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Røas Ildsjel 2020
Før jul ble det klart at prisen gikk 
til 120-årsjubilanten Røa IL og 
Rune Lorenzen!  

Røatunnelen - sesong 40!
Det er nå 40 år siden det først ble 
snakk om en Røatunnel. Må vi gi 
opp prosjektet for godt? Røa Vel 
følger saken.

Hva har punk 
til felles med Jesus? 
Helge Staxrud har både jobbet 
som lærer og forsket på heksepro-
sessene. Nå jobber han som prest i 
Røa og Sørkedalen menigheter. 

Tett på



Livet tar av og til uventede vendinger. Vi 
tror vi vet hvor vi er på vei, men plutse-
lig er det noe annet vi skal. Stien har en 
sving vi ikke visste om. På den måten ble 
jeg redaktør for et menighetsblad. 

I høst søkte jeg jobb som ungdomsarbei-
der i Røa kirke. Etter endt musikkterapi- 
utdanning virket det som et fi nt sted å 
begynne jobbsøkingen. Etter hvert viste 
det seg at det også trengtes en vikar inn 
i trosopplæringen, og vipps hadde jeg 
nesten full jobb! Men trosopplærings- 
vikariatet skulle jo ta slutt en gang, og 
det ble spørsmål om jeg ikke kunne tenke 
meg å ta over jobben som redaktør for 
Tett på. 

Redaktør? Jeg? Ja, så ble det sånn. Mildt 
skrekkslagen og ydmyk for å gå inn i en 
oppgave som var helt ny for meg, tok jeg 
fatt på min nye jobb.

Jeg vil tro det er mange som sitter med 
samme følelse som meg for tiden. Koro-
napandemien har kommet skyllende over 
oss, og livet har for mange blitt snudd på 
hodet. For noen har det vært dramatisk 
og trist, andre har funnet positive sider 
ved den nye hverdagen. Felles for alle er 
kanskje følelsen av at ting ikke ble slik vi 
hadde tenkt. Livet kan rett og slett ikke 
planlegges eller kontrolleres, selv om vi 
kanskje liker å tro det. 

Det har vært en rar tid å jobbe i kirken 
denne vinteren. November kom med en 
ny lockdown i Oslo, og vi har ikke fått 
se snurten av hverken barn eller ungdom 
i kirken – eller noen andre for den saks 
skyld. Istedenfor å treffe folk fysisk, har 
vi jobbet med kirkens digitale kanaler i et 

forsøk på å holde kontakten med dere der 
ute som vil, men ikke får lov til å komme 
inn i kirken for tiden. Og det er vanske-
lig. Kirken representerer fellesskap, et 
sted å gå, et sted å høre til. Det er ikke 
det samme å kommunisere gjennom en 
skjerm. 

Begrepet fellesskap har blitt satt på 
prøve. Vi har blitt bedt om å stå sammen, 
men hver for oss, på avstand. Står vi 
egentlig sammen da? Det å være en del 
av et fellesskap er kanskje vel så mye en 
indre opplevelse, en visshet, og det er 
denne vi har forsøkt å ta vare på via Fa-
cebook og nettsiden. Og faktisk gjennom 
Tett på.

Det slo meg da jeg begynte å jobbe med 
Tett på, at dette bladet er en av de få 
tingene som går som normalt i kirken nå. 
Det blir ikke påvirket av arrangements-
forbud, avstand, pålegg om hjemme-
kontor eller antallsbegrensninger. Folk 
lever livene sine, og det vil alltid være 
interessante og viktige ting å skrive om.

Med Tett på ønsker vi å støtte opp om et 
lokalsamfunn på Røa der vi vet om hver-
andre, ser hverandre og bryr oss. Kanskje 
er nettopp dette, særlig i en tid som nå, 
en måte å stå sammen på – hver for oss?

Ta vare!

Tett på er defi nert som et uadres-
sert informasjonsblad, og kan 
iht § 17 i Lov om markedsføring 
distribueres i alle postkasser.

Nr 1 - 2021
Tett på er et gratis blad som deles 
ut til alle husstander på Røa og i 
Sørkedalen. Ansvarlig utgiver er 
menighetsrådene i Røa og Sørke-
dalen kirker.
Opplag: 5700

Redaksjon
Redaktør: Kristin Janset
Ragnhild Hypher
Roald-Einar Ottersen
Linn Myrtveit Stensrud

Distribusjon
Sjåførene Kjell Roar Kjær og Einar 
Ersdal, i tillegg til ca. 30 frivillige 
Røa-ombærere. I Sørkedalen er 
det skolekorpset som sørger for at 
bladet havner i postkassene.

Vil du annonsere i bladet?
Kontakt Eva Ekrheim
eva@ekrheim.no
91530624

Kontakt
E-post: KJ955@kirken.no
Tlf.: 45483978
Nordengveien 9, 0755 Oslo

Produksjon
Layout: Kristin Janset
Trykk: X-Idé as

Vil du gi en gave?
Du kan overføre et selvvalgt 
beløp til:

VIPPS 614457
Kontonr. 16441407207

Merk ”Tett på”.
Takk for ditt bidrag! Det gjør det 
mulig å gi ut bladet.

Tett på Hvordan er koronalivet 
for de unge? 
Vi har snakket med «5 på gata»

Nora Nymo Øynebråten (28), arkeolog
Koronalivet er jo egentlig bare at man fl ytter seg fra 
senga til kontorstolen. Kontorstolen min er det beste 
innkjøpet jeg gjorde i 2020! Jeg har hele tiden hatt jobb 
– heldigvis. Det gjør tilværelsen lettere, men i likhet 
med andre har jeg også vært sliten, lei og sint. Grunnet 
kronisk lungesykdom har jeg tatt alle anbefalinger og 
påbud veldig seriøst, og har kun hatt én nærkontakt - en 
fantastisk nabo som tar meg med ut på tur når livet er 
kjipt.

Herman Haugen (27), jusstudent
Selvstudium med forelesninger og lesing har ikke blitt 
så påvirket av pandemien, men man drar ikke lenger på 
universitetet og møter andre medstudenter og forelese-
re. Jeg har følt meg mindre motivert og mistet rutiner 
av det. Siden jeg bor alene møter jeg bare andre digitalt, 
med unntak av når jeg jobber i bokhandelen – kollege-
ne og kundene der er de eneste jeg treffer fysisk. Ellers 
går det sosiale livet på Zoom. Som ganske introvert har 
jeg kanskje en fordel nå, siden jeg liker å sitte hjemme 
med en god bok, god mat og et glass rødvin.

Hilde Nord Anglevik (28), konsulent
Jeg sykler - overalt! Det er en av de positive bivirknin-
gene. Jeg har også heldigvis klart å holde kontakt med 
familie og venner på kreative måter. Det har blitt mye 
quiz og sosialisering på Facetime, gåturer og karantene 
for å kunne henge med familie i risikogruppa. Vanlig-
vis er jeg en ganske bekymringsfri person, men jeg har 
merket at jeg nå bruker mye mer tid på å bekymre meg 
enn tidligere.

Kristian Norli Jensen (26), pedagogikkstudent
Da lockdown var et faktum hadde jeg store planer om 
å få livet på stell med bedre kosthold, trening og mer 
fokus på studiene. Det starta bra med varmere vær og 
vårsol, men det ble trått når midlertidige tiltak plutselig 
føltes litt mindre midlertidige. Men motet holdes oppe! 
Jeg har en fl ott kjæreste som drar meg ut på lange spa-
serturer og en bacheloroppgave som ikke skriver seg 
selv (tro meg, jeg har sjekka!), så jeg har nok å gjøre 
framover. 

Sunena Johnsen (27), redaktør
Jeg måtte fl ytte hjem fra England i april 2020, og full-
førte mastergraden fra kjelleren til mamma på Røa. 
Med kort vei til både skiløypene og Wyller, er vel Røa 
et av de beste stedene i Oslo å bo under lockdown. I 
år har jeg gått mer på langrenn enn de siste ti årene til 
sammen, noe som har gitt meg mye glede! I tillegg er 
det hyggelig å gå turer rundt i nabolagene og mimre 
om barndommen med gamle skolevenner. Det er alltid 
trygt og fi nt å komme hjem igjen. 

Av Linn Myrtveit Stensrud

Kristin Janset
Redaktør og 
ungdomsarbeider

Leder

Røa og Sørkedalen menigheter

Nettside: kirken.no/roa

Facebook: Røa kirke
        Sørkedalen kirke

Instagram: roaogsorkedalen.ung

Tlf.: 23629430

E-post: post.roa.oslo@kirken.no

Adresse: Nordengveien 9, 
                0755 Oslo
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Innhold

Møbeltapetsereren på 
Bogstad
Bli med inn i verkstedet til Marte 
Rude og la deg inspirere!

Det var da det...
Hvorfor er det en skulptur av kuer
på det nye torget? Aase Nordeng 
vokste opp ved Røakrysset - på 
småbruk! Hun forteller om Røa slik 
det var før blokkene og kjøpesen-
trene ble bygget.
                                             Side 7

Trafikk- og mobilitets- 
utfordringer på Røa
Røa Vel følger saken om Røatun-
nelen, og Røa Mobilitets Forum er 
opprettet for å sikre gode trafi kk-
løsninger for alle på Røa.
                                        Side 8-11

Punk og prest
Helge Staxrud ble ansatt som ka-
pellan i sommer. I dette intervjuet 
blir vi bedre kjent med han.
                                      Side 12-13

Røa IL - ”nabolagsklubben” 
med plass til alle
Røa IL står på for at barn og unge 
på Røa skal få gode oppvekstvil-
kår. Dette vil de videreutvikle som 
godkjent ”nabolagsklubb”.
                                      Side 14-15

Jobber døgnet rundt 
under pandemien
Elin Anglevik er leder for folkehel-
seavdelingen i helse- og omsorgs-
departementet og er en av de 
som har ansvar for utformingen av 
smitteverntiltakene våre. Vi er så 
heldige å få treffe henne i dette 
nummeret av Tett på.
                                      Side 18-19

Tabbenes mann
De fl este ønsker å bli husket for 
de gode tingene vi har gjort. Men 
hva med feilene våre? 
                                           Side 21

Røa-ildsjelprisen 2020
I år gikk prisen til Røa IL og Rune 
Lorenzen!
                                           Side 16

Forsiden
Skulptur av kuer: ”Fra bygd til by” 
av Nico Widerberg. Se sak side 7.
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ADVOKAT MORTEN PERSEN
Partner/Advokat MNA
Advokatfirma Morten Persen AS
Telefon: +47 908 33 624
Besøksadresse:
2. Etasje Røa Senter, 
Vækerøveien 205, 0751 Oslo
www.nabolagsadvokaten.no

EIE eiendomsmegling

EIE Røa selger ikke bare 
en bolig, men et hjem

Både mennesker og boliger er forskjellige, men en 
vellykket prosess har alltid én viktig ingrediens: 
Tid til å gjøre det ordentlig. Våre kunder har lagt 
ned mye innsats i sine hjem og sine prosjekter - 

de fortjener det samme fra oss.

Ta kontakt for premium rådgivning

Griniveien 10 | 22 51 11 11 | roa@eie.no

Nye to-, tre- og fireroms

Tett på naturen i familie -
vennlig lokalmiljø

PROSJEKTSELGERE:  
Sterten, tlf. 901 72 006 – Melsgard, tlf. 474 63 838

www.obos.no/roakollen
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og lage dem brukbare. 
    - Jeg håper det blir mer fokus på hånd-
verk framover. Det sies at det vil bli stør-
re og større marked for reparasjonsyrker, 
fordi vi er nødt til å bli flinkere til å repa-
rere ting. Vi kan ikke bare fortsette å kjø-
pe nytt hele tiden. 
   - Når vi stopper en stol pleier jeg å si at 
den varer i 50 til 100 år. Det koster pen-
ger, men så varer det jo i flere generasjo-
ner, ikke sant. Vi får inn sofaer fra 1880 
– og nå er de ødelagt! Og så gjør vi sånn 
at de kan holde i 100 år til.

Marte legger til at det ofte er billigere å 
sende møbelet til henne enn å kjøpe nytt:         
        - Det finnes jo selvfølgelig også billi-
ge møbler. Om du kjøper fire mindre hold-
bare sofaer istedenfor å stoppe om denne 
ene, går du kanskje i null økonomisk, men 
hvilket regnskap går det utover?
    - Miljøaspektet og affeksjonsverdi – 
de går hånd i hånd, tenker jeg da. Når du 
leverer inn møbelet ditt til reparasjon, 
stopping eller trekking hos oss får du noe 
nytt og noe som er helt unikt. På Skeidar 
har du kanskje 4 alternative stoffer til den 
ene sofaen, mens hos oss har du 100! Jeg 
er opptatt av at alle ikke trenger å ha det 
helt likt.

Marte forteller at 10 årskontrakten for lo-
kalene på Bogstad snart går ut: 
    - Men jeg satser på 10 år til!

En av dem som husker hvordan det var 
før området ble bygget ut med de lave 
gule blokkene og Samfunnshuset er Aase 
Nordeng:
    - Tomten vår, som mine besteforeldre 
fikk kjøpt fra Røed gård og bygget hus på 
i 1912, gikk helt ned til der t-banen går 
nå. T-banen til Røa kom i 1935. Da var 
det ikke tunnel videre – banen endte rett 
før den nåværende tunnelen. Det gikk sti 
fra banen og opp til huset vårt. Da jeg var 
barn, var det potetåker ned mot Røa sta-
sjon. Vi hadde både ku og høner. Det er 
derfor vi i Nordengfamilien har påkostet 
skulpturen av kuer ved det nye torget.

Var Røa et godt sted å vokse opp?

     - Ja det var det! Det var jo langt på lan-
det! Det var først da banen kom hit at det 
begynte å bygges noe særlig med nye hus. 
Potetåkeren hadde vi også under krigen – 
mange kom til oss og fikk kjøpt poteter i 
den tiden. Jeg husker folk kom med rygg-
sekker til potetene. Mange som hadde lite 
fikk også poteter gratis.
    - Men vi hadde det godt – alltid nok å 
spise og mange å leke med. Og jeg lærte å 
sykle i Vækerøveien! Dit er det nok ikke 
noen som vil gå for å lære barna å sykle 
nå for tiden!

Hvor lenge hadde familien småbruk?

  - Etter krigen tok boligbyggingen i områ-
det fart, og det ble vanskelig å drive gård. 
Besteforeldrene mine hadde fire barn – tre 
av dem ble lærere og den yngste ble skred-
der. Etter krigen satte han opp en rødmalt 
tømmerstue på familiens tomt ut mot Væ-
kerøveien, hvor han i tillegg til skredder-
virksomhet solgte stoffer og tilbehør. Tid-
lig på 50-tallet satset han og søsknene og 
bygde de to lave, gule blokkene som ble 
revet så sent som i 2017. Rundt samme tid 
bygde også de tre Nordengbrødrene hvert 
sitt hus på høyden bak den opprinnelige 

Nordengvillaen. Jeg vokste opp i andre 
etasje i denne villaen.    

Står noen av disse husene enda?

   - Nei, alle fire ble revet i forbindelse med 
utbyggingen av «Røa Have» (de lave, grå 
blokkene bak det nye Røa Torg) i 2005. 
    - Jeg pleier å si at det eneste som er igjen 
av mitt Røa er et høyt tre som fremdeles 
står ovenfor blokkene i «Røa Have». Der 
pleide min far å ha bikuber...
  - Ellers kan jeg nevne at min families 
tomt også omfattet området der Røa Sam-
funnshus er nå. Da det ble bygget, ble det 
et makeskifte mellom kommunen og oss.

Hvor lenge bodde du på Røa?

   - Jeg flyttet da jeg giftet meg i 1965 - 
men ikke langt, bare over grensen til Bæ-
rum, så jeg har jo alltid vært mye tilbake. 
Jeg har fremdeles mye slekt på Røa – og 
så har jeg vikariert som organist i kirken!
    - Jeg er musikkutdannet – piano er mitt 
instrument, men jeg kan spille orgel også. 
Særlig mens Trond Bakkevig var prest på 
Røa var jeg mye der. Han ringte: «Aase, 
har du mulighet til å hjelpe meg med spil-
ling...» Og jeg sa ja når jeg kunne!

Det er det sikkert mange fler enn Trond 
Bakkevig som var glade for! Tusen takk 
for at du tok deg tid til å fortelle om hvor-
dan det var på Røa tidligere.

Det var da det...

Tekst og foto: Ragnhild Hypher

På det nye Røa Torg står det en 
skulptur laget av Nico Wider-
berg. Den har fått navnet «Fra 
bygd til by». Mange har un-
dret seg over et slikt valg, men 
vi har fått vite at det er fordi 
Nordengfamilien, som eier dette 
området, opprinnelig hadde 
et småbruk med både dyr og 
grønnsaksproduksjon (tidlig på 
1900-tallet).

Sola skinner inn i verkstedet til Bogstad 
møbler. Stoffprøver, verktøy og møbler 
til tapetsering dekker alle flater. Møbelta-
petsererhunden, med det treffende navnet 
Puffen, ønsker meg entusiastisk velkom-
men sammen med Marte Rude og lærlin-
gen Irene Tønnessen. Irene jobber med 
en stol i bakgrunnen, mens Marte og jeg 
setter oss ned for en prat.
    Det kommer fram at Marte er Røa-jente 
fra begynnelsen av:  - Jeg har vokst opp 
på Lysejordet. Nå bor jeg på Kjelsaas i 
Sørkedalen med sauer og geiter. Men det 
er møbeltapetseringen som er jobben min. 
Gården er... livet, bare, ler hun.
 
Møbeltapetsering
Hva var din vei inn i møbeltapetserings-
faget? 

 - Det var litt tilfeldig. Det er jo ofte det. 
Jeg hadde egentlig lyst til å bli salmaker, 
men for å bli det var det fire års utdanning 
i England. Møbeltapetserer var i samme 
laug som salmaker, også var det møbelta-
petsering på Elvebakken skole, så da be-
gynte jeg der. Men jeg slutta til høstferien, 

for da fikk jeg læreplass. Det var det ikke 
så mange som fikk, så da tok jeg den.

Svennebrevet var på plass i 1997, og de 
siste ti årene har hun drevet for seg selv i 
lokaler på Bogstad gård.

- I små håndverksfag må du nesten drive 
for deg selv, og som selvstendig nærings-
drivende gjør jeg mye forskjellig, ikke to 
dager er like! Jeg gjør hele prosessen – fra 
å møte kunden til å lage ferdig møbelet. 
I tillegg er jeg både læremester, regn-
skapsfører, innkjøpssjef, ordner med for-
sikringer... alt mulig. Også må jeg gjøre 
regnskap. Da klager jeg i tre dager før jeg 
begynner på det, også er det å få alle papi-
rene til regnskapsføreren! 

Hva innebærer det å være møbeltapetse-
rer? 

 - Vi stopper og trekker møbler på et tre-
verk. Vi bygger opp gamle møbler etter 
gamle prinsipper, og vi kan produsere nye 
møbler. Vi syr også gardiner og trekker 
vegger. Å gjøre helheten; det er en del av 
jobben. 
    - Vi ser på møbelet når det er laget, og 
prøver å bruke de materialene og metode-
ne som ble brukt på den tiden. 

Marte forteller at de får inn alt fra gamle 
møbler til «moderne» ting fra 50-tallet 

og oppover: - Det eldste vi får inn er ting 
fra 1700-tallet. På den tiden brukte de jo 
kuhår og sånn, men det gjør ikke jeg, en 
liten latter før hun fortsetter: - Det var 
kanskje en litt annen lukt inne i husene på 
den tiden! 

Marte presiserer at de ikke driver med 
restaurering, det er et eget fag: - Vi lager 
møbler som skal brukes. 
  
En viktig del av jobben er å lage noe som 
passer til kunden.  - Det skal jo passe både 
til møbelet, stilarten og personen.

Hvordan finner du ut hva som passer til 
folk da?

- Jeg ser jo hva folk har på seg når de 
kommer hit, hvilke farger de liker. Det 
kan gi en indikasjon. Jeg prøver å fan-
ge opp hva salgs typer de er, og jeg spør 
hva de har i stua fra før. Du må være litt 
menneskekjenner. Men jeg får jo overras-
kelser også. Det er ikke alltid det jeg tror 
stemmer!

Lærebedrift
Møbeltapetsering er ingen stor faggruppe 
i Norge. Marte og Irene kommer fram til 
at det er ca. 2 i året som blir ferdige med 
læretiden. Nettopp det å være en lærebe-
drift er noe Marte er ekstra opptatt av.

- Jeg er stolt av at jeg har lærlinger som 
står og som får til å drive for seg selv et-
terpå. Da er de med på å drive faget vi-
dere. Og jeg bidrar til flere arbeidsplasser 
ved å utdanne nye møbeltapetserere. Også 
liker jeg å lære bort.

Holdbart og kortreist
Det er tydelig at Marte engasjerer seg i 
faget sitt på flere måter. På spørsmål om 
hva som er drivkraften hennes til å holde 
på, svarer hun: - Det er nok det å lage noe. 
Lage pene ting, og å ta vare på gamle ting 

Møbeltapetsereren på Bogstad

Tekst og foto: Kristin Janset

Læremester, selvstendig næ-
ringsdrivende og småbruker  
- men først og fremst er Sørke-
dølingen Marte Rude en hånd-
verker som brenner for faget 
sitt.  

Treet ovenfor Røa Have. Treet er det 
eneste som er igjen av Aases ”gamle” Røa.
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Oppsummering fra Sesong 38 og 39
I revidert avtale for Oslopakke 3 (2017-
2036) ble det bestemt at Røatunnelen 
skulle igangsettes og fi nansieres med Os-
lopakke 3-midler i 2020. 175 millioner 
kroner var satt av til dette. Alternativer for 
tunnelvalg ble lagt frem for byrådet i juni 
2018. Politikerne kunne imidlertid ikke 
bestemme seg. Først i sitt møte 24. okto-
ber 2018 (sak 330/18) fattet byrådet føl-
gende vedtak: «Det arbeides videre med 
tunnel øst-vest som løsning for Røa- krys-
set». Etter vedtakene i 2018 skulle man 
endelig skaffe oppdatert og dyptgående 
grunnlag for å kunne anbefale kort eller 
lang øst-vest trasé. Prosjektstart tidlig i 
2020-årene var innen rekkevidde.

Episode I: Mens vi venter... 
Hva skjedde så? Svaret er ingenting - i alle 
fall ikke det neste året fra juni 2018. Ikke 
før etter 15 måneder fi kk Røa Vel kontakt 
med en nyansatt innleid prosjektleder 
i Bymiljøetaten som på det tidspunktet 
akkurat hadde startet arbeidet. Gjennom 
møter og kontakter kunne Vellet følge 
arbeidet på avstand, samtidig som Vellet 
hele tiden gav prosjektlederen innspill 
om byutviklingen på Røa og behovet for 
tunnel for å kunne få til en fremtidsrettet 
byutvikling på Røa. 

Episode II: Politisk oppgjør
Mer enn 1 ½ år etter byrådsvedtakene   ble 
både Vellet og mange politikere i bystyret 
svært utålmodige. Hva med priori- 

teringen av Røa-
tunnelen i den reviderte handlingsplanen 
for Oslopakke 3 for perioden 2021-2024? 
Hva anbefalte styringsgruppen? Her var 
for øvrig det politiske representert ved 
kommunalt byråd for Miljø og samferd-
sel, Lan Marie Berg. Jo, pengene som 
tidligere var satt av til Røatunnelen var 
strøket! Dette var selvfølgelig uhørt! Men 
under behandlingen i Oslo bystyre som-
meren 2020 fi kk Høyres representanter 
gjennom følgende vedtak: 
    ”Bystyret ber byrådet legge frem en 
sak med valg av konsept for Røatunnelen i 
løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir be-
hov for mer planleggingsmidler til Røa-
tunnelen enn det som gjenstår av allerede 
tidligere bevilgede midler til planlegging, 
skal dette fi nansieres over avsetningene 
til lokale vegtiltak og programområder 
Oslo”
    I praksis betyr det at dersom det ikke er 
penger til å planlegge Røatunnelen videre, 
skal det tas fra potten til sykkelveier. Ikke 
lenge etter, og allerede før sommerferi-
en 2020, utlyste endelig prosjektlederen 
i Bymiljøetaten en anbudskonkurranse 
med tittelen: «Forprosjekt Røatunnelen 
med teknisk grunnlag og kostnadsesti-
mering». Flere konsulentfi rmaer jobbet 
derfor iherdig med anbudsdokumenter ut-
over sommeren og høsten. Håpet om reell 
fremdrift var tent.

EpisodeIII: Byråden ombestemmer seg 
På høstparten etterlyser Røa Vel igjen hva 
som skjer med Røatunnelen. I oktober 
2020 får vi vite av byråd Lan Marie Berg 
at konsulentoppdraget er avlyst! Begrun-
nelsen byråd Berg gir, er at det har kom-
met inn mindre bompenger enn 
tidligere budsjettert. Dessuten er byrådets
politikk at 99% av bompengene prio-
riteres til kollektivprosjekter, gang- og
sykkelveier i handlingsprogrammet for 

2021-2024. Dermed nedprioriteres Røa-
tunnelen i budsjettet nok en gang!* Ifølge 
byråd Berg er det altså ikke lenger nød-
vendig med noe forprosjekt for å kart-
legge alternativene kort eller lang tunnel. 
Først skal det nå velges og så skal det 
utredes. 

Episode IV: Må vi begrave Røatunne-
len en gang for alle?
Nei, det gjør vi ikke.
Denne ”ku-vendingen” lukter som nok en 
trenering av et demokratisk fattet vedtak. 
Hva skal vi tro - og fi ns det penger til å 
gjennomføre utredning av lang tunnel? 
Til tross for at den økonomiske rammen 
for prosjektet er nedjustert sier Berg at 
det ligger penger i prosjektet. I et notat til 
Bystyret 18. november 2020, skriver hun:
    ”Etaten vil utarbeide et underlag for 
valg av konsept som svarer ut behovet for 
god fremkommelighet og trafi kksikre løs-
ninger på Røa, med oppdaterte vurderin-
ger og nødvendig beslutningsunderlag. 
Det er dialog med etaten om en revidert 
bestilling for å sikre at det utarbeides et 
tilstrekkelig faglig underlag for å kunne 
legge frem sak fra bystyret i løpet av 2021 
med forslag til valg av endelig konsept for 
Røakrysset.” 
    Vi håper hun mener et tunnelkonsept og 
ikke bare overfl ateløsninger for krysset. 
Dette skal vi følge opp! Tunnelen er om 
mulig enda viktigere nå for en fremtids-
rettet og miljøvennlig utvikling av Røa.

Hurra! Prosjektér lang tunnel nå. Det er 
lang tunnel som er det beste alternativet 
for Røatunnelen. Dette har både Vellet og 
mange andre hevdet i årevis. 

Røa Vel følger saken inn i sesong 41... 

Endelig er nye Røa Torg ferdig utbygget; 
brakkeriggen er fjernet og ting begynner 
å falle på plass. Mye er blitt bedre, men 
alle vet at utbyggingen i sentrum ikke på 
langt nær er avsluttet. Skanska vil bygge 
ut i nær fremtid, Vækerøveien 197 og 199 
(det blå bygget) og Esso stasjonen skal 
rives, og nytt kommer. Akkurat nå er sen-
trum også preget av trafi kk i forbindelse 
med utbygging av det store vannbehand-
lingsanlegget ved Huseby. 
    Bør ikke planer for infrastruktur som 
veier, gater, sykkel- og gangveier, stoppe-
steder og parkeringsplasser legges paral-
lelt med utbyggingen av sentrumstomte-
ne? 
    Som beskrevet er Røa tunnelen igjen 
skjøvet ut i tid. Så vidt Røa Vel bekjent 
er det for tiden ikke utarbeidet gode alter-
native løsninger for å redusere trafi kken 
i Røa sentrum. Skal vi bare vente på hva 
myndighetene fi nner på? Eller skal Røas 
befolkning aktivt arbeide for selv å kom-
me med forslag til realistiske løsninger? 

Røa Mobilitets Forum
Røa Vel har tatt initiativet til å etablere en 
uavhengig gruppe kalt Røa Mobilitets

Forum (RMF). Mobilitet i denne sam-
menheng omfatter hvordan fotgjengere, 
syklister, kollektivreisende, varebiler og 
bilister skal kunne bevege seg på Røa. 
Gruppen skal arbeide for at Røa får mo-
bilitetsløsninger som styrker Røa som et 
godt sted å bo. 
    RMF består i januar 2021 av Jostein 
Refsnes, tidligere Røa Vel styremedlem, 
Erik Hassing, veteranbeboer på Røa og 
Bjørn Helgesen, tidligere byplanlegger 
med lang erfaring fra relevante etater og 
fagmiljøer. Forumet har videre identifi -
sert samarbeidspartnere som politikere i 
Vestre Aker Bydel og i Rådhuset, Ruter, 
Bymiljøetaten, handelsstanden på Røa 
og andre fagmiljøer, som Veivesenet og 
Transportøkonomisk Institutt (TØI).     
    Gruppen er i prosess med å rekrutte-
re fl ere medlemmer og ledere av ulike 
delprosjekter, spesielt blant Røabeboere. 
RMF skal arbeide selvstendig, men rap-
porterer til styret i Røa Vel. 

Innspill fra Røas beboere er viktig
RMF skal ikke arbeide isolert, men re-
fl ektere innspill fra brukerne. Forumet er 
interessert i å få vite hva Røas beboere 
ønsker seg av forbedringer på sin vei fra 
A til B (skole, barnehage, Røa sentrum, 
marka, Oslo bysentrum etc). Hva ønsker 
vi oss av forbedringer og nye tjenester i 
offentlig transport? Hva med parkering av 
bil og sykkel? Hva med Røa krysset?
    I slutten av januar har RMF identifi sert 
ulike fokusområder. Disse

    

Røa Mobilitets Forum er opprettet

Utbyggingen i Røa sentrum 
er ikke over - hva gjør vi med 
trafi kken?

Ønsker du å bidra til Røa 
Mobilitets Forum? 
Ta kontakt med Jostein 
Refsnes: 
920 63 100
jostein.refsnes@fi shlink.no

Tekst: Jostein Refsnes 
og Anne Bjørnebye Vik

Røa Vel

Nettside: www.roa-vel.no
Facebook: facebook.com/roavelforening
E-post: post@roa-vel.no

Digitalt årsmøte 28. april - info kommer

Foto: Akersposten/
Vidar Bakken

dekker biltrafi kk til og fra Bærum, kol-
lektivtrafi kk, gang-og sykkelveier, par-
kering, enklaver, kontaktnett og kommu-
nikasjonsoppgaver som alle krever god 
organisering og relevant datagrunnlag. 
Forumet ønsker og trenger bistand fra 
Røas beboere! Er du interessert i å bidra, 
med innspill, ideer, fagekspertise og/eller 
dugnadsjobbing, ta kontakt!  

Ambisjoner og målsetning
Hvordan og hva skal RMF bidra med? 
Oppgaven er først og fremst å frem-
me forslag til løsninger som skaper en 
helhet og som er tilpasset den nye Røa 
sentrum-utviklingen. De såkalte «myke 
trafi kanter» har høy prioritet. 
    Et frivillig amatørforum som RMF kan 
ikke påta seg å komme opp med 100% 
faglig utredete løsninger på hvordan god 
og sikker mobilitet i vid forstand skal 
organiseres og tilrettelegges. Forumets 
oppgave er å peke på viktige mobilitets-
utfordringer, ikke minst overfor Bydel 
Vestre Aker og Oslos myndigheter. Am-
bisjonen er at foreslåtte løsninger skal 
forankres hos Røa-beboere og brukere 
av Røas veier og ikke minst at de kan bli 
realisert.
    Vi vet at trafi kk og mobilitet opptar 
Røafolket. Nå håper vi at vi har etablert 
et forum som effektivt kan ta seg av sa-
ker som blir fremmet i befolkningen. Bli 
med på dugnaden for et bedre trafi kkmil-
jø på Røa! 

Er det fortsatt mulig å snak-
ke om en Røatunnel? Etter 40 
år med argumenter, ønsker, 

planlegging, utredninger, kvali-
tetssikringer, byrådsvedtak og 

skriverier er det all mulig grunn 
til å forsøke å forstå hva våre 
politikere egentlig holder på 

med.

Dokumentarserien om Røatunnelen:
Sesong 40!

Tekst: Anne Bjørnebye Vik, 
styreleder i Røa Vel
Foto: Akersposten

* Bystyresak 121/2020, 18. juni 2020: Oslopakke   
    3 - Handlingsprogram 2021-2024 og trinn 3 i     
    nytt trafi kantbetalingssystem.
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Peder Ankers plass

Peder Ankers plass er oppkalt etter Norges første statsminister og godseier på Bogstad 
og ligger i krysset mellom Sørkedalsveien og Ankerveien. Mange tenker kanskje på 
dette stedet som inngangsporten til Sørkedalen, med portnerstuene på hver sin side 

av veien. En byste av Peder Anker er reist på plassen ved det gamle steingjerdet, som 
for øvrig er bevaringsregulert. Det er fl ere saker Vellet jobber med knyttet til denne 

plassen:

• Røa Vel samarbeider med Sørkedalen Vel, Bogstad skole og Oslo Golfklubb for å 
sikre trafi kksikkerheten i krysset. Hovedfokuset er her skolebarna, men også alle 
og enhver som går, sykler eller kjører i krysset. 

• Det er nylig blitt bestemt at det skal bygges sykkelveier langs Sørkedalsveien både 
sør og nord for Peder Ankers plass. Bygging av etappen fra Portnerstuene mot 
badeplassen skal ha oppstart i år. I motsatt retning er det et større planarbeid før 
byggestart.

• Selve plassen har ikke fått noen oppmerksomhet i reguleringsarbeidet, og Vellet er 
rimelig overrasket over at etatene «hopper over» oppgradering av det fl otte arbei-
det som Peder Anker utførte i sin tid. Røa Vel kan dokumentere saksgang fra 20 år 
tilbake, og politikere og etater har blitt bedt om å ta tak i forfallet av den ærverdige 
plassen. Vellet har laget en fl ott 3D-tegning som viser hvordan plassen igjen kan 
fremstå. Denne er vist i Tett På fra i fjor. Vellet har kontakt med Byrådsavdelingen 
for miljø og samferdsel i dette arbeidet og har avtalt befaring og møte med byråds-
avdelingen både før og etter jul. Nå er møtet utsatt til påsketider grunnet korona. 
Vi venter tålmodig med mål om at dette prosjektet skal få prioritet i Rådhuset, og 
vi venter på at utførende etater kan starte arbeidet med en oppgradering av den 
bevaringsregulerte plassen. 

Bogstad Ring - nytt fra Røa Vel
I første nummer av Tett På 2020 beskrev Røa Vel sine pågående prosjekter i Bog-
stadområdet. Prosjektene handler om trafi kkutfordringer, oppgradering av plas-
ser og områder i nærmiljøet. Koronaåret har vært utfordrende for fremdriften, 
og kontaktpersoner i kommunale etater har i stor grad blitt forhindret fra å delta 
på møter og befaringer. Røa Vel får god støtte fra bydelens politikere og sentrale 
politikere i Rådhuset. I alle fall, saker og ting går fremover.

Tekst: Egil Kjos, styremedlem Røa Vel

Bogstadleiren på Himstadjordet – erstatningsareal?

Oslo kommune har «okkupert» et stort friluft sområde på Huseby, også 

kjent som Hundejordet, til nytt vannbehandlingsanlegg. Bydelen er imid-

lertid lovet et tilsvarende erstatningsareal. Kommunen har foreslått ulike 

mindre alternativer, uten at disse har blitt akseptert av bydelen. Bydelens 

politikere og administrasjon er klare på at nettopp den tidligere Bogstad-

leiren på Himstadjordet er et godt alternativ som kan oppfylle kravet til 

erstatning.

Mange husker oppmerksomheten fra «avfallsdeponiet» i Bogstadleiren 

for et par år tilbake. Bruken av lagerområdet var overhodet ikke i tråd 

med reguleringen for det kommunale området. Etter stor innsats fra Røa 

Vel og bydelspolitikerne ble også Fylkesmannen koblet inn, og virk-

somheten ble stoppet. Bymiljøetaten ryddet opp og oppgraderte noe av 

bygningsmassen. Mye gjenstår på de verneverdige byggene, som står på 

byantikvarens «gule liste». 

Røa Vel har hatt et stort engasjement i denne saken, og vi har sammen 

med Røa IL planer for hvordan området kan brukes som friområde. En 

mulig aktivitetspark med tuft eapparater, bål- og sitteplasser for eksempel?         

Utsiktskollen”Like ovenfor den nye Sørkedalsveien, der veien skjærer seg inn i skrånende terreng 

mellom Bogstad Camping og badeplassen, ligger en kolle som er av stor betydning for 

opplevelsen av parken på Bogstad Gård. Fra denne kollen, som inngår i området som nå 

er fredet, kan parken og hovedbygningen med Bogstadvannet og kulturlandskapet rundt 

sees på avstand. Sett fra Bogstad Gård karakteriseres denne høyden som: «lånt utsikt».” 

(fra fredningsdokumentet for Bogstad gård)  

Røa Vel har favnet Utsiktskollen for å oppgradere området til en grønn lunge for byde-

lens beboere. Det tidligere åpne kulturlandskapet er nå gjengrodd, men i tidligere tider 

gikk Himstadjordet helt ned til badeplassen. I samme område har Oslo Golfklubb funnet 

igjen rester av golfbanen fra 1932 til 1940, og de ønsker å markere historien i dette land-

skapet. Byantikvaren og Bymiljøetaten har vist interesse for gjenåpning av kollen. De 

bygger på den tidligere historien og hvordan landskapet var før det ble gjengrodd. Videre 

arbeid vil bli ledet av Bymiljøetaten med nær kontakt med Røa Vel og Oslo Golfklubb.

Utsiktskollen var et mye brukt sted for landskapsmalere å stå for å male Bogstadgodset. 

Ullern, Røa og Bygdøy historielag har fattet stor historisk interesse for disse landskaps-

malerne. Bogstad Gårds Venneforening mener at åpning og oppgradering av kollen vil 

bli betydningsfullt for historien om Bogstad. Samlet har historien om Utsiktskollen ført 

til mediedekning i Akersposten og stort engasjement fra bydelens politikere og adminis-

trasjon.

Fangen på Bogstad

Blant landskapsmalerne som malte fra Utsiktskollen 
er historien om «fangen på Bogstad» spesiell. Gustaf 

Lewenhaupt var greve og fenrik i en svensk hær-
avdeling som tapte en stor trefning ved Prestebakke 
kirke i Østfold i juni 1808. Soldater og offi serer ble 
tatt som krigsfanger, og soldatene ble stuet bort på 
gårder i Buskerud og Gudbrandsdalen. Som yngre 
sønn i en av Sveriges mest innfl ytelsesrike adels-
familier, fi kk fenrik Lewenhaupt «fangelosji» hos 

en tilsvarende familie, nemlig hos kammerherre og 
godseier Peder Anker på Bogstad Gård.     

Lewenhaupt levde «glade dager» sammen med 
Peder Anker og tegnet og malte sitt «eget fengsel», 

nettopp fra Utsiktskollen.

Turveien ved Mærradalsbekken

Turveien fra Ankerveien og ned til Hovseterdalen har ikke 
status som regulert kommunal turvei. Røa Vel har vedlikeholdt 

veien på dugnad og satt ut et par krakker. Gjennom fl ere år 
har vi jobbet for at kommunen skal overta ansvaret og ved-
likeholdet for den populære turstrekningen. Styreleder i Røa 
Vel har kommunisert med Gravferdsetaten som prinsipielt er 
eiendomsansvarlig, da hele området er regulert til kirkegård. 
Men, i denne saken er Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten 

og Eiendoms- og byfornyelsesetaten også involvert. Nå er det 
respons fra etatene, som i samlet tropp virker å være positive 

til å regulere og oppgradere turveien. Blant annet må den bratte 
skråningen fra Ankerveien utbedres, overvann må fjernes og 

generell forbedring på strekningen må til. Røa Vel understreker 
at vi på lik linje med Vestre Aker Bydel ikke ser denne saken 

som en erstatning for tapt areal på Huseby. Dette har vært brukt 
som friområde i alle år.  

Malt av Gustav Lewenhaupt 
fra Utsiktskollen i 1809

Vanntunnel Bogstad - 
Voksenkollen

Mange har sikkert fått med seg at det skal spren-
ges ut en tunnel fra Byveien ved Bogstad til 

Soria Moria på Voksenkollen. Dette er et viktig 
tiltak for vannforsyningen i høyden. Røa Vel har 
orientert om dette via Akersposten for et godt år 
siden. Her skal det tas ut 2000 billass med stein, 
og massene skal transporteres ned Sørkedalsvei-
en og gjennom Røa-krysset. Røa Vel har kontakt 

med Vann- og avløpsetaten (VAV) og følger 
nøye med på konsekvensene. Arbeidet skulle 

ha vært i gang, men det er utsatt. Saken er nå til 
politisk behandling i bystyret. 
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Vi må ta et bilde av deg. Hvor er du mest 
deg? 

- Som prest eller som meg?

Det henger vel sammen, så kanskje der 
begge delene kommer til uttrykk? 

- Kontorpulten er ok.  Og en kaffekopp. 
Det er faktisk mye meg. Det er et sted 
jeg trives godt. Kanskje er det fordi jeg 
ikke har hatt et eget kontor før.  Som lærer 
måtte jeg dele rom med flere, og det var 
det samme som stipendiat. Så eget kontor 
er bra. Og så trives jeg godt med bøker 
og litt innadvendt granskning, men jeg 
har lett for å bli distrahert av andre bøker,  
ideer og google. Jeg regner meg nok som 
en litt introvert person.

Samtidig har vel det å være prest en del 
ekstroverte funksjoner? 

- Det går fint. Jeg er glad i å være en del 
av en gjeng. Jeg trives godt med andre. 
Gjemmer meg ikke, selv om jeg også tri-
ves godt helt for meg selv.

Betyr det at du har mer sans for troens 
mystiske sider enn for dens sosial dimen-
sjon?
 
- Kanskje. Jeg har nok en viss mystisk til-
bøyelighet. Å kjenne på ensomheten har 
verdi for meg. Bønn og musikk er viktig 
for meg. Musikken har jeg levd med hele 
livet og vært trommis i et par band, mer i 
punk - rock tradisjonen.  Bønnen er noe 
jeg i stadig sterkere grad har blitt opptatt 
av. 
 
Det er et stykke fra punk til høymesseli-
turgi og bønn?

- Absolutt. Men hvis vi tenker kirke som 
mer enn liturgien i høymessen er det mu-
lig å se punk som relevant for kirka. For 
meg handler punk om protest mot etabler-
te systemer som gir privilegier til noen få, 
og om fellesskap og samhold basert på 
gjensidighet og respekt. Jesus fungerer 
egentlig veldig godt i et slikt perspektiv. 
Og når punk blir en slik innstilling, like 
mye som musikk og mote, da fungerer det 
også godt med tanke på kontemplasjon og 
bønn. Men, altså, når det gjelder høymes-
seliturgi tenker jeg at punk godt kan  
    holdes utenfor. 

Teologi, hekser og demo-
nologi
Du kom til Røa fra en stilling 
som stipendiat i norsk kir-
kehistorie hvor du skrev om 
djevellære eller demonologi.  
Hvorfor et slikt tema Hva var 
det du ville finne ut?

- Saklig sett handlet det om de 
teologiske forutsetningene for 
hekseprosessene. Dessverre 
har slike forferdelige prosesser 
forutsetninger i måter å tenke 
om Gud på.  Den direkte til-
gangen til temaet var en ana-
lyse av en prekensamling av 
en norsk prest som het Jørgen 
Erikssønn trykket i 1592. Den 
handler ikke om troll og hek-
ser, men djevelens funksjoner 
er mye tilstede i det han skri-
ver.  I dette var Erikssønn ikke 
helt alene. Det var et tema i 

tiden.  Han var som mange andre opptatt 
av å forklare og forstå hvorfor livene våre 
ble som de ble. Og det var ganske tøft å 
leve på den tiden, derfor blir det mer om 
livets prøvelser enn livets gleder. Og de 
leste makter og himmelske myndigheter 
inn i alt som skjedde med oss mennesker. 
Naturen var ikke nøytral eller tilfeldig. 
Det som skjedde med oss hadde en me-
ning og et budskap. Oppgaven var å de-
chiffrere dette. Det handlet om å lese 
kampen mellom det gode og det onde, 
det vil si mellom Gud og djevelen. Mye 
handler derfor om straff og belønning, for 
det var sånn man erfarte mye handlet om i 
det alminnelige livet.
    - På sett og vis tenkte de som vi gjør 
i dag at livet blir slik vi gjør det til. For-
skjellen var bare at den gang var det Gud 
og Djevelen som utførte konsekvensene 
av våre handlinger, som straff eller be-
lønning. Nå er det kanskje livet selv som 
viser konsekvensene av våre handlinger.

Utfordringer ved et negativt 
menneskesyn
Fikk du mer eller mindre forståelse for det 
de holdt på med i sin tenkning og skriv-
ning, når du arbeidet med det stoffet?

- Det er ikke tvil om at mye er fjernt og 
fremmed, men samtidig forsøkte de å ta-
kle problemstillinger som det ondes pro-
blem og det å finne mening i tilværelsen 
utfra en tenkning og forståelse de hadde 
på den tiden.  De forsøker å forklare livets 
uforklarlighet og brutalitet.  Alt som skjer 
i tilværelsen er uttrykk for tilværelsens 
krefter, - Guds eller djevelens makt.   Det 
viktige var å følge Guds vilje, og gjøre bot 
når man tråkket feil. Bekjenne syndene 
og høre på Guds ord og daglig omvende 
seg.  Det aller verste som kunne skje var å 
bli «høy på seg selv», hovmodig som det 
kanskje heter.
    - Det er ikke tvil om at det var et grunn-
leggende negativt menneskesyn som lå 
i bunn for denne måten å tenke på. Det 
reflekterer kanskje de krevende livene de 
levde. Mye av det har forsvunnet i kirka, 
men jeg syns innimellom jeg gjenkjenner 
en slik måte å tenke på i noen kristelige 
tradisjoner eller kirkesamfunn.  Det fasci-
neres jeg litt av. 

Fascineres,- blir du ikke bare sint?

- Nei, de følelsene har jeg ikke.  Det tan-
kesettet angår meg ikke. Det treffer meg 
ikke emosjonelt. Selv om det er tydelig at 
det egner seg til å spille på frykt og angst 
og det sikkert har vært effektiv retorikk. 
Jeg er delvis oppvokst med deler av denne

måten å tenke på, likevel affiserer det meg 
ikke nå.

Kirka som et følelsesfellesskap 
Hvor er konfliktaksene i kirka i dag da? 
Hva er de viktige spørsmålene?

- Jeg er ikke i stand til å svare sikkert på 
det. På en måte føler jeg at jeg er ganske 
ny i kirka, jeg bærer mye av den uten-
forståendes tilnærming til kirka.  Det 
var mange år jeg ikke var aktiv og først i 
voksen alder – over tretti år - kom tanken 
om at jeg kunne arbeide i kirka.  Jeg kjen-
ner at det er et riktig valg, men kanskje 
er ryggmargsrefleksene mine likevel litt 
annerledes enn for dem som har tråkket i 
dette gjennom hele livet. 
    - Følelsene vi har er viktige. Jeg har 
på mange måter en emosjonstilnærming 
til kirka. Det har også en teoretisk bak-
grunn. Barbara Rosenwein snakker om 
«emotional communities» - det er felles-
skap som er definert av følelsene mer enn 
av meninger og ideer.  Jeg tenker at kirka 
på mange måter er et slikt fellesskap.  Det 
som knytter trosfellesskapet sammen er 
ikke bestemte meninger, men det er noen 

opplevelser av livet, noen følelser som 
knytter oss sammen – selv så kontrollert 
og forsiktige vi er i våre uttrykk.  Hva er 
det som står på spill? Hva er det som ut-
fordrer livet?  
    - For meg har ydmykhet blitt et nøkkel-
begrep. Det er neppe en dyd i dag, men 
jeg tror det er viktig. Det står  i motset-
ning til prestasjonssamfunnet og til 
vellykkethetskravet som vi alle kjenner 
på.  Ydmykhet handler ikke om å stå med 
lua i handa, men å kunne møte andre  slik 
at de blir bygget opp. Ydmykhet styrker 
fellesskapet.

Hva gleder du deg mest over i preste-
tjenesten?
    
- Det gir en fin og god rytme i hverdage-
ne.  Jeg får lov til å bli kjent med mange 
fine mennesker og høre deres historier.

Hva syns du er mest utfordrende?

- Det er å skrive preiker.

Punk og prest
- er kanskje å ta litt hardt i om 
den nye kapellanen i Røa.  Men 
Helge Asbjørn Staxrud bærer 
trolig med seg et større spenn 
enn prester fra en annen gene-
rasjon. Kanskje blir det mer 
krevende for ham å tilpasse seg 
kirka, men også mer spennende 
for alle som får være med ham 
på ferden.

Tekst: Roald-Einar Ottersen

Helge Asbjørn 
Staxrud

Familie: 
ektefelle Liv Marit Hau-
ge og barna Jonathan 
og Josef

Oppvekst: 
jeg tenker om meg selv 
som oslogutt, selv om 
jeg har vokst opp både 
i Nannestad og Asker

Utdanning: 
Lektor og prest

Tidligere jobber: 
Lærer på barneskole 
og ungdomsskole, sti-
pendiat i kirkehistorie 
ved Teologisk Fakultet 

Favorittmusikk: 
Tom Waits, Jazz, metal 
og alt imellom

Foto: Kristin Janset
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Hva er en nabolagsklubb?
Nabolagsklubb er Oslo Idrettskrets sitt 
program for å styrke fl eridrettslag som tar 
et utvidet samfunnsansvar. Programmet 
skal gi kraft til idrettslag som tar en tyde-
lig posisjon i forhold til oppvekstsvilkå-
rene for barn og unge. En nabolagsklubb 
er nært tilknyttet sitt eget nabolag og har 
ekstra fokus på deltakelse for alle. 

Allsidighet – for alle
Selv om nabolagsklubb-konseptet er  
generelt, er det ingen tvil om at dette 

programmet har blitt enda mer relevant 
under koronapandemien. Med lock-down 
og nedstengning av skoler, treningstil-
bud, breddeidrett, og arenaer, er veien til 
sofakroken og «gaming» blitt kortere for 
mange av oss.
    Som nabolagsklubb og en fl ereidretts-
klubb (7 idretter) har Røa IL ekstra fokus 
på deltakelse for alle. Vi tilbyr allsidighet 
ved å gjøre det enkelt for barna og ung-
dommene å delta i fl ere idretter. I Røa IL-
har vi allerede fl ere som er aktive i to eller
fl ere, og vi ønsker dette hjertelig velkom-
men. Det har lenge vært «nedfelt og ved-
tatt» i Røa IL at det skal være lov å moti-
veres til å trene fl ere idretter og at man 
skal slippe å «spesialisere» seg.

Fem fokusområder
Nabolagsklubb-programmet varer i to år 
av gangen og har fem områder som Røa 
IL forplikter seg til å jobbe med. Disse er 
inkludering, kompetanse, frivillighet og 
dugnad, ungdomssatsing og klubbhånd-
bok. 
   

I tillegg til dette er det også ønskelig at 
Nabolagsklubbene har ekstra fokus på 
samarbeid med skole, samarbeid med by-
del, paraidrett, folkehelse og allidrett. 

Hvor er Røa IL i forhold til dette?
Nabolagsklubb-konseptet er helt i tråd 
med det Røa IL lenge har stått for. Vi 
har allerede både allidrett og paraidrett 
(fotballag for barn og unge med cerebral 
parese og Røa Unifi ed for de med downs 
syndrom), og vi har samarbeid med fl ere 
skoler og med bydelen. Klubbhåndbok, 
ungdomssatsning, kompetanse, inklude-
ring og frivillighet sitter også dypt i Røa 
IL-sjelen. 
    Men, vi kan bli bedre på alt! Vi savner 
et tettere samarbeid med en del av skole-
ne.  Dette samarbeidet er viktig for oss for 
å kunne fange opp de barna og ungdom-
mene  som av ulike grunner faller utenfor 
og ikke blir inkludert. Slik kan vi bidra 
til bedre oppvekstvilkår for alle barna og 
ungommene i området som ønsker å være 
med.
    

Røa IL skal være en klubb for alle, og 
verdiene glede, mestring og raushet står 
i fokus. Vår visjon er at vi skal være «en 
klubb å være glad i». Bli med, det er plass 
til deg også!

Røa IL

Nettside: roail.no
Facebook: facebook.com/roail.no
Instagram: roail.no
E-post: post@roail.no

Fantastiske arenaer
Røa IL har med sine 2500 medlemmer, 
nesten 400 frivillige ildsjeler og over 70 
forskjellige trenere innen de syv idrette-
ne som idrettslaget har, en sentral plass i 
«bybildet» på Røa. I løpet av de siste åre-
ne har Røa IL utviklet arenaer for skøy-
ter og ski ved Bogstad, i tillegg til Røa 
Idrettsplass i Kristian Auberts vei. Mange 
tar sikkert idrettslaget, som nå har vært 
her i over 120 år, som en selvfølge. Vi blir 
vant til det, og tenker kanskje ikke så mye 
over betydningen av arbeidet som klub-
ben gjør?
Røa IL merker nok at dette er litt i ferd 
med å endre seg i disse lock-down- og 
pandemitider. Vi har fått mye ros både 
i Akersposten og på ulike lokale Face-
book-grupper den siste tiden. Det varmer! 

Gratis – men kostbart  
På en helt vanlig dag denne vinteren besø-
ker mellom 700 og 1000 mennesker Røa 
kunstisbane Bogstad. Like mange tar seg 
skiturer på Voksenjordet og er innom fot-
ballbanene og skøyteisen på Røa Idretts-
plass. Hvor mange tenker egentlig over 
hvor mye det koster å ha en snøfri kunst-
gressbane, produsere kunstsnø og skiløy-

per eller hva det koster av strøm og arbeid 
å ha en kunstisbane? Eller å kjøpe og drif-
te en tråkkemaskin, isprepareringsmas-
kin, snøkanon, eller å sørge for belysning 
slik at folk kan være der på kveldstid? 
    Bak disse tilbudene ligger det mange 
tusen timer med frivillig innsats hvert år. 
I tillegg dekker alle medlemmene i Røa 
IL og engasjerte samarbeidspartnere som 
RSM Norge, Uno-X, Northcom, Spa-
rebank1 Østlandet, Swix og Bull Ski & 
Kajakk, kostnadene for disse tilbudene på 
Røa.
    
Bindeledd mellom familier, næ-
ringsliv, skoler og barnehager
Røa IL gjør Røa til et attraktivt sted for 
både familier og næringslivet. Aktivitete-
ne og arenaene trekker også andre klub-
ber og besøkende hit. Skal idrettslaget 
fortsette med å utvikle både arenaer og 
aktivitetstilbud videre for oss som holder 
til på Røa, er det nødvendig at både pri-
vatpersoner og bedrifter engasjerer seg. 
Idrettslaget trenger, og er helt avhengig 
av, engasjerte støttespillere, bedrifter, 
medlemmer og frivillige som forstår at 
dette arbeidet er viktig og at Røa IL er 
viktig for alle i nærområdet. 

Når det er krav om hjemmekontor, skolene går til «rødt» og bu-
tikkene må holde stengt, er det deilig å kunne ta seg en tur ut på 
skøytebanen, fotballbanen eller i preparerte løyper på Voksen-
jordet. Det er godt å komme seg ut i frisk vinterluft og koble av i 
noen minutter. Men hvor ofte tenker vi på hvem som står bak disse 
kortreiste og gratis tilbudene?

Hva skulle vi g jort uten Røa IL nå? Røa IL   - ”nabolagsklubben” med plass til alle
Røa IL er som første klubb i 
Oslo blitt godkjent som «na-
bolagsklubb». Som en allsidig 
og inkluderende klubb med fo-
kus på mestring, glede og sam-
funnsengasjement passer Røa 
IL godt inn i dette programmet 
- og ønsker å bli enda bedre!

Til de voksne:

Ønsker du å engasjere deg i na-
bolagsprosjektet?

Ønsker du eller din bedrift å engasjere deg i 
Røa ILs arbeid?

Har du tips eller råd om hvordan vi kan få 
bedre kontakt med skolene?

Ta kontakt!

BLI MED!

Savner du et tilbud eller kompiser å 
henge med?

Har du lyst til å trene uten nødvendigvis å 

ha større ambisjoner enn å ha det kult?

Ta kontakt!

Husk at hvis din familie har trang 
økonomi, fi nner vi en løsning sammen 

i fortrolighet som g jør at dere blir 
inkludert.

Tekst: Per-Ivar Stokkmo

Tekst: Per-Ivar Stokkmo
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9. mars 2020, to dager før Norge og 
«resten av verden» ble stengt ned, arran-
gerte vi verdens siste skirenn i 2020: Mar-
tincrossen. Fler enn 1000 deltakere, fra de 
minste barna til de største ungdommene, 
koste seg med utfordringer på langrenns-
ski under fine forhold, tross en snøfattig 
vinter.
   
Martincrossen er et helt annerledes ski-
renn, og vi ser ofte at det er andre som 
vinner Martincrossen enn de som vinner 

de vanlige langrennene. Under langrenn-
scross er det andre ferdigheter som teller 
mer enn skøyteteknikk, staking og dia-
gonalgang. Deltakerne skal gjennomføre 
hopp, kulekjøring, piruetter og passere 
porter baklengs. Dette er både skikkelig 
morsomt, men også utrolig slitsomt og ut-
fordrende. I tillegg kryr det av glade men-
nesker som ønsker å ta bilder sammen 
med og en prat med Martin. 

Alt dette gjør vi på vår egen arena på 
Voksenjordet, Røa Snøpark Bogstad, som 
bare blir bedre og bedre med tanke på mu-
ligheter og infrastruktur. Røa IL er stolte 
over å kunne tilby en så flott skiarena som 
et kortreist, snøsikkert tilbud for alle som 
holder til i området. 

I skrivende stund (31. januar 2021) har 
vi store planer for Martincrossen 2021. 
Smittevernssituasjonen gjør at vi har lagt 
arrangementet i 2021 over to dager i ste-
det for kun én dag. Mandag 8. og tirsdag 
9. mars er ettermiddagene/kveldene vi har 
valgt for årets Martincrossen, men smit-
tevernsituasjonen kan medføre at vi må 
flytte arrangementet til en senere dato.

Litt ekstra bråk og smittevern
Vi vil gjerne at Martincrossen oppleves 

som en fest og at deltakerne har det mor-
somt og synes at det er litt ekstra stas å 
komme til dette arrangementet. Det betyr 
at vi strekker oss litt ekstra for å få dette 
til. En av konsekvensene er at lydnivået 
blir høyere enn det normalt er på Voksen-
jordet. Med musikk fra vår disk-jockey, 
introduksjoner og intervjuer med våre 
glade utøvere, heiarop og mye annet gøy, 
kommer nok noen av de som er i nærom-
rådet til å høre oss ekstra disse dagene. Vi 
ber dere bære over med oss og vise for-
ståelse for at dette er noe som er en viktig 
del av opplevelsen og svært motiverende 
for både deltakere, gjester og arrangører.  

Som arrangør planlegger vi gjennomfø-
ringen grundig, og tar alle nødvendige 
hensyn for å gjøre arrangementet trygt for 
alle som skal være til stede. Martincros-
sen er et renn som vi arrangerer sammen 
med Norges Skiforbund, og vi tar smitte-
vern svært alvorlig. Røa IL har allerede 
implementert prosedyrer som skal følges, 
og gjør alt det vi kan for at alle skal få 
utelukkende positive opplevelser når de 
kommer til oss – enten det er Martincros-
sen eller andre arrangement. 

Velkommen til Martincrossen 2021!

Martincrossen - 8. og 9. mars 
Martincrossen – en helt spekta-
kulær og annerledes langrenns-
konkurranse – står på planen. 
Hvert år de 4 siste årene har 
Røa IL sammen med Røa-løpe-
ren Martin Johnsrud Sundby 
arrangert Martincrossen. Et 
forrykende show på langrenns-
ski. Disk-jockey, røyk, hopp og 
baklengspasseringer på ski går i 
et forrykende tempo på Røa IL 
sin skiarena på Voksenjordet.

Hvorfor vant Rune?
I Akersposten kunne vi lese deler av ju-
ryens begrunnelse for Rune Lorenzens 
tildeling av prisen: «Vi leser og hører om 
at langrennssporten sliter med rekrutterin-
gen rundt omkring, men sånn er det ikke 
her i strøket. Bare i høst går det rykter 
om 80-90 nye, unge langrennsrekrutter 
i 2013-kullet, og det er flere årsaker til 
denne suksessen. Én av årsakene finner 
vi på Voksenjordet, der langrennsgruppa 
med Rune i spissen, har klart å gjøre et litt 
kjedelig jorde om til en ellevill snøpark i 
løpet av de siste tre-fire årene».

Hvorfor vant Røa IL?
Videre forteller juryen om tildelingen til 
Røa IL: «Røa IL ble også foreslått av flere 
til årets Røa-ildsjelpris. Nå er ikke ildsjel-
prisen først og fremst en hedersbevisning 
som gis for lang og tro tjeneste, men det 
er naturligvis ekstra hyggelig å gi idretts-
laget vårt litt heder i et rundt år. Røa IL 
har vært spesielt viktig i et år da så mye 
har vært annerledes, vanskelig og tidvis 
nedstengt. Da samfunnet gradvis åpnet 
opp igjen, satte både store og små, både 
på og ved siden av banene, ekstra stor pris 
på aktivitetstilbudet i Røa IL» (hentet fra 

Akersposten). 

Samler store og små
Styrelederen i Røa IL, Kathrine Godager, 
sa i forbindelse med prisutdelingen: «Røa 
IL og klubbens medlemmer har gjennom 
snart ett år hatt en helt spesiell situasjon, 
med hel og delvis nedstenging. Mange 
har følt på det savnet da plutselig idretten 
ikke var der, det tror jeg har satt i gang 
en refleksjon. Barna har merket det, at 
det er kjedelig uten idretten. De voksne 
sier også at «først nå har jeg tenkt på hvor 
mye av mitt sosiale liv som faktisk skjer 
på fotballbanen eller i langrennsløypa el-
ler på bandybanen eller på sykkel». Vi tar 
det litt for gitt at vi møter folk».

Røa IL har flere store avdelinger. Fotball 
er størst, og både langrenn og bandy er 
i vekst. I tillegg sykles det stadig mer, 
med blant annet en ny barnesykkelgruppe 
for de mellom 6 og 12 år som ble startet 
høsten 2020. Allidrett hadde samme år 
sitt største kull, og vi startet et helt nytt 
opplegg med knøttefotball for de mellom 
3 og 6 år. Vi har en veldig sprek gjeng 
som syns det er veldig gøy med triatlon 
og noen ivrige voksne som trener trim fle-

re ganger i uken – når koronasituasjonen 
tillater dette, vel og merke. 

Trening er ikke viktigst
De fleste tror nok at et idrettslag er et sted 
for fysisk trening. Faktum er at både Røa 
IL og andre idrettslag først og fremst er en 
kultur- og verdibygger som skaper venn-
skap og samhold både for barn, ungdom-
mer og voksne. Idrettslag bygger broer 
mellom mennesker; på banen og i løypa 
stiller alle likt.  

Det er nettopp i tøffe tider at vi merker 
mest hva Røa IL betyr for små og store. 
Det å ha et samlingspunkt, der man tref-
fer og har det fint sammen med venner, er 
det aller viktigste. I tillegg kommer man 
ut i frisk luft og gjør noe aktivt og fysisk 
sammen, som man gjerne kan snakke om 
på skolen. Helsegevinsten, enten den er 
fysisk eller psykisk, kommer som en hyg-
gelig bonus.

I Røa IL er alle velkomne, og er du en av 
de som faller utenom, bør du lese litt mer 
om Nabolagsklubb-prosjektet på s. 14.  

Røa-ildsjelprisen 2020 til Røa IL og Rune Lorenzen
Ildsjelprisen er et fast innslag på tampen av året på Røa. Det er nøkkelaktørene i nærområdet 
- Røa Vel, Røa Menighet, Røa Lions, Handelstanden på Røa, Røa IL og Akersposten - som står 
bak denne prisen. Det har aldri kommet inn så mange gode forslag til kandidater som i 2020. 
Juryen endte opp med to finalekandidater og klarte ikke å velge bare én av dem. Dermed gikk 
ildsjelprisen for 2020 både til lederen i langrennsgruppa i Røa IL, Rune Lorenzen, og til hele 
Røa Allianseidrettslag.
Tekst: Per-Ivar Stokkmo

Tekst: Per-Ivar Stokkmo
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er veldig viktig. Det vil alltid være 
noen da som står opp og snakker 
myndighetene midt imot, og det må 
man bare håndtere og forholde seg til.      
    - Om jeg blir sinna? Ja, jeg kan bli så ei-
trande sinna! Men det gjelder å ikke vise 
det, for det tjener ingen å hause opp situa-
sjonen. Det som er viktig er å ha veldig ty-
delig kommunikasjon og kunnskapsbasert 
informasjon. Det er derfor jeg føler at det 
systemet vi har her i Norge, med FHI og 
Helsedirektoratet, er veldig godt og trygt. 
Vi er åpne om at de noen ganger mener én 
ting, mens regjeringen kan mene noe helt 
annet, at vi ikke nødvendigvis er enige i 
alle vurderinger. Men faktagrunnlaget er 
det viktig å være enig om. Det er veldig 
mange som går ut og hevder at de vet ting 
som de ikke har grunnlag for å vite. 

Smittevern på hjemmebane
Elin anser seg selv som den farligste smit-
tekilden i familien, som den eneste som er 
på jobb hver dag. Spesielt er hun redd for 
å smitte ektemannen som har en alvorlig 
lungesykdom. 

- I starten bodde jeg nede i kjelleren, men 
det går rett og slett ikke, for han trenger 
også mye hjelp. Så det går bare på å være 
veldig forsiktig, vaske masse og holde av-
stand og alt det der. Jeg skal være glad den 
dagen han har fått vaksine, for vi er jo litt 
sånn «tenk om vi skulle være skyldig i å 
smitte ham» - det hadde jo vært grusomt. 
    - Jeg synes det er veldig trist at jeg 
ikke kan være så sosial som jeg ønsker. 
Dette med at jeg ikke kan møte folk ute 
på restaurant, ikke kan ha selskaper og 
samle folk hjemme hos meg, eller gå bort 
til folk. Og at jeg ikke kan klemme barna 
mine - det burde vel stått øverst! 

De to voksne døtrene må klare seg uten 
klemming, mens barnebarnet fortsatt får 
klemmer fra bestemor. – For der går gren-
sen! Det klarer jeg bare ikke å la være. 

Positive bivirkninger
Til tross for utfordringer med sosial dis-

tansering og hjemmekontor, har det muli-
gens også kommet noe godt ut av tiltake-
ne det siste året.
   - Kanskje folk har lært seg å stresse litt 
mindre. Det har blitt mindre press på å 
reise masse, både i jobbsammenheng og 
privat. Det holder å gå en tur sammen 
istedenfor å invitere til tre-retters med 
masse gjester. Og så er det kanskje posi-
tivt at man kommer til å reise litt mindre 
i jobbsammenheng og ha flere Teams-mø-
ter. 
    - Før var jeg forkjøla hele tiden, men nå 
er jeg ikke forkjøla mer. Jeg har vært mye 
friskere enn vanlig.  

Framtiden
En koronakommisjon skal evaluere arbei-
det med håndteringen av situasjonen og 
finne forbedringsmuligheter til neste pan-
demi, for den er de sikre på at kommer. 

- Pandemier kommer og går. En ting som 
allerede er påpekt er beredskapslageret av 
medisiner og medisinsk utstyr. 
    - Vi har snakket en god del om hvor-
dan framtiden blir. Jeg er redd for at vi 
ganske fort glemmer. Kanskje vi kom-
mer til å holde litt mer avstand, være litt 
mer hjemme når vi er syke, bruke litt mer 
munnbind og vaske litt mer hender. Men 
jeg er redd vi ganske raskt kommer til å 
falle tilbake til gamle synder. 

- Helt til slutt: Synes du Røa-beboerne 
har vært spesielt eksemplariske etterføl-
gere av tiltakene?

- Haha! Vi bor jo i en bydel der det er 
lite smitte sammenlignet med flere andre 
bydeler. Så bare stå på og fortsett å være 
flink! Jeg kan godt komme med noen sån-
ne formanende og oppmuntrende ord om 
å holde ut og stå på, så skal vi komme oss 
gjennom dette her.  

I begynnelsen av mars 2020 innså Elin 
Anglevik at koronapandemien skulle bli 
alvor, men omfanget var vanskelig å for-
utse.  - Jeg tror ingen hadde sett for seg 
dagens situasjon eller at det skulle bli så 
langvarig. Vi har planlagt for pandemier 
med ansvars- og rollefordelinger som vi 
har øvd på, men vi hadde ikke planlagt for 
å stå i en pandemi så lenge. 
    - Jeg har jobbet mer enn noensinne det-
te året her, og kommer vel til å gjøre det 
fram til sommeren i hvert fall. Når alle 
snakker om at de har fått bedre tid og sånn 
- det gjelder ikke meg! 

Smittevern for folkehelsa
Rett fra samfunnsøkonomistudiene gikk 
Elin inn i det daværende Sosialdeparte-
mentet i 1984. Der jobbet hun med blant 
annet utdeling av forskningsmidler og 
folketrygden i Norge. I dag er hun leder 
for Folkehelseavdelingen i Helse- og om-
sorgsdepartementet, som har ansvaret for 
smittevern.

- Her jobber det folk med veldig mye for-
skjellig bakgrunn, både helsefaglig, sam-
funnsfaglig og mange jurister. Vi gir poli-
tikerne råd, og så behandles disse rådene 
i regjeringen, eventuelt i Stortinget. Nor-
malt er det lange prosedyrer for hvordan 
slike lovendringer skal skje: Vi må utrede, 
sende på høring, oppsummere høringsre-
sultater, behandling i Stortinget... Alle 
disse prosessene har vi jo måttet korte 
voldsomt ned nå. 
    - Vi som jobber med Covid-19 er stort 
sett fysisk på jobb, men resten av departe-
mentet sitter på hjemmekontor nå. Vi har 
digitale møter hver eneste dag, og mange 
ganger i uka har vi møter med Folkehel-
seinstituttet og Helsedirektoratet og alle 
de fire regionale helseforetakene i Norge. 
Det er veldig mye møter og dokumenter.  

De vanskelige vurderingene
- De aller vanskeligste vurderingene er 
dette med å stenge ned for barn og unge, 
og vaksineprioritering: hvem skal få 
først? Vi får få vaksiner om gangen, og 

hensikten i første omgang er å hindre 
sykdom og død, og dermed er de eldste 
prioritert først. Deretter er det å hindre at 
helsetjenesten bryter sammen, og derfor 
er helsepersonell prioritert. Så skal det 
selvfølgelig veies opp mot hensynet til at 
samfunnet og økonomien skal fungere. Vi 
stenger jo ned treningssentre, biblioteker 
og restauranter – det er klart at det har en 
pris for noen. Vi må hele tiden veie til-
taksbyrden for folk opp mot den eventu-
elle helsebyrden. 
   
Vaksineplaner
Hvor raskt vi kommer tilbake til en nor-
maltilstand, avhenger i stor grad av vak-
sineringen. 

- Vi har allerede sett problemer med le-
veranser og produksjonslinjer, men hvis 
alt går på best mulig måte, så vil alle som 
vil ha vaksine kunne ha fått det i løpet av 
juni. Det er veldig, veldig optimistisk! 
    - En veldig stor andel av befolkningen 
ønsker å ta vaksinen, og det er bra - og vi 
ser at andelen øker. Folk ønsker jo å kun-

ne leve normalt igjen, og en forutsetning 
for det er jo at mange nok tar vaksinen. 
- Det er veldig krevende logistikk, og jeg 
er så imponert over hva de får til. Norge 
kan ikke sammenlignes med for eksempel 
Danmark. Det er mye vanskeligere å vak-
sinere i Norge, der noen bor ytterst på den 
ytterste nøgne ø. Vi har valgt en desen-
tralisert vaksinasjonsstrategi for å få høy 
vaksinedekning, og det medfører ekstra 
krevende logistikk. Det ser ut til – bank i 
bordet – å gå veldig bra. 

De nye «pandemiekspertene»
Utallige nordmenn ble over natta selvut-
nevnte pandemieksperter på sosiale medi-
er, og flere har også vært kritiske til regje-
ringens tiltak.

- Jeg tenker at det vil du alltid ha i krise-
situasjoner, og det er noe vi har trent på. 
Når vi har beredskapsøvelser, så er noe av 
det viktigste å håndtere media og informa-
sjonsbehovet ute i befolkingen. Når det er 
krise, så er informasjonsbehovet enormt, 
og det å drive god kommunikasjon 

Vi gjør små og store elektrikerjobber - hos private og næringsdrivende

22 50 75 00
www.roaelektriske.no

Mellom møter på Teams og 
forelesninger på Zoom har det 
norske folk fulgt med på stadig 
nye koronatiltak det siste året. 
Men visste du at en av de som 
har ansvar for utformingen av 
smitteverntiltakene i Norge bor 
på Røa? 

Tekst: Linn Myrtveit Stensrud

Jobber døgnet rundt for å holde oss trygge under pandemien

Mange tror nok at det er stille dager i kir-
ka for tiden. Ikke har vi lov til å ha guds-
tjenester, kor eller andre aktiviteter. Og ja, 
en stund var det da også ganske stille og 
rolig. Men så ble vi digitalisert. 

Før jul laget vi digitale adventsguds-
tjenester, og videohilsener fra Røa kirke 
kommer ut hver uke nå. Til og med jule-
spillet ble filmatisert! I tillegg har nettsi-
den blitt grundig oppdatert, og facebook-
sidene blir brukt mer aktivt. Ungdommene 
i menighetene har fått sin egen instagram-
konto. Det lages korte babysang-videoer 
hver uke, 4- og 6-årsklubbene er blitt di-
gitalisert og organist Olav Morten Wang 
er i full gang med å spille inn øvingsfiler 
til kammerkorets neste prosjekt. Det lig-
ges med andre ord ikke på latsiden! 

Hele staben bidrar med sine ulike kom-
petanser. Etter hvert kom det også fram 
at staben utgjør et overraskende bra kor, 
som trår til med salmesang i fravær av 
menighet og kammerkor. 

Det skal sies: det er ikke bare, bare å bli 
film-crew over natta. Vel så viktig som 
det som skjer foran kameraet, er det som 
skjer bak. Her har vi vært heldige som har 
kunnet benytte oss av trosopplærer Espen 
Valsøs kompetanse på film og teknikk, og 
ikke minst hans evne til å lære det bort!  
Det skal planlegges, filmes, sorteres og 
klippes, og teknikken skal fungere. Espen 
forteller: «i starten med advent og jul reg-
net vi ca. en times arbeid per minutt med 
video. Videohilsenene vi lager nå har et 
litt mindre tidkrevende format». 

Kafé A
En gladnyhet må også nevnes. I febru-
ar fikk vi plutselig lov til å åpne Kafé A 
igjen - kirkens lavterskeltilbud for ung-
dom. Hver fredag kommer det en gjeng 
med ungdom innom og spiller bordtennis, 
biljard og foosball – og får kjøpt seg noe 
godt å spise og drikke. Det virker som at 
dette har vært et kjærkomment møtepunkt 
for ungdommene i en hverdag hvor veldig 
mye fortsatt ikke er lov.

Innblikk i en ”nedstengt” 
kirkes hverdag  

Foto: Espen Hjortland Valsø
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BOGSTAD MØBLER
Møbeltapetsermester Marte Rude

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

MØBELTAPETSERING, GARDINER,
INTERIØR, SØM OG STOFFER

Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

Man-onsd: 8-16
Tors: 8-18
Fre: 8-16

Lør: 10-14

GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• 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

www.settem.no

BRILLER 
KONTAKTLINSER 

Vækerøvn 197, 
0751 Oslo
Tlf 22500515 
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Røa Optikk

 

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

Besøk oss på Røa
vis-à-vis Røa kirke

Din lokalkjente takstmann ved
Arv

Skifte
Salg

Seksjonering

Vi er der for deg i 
Røa og Sørkedalen,  
når du trenger oss! 

 
Telefon: 03024 

Alltid åpent, hele døgnet! 
 

www.wangbegravelse.no

Lise og Kjell Fornebo 
MODELLARBEID. OMARBEIDELSER.

REPARASJONER. BATTERISKIFT.
GRAVERING FRA EGET VERKSTED

   Følg oss på instagram:
@roagullsmedforretning

roa-gullsmed.no
Vækerøvn 193A. Tlf 22505661

EKRAVEIEN 68   
TLF  22 50 52 81

Hverdager: 9-19
Lørdager:   9-18

VÆKERØVEIEN 167 A
TLF: 48 10 71 79

Mandag - lørdag: 08:00 - 23:00
Søndag: 09.00 - 22:00

        

    DAGLIGVARER EN GROS 
                                                             www.ekrheim.no 
 
 

Tabbenes mann
Vi har vel alle et ønske om å bli husket av 
dem som kommer etter oss, i alle fall hvis 
det er de gode tingene de husker. Tabbe-
ne og feilene våre må de gjerne glemme. 
Dem behøver de ikke skrive ned. Vi vil 
imidlertid ikke bare bli husket, vi vil gjer-
ne også huske. Det gjelder særlig de som 
har stått oss nær og vært viktige for oss. 

Behovet for å huske og bli husket gjel-
der imidlertid ikke bare på det personlige 
plan, men også i offentlige sammenhen-
ger. Som nasjon vil vi gjerne huske dem 
som kjempet og gav sitt liv for landet. 
Politiske partier, foreninger og organi-
sasjoner vil gjerne huske dem som gikk 
i bresjen, staket ut kursen og gjorde en 
forskjell. Vi vil gjerne huske de store po-
litikerne, forskerne, velgjørerne, pionerne 
og kunstnerne, og vi vil huske dem for det 
gode de gjorde. De gjorde nok ikke bare 
godt, de tabbet seg også ut, og de kunne 
nok ha en ganske frynsete moral mange 
av dem, men det er ikke det vi vil huske 
dem for. 

Ønsket om å huske og bli husket gjelder 
også i kirken. Kirken har til alle tider øn-
sket å huske de store teologene, kirkele-
derne, martyrene. Slik er det allerede i 
Det nye testamente. Evangeliene forteller 
ikke bare hva de første kristne har øn-
sket å huske om Jesus, men også hva det 
har vært viktig å huske om dem som var 
sammen med ham.

En av de viktigste personene på denne 
huskelisten har vært Peter, og det forstår 
vi godt. Peter har vært en av de viktigste, 

for ikke å si den viktigste av lederne i den 
første kristne menigheten. Peters lederpo-
sisjon ser ut til å henge sammen med at Je-
sus kalte ham for den klippen kirken skul-
le bygges på (Mat 16, 18). Men de første 
kristne har ikke bare husket dette, de har 
også husket at Peter like etterpå tabbet seg 
skikkelig ut. For da Jesus begynte å for-
kynne at han skulle lide og dø, og så stå 
opp på den tredje dag, grep Peter inn, iret-
tesatte Jesus og sa: «Dette må ikke skje 
deg». Men da får den nyutnevnte klippen 
sitt pass påskrevet: «Vik bak meg Satan!» 
(Mat 16, 23). Peter hadde ikke skjønt et 
komma av det Jesus hadde på hjertet. 

Dette var ikke Peters første og eneste tab-
be. I evangeliene er Peter tvert imot man-
nen som tabber seg ut, gang etter gang. 
Da Peter sammen med Jakob og Johannes 
er alene med Jesus oppe i fjellene, og de 
får se Jesus i et skinnende lys snakke med 
Moses og Elia, foreslår Peter, fullstendig 
forvirret at han skal bygge tre hytter til 
dem der oppe (Mat 17,1ff). Da Peter for-
søker å gå på vannet sammen med Jesus 
blir han redd og begynner å synke. Jesus 
må redde ham med ordene: «Du lite tro-
ende – hvorfor tvilte du?» (Mat 14,22ff). 
Da Peter skal våke sammen med Jesus i 
Getsemane, sovner han (Mat 26,40). Da 
Jesus blir arrestert, griper Peter sverdet 
sitt og kapper av øret til en av de andre 
som er tilstede (Joh 18,10). Mens retter-
gang mot Jesus pågår, fornekter han Jesus 
tre ganger (Mat 26, 29-75).

Paulus kan dessuten fortelle at Peter også 
tabbet seg ut etter påske. Da Peter var i 

Antiokia, spiste han til å begynne med 
sammen med de hedningkristne. Men da 
det kom noen jødekristne som mente at 
jøder som var blitt kristne ikke kunne spi-
se sammen med hedninger som var blitt 
kristne, fi kk Peter kalde føtter og trakk 
seg ut. Paulus måtte gripe inn og gjøre 
det klart for Peter dette ikke var i samsvar 
med evangeliet. Gud gjør ikke forskjell på 
folk, og da kan heller ikke Peter gjøre det 
(Gal 2). 

Det er ingen tvil om at Peter var en nøk-
kelperson og leder i den første kristne me-
nigheten. Og likevel har de første krist-
ne valgt å huske ham også som tabbenes 
mann. Jeg må innrømme at jeg er litt im-
ponert.

Tekst: Svein Aage Christoffersen

Begravelse til riktig pris
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.nogravstein24.no

Kommentaren
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       Velkommen til  kirken din! Ansatte og menighetsråd

Sokneprest:
Roald-Einar Ottersen
23629433 / 97718043
ro946@kirken.no

Kapellan:
Helge Asbjørn Staxrud 
41907645
HS492@kirken.no

Daglig leder: 
Hilde Tangen
23629432 
HT366@kirken.no

Organist:
Gunnar Petersen-Øverleir (60%)
23629437 / 90156282
GP765@kirken.no

Organist:
Olav Morten Wang (40%)
99252267
OW828@kirken.no

Trosopplæringsleder:
Espen Hjortland Valsø
97740953 
ev266@kirken.no 

Trosopplæringsmedarbeider:
Ingrid Neset (50%)
90971616
IN896@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider:
Alice Lewin (vikar, 50%)
40513197
AL943@kirken.no

Ungdomsarbeider:
Kristin Janset (20%)
45483978
KJ955@kirken.no

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

Følg med på nettsiden og facebook for å 
holde deg oppdatert på hva som skjer og 
for å lese mer om aktivitetene.
kirken.no/roa                       Røa kirke
kirken.no/sorkedalen           Sørkedalen kirke
kirken.no/roa                       Røa kirke
kirken.no/sorkedalen           Sørkedalen kirke

Siri Celine Schiøtt
Ragnhild Sørbye
Åse Strand
Jan Ove Gundersen
Annie Louise Apeland
Annik Margrethe Myhre
John Einar Harbo
Leif Edgar Kristensen
Toril Emilsen
Roar Elling Møll

Røa
Lisa Eidsgaard Halvorsen

Sørkedalen
Henry Tollef Øvergård 
Liam Lynch

Søndag 14. mars kl. 11  
Gudstjeneste 
Ann Cecilie Myhrvold Vika
Nattverd
4. søndag i fastetiden

Søndag 21.mars kl. 11 
Gudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud 
Nattverd 
Dåp kl. 12.30  
Maria budskapsdag

Søndag 28.mars kl. 11 
Gudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen
Dåp kl. 12:30
Palmesøndag

Lørdag 20. mars kl. 13 
Dåpsgudstjeneste  
Helge Asbjørn Staxrud

Søndag 4.april kl. 9
Morgenbønn 
Helge Asbjørn Staxrud 
Frokost
Påskedag

Lørdag 17. april kl. 13 
Dåpsgudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen

Søndag 2. mai kl. 10
Gudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud
Dåp
5. søndag i påsketiden

Torsdag 13.mai NB kl. 11
Gudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen
Nattverd
Kristi himmelfartsdag

Mandag 17.mai  kl. 10.30
17.mai-gudstjeneste

Røa

Sørkedalen

Livets gang

Per medio februar 2021

Torsdag 1.april kl. 18
Nattverdgudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen 
Skjærtorsdag

Fredag 2.april kl. 11 
Langfredagsgudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen
Langfredag

Søndag 4.april kl. 11 
Høytidsgudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud
Nattverd
Påskedag

Mandag 5. april kl. 18
Påskegudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud
2. påskedag

Søndag 11.april kl. 11
Gudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud 
Nattverd
Dåp  kl. 12:30
2. søndag i påsketiden

Søndag 18.april kl. 11
Gudstjeneste 
Roald-Einar Ottersen
Nattverd 
3. søndag i påsketiden

Søndag 25.april kl. 11
Gudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud 
Nattverd
Dåp kl. 12:30 Dåp 
4. søndag i påsketiden

Søndag 2. mai kl. 11
Gudstjeneste  
Helge Asbjørn Staxrud
Nattverd
5. søndag i påsketiden

Søndag 09. mai kl. 11 
Gudstjeneste for store og små
Roald-Einar Ottersen
Krølle-gudstjeneste

Rytmisk ungdomskor

Det planlegges oppstart av et rytmisk 

ungdomskor i Røa kirke - når situasjonen 

tillater det! Er du glad i å synge og har lyst 

til å møte andre ungdommer? Ta g jerne 

kontakt med Olav Morten eller Alice.

Se kontaktliste til høyre.

Babysang
Tirsdager kl. 12
Vi synger kjente og kjære barne-
sanger, og etterpå er det kaffe/te og 
noe å bite i. Dørene åpner kl 11.45
Digitale sangstunder på facebook 
under nedstengingen.

        Babysang i Røa kirke

Barnesang og familiemiddag
Tirsdager. Middag kl. 16.30 og 
sang kl 17-17.30
Sangstund og lek for barn i alderen 
1-5 år i følge med en voksen. Ta 
gjerne med hele familien!
   
       
        Barnesang i Røa kirke

Røa KFUK/KFUM-speiderne
Tirsdager kl 18 - 19.30. Første 
tirsdag i måneden er møtene alltid 
ved Røa kirke.

Kontakt Sander Furuheim på roas-
peider@gmail.com
95491249 

Sørkedalen barnekor
Tirsdager på Sørkedalen skole i 
AKS-tiden
Koret ledes av Alice Lewin. Alle 
som går på Sørkedalen skole har 
mulighet til å være med!

Kontakt Alice Lewin (se liste)

Kafé A
Fredager kl. 19.00-22.30
Ungdomskafe for deg som er 13-19 
år. Kafeen er et værested, et fri-
sted, et hengested, et spillested, et 
chillested. 

    Kafé A         roaogsorkedalen.ung

Kirkehjørnet
Tirsdag og onsdag kl. 12-15
To dager i uka kan du stikke innom 
Kirkehjørnet, sør-inngangen av Røa 
kirke, for en vaffel, te eller kaffe og 
kanskje også en prat.

       Kirkehjørnet på Røa

KRIK Røa
Annenhver fredag på Voksen 
skole. Ballspill, aktiviteter, andakt 
og noe å bite i.

Kontakt Hilde Kloster Smerud på 
hilde.kloster.smerud@smerud.com
90116812

Lunsjtreff
Andre torsdag i måneden kl. 12
Hyggelig lunsj i menighetssalen 
for voksne mennesker som liker å 
treffes midt i uka.

Røa kirkes kammerkor
Onsdager kl. 19.30-21.30
Blandakor for voksne. Koret synger 
klassiske verker og øver fram mot 
konserter og gudstjenester. Ledige 
plasser!

Kontakt Olav Morten Wang

Åpen kirke 
Torsdager
19.30: gratis musikkstund med 
trompet og fl ygel

20-20.45: Pusterom. Kveldsbønn 
med refl eksjon, stillhet, lystenning 
og bibelmeditasjon.

I skrivende stund er det fortsatt arrangements-
forbud i Oslo, og som vi alle vet, er det umulig å 
forutsi hva som kan åpne når. Vi bringer likevel 
oversikten over hva som vanligvis står på pro-
grammet, i håp om at vi snart kan sees igjen! 

        Babysang i Røa kirke         Barnesang i Røa kirke

    

       

Vil du være frivillig?Sjekk hjemmesiden for å se hvilke muligheter som fi nnes!

Åpen kirke og digitale gudstjenester
Inntil vi får lov til å feire gudstjeneste igjen, 
vil det være åpen kirke på søndager kl. 11-13 i 
Røa kirke og/eller det vil komme ut korte, di-
gitale gudstjenester på nettsiden og facebook. 

Døpte

Døde
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VI SER FREM TIL DEN DAGEN VI 
KAN SAMLES HER PÅ TORGET. 

MIDT I HJERTET AV RØA.

AIRE ⁄ ANNEN ETAGE ⁄ APOTEK1 ⁄ BLADE BEAUTY ⁄ BLADE STUDO ⁄ BRILLEMAGI ⁄ BURGER & DÜNER ⁄ CASHMERE HOUSE ⁄ CHRISTIANIA GLASMAGASIN
COOP MEGA ⁄ FLORISS ⁄ INDIQUE FLAVOURS ⁄ LILI’S GODTERI & GAVER ⁄ LIVELY ME ⁄ LOFTHUS SAMVIRKELAG (åpner snart) ⁄ MIN BESTE VENN ⁄ NORDVIK

NORLI ⁄ OLIVELLE ⁄ PRINCESS ⁄ SUNKOST ⁄ SUSHI HUSET ⁄ THE SMOOTHIE FACTORY ⁄ THUNE ⁄ VIC ⁄ VINMONOPOLET ⁄ ÅPENT BAKERI (åpner snart) 

RØATORG.NO ROATORG ROATORGTORE HALS MEJDELLS VEI 5, 0751 OSLO


