolkningen til å skape ”Trivelige
Røa”. Samarbeidet med Røa og Sørkedalen kirker og Røa IL om dette bladet gir
oss en bedre mulighet til å nå hele Røa.
Nå får du vite hva vi gjør, og kan følge
bedre med. Vi håper det kan inspirere
deg! Jo flere medlemmer i vellet, jo større påvirkning kan vi ha i våre kontakter
med lokalsamfunnet, politikere og det
offentlige. Meld deg derfor inn i Røa Vel
- gi ditt bidrag, delta og si din mening!

Frivillige som sørger for at det fortsatt
skal finnes mange grønne og trivelige
stier og passasjer i bydelen vår.

Mer informasjon om Røa Vel
finner du både på nettsiden: www.roa-vel.no
og på facebook.
Kontakt: post@roa-vel.no

Hva skal vi g jøre med
trafikken på Røa?
Røa Vel har ikke glemt Røa-tunnelen! Den skal vi ha! Men selv
om politikerne nå fortsetter planarbeidet, vil tunnelen komme
lenge etter at den forestående utbyggingen er ferdig. Skal vi bare
la dagens trafikk bestemme hvordan utbyggingen bør bli?

Walkable Røa?
Bilen er i ferd med å bli umoderne.
Unge er i økende grad miljøorienterte,
og ser med nye øyne på gaten som en
ressurs for bylivet, ifølge byplanleggere.
Bilen ”shopper” ikke, sier de. Det gjør
menneskene.

Ifølge våre informasjoner (primo september) er Røa-tunnelen fortsatt i handlingsplanen for Oslopakke 3 (OP3) – et
samarbeidsprosjekt om kollektivsatsninger i Oslo-regionen. Parallelt
pågår et prosjekt i Bymiljøetaten (BYM)
som utreder tekniske og faglige forhold
for endelig valg mellom lang og kort
tunnel. Deretter vil nødvendig reguleringsarbeid starte, sannsynligvis en gang
i 2024. Neste fase er selve det konkrete
prosjekteringsarbeidet. Ingen spader i
jorden altså på mange, mange år ennå!

Prosess for
trafikksanerings-tiltak

Vi må bygge nå for mindre
trafikk i Røa-krysset

Om politikere på høyt nivå tar saken, vil
de be fagekspertisen om løsninger som
Røas befolkning da kan ta stilling til. Det er
altså ikke Røa Vels styre som avgjør hvilke
trafikksaneringstiltak som blir optimale.

Utbyggingen som starter de neste årene,
vil derfor forme sentrum for uoverskuelig fremtid. Da må vi sørge for at visjonene i Kommuneplanen blir ivaretatt.
Fokus er her på menneskene; fravær av
luft- og støyforurensning, bevegelsesfrihet,
behov for sosiale møteplasser, samt daglige
tilbud og tjenester; og ikke minst tilgang til
støyfrie grøntområder, lys og sol.
Vår største kilde til hinder for et fremtidsrettet sentrum er nettopp trafikken!
Trafikken i Griniveien og Vækerøveien
deler sentrum i fire deler, barrierer som
vi ønsker å bygge ned. Røa PlanForum
(RPF) har derfor introdusert begrepet
”trafikksanering”.
En omlegging av trafikken må til før
vi får en tunnel, langt inn i fremtiden!
Utbygging og kommunikasjonsstrukturer
må ses i nøye sammenheng.

Å få gjennomført trafikkreduserende
tiltak på Røa, baserer seg på politiske
beslutninger. Vi jobber nå for at våre
politikere skal få eierskap til problemene.
Politikere har også et større overblikk
over planer for gjennomgangstrafikk fra
Bærum og Oslo. Utbyggingstiltak utenfor våre områder vil kunne påvirke trafikken over Røa-krysset. Røas befolkning
og RPF kan foreslå mulige tiltak på Røa
både for utbyggere og politikerne.

Det bredt sammensatte RPF har hele
tiden inkludert trafikken og infrastrukturen for gang- og sykkelveier i helhetsplanen. Vi ønsker oss større bilfrie områder
i sentrum - tilrettelagt for fotgjengere,
handelsstanden, servicenæringen og
kulturaktiviteter. Mange nye løsninger
for kollektiv transport som kan erstatte
utstrakt bruk av privatbil manifesteres nå
i disse dager. Derfor har vi samarbeidet
med Ruter om fremtidige løsninger som
bør tilpasses utbyggingen og den stadig
voksende befolkning som bruker Røa
som sitt sentrum.

Gjennom tydelige og definerte målsettinger, balansert miks, og tett samarbeid
med lokalt næringsliv; Mer plass til
gående og syklende, oversiktlighet,
mer hensyn til de minste, trygghet og
lavere fart, snarganger og stier som ikke
plutselig ender i en fortauskant; nettverk
som henger sammen og gir bevegelsesfrihet, korte avstander mellom hjem og
kollektivløsninger, servicefunksjoner og
handel, i god sammenheng med offentlige transporttilbud, og tilstrekkelig med
tetthet. Røa neste?

Til og fra sentrum
Ruter arbeider aktivt med
morgendagens kommunikasjonsbilde. Hvordan vil folk
bevege seg til og fra Røa
sentrum? Hvordan sørge for
at nye bygg ikke skaper hinder for økt bevegelsesfrihet til
og fra sentrum?

Vi følger opp politikere og holder fast
ved at utbygging og infrastruktur må gå
hånd i hånd.
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Foto: Vidar Bakken

Kan Røa bli et såkalt ”walkable” sentrum, uten omsetningssvikt og butikkdød? Mange storbyer har fått det til;
Mange gater i Oslo er på vei.

Utbyggingen av Røa sentrum -

RØA VEL

I forrige nummer av ”Tett på” ble mulighetsmodeller av utbygging Røa sentrum
presentert. Det overordnede mål er å få til en helhetlig og fremtidsrettet utbygging
med fokus på menneskene som skal bo og leve på Røa. Her diskuteres bakgrunnen
og utfordringene som nå foreligger i midten av september 2020.

Røa PlanForum (RPF) - et dialogforum
for grunneiere, utbyggere, politikere, næringslivet, planleggere og representanter
for Røa Vel - ble etablert i februar 2018.
Målet har vært å få til en helhetlig utvikling av Røa sentrum. To mulighetsmodeller er presentert; den første høsten 2019,
den andre modifiserte nå i siste nummer
av ”Tett på”. Begge modeller er utarbeidet av erfarne arkitekter, basert på en
overordnet idé om å skape sammenheng
i sentrum, gi økt bevegelsesfrihet for fotgjengere, ha plass til sykkelveier, og ikke
minst skape et grønt byrom der folk flest
ferdes. Et viktig poeng er også å bevare
en del av Røas eldste bebyggelse.
Hvilke hus bør vi bevare i sentrum?
Bevaring - ja her ligger en utfordring.
Skanska eier og vil bygge på tomtene der
de eldste husene i sentrum står, dvs Griniveien 6 og Vækerøveien 201. Et unntak
er hjørnetomten med det gule huset fra ca
1910 (Vækerøveien 203) . Denne tomten
er regulert til bevaring, mens det eldste
huset i sentrum – tidligere ”Hårfint”-byg-
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Det gamle Røa. Vækerø-veien 203 med det gule huset er den eneste bygningen
som er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan fra 2004. Både Griniveien
6 (tidligere Røa- legene), Vækerøveien 199 & 197 (Det blå bygget) og Vækerøveien 201a (Hårfint-bygget) er regulert til boligformål. Bilde fra nettsiden til aksjon
«Redd Gamle Røa»
get fra 1830-tallet, (bilde) ble «glemt»
i saksforberedelsene til den gjeldende
reguleringsplan (S4110-godkjent 2004).
Tomten med ”Hårfint”-bygget burde altså
også vært regulert til bevaring. Skanska
har forholdt seg til at de kan bygge på
”Hårfint”-tomten, men ikke på hjørnetomten. RPF har jobbet med muligheten for å kunne tenke annerledes: Når
bevaringsvalget blir mellom to tomter
og hus, bør ikke det eldste bevares? Her
er historien til huset og folkene som
bodde der gjennom generasjoner godt
kjent. Plasseringen av dette huset gir
oss også muligheten til å få til et grønt
bilfritt byrom der flest folk går til og fra
T-banen (bilde øverst på neste side). Så
blir da spørsmålet: Kan vi også få til å
bevare det gule huset? Hva skjer da med
Skanskas planer?

Utfordringer akkurat nå er
hvor det skal bygges

Skanska venter i skrivende stund på
forhåndskonferanse med Plan-og
bygningsetaten (PBE) for å legge frem
sine planer. Blir byggesøknaden umiddelbart godkjent, vil vi miste muligheten
for å utvikle Røa slik bildet øverst på
neste side viser. Da vil Hårfint-huset rives, og tomten privatiseres. Om politikere går for å endre reguleringsstatus, vil vi
kunne beholde et offentlig rom.
I RPF har diskusjonene med Skanska
vært positive; De har vært med på viktige
endringer. Nå ser de imidlertid ikke
hvordan de kan oppføre beregnet antall
boliger uten å erstatte ”Hårfint” med en
stor blokk. Skanskas vil komme i gang
med bygging nå, uten å vente på en
mulig omregulering som vil kunne ta tid.

Over: Mulighetsmodell for utbygging av Røa: Fugleperspektiv med illustrasjon av nytt bygg i Vækerøveien 199&197; bevaring av ”Hårfint”-bygget og kafeen, med et grønt byrom som inkluderer et foreslått grønt lokk over en del av T-banestasjonen.
Her oppnås en bilfri og publikumsvennlig snargang mellom Røa Torg/T-banestasjonen og opp til Røa Senter.

Utfordringene

Er det likevel mulig å utvikle et grønt
byrom med gamle bygg og en publikumsvennlig snargang mellom T-banen
og dagens Esso-stasjon? Kan byantikvaren redde det eldste huset på Røa?
Kan politikere gi beskjed til PBE om å
prioritere en helhetsplan for Røa hvor
tomter kan omreguleres?

Skanskas forslag, med basis i reguleringsplanene: Bevaring av det gule huset og
riving av ”Hårfint” som gir plass til en ny boligblokk.

RPF arbeider nå iherdig for en helhetlig
utvikling av Røa sentrum, og spesielt
nå med denne saken. Dette betyr at
modellene vi viser i ”Tett på” vil være
resultatet av dette forumets arbeid - og
ikke av styret i Røa Vel. Mye vil skje i
tiden fremover – en beredskap er derfor
viktig. Mulighetsmodellene er et redskap
i denne sammenheng slik at dere lesere
kjenner bakgrunnen og kan uttale dere.
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- bevaring av identitet

Herstad-hopper som tør å sette utfor –
Mange husker Herstadbakken, der hopp-gutta på Røa landet med
ulikt hell nede på Voksen-jordene. Omtrent der de hadde klatra
opp på ovarennets stillaser, bor i dag Jan Torolv Herstad. Ja, han
hoppet der, han også. Men som voksen Røa-gutt har han også tort
å satse på andre typer fartsøvelser i livet. I dag er det mange som
liker at han tar sats for lokalmiljøet, og alltid lander med bra stil
og dertil kraftfull applaus.
Av Magnhild Landrø
- Det er ikke så mye å skrive om meg,
sier han når jeg ringer og forklarer at vi
har fått tips om å intervjue Jan Torolv
Herstad, som i sin tid satt som mangeårig
styremedlem i Røa Vel, og som ellers har
gjort seg tilgjengelig som dataveileder på
Seniorsenteret. Mange har fått mye hjelp
fra nettopp denne karen.
- I grunnen har jeg nå begynt å trekke
meg ut av ulike aktiviteter, sier han og
mener at andre bør overta, og presenteres
under vignetten ”Folk vi setter pris på”.
- Det er ikke så fryktelig lurt å sitte for
lenge på en taburett, sier han. – Men det
kjennes selvsagt godt å vite at jeg som en
frivillig lokal ressurs kan ha betydd noe
for nærmiljøet.

Stilte opp med kunnskap

Jan har i et langt arbeidsliv jobbet for
Siemens, også etter at han ble pensjonist
for snart ni år siden.

– Jeg er nok ikke skapt til å sitte stille
og ikke ha noe å gjøre, så jeg dro ned på
Seniorsenteret og lurte på om de kunne
trenge en som ville tilby litt datakunnskap, ikke minst for de mange brukere
som slet med sine smarttelefoner, sine
nettbrett og pc’er. Og slik ble det.
- Røa Seniorsenter er en god base for
godt voksne folk i bydelen vår, forklarer
Jan. - Her er det kontakt og hygge, kunnskapsformidling, og aktuelle foredrag
hver uke; Her er det middagsservering,
og en kafé der folk kan treffes; Og her er
det tilbud om ulike typer tjenester.
Jan har i jobben sin hos Siemens arbeidet
mye med IT, og olje og gass. Men han er
minst like mye opptatt av den energien
som mennesker kan gi hverandre, og
dermed snakker han mer enn gjerne om
verdien av frivillig arbeid.
- Kanskje er det derfor jeg har valgt å si
ja takk til å sitte i brukerrådet for Seniorsenteret. Akkurat nå er jeg leder der, og
vi er en liten gruppe som jobber for at
brukerne av senteret skal føle at de kan
få respondere og mene noe om hvordan
Seniorsenteret kan bli enda bedre for
Røas 60+-beboere. Jeg tror på dette med
eierskap. Når folk får være med å mene
noe, eller jobbe for utviklingen av en
god idé, da blir de også gode ”eiere” og
brukere av prosjektet - medarbeidere som
kan bidra konstruktivt.

Kjenner mange. Kjent av mange
For Røa Vel er Jans engasjement i dag
begrenset til deltakelse i valgkomiteen.
Han kjenner mye folk på Røa, og når
han jobber i en valgkomite, starter han
ikke den jobben i hui og hast, to uker før
årsmøtet! Og han oppfordrer: - Ta gjerne
kontakt dersom du har overskudd til å
være med i styringen av Røa Vel!

w

I 2006 ble Røa Seniorsenter tildelt en
prestisjetung kommunal pris for konseptet DataCafé, der Jan var senterets
initiativtaker og pådriver. Her fra prisutdelingen i Oslo Rådhus.
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Hver onsdag stiller Jan sammen med flere andre
Kikut, Holmenkollen og Sørkedalen.

Info om Brukerrådet

For å forklare litt om hva brukerrådet ved Seniorsenteret jobber med,
tar vi med et utdrag fra en av de siste
års årsrapporter:
Ny teknologi for påmelding av kurs.
Profilering av Senteret på gateplan.
Programmets tilblivelse/distribusjon.
Forbedringer av lokalene.
Utvalget i kafeteriaen.
Aktive vertinner.
Aktiv deltakelse i prosjektene.
”Bestementor” ut til skolene.
Deling av kontorer.
Seniorkino, etc
Du finner Røa Seniorsenter også på
facebook.
Fysisk fins Seniorsenteret i 3. etasje
på Røa Senter, over Meny.

og får applaus fra nesten hele Røa
Folk vi
setter pris på

også i år har plukket ti liter blåbær i marka - på hemmelige steder, som han sier!

Kirkekaffekoppen

På nittitallet, mot slutten av sin yrkeskarriere, flyttet han og kona Brit til San
Fransisco der han jobbet ved generalkonsulatet som industri-attaché. Han og
Brit havnet selvsagt også i det norske
miljøet i byen, og de var lett å få med
som medlem i komiteen som skulle feire
den årlige Norway Day Festival.

DNT-frivillige, med motorsag og annet utstyr, for å rydde og merke Markas stier mellom
- Folk som kommer med innspill, og
som engasjerer seg for et stadig forbedret
Røa, er muligens gode kandidater til å
sitte i styre for vellet. Folk som ivrer
jevnt og trutt, må få slippe til!

w

Selv om Jan Herstad mener han nå har
begynt å trekke seg ut av ulike frivilligaktiviteter, blir han ikke lett glemt av
alle dem som har skjønt at denne karen
tenker klokt og konstruktivt på vegne
av mange. Noen vet også at i fem år var
han styremedlem også i Oslo Velforbund,
som er en paraplyorganisasjon for de
rundt 100 lokale vel i byen. Også der har
han satt spor etter seg i organisasjonens
digitale verktøykasse. Og for oss som
bor i Oslo vest, har han jobbet for at
også folk i vest skal bli hørt i prosesser
med byens etater, særlig overfor Plan- og
bygningsetaten og Bymiljøetaten, og
ikke minst bydelens politikere.
Jan er spesielt glad for at vellet fikk etablert det årlige Nettverksmøte, der vellet
inviterer politikere, skoler, næringsliv og
andre til en konstruktiv kveld med hygge
og gode samtaler – til det beste for Røa.

Med motorsag i marka

Hva mange ikke vet om Jan Herstad, er
at han i årevis har tråkket rundt i Nordmarka for å rydde blå-merkede stier,
sånn at det skal være lett for folk å finne
tilrettelagte stier å gå på.
- Vi er en gjeng som rykker ut, i regi av
DNT, med motorsag og utstyr som trengs
for å rydde trefall, bygge broer, eller
legge gangbaner i våte områder. Onsdag
morgen møtes vi i Sørkedalen; Og her
legges det planer. Konkrete prosjekter
fordeles før vi tar oss innover i Marka.
Når dugnadsdagen er over, samles vi
gjerne til lunsj på kafeen i dalen.
Jan forteller at dette er en gjeng venner
som kjenner hverandre fra langrennsmiljøet i Røa IL. Og i samme slengen
tilkjennegir han at han også en gang var
klubbmester på ski i idrettslaget.
Birkebeineren og ulike turrenn var han
også med på lenge.
- Men nå er det bare mosjonstrim i
Bogstadmarka, med høy puls på vei opp
til Strømsdammen, sier han. Pluss at han

- Ja, det var på sjømannskirken vi møttes.
Det var et viktig sosialt møtested for
oss. Der var det et fellesskap av alle
slags mennesker, også for oss som ikke
ser på oss selv som så veldig troende.
Men miljøet var åpent, og det var lett å
få venner, for eksempel rundt kaffekoppen etter gudstjenesten. Mitt forhold til
kirken her på Røa, er vel mer basert på
julaften-sesongen. Men som den engasjerte Røa-beboer jeg er, så er jeg en
slags ytre observatør også overfor den
lokale kirken. Jeg legger for eksempel
merke til at viserne på tårnets urverk har
vært ute av drift i mange år, og undrer
meg over at ingen tar ansvar for å få ting
til å fungere. Forresten er det visst noe på
gang der nå, har jeg skjønt. I perioder har
iallfall viserne vist korrekt tid!
På tampen av intervjuet
tillater jeg meg å forklare
at det på en sommergudstjeneste ble fortalt at
menighetsrådet har satt
i gang en aksjon for å få
kirketårnets urverk til å
virke igjen. I det siste har noen av søndagens kollekter gitt et første tilskudd
til reparering av urverket.
Men kanskje hadde faktisk Røa kirke
vært tjent med at en frivillighets-entusiast som Jan T. Herstad satt og ledet et
lite brukerråd for kirken også? Så kunne
enda flere visere begynne å virke…

13

Knøttefotball – lek og moro
for jenter og gutter mellom 3 og 5 år
I høst har Røa IL
startet med knøttefotball – et gratistilbud for de aller
yngste barna.
Hver søndag
strømmer barn og
foreldre til Røabanen for å oppleve
glede, mestring og
raushet – men også
samhold og
fellesskap.
Knøttefotball er – sammen med barnegym – Røa IL sitt tilbud til de aller minste, og de kan selvfølgelig kombineres.

RØA IL

Ivrige foreldre og styret i Fotballgruppa
vår har startet med knøttefotball. Røa IL
tok oppfordringen da vi fikk vite at lek
og moro med ball for de aller minste var
et savn blant barn og småbarnsforeldre.

plass å leke med ball, få litt motorikk og
bevegelse, balanse og treffe andre barn.
Med de små treerbanene som Røa IL har
på ”Lille kunstgress”, blir rammene og

VEL MØTT
HVIS DU ER

KNØTT

avstandene akkurat passe håndterbare
for knøttene.
Nå har vi "knøttefotball" hver søndag
mellom kl 10 og kl 11 på "Lille Kunstgress" på Røabanen i Kristian Auberts
vei 20. Tilbudet er helt gratis, og det er
bare å møte opp.
Foreldrene til barna stiller også mannsterke opp på treningene, og også de ser
ut til å ha det veldig hyggelig sammen.
Som vanlig, er Røabanen en møteplass
også for voksne, og en god mulighet for
nye familier til å bli kjent her på Røa.
Gir vi oss når det blir kaldt og vinteren
kommer? Neida, da flytter vi bare knøttefotballen inn i Røahallen. Der fortsetter
vi treningen – fortsatt i trygge og enda
varmere omgivelser.

Poenget med knøttefotballen er først
og fremt at de minste barna skal ha en

Bli med oss ut på glattisen på Europas
bandy
på Røa

Visste du at du har en gigantisk skøytebane som ligger og venter på
deg gjennom vinteren nedenfor golfklubben på Bogstad? Vis-a-vis
Bogstad skole ønsker Røa IL store og små velkommen til å ha det
moro på isen – helst som en del av spillerne i bandygruppa til Røa
IL, selvfølgelig!
Med fine prestasjoner, NM-tittel og flere
spillere enn noen gang på norske landslag, er det klart at vi gleder oss til en ny
sesong. Forventningene er naturligvis
store.
Grunnlaget for en god sesong er lagt,
blant annet gjennom en bandyskole i uke
32 og 33 for årskullene 2003 til 2007.
Her kombinerte vi barmarkstrening på
formiddagen med istrening på ettermiddagen, så spillerne har for lengst fått
skøytene på beina.
Både senior- og ungdomslag har selvfølgelig allerede startet treningene for
høsten - etter et lite sommeropphold, og
barnelagene begynte sin istrening den
18. september. Bandygruppa vil også
fortsette denne sesongen med «etterskolebandy» samt en bandyskole på
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Ny terrengsykkelgruppe
for jenter og gutter

NYTT
I HØST

Sykling er en idrett som er fin å kombinere med andre treningsformer – men står
selvfølgelig også ”på egne ben” for de som
bare har lyst til å sykle. Sykling er perfekt
å kombinere med skøyteteknikk - enten på
ski eller på isen, og Røa IL har hatt en sykkelgruppe i 6 år, med inndeling i team for
voksne og for barn- og ungdom.
Røa IL har en flott barne- og ungdomsgruppe. Her har
særlig jentene markert seg, og vi er veldig stolte av den
flotte utviklingen som denne gruppa har hatt – både i
forhold til trening og samhold, men også i konkurranser – med flere topp-plasseringer i både Kalas Cup og
Birken.

Edvard
Aanestad
setter utfor!

største utendørs kunstisflate
lørdager. Vi håper at det vil gi oss mange
nye bandybarn på banen.
Som mange vet har vi en stor, flott kunstisflate på 15000 kvadratmeter i Ankerveien 129 ved Bogstad – Røa Kunstisbane
Bogstad. Her har vi også et nesten nytt
garderobe- og cafébygg/varmestue.
Røa IL regner med å ha klar kunstisbanen rundt 1. november. Da vil forholdene
ligge til rette for at små og store igjen
kan gå på skøyter på Bogstad. Røa IL
ønsker alle barnefamilier spesielt velkommen til å ta turen ned til kunstisen.

Dette er et populært område, og benyttes
også av skolene og barnehagene i bydelen. Vi har kjøpt inn «støttepingviner» til
de aller minste, og tilrettelagt for at både
barn og voksne skal få fine opplevelser
sammen på Røa Kunstisbane Bogstad.
Røa IL investerer både tid og penger på
å holde anlegget åpent og tilgjengelig for
både aktive idrettsutøvere og andre besøkende. Vi tenker at det er ekstra viktig
i en tid med korona og annen smittefare,
da store utendørsarenaer nok gir mindre
smittespredning enn innendørshaller med
kjøling- og ventilasjonanlegg.

RØA IL

Onsdag 9. september startet vi opp en ny, egen sykkelgruppe for barn mellom ca 7 og 12 år. Interessen fra
barn og foreldre har vært enestående, så vi ser frem til
å få utvikle mange nye sykkelbarn. I tillegg til å gi god
trening og mestring på sykkelen, er dette selvfølgelig
også noe som gjør at disse barna blir både bedre og
tryggere når de ferdes i trafikken.
Vi ser frem til å se mange, nye terrengsyklister fremover. Alle som allerede kan sykle, er velkomne, og man
trenger ikke noe "fancy" klær eller utstyr for å være
med i vår sykkelgruppe.

Vil din bedrift sikre
skøyteisen på Røa?
Det har i flere år vært utfordringer med noen av aggregatene til kjøleanlegget på Røa
Kunstisbane Bogstad. Det
betyr at man nå kun kjører med
to av de fire aggregatene, som
er der. Kjøling av banen går
fint med to maskiner, men om
en av disse stopper, så vil man
ikke kunne produsere nok til å
ha kunstisen i orden.
Røa IL søker derfor etter samarbeidspartnere og støttespillere, som kan være med å finansiere utbedring av aggregatene
på Røa Kunstisbane Bogstad.
Hvis vi skal være sikre på at
vi skal kunne gi befolkningen
skøyteis på Bogstad, trenger
Røa IL hjelp. Hvis noen bedrifter ønsker å engasjere seg i
forhold til dette viktige prosjektet, kan de kontakte klubben på
post@roail.no.
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Liker du langrenn og bor i bydel Vestre Aker?
Nå begynner langrennssesongen for alvor, og første
mandagen etter høstferien 5. oktober - starter langrennsgruppa opp mot sesongen
2020/2021.Vi ønsker alle barn
og unge som er født i 2013
eller tidligere velkommen til
Langrennsgruppa.
Røa IL er en foregangsklubb innen
langrenn i Norge. Idrettslaget har et stort
antall ivrige voksne i støtteapparatet som
skaper et fantastisk miljø og forhold for
langrennsløperne i Røa IL. Det er ingen
tvil om at hos oss får du ”det lille ekstra”
på mange områder som er viktige for de
som liker å gå langrenn.

RØA IL

Nye som kommer til kubben kan glede
seg over at de blir tatt vel imot og godt
tatt vare på av voksne og treningsvenner.
Langrennsgruppa i Røa IL er en stor og
velorganisert gruppe under stadig utvikling. Med en godt etablert struktur og
metodikk, er det også lett for nye voksne
som vil engasjere seg i gruppa å bli med i
det som skjer rundt langrennsgruppa.

Idrettslaget på Røa har også gjort
seg gjeldende nasjonalt og internasjonalt. Og enerne - som Martin
Johnsrud Sundby - er stolte av at
de kommer fra et idrettslag der de
satser stort på bredde-idretten.
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Vi er derfor glade for alle de voksne som
har lyst til å bidra – enten de har erfaring
fra langrenn eller ikke.
Klubben har flere tidligere toppidrettsutøvere som trenere og de samarbeider
tett med våre flotte foreldretrenere. I Røa
IL får barn og unge kort vei til trening i
trygge omgivelser.

Vi har en langsiktig satsning sammen
med solide samarbeidspartnere og støttespillere – herunder gode avtaler med vår
lokale sportsbutikk med spesialkompetanse innen langrenn på Røa, Bull Ski &
Kajakk - til tross for alt dette, er medlemskap i langrennsgruppa i Røa IL allikevel
fremdeles rimelig.
Røa IL gir både lokalbefolkningen, skoler, barnehager og klubber et attraktivt
langrennstilbud i sitt eget nærområde.
Vi har vår egen langrennsarena på Voksenjordet – rett over veien for Bogstad
Camping. Her produserer vi vår egen
kunstsnø med idrettslagets egne snøkanoner og tråkkemaskin. Det gir våre
langrennsentusiaster en kortreist, sikrere,
mer stabil og lengre skisesong.
Med kort vei til trening i trygge omgivelser, har vi lagt til rette for mye moro for
barna og ungdommene som vil gå på ski
med oss.
Sommeren 2020 fikk vi på plass permanente løsninger for både vann- og strømtilførsel til skianlegget. Dette gjør at vi
alle får både bedre og tidligere kunstsnøproduksjon. Det betyr enda mer skiglede
enn tidligere – og for flere mennesker.
Med de milde vintrene som vi har i Oslo,
trenger ivrige langrennsløpere i alle aldre
et anlegg som produserer kunstsnø hvis
de skal få ”kortreist langrennstrening”
gjennom sesongen. Takket være Røa
IL får både lokalbefolkningen, skoler,
barnehager og klubber et attraktivt
langrenstilbud i sitt eget nærområde.

RØA IL

Da bør du bli med i langsrennsgruppa til Røa IL

Hvor langt skal hun nå, tro?

Disse fire sidene med stoff fra Røa IL
er redigert av Per-Ivar Stokkmo.
per-ivar@roail.no
Nettside: Roail.no
Facebook.com/roail.no
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Støtt våre annonsører
for de støtter oss!
vi gjør små og store elektrikerjobber - hos private og næringsdrivende

Begravelse til riktig pris

22 50 75 00
www.roaelektriske.no

BOGSTAD MØBLER
Møbeltapetsermester Marte Rude

MØBELTAPETSERING, GARDINER,
INTERIØR, SØM OG STOFFER

Sørkedalsveien 450. Tlf 23 89 89 00
marte@bogstadmobler.no

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg
den beste prisen, uten at det går på bekostning av
service og kvalitet. Vi ordner alt det praktiske
og er tilgjengelig hele døgnet.
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no
Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,Ny inskripsjon til fast lav pris.
Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing
Stort utvalg av nye gravsteiner

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

ADVOKAT MORTEN PERSEN
Partner/Advokat MNA
Advokatfirma Morten Persen AS
Telefon: +47 908 33 624
Besøksadresse:
2. Etasje Røa Senter,
Vækerøveien 205, 0751 Oslo
www.nabolagsadvokaten.no
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De navnløse
Søndag 1. november feires Allehelgensdag i Den norske kirke. Det er en feiring
som kan virke ganske forvirrende.
Skal vi ta den på ordet, handler den om
helgener, alle helgener. Men vi har ikke
helgener i Den norske kirke, så hvorfor
feirer vi da Allehelgensdag? Er ikke
Allehelgensdag en dag der vi strengt tatt
ikke har noen å feire?
Allehelgensdag er en markering som går
tilbake til middelalderen. Helgenene var
viktige i middelalderens kristendom. De
var ofte martyrer, kvinner og menn som
hadde gitt sitt liv for den kristne tro. De
var selvfølgelig forbilder for andre troende, men de var også menn og kvinner
som Vårherre lyttet særskilt til, nettopp
fordi de hadde levd et hellig liv. Alminnelige kristne kunne derfor be helgenene
gå i forbønn for seg overfor Vårherre,
ikke minst i krisetider. Mange helgener
ble på denne måten beskyttelseshelgener,
eller skytshelgener.
Etter hvert ble det stadig flere helgener
som ble feiret på bestemte dager, og som
på den måten fikk sine egne festdager.
Men ikke alle helgener fikk egne dager,
og ikke kjente man navnet på alle som
hadde gitt sitt liv for troen og for kirken
heller. Derfor ble det behov for en helgendag for markering av alle ukjente og
navnløse helgener, og denne dagen ble
lagt til 1. november. Allehelgensdag ble
de navnløse helgeners dag.
Reformasjonen avviste troen på at det
kan lønne seg å be om helgenenes forbønn. Ingen er i seg selv helligere enn
andre, og Vårherre gjør ikke forskjell på
folk. De særskilte helgendagene forsvant

kommentaren
ut av den kirkelige festkalenderen. De
protestantiske kirkene holdt likevel fast
på Allehelgensdag, og understreket at
tidligere tiders kristne fremdeles kan
være viktige som forbilder. Av praktiske grunner ble Allehelgensdag i den
dansk-norske kirke etter hvert lagt til
første søndag i november, og den ble en
dag der vi minnes våre døde - forbilder
eller ikke.
På Allehelgensdag får vi altså anledning
til å minnes våre døde. Vi får ta inn over
oss at noen har gått før oss i dette livet,
og vi kan være takknemlige for det vi
har fått av dem. Dermed kan også sorgen
og savnet bli levende igjen denne dagen,
og slik må det være. Sorg og savn hører
med til det å være menneske. Men det
kan også oppleves som en tung plikt å
skulle sørge og savne på kommando.
Kanskje passer det veldig dårlig nettopp
1. november.
Det skal også innrømmes at ikke alle
minner er gode minner. Noen ganger kan
det være viktigere å glemme enn å huske.
Men det kan også være vanskeligere.
Vonde minner kan nekte å slippe taket.
De kan ha etset seg inn i sinnet. Vi vet at
vi ikke skal la oss styre av dem, men det
er ikke sant at tiden leger alle sår. Ingen
er forpliktet til å gjøre gode miner til
slett spill på Allehelgensdag. De var ikke
helgener, alle de vi kan tenke tilbake på.
Men det lar vi ligge nå. Vi konsentrerer
oss om det gode vi fikk, det vi gjerne vil
huske på Allehelgensdag.
I dag er det mange som opplever at det
vanskeligste ved døden er at vi lett kan
bli glemt. Vi vil ikke gå i glemmeboken.

Nye sorggrupper
Har du mistet din livsledsager og kjenner at sorgen er tung å bære?
Sorggruppe er en god hjelp for å kunne bearbeide sorgen, sammen med andre i
samme situasjon.
I Vestre Aker prosti vil vi nå starte to nye grupper, etter Allehelgensdag
i november. Noen av temaene som tas opp i gruppene, er savn og minner, møte
med døden; sorgens konsekvenser for kropp og følelser, hvordan mestre livet
videre alene.
Gruppene møtes hver tredje uke, halvannen time hver gang. Vi ønsker å ha
en individuell samtale med hver enkelt som vil delta i gruppen. Møtested og
klokkeslett bestemmes på et senere tidspunkt.
Vil du vite mer, eller du ønsker å melde deg på?
Ta kontakt med diakon Lillian Dombestein på tlf 973 05 294, ld929@kirken.no
Diakon Gudrun Homstvedt på tlf 468 62 174, eller e-post: gh697@kirken.no
Sorggruppeleder Gro Kvalheim på e-post: grokvalh@online.no
Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker individuelle samtaler
utover dette tilbudet.

Vi vil bli husket. Vi vil at våre kjære, at
de vi har vært glade i, og de som også
har vært glade i oss, skal huske oss. Vi
vil gjerne leve videre i de andres minne,
og vi vil at våre kjære skal leve videre
i vårt minne. Og det gjør de jo også, en
stund. Men etter hvert går de i glemmeboken, alle som én. De forsvinner med
oss, eller med neste generasjon. Ingen får
evig liv i andre menneskers minne.
Hvis Allehelgensdag ikke handler om
annet enn at vi skal bevare de døde i vårt
minne, ispedd håpet om at våre etterkommere også vil huske oss, da er Allehelgensdag en mager trøst. Før eller senere
blir vi alle glemt. Vi blir navnløse. Alle
blir navnløse. Men da er vi tilbake igjen
der vi startet, for Allehelgensdag er jo
nettopp de navnløses dag.
Allehelgensdag handler ikke om noen,
derfor handler den om oss, når vi ikke
lenger er ”noen”, ikke lenger betyr noe
for noen. Allehelgensdag er vår dag,
våre forfedres dag og våre etterkommeres dag. Ikke bare fordi vi alle en gang
skal bli navnløse, men fordi det alltid vil
være én som husker oss, uansett om alle
glemmer. Det kan vi riktignok ikke vite,
men det kan vi håpe. Og nettopp dette
håpet handler Allehelgensdagen om, at i
Vårherres minne vil alle navnløse ha et
navn, alltid.
Med dette håpet behøver vi ikke anstrenge oss for å sørge og savne og minnes
på Allehelgensdag. Vi kan minnes våre
døde, selvfølgelig, men minnet om våre
døde skal ikke være noe vi presterer,
eller være en tung plikt. På denne dagen
skal vi tvert imot glede oss over at det
ikke er vi som har ansvaret for at de døde
lever videre i minnet. Det kan være en
lettelse.
Svein Aage Christoffersen

Røa-beboeren
Svein Aage
Christoffersen
er professor i etikk,
religionsfilosofi og
fundamentalteologi
ved universitetet
i Oslo.
Han er også Tett på sin faste kommentator, med stoff som er relatert til vår tro
og tanke.
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Kort vei til våre gode annonsører
GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

Frisøren på Røa Torg
Vækerøveien 201
Man-fre: 9-18
Lørdag 9-15

22 50 02 33

Få fysioterapeuten hjem til deg.
Et rimelig og lett tilgjengelig
tilbud for deg som har behov for
litt hjelp.
Tlf: + 47 462 97 902
www.hjemmefysio.no
kontakt@hjemmefysio.no

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt
• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS
Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135, Lommedalen

Stasjonsveien 69, 0768 Hovseter

www.settem.no

S o ls k j e
S o ls k j e rr m i n g
ming

Avd Nordstrand:

tlf 23 16 83 30

Avd Majorstuen:

tlf 23 19 61 50

Avd Hasle:

tlf 23 16 83 25

Olav Werner
Grünerløkka:

tlf 22 35 40 10

Olav Werner
Stabekk:

tlf 67 12 19 89

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING
SKREDDERSYDD SOLSKJERMING

Besøk oss på Røa,
Besøk oss
oss
påkirke.
Røa
Besøk
på
Røa,
vis-avis
Røa
vis-à-vis Røa
Røakirke.
kirke
vis-avis

Gratis befaring og måltaking.
Gratis befaring og måltaking.
Ring 22 50 65 00
Vækerøvn
213,65
0751
Ring
22 50
00Oslo
www.norsol.no
Vækerøvn
213, 0751 Oslo
www.norsol.no

Ønsker du hjemmelaget mat?
Vi lager supper, tapas, middager,
smørbrød og annet, og leverer
til alle anledninger.

Kontakt oss
Tlf: 950 70 970 - 915 77 485 911 05 899
kontakt@markajentene.no
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BRILLER
KONTAKTLINSER
Røa Optikk
Vækerøvn 197,
0751 Oslo
Tlf 22500515
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Din lokalkjente takstmann ved
Arv
Skifte
Salg
Seksjonering

Fra kl 12 er det babysang i Røa kirke. Vi synger kjente og kjære barnesanger, og etterpå er det kaffe/te og noe å bite i. Dørene åpner kl 11.45.

Tirsdager: Røa ungdomskor

Røa ungdomskor øver i Røa kirke, vanligvis på tirsdager. Fra kl 17.45.
Akkurat nå har koret en liten pause, men ta gjerne kontakt med dirigent
Olav Morten Wang, 99252267, om du er glad i å synge, og du vil vite
mer om dette er noe du kommer til å like!

Tirsdager: Røa KFUK/KFUM-speiderne

Speideren møtes hver tirsdag, og alltid i Røa kirke hver første tirsdag
i måneden, kl 18-19.30. Da er hele troppen samlet. Vil du bli med?
Kontakt troppsleder Sander Furuheim på Roaspeider@gmail.com, eller
tlf 95491249.

Fredager: KRIK Røa

KRIK-folket samles annenhver fredag på Voksen skole.
- Junior KRIK (3.-4. klasse) møtes 17.30-18.45.
- KRIK Tweens (5.-7. klasse) møtes 18.30-20.
- KRIK Ungdom (8.-10. klasse) møtes 20-21.30.
Ballspill/aktiviteter. Andakt. Noe å bite i. Innmelding på www.krik.no
(angi Røa som lokallag). Mer info får du hos Hilde Kloster Smerud
(90116812) hilde.kloster.smerud@smerud.com.

Tirsdager og onsdager: Kirkehjørnet

Onsdager: Røa kirkes kammerkor

Dette koret (for voksne) øver i Røa kirke onsdager kl 19.30-21.30. Ledige
plasser i flere stemmegrupper - damer som herrer. Kontakt Olav Morten
Wang (99252267) for prøvesang.

Andre torsdag i måneden: Lunsjtreff

Kl 12, andre torsdagen i hver måned er det hyggelig lunsj i menighetssalen,
for voksne mennesker som liker å treffes midt i uka. Første lunsjtreff nå blir
8. oktober. Se mer på siste side.

Hver torsdag kveld: ÅPEN KIRKE på Røa

Hoveddørene åpnes kl 19.30, og du kan sette deg ned for en liten gratis
musikkstund i kirkerommet, med trompet og flygel. Om du vil fortsette å være i kirken, er du velkommen også til PUSTEROM som er en
meditativ kveldsstund, fra kl 20.00 til 20.45. En kveldsbønn ment for
stillhet, refleksjon, bibelmeditasjon og lystenning.

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil
Hedda Sæterdal Malo
Martine Kvarstein Geier
Erik Mesna Dahl
Sverre Johan Stiksrud Aasen
Kaja Louise Aabye Hanssen
Alexander Ringvold-Amundsen
Ingrid Smedsrud
Amalie Rosenkrantz-Schei
Mathilde Bostrøm Thorup
Sander Nordmoen Dreier
Alfred Rivenæs
Samuel Jinna Åsrud Dahle
Anna Lovise Kaandorp
Amalie Sørlie
Torstein Kummen
Saga Rostad Langenes
Vebjørn Sørlie Furset
Amund Vestmoen Lien
Ingrid Dimmen-Hordvik
Kasper Woll Lunke
Ole Skilhagen Trønsdal

Kl 16.30-17.00: Familiemiddag for store og små.
Kl 17.00-17.30: Barnesang for barn 1-5 år, i følge med en voksen.

To dager i uka, fra kl 12 til kl 15 kan du stikke innom Kirkehjørnet,
sør-inngangen av Røa kirke - for en vaffel, te eller kaffe,
og kanskje også en prat. Her er det god meter-plass til å praktisere alle
slags korona-regler. Stikk innom!

FOR VOKSNE

Per medio sept. 2020

Tirsdager: Barnesang og familiemiddag

døde

UNGDOM BARN FORELDRE

Tirsdager: Babysang

slekters
gang

døpte

ses

Mye skjer i kirken på Røa gjennom uka
for store som for små, sørkedøler som
Røa-folk. Her finner du oversikten over
ulike aktiviteter, fra dag til dag.
Sjekk også kirken.no/roa

Så stilner livets jag;
min stund, min korte dag
på jorden brytes ned.
Før døden setter slå,
O Herre, la meg få
ditt lys, din trøst, din fred.
Bjørg Glesne
Aage Boberg
Asta Hoff Mathisen
Egil Fredriksen
Tora Johanne Thommesen
Olaf Konrad Sagbråten

Et ord til trøst - og til glede,
slik Jesus blir sitert i Bibelen:

Fred etterlater jeg dere.
Min fred gir jeg dere,
ikke den fred som verden gir.
La ikke hjertet bli grepet av
angst og motløshet.
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DYREKLINIKK

HUNDEPENSJONAT

HUNDEBARNEHAGE

I over 50 år har vi drevet hundepensjonat i vakre Sørkedalen.
Nå har vi startet hundebarnehage med henting og levering!
• Gode turmuligheter året rundt
• Mye moro for hundene
• Erfarne dyrepassere
• Egen dyreklinikk
Sørkedalsveien 740
0758 Oslo
Tlf.: 22 49 90 51
www.granbakken.no

Gro fikler med mobilen under gudstjenesten
- Det er nok noen rundt meg i kirka som lurer på om jeg er
mer opptatt av mobilen min enn å følge med i gudstjenesten,
sier Gro Kvalheim. Men slik er det absolutt ikke. Gro bruker nemlig høreapparat, og på de nye høreapparatene er det
nå slik at du kan innstille styrken og ulike programmer som
teleslynge, via en app på telefonen, forklarer Gro. - Med
teleslynge unngår du forstyrrelser og hører det som sies helt
tydelig, mens en annen innstilling må til ved andre ledd i
gudstjenesten. Et godt tips til deg som skal få et nytt høreapparat, husk å be om teleslynge. Kirken - og også andre offentlige
lokaler - har teleslynge, og det funker bra!

Årsmeldingen 2019 finner du på nettsiden
Av hensyn til en utfordrende
korona-situasjon har Røa menighet
valgt å avlyse sitt årsmøte. Men
årsrapporten (for 2019) finner du
lagt ut på hjemmesiden til menigheten.
Vi gjengir en snutt fra årsrapporten, og
dette handler om kapitlet barnehageog skolegudstjenester: Det er avholdt
julegudstjenester for både barnehager og
skoler. Julesamlingene står sterkere enn
noen gang, skrev vi i fjor. Det stemmer
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også for inneværende rapportår. Kravet
om tillatelse fra for- eldre for å være
med, hindrer tilsynelatende ikke noen.
Det er heller en økning i antall deltakere,
enn nedgang. Og alle skolene synes å
prioritere disse samlingene.
Men skolegudstjenestene får et stadig
klarere preg av samling i kirka, mer enn
av gudstjeneste. Juleevangeliet presenteres av flere av skolene gjennom fine
julespill; og julesanger synges. Men det
blir mindre liturgi og gudstjenestepreg
over samlingen. Vi har også en fornem-

melse av at sangen i sin alminnelighet
har blitt svekket i skolen, det synges
svakere i kirka, og tilsynelatende med
mindre engasjement.
Også i 2019 gjennomførte vi julevandringer for barnehagene i kirka, men
i en litt enklere utgave og med færre
ansatte, og flere frivillige. Inntrykket er
at dette fungerte godt, og var en modell å
følge for kommende år.

Velkommen til gudstjeneste
Sørkedalen

Røa
Søndag 11. oktober kl 11
Gudstjeneste
Presentasjonsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Nattverd. Dåp kl 12.30
19.s.i treenighetstiden: Matt 5,20-26
Søndag 18. oktober kl 11
Gudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Åpning av musikkfestuker
Damekoret Vice Versa
Nattverd
20.s.i treenighetstiden: Joh 11,1-5
Søndag 25. oktober kl 11
Gudstjeneste for store og små.
Roald-Einar Ottersen
Håkon Stenberg (trompet)
Utdeling av 4-årsbok.
Dåp kl 12.30
Bots- og bededag: Luk 13,22-30

Søndag 17. oktober kl 13
Dåpsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
20.s.i treenighetstiden: Joh 11,1-5
Søndag 1. november kl 13
Allehelgensgudstjeneste
Konfirmantjubileum
Roald-Einar Ottersen
Nattverd
Allehelgensdag: Matt 5,1-12
Lørdag 14. november kl 13
Dåpsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Lørdag 5. desember kl 16
Førjulskonsert
Sørkedalen skoles musikkorps
Sørkedalen Barnekor
Roald-Einar Ottersen
Søndag 6. desember kl 10
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4- og 6-årsbok
Roald-Einar Ottersen
2.s. i adventtiden: Joh 14,1-4

Søndag 1. november kl 11
Allehelgensgudstjeneste
Roald-Einar Ottersen
Røa kirkes kammerkor
Nattverd
Allehelgensdag: Matt 5,1-12

Lørdag 12. desember kl 18
Førjulskonsert
Sørkedalen Brass
kantor Olav Morten Wang
Roald-Einar Ottersen

Søndag 8. november kl 11
Gudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Nattverd. Dåp kl 12.30
23.s.i treenigh. Mark 10,28-31
Søndag 15. november kl 11
Gudstjeneste m ”Krøll”
Helge Asbjørn Staxrud
Utdeling av bok til 2-åringer
Nattverd. Dåp kl 12.30
24.s.i treenigh.: Joh 6,63-69

Sørkedalen Barnekor

er et tilbud for alle barn i
Sørkedalen. Koret drives av
Sørkedalen menighet, og de
siste årene er det Alice Lewin
som har vært - og fortsatt er korets dirigent.
Koret øver i skolens lokaler på
tirsdager, i AKS-perioden.
Har du lyst til å bli med i koret,
tar du kontakt med
Alice.lewin@gmail.com.

Søndag 22. november kl 11
Gudstjeneste
Roald-Einar Ottersen
Nattverd. Dåp kl 12.30
Siste s. i kirkeåret: Matt 25,31-46
Søndag 29. november kl 11
Lys Våken gudstjeneste.
Helge Asbjørn Staxrud
Nattverd
1.s. i adventtiden: Matt 21,1-11
Søndag 6. desember kl 11
Gudstjeneste
Roald-Einar Ottersen
Nattverd. Dåp kl 12.30
2.s. i adventtiden: Joh 14,1-4
Søndag 13. desember kl 11
Gudstjeneste
Roald-Einar Ottersen
Nattverd. Dåp kl 12.30
3.s. i adventtiden: Matt 11,2-11

www.kirken.no/roa
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gudstjeneste-datoene er satt
opp med forbehold om mulige
endringer for både røa og
sørkedalen. Sjekk også nettsidene.
der vil du finne evt endringer.

w

Røa: Dåpsgudstjenester

Pga usikkerheten rundt koronarestriksjonene, vil vi på enkelte
søndager holde sju separate dåpsgudstjenester kl 12.30 i Røa kirke.
(se gudstjenestelista til venstre).

www.kirken.no/sorkedalen

k

Kontaktpersoner
i kirke/menighetsråd:
Sokneprest:
Roald-Einar Ottersen
23629433 / 97718043
ro946@kirken.no
Kapellan:
Helge Asbjørn Staxrud
41907645
HS492@kirken.no
Daglig leder:
Hilde Tangen
23629430 / 91149281
HT366@kirken.no
Organistene:
Gunnar Petersen-Øverleir (60%)
23629437 / 90156282
GP765@kirken.no
Olav Morten Wang (40%)
99252267
OW828@kirken.no
Trosopplæringsleder:
Espen Hjortland Valsø
97740953
ev266@kirken.no
Trosopplæringsmedarbeider:
Ingrid Neset (perm.)
90971616
in896@kirken.no
Trosopplæringsmedarbeider:
Alice Lewin (vikar)
40513197
alice.lewin@gmail.com
Kirketjener i Sørkedalen:
Solfrid Larsen
94780052
solf-la@online.no
Barnehagebestyrer:
Ligia Maria Skaldebø
22505409
roamenighetsbarnehage@gmail.com
Menighetsrådet Røa:
Bjørn-Tore Nyrud Hansen, leder
90088267
bitihan@gmail.com
Menighetsrådet Sørkedalen:
Tore Berger, leder
90755491
tobe@online.no
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På denne baksida får du
Tett p
litt informasjon om hva du kan
være med på i nabolaget ditt - konserter,
temakvelder, treff, info-møter, kurstilbud, etc

Lunsjtreff i Røa kirke
Hver andre torsdag i måneden er det
lunsjtreff i kirkens lokaler på Røa, fra
12 til 14.

Torsdag 8. oktober kommer
Espen Hjortland Valsø og
snakker om besteforeldrenes
oppgaver. Espen er både forelder og trosopplæringsleder. ”Bare barn er barn.
Men foreldre er også barn”.
På lunsjtreffet 12. november blir det
Lina Sandell-program,
v/Anders Bergem og Helge Skaare.

Korona-trygg kafé?
I høst har flere funnet veien til
Kirkehjørnet, trolig fordi dette er
en lokal kafé der det er veldig god
plass til ”lovlige” korona-metrer i alle
retninger! Utvalget i disken er ikke
så stort (kun ”trygt” serverte vafler,
kaffe og te), og ved inngangen sikrer
vi alle besøkende, med mulighet for
koronasporing (navn og tlf-nummer).
Tirsdager og onsdager
på Kirkehjørnet: kl 12-15.
Uansett hvor og når vi treffes
utover høsten, er vi restriktive
ift det myndighetene anbeffaler av
korona-metrer og trygt samvær.

Ønsker du å annonsere for et
lokalt arrangement som skal
hende i desember/januar, tar du
kontakt med redaktøren innen
5. november. Rabatterte priser
(ift næringsannonser); og din
aller første annonse er faktisk
gratis.

Røa musikkfestuker 2020: 18.oktober - 1.november

Se eget program (vedlagt) for årets musikkfestuker på Røa! Med god korona-instruks
samles vi til fine konserter også i år, de to siste ukene i oktober.
På musikkfestukenes siste arrangement - på Allehelgens dag - er det fint
å være for alle som har mistet noen som de savner. Denne kvelden får du
også høre Alice Lewin. Vanligvis kjenner vi henne som dirigent for
Sørkedalen Barnekor - eller også som trosopplærings-medarbeider i våre
to menigheter. Men Alice Lewin er også en eminent sang-solist!
Finn hele programmet for Røa Musikkfestuker på internett: www.musikkfest.net
www.facebook.com/musikkfest/events

Åpning
av Røa Torg

Torsdag 12. november kl 10 åpner kjøpesenteret Røa Torg
med 26 butikker under og over bakkenivå. Rett utenfor Samfunnshus Vest,
er det kommet opp et godt synlig
glasshus, som vil huse servering fra
tidlig på morgenen til seint på kvelden. På det åpne torget ved siden av
ligger en liten scene der Røa-folk vil
få presentert både konserter og andre
opptredener gjennom året.

NRK besøkte i april kunstneren, og de laget et portrettintervju i serien ”Kunst under
korona”. Vi ser fram til flotte skulpturer på
torget som både kan beskues, og som barna
kan leke med!

Senterleder Jarle Johansen forteller at
åpningen også vil markere den brukervennlige utekunsten som preger torget.
Nico Widerberg vant utsmykningskonkurransen til Røa Torg, med en
”venteskulptur”. Kunstinstallasjonen
”Fra bygd til by” spiller på historien til
eiendommen. Et småbruk som ble etablert i 1912 av familien Nordeng - nå i
tredje og fjerde generasjon - som også
står bak dagens utbygging, og som i
tidens løp har fulgt utviklingen på Røa
fram til dagens bybilde, slik det trer
fram i løpet av høsten 2020.

De tre nye blokkene som rager over
senteret har 63 boliger, og parkeringshus i
kjelleretasje.

Butikkenes åpningstider vil være fra kl 10
til 20, og til kl 18 på lørdager. Spisestedene
vil trolig ha avvikende åpningstider.

Markedskoordinator for det nye kjøpesenterret, Gry Eklund Strat, ønsker at det hele
året skal myldre av liv på nye Røa Torg:
- Lokale artister, dansere, etc må bare ta
kontakt for å bruke scenen. Og alt som skal
skje på torget fins det etter hvert mer info
om på www.roatorg.no
og på facebook.com/roatorg.
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