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Bogstad skogpark 

Røa vel har i fl ere år 
arbeidet for å gjenskape 
kulturlandskapet i nord-
enden av Himstadjordet. 

Nå er arbeidet i gang!

RØA IL
RØA VEL 

RØA OG SØRKEDALEN MENIGHETER

Julemesser for en-
hver smak

Julemesser kan være 
et høydepunkt i denne 
mørke tida. De største 

vokser, men hvordan er 
det med de mindre?

Juletrær fra Røa IL
Røa ILs juletresalg har
blitt en juletradisjon på 
Røa, og du kan også i 

år kjøpe ditt juletre hos 
Røa IL!



Jeg er ikke oppvokst med julenisse. 
Da jeg var barn og ble spurt om jeg 
trodde på julenissen, svarte jeg bare: 
«Me brukar ikkje julenisse heime», 
og det var det. Dermed har jeg aldri 
forstått uroen over å skulle avsløre at 
julenissen egentlig er onkel, bestefar 
eller nabo. Et liv uten julenisse er helt 
ålreit, det også. Jula kan feires på så 
mange måter.

I jula blandes ulike fortellinger, tra-
disjoner og skikker sammen, som lite 
eller ingenting har noe med hverandre 
å gjøre. For puritanere er dette en kre-
vende tid. Advent, jul, jussinatt, mør-
ketids- og kjøpefest blandes sammen 
i en forhåpentligvis salig blanding. 
Ingen sitter med makt eller myndig-
het til å bestemme hva som er innaf-
or eller utafor. Ulike myter, legender, 
eventyr, historier og fortellinger gir 
innhold til høytiden. Mangfoldet er 
stort: Jesus og julenisser, engler og 
avatarer, oratorier og julekonserter av 
alle slag, kultur og kommers, tro og 
trolling går hånd i hånd – eller rykker 
fram som en ustoppelig åsgårdsrei. 

Likevel tror jeg at der en noen felles 
verdier i bunn som det er viktig at 
vi trekker fram, står sammen om og 
støtter opp om i jula – uansett hvilke 
fortellinger eller tradisjoner vi knytter 
oss nærmest til. 

De gode verdiene er at jula handler 
om fellesskap, glede og håp. Alle skal 

med i jula, og det viktige i all fei-
ring er at det er noe vi gjør sammen. 
Samhandling skaper fellesskap og 
gjennom fellesskap bekrefter vi hver-
andre, gjør oss til et «vi».  

Og jula er og skal være en gledes-
høytid. For noen betyr glede først og 
fremst moro, for andre handler glede 
mer om det som er oppbyggelig, og 
det gode og vakre, det som gjør det 
godt å være menneske. 

Og ikke minst, høytiden skal bringe 
håp for livet. Mørket vil ikke for alltid 
være mørkt, og kulda må etter hvert 
vike for vår og sommer, både i kon-
kret og overført betydning. 

I kirka er dette viktige verdier knyttet 
til feiringen av Jesu fødsel. På hver 
vår måte ser vi fram mot høytiden og 
ønsker hverandre en riktig god jul.
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Synger jula inn 
Hvert år, siste søndagen før jul, er det 
en spesiell gudstjeneste i Røa kirke: 
«De ni lesninger» eller «Lessons and 
Carols», som den heter. Det er kirkens 
eget kammerkor som står for mye av 
innholdet i denne gudstjenesten, og 
som det ligger i navnet er det musikk 
og tekstlesing som står i fokus denne 

søndagen. Vi får høre ni korte bibel-
tekster og synger julens salmer imel-
lom. Her fi nner du fl otte korarrange-
menter, mektig orgelspill og hyggelig 
allsang i skjønn forening. I år er det 
Lessons and Carols i Røa kirke søn-
dag 19. desember kl. 11. Velkommen 
til å synge jula inn sammen med oss!

Røa kirke er grønn 

Dette fellesskapet springer ut ifra 
engasjement for natur og miljø blant 
mennesker i Den norske kirke og er 
etter hvert blitt et fellesskap som de 
fl este menighetene i Oslo nå er med i. 
Sentralt for engasjementet står forstå-
elsen av oss mennesker som forvalte-
re av Guds skaperverk. Et grunnleg-
gende spørsmål blir hvordan kirken 
forholder seg til det å være forvaltere 
av skaperverket i en tid med store kli-
maendringer. 

Det er viktig å poengtere at vi allerede 
er ganske miljøbevisste i Røa kirke. 
Vi er svært gode på gjenbruk (interi-
ør og tekstiler), vi bruker fortrinnsvis 
ikke engangsservise, og vi kjøper ikke 
mer plastservise. I tillegg bruker de 
ansatte i hovedsak kollektivt, sykkel, 
og apostlenes hester til jobb. Altså er 
det ikke sånn at Røa nå blir grønn, 
men kanskje blir vi litt grønnere. 

For å bli offi sielt med i Grønn menig-
het-fellesskapet har menighetsrådet 
valgt 25 lavterskeltiltak under over-
skriftene «forankring i menigheten, 
gudstjenesteliv, diakoni, undervisning 
og misjon, informasjon og samarbeid, 
innkjøp, forbruk og avfall, og energi, 
transport og reise».

Et krav om å velge 25 tiltak fra en 
liste kan oppleves byråkratisk og ende 
opp som lite forpliktende. Det er der-
for viktig å presisere at tiltakene ikke 
er ment som en sjekkliste, men som 
inspirasjon. Poenget med å bli grønn 
menighet er ikke å moralisere over-
for hverandre med utgangspunkt i en 
sjekkliste, men å skape bevissthet om 
hvordan kirka forholder seg til kli-
maendringene. MR har også tenkt ut 
fi re fokusområder som vi tenker kan 
være med å opprettholde en bevissthet 
i hverdagen om at vi er grønn kirke. 

Det første fokusområdet er den åpen-
bart største enkeltsaken vi kan jobbe 
med i Røa kirke med tanke på klima 
og miljø – oljefyr. Den går på biodie-

I høst vedtok menighetsrådet at Røa menighet skal være med i 
Grønn menighet-fellesskapet. 

sel, så det er ikke så ille som det kunne 
vært, men å bytte den ut med for ek-
sempel bergvarme vil være et viktig, 
langsiktig prosjekt. Dette er imidler-
tid en politisk sak og kan ikke ordnes 
med det første. 

Det andre fokusområdet har vi kom-
met godt i gang med. Vi skal sortere 
avfall og minske papirforbruk. Vi har 
funnet ut at restavfall, som vi hjem-
me fordeler i tre poser, blir sortert fra 
store enheter på gjenbruksstasjonen. 
I Røa kirke har vi nå begynt å sorte-
re matavfall, og fått mindre restav-
fallsdunker slik at mindre papir går i 
restavfallet. 

Det tredje fokusområdet er kommu-
nikasjon. Gjennom bladet Tett på øn-
sker vi å få til en fast spalte som vi 
håper kan skape en samarbeidsarena 
mellom kirka, vellet, og idretten om 
miljøbevissthet. 

Det fjerde og siste fokusområdet er 
en hjertesak for oss i kirka. Vi ønsker 
å påpeke viktigheten av uteområder 
som er tilgjengelige for lokalbefolk-
ningen, også i et klimaperspektiv. På 
Røa er kirkeparken en viktig «grønn 
lunge» og vi arbeider for å gjøre kir-
keparken attraktiv og tilgjengelig for 
alle aldersgrupper.
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På spørsmål om hvordan utstillingen 
gikk og hva hun brukte pengene til, 
forteller Sol at hun solgte 13 malerier 
og at pengene ble brukt til nye male-
saker. Hun maler mest dyr – særlig 
hunder. Det er ikke så rart; familien 
har nemlig fem trekkhunder i hun-
degård på tunet, og de alle er glade i 
hundekjøring!

Under utstillingen i Sørkedalen skjed-
de det noe spennende: representanter 
fra Nordisk Film var til stede, og de 
ble spesielt interesserte i et par bilder 
hun hadde malt av ulver. Det viste 
seg at Nordisk fi lm holder på å lage 
en krimserie, «Fenris», hvor ulver er 
sentrale, og de ville gjerne ha noen ul-
vemalerier som de kunne bruke i seri-
en. Sol har derfor levert dem fl ere nye 
malerier – i tillegg til de hun hadde på 
utstillingen. Hun vet ikke hvor mange 
som blir brukt eller hvordan, men se-
rien kommer på Viaplay ved påsketi-
der neste år. 

Det viste seg under samtalen vår at det 
ikke bare er Sol som tegner og maler 
i familien. Sols søster, Frid, er en ha-
bil tegner – særlig når det gjelder bly-
ant-tegninger i svart/hvitt – og hun har 
også ulvetegninger med i Viaplay-se-
rien. Mor forteller at begge jentene 
har tegnet og malt siden de var små, 
og en kan vel si at de er «arvelig be-
lastet» siden mor, Janicke Schønning, 
er utøvende billedkunstner.

For Sol kom det store vendepunk-
tet for to år siden da hun fi kk overta 
bestefarens oljemalingsutstyr. Tegnin-
gen og malingen gikk da fra å være 
en hyggelig hobby til å bli en altopp-
slukende interesse. Det er ikke mange 
dager hun ikke bruker timevis på ma-
ling, og nå sparer hun til et skikkelig 

Sol i Sørkedalen

Tekst og foto: Ragnhild Hypher

I høst trykket Akersposten en 
artikkel om 12-årige Sol Une 
Schønning-Stålvik som hadde 
egen maleriutstilling på kaféen i 
Sørkedalen Landhandel tidlig i 
høst. Vi ble nysgjerrige på den-
ne maleglade jenta og dro hjem 
dit for å ta en prat.

BRILLER 
KONTAKTLINSER 

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

Røa Optikk

 

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

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 
 
 

Vi gjør små og store elektrikerjobber - hos private og næringsdrivende

22 50 75 00
www.roaelektriske.no

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

Bogstad Møbler
Møbeltapetsering, gardiner, 

interiør, søm og stoffer

  marte@bogstadmobler.no
23 89 89 00

Sørkedalsveien 450

Gi gamle møbler nytt liv
Møbeltapetsermester 
Marte Rude                                                                                

staffeli. At drømmen er å bli billed-
kunstner er vel ingen overraskelse!
Siden utstillingen i høst har hun hatt 
en liten utstilling på Lokalet, bygde-
huset i Sørkedalen, og hun planlegger 
en større utstilling igjen til neste år, 
uten at noen dato er satt. For tiden er 
hun travelt opptatt med å male jule-
gaver, forteller hun. Så godt som alle 
hun skal gi gaver til skal få et egen-
produsert maleri.

Sol gleder seg veldig til jul. Hun el-
sker alle tingene man gjør i forkant, 

som julekalenderen på TV og alt det 
gode man spiser – også juleforbere-
delsene på skolen, der de blant annet 
støper lys og lager kranser. Risgrøt 
er en stor favoritt, også håper hun på 
kulde og snø, så hun kan lage snø-
mann og kjøre med hundene. I tillegg 
gleder hun seg selvsagt til julegave-
ne – de hun skal få, og å se hvordan 
maleriene hennes blir tatt imot av de 
som får dem. Av det jeg har sett, er det 
ingen tvil om at de blir tatt imot med 
stor glede!

4 5



Julemesser for enhver smak

Lørdag 20. november var det igjen 
tid for den tradisjonelle julemessen 
i Røa kirke. Fjorårets messe måtte 
avlyses grunnet koronapandemien, 
og det spøkte også lenge for om det 
kunne bli i år, men heldigvis fikk vi 
gjennomføre! Vi var litt spente på om 
folk ville komme, eller om mange var 
engstelige for smitte, men det hadde 
vi ikke behøvd å engste oss for: Helt 
fra vi åpnet dørene var det et jevnt 
sig av store og små. I kafeen gikk det 
unna med kaker og grøt, og salget 
av strikkeprodukter gikk upåklagelig 
– selv om det viste seg at det var de 
spiselige gavene som var aller mest 
populære. «Det grønne hjørnet», det 
vil si pent brukte små gjenstander, var 

Julemesse i Røa kirke

Lise og Kjell Fornebo 
MODELLARBEID. OMARBEIDELSER.

REPARASJONER. BATTERISKIFT.
GRAVERING FRA EGET VERKSTED

   Følg oss på instagram:
@roagullsmedforretning

roa-gullsmed.no
Vækerøvn 193A. Tlf 22505661

Tlf. 23 30 25 00   www.gunnarruud.no

Samhold og solidaritet
Tett på har snakket med de ansvarlige 
for noen mindre julemesser. Først ut 
er Eva Ekrheim, som har vært jule-
messegeneral i Røa kirke for samfulle 
38 julemarkeder.

Hvorfor julemesse – er det først og 
fremst for å tjene litt penger til en god 
sak?
 - Det er et fint arbeid. Sam-
holdet mellom oss som holder på med 
julemessa blir særdeles godt. Og så er 
det fint å gjøre noe for andre. Inntek-
tene sendes til folk som trenger pen-
gene mer enn oss.

Hva er det som gjør at folk kommer på 
julemessa? 
 - Det er den gode kombina-
sjonen av håndarbeid og varer som vi 
har kjøpt eller fått. Begge deler hører 
med, det å selge og det å samles.  Og 
så har vi også litt loddsalg, åresalg og 
fiskedam. Kanskje aller viktigst er det 
at julemessa er et hyggelig treffsted. 
For mange er det en fast tradisjon på 
denne tiden av året.  

Alt sammen er gamle, nesten arkaiske 
tradisjoner, hvem vet hva åresalg er?
 - Ja, men de fungerer ennå.

også populært, og barna sto i kø foran 
«fiskedammen». Både vanlig loddsalg 
og åresalg gikk unna, samt donerte 
nye bøker fra både Ullern og Røa His-
torielag og Gunnar Stålsett. I tillegg 
til å kjøpe julegaver og lodd, satt folk 
lenge ved bordene og så ut til å ha det 
veldig hyggelig!
 I motsetning til mange andre 
julemesser, er ikke messen i Røa til 
inntekt for menigheten selv, men til 
prosjekter vi støtter i andre land. I år 
går inntektene til en menighet i Tallin 
og hjelp til barn i Kambodsja. Lederen 
for Julemessen, Eva Ekrheim, kunne 
stolt fortelle at vi fikk inn over 85 000 
kr til disse prosjektene!  

Tekst: Ragnhild Hypher

Har hjemmelagede varer fortsatt at-
traksjon? 
 - Ja, det har de så absolutt. 
Mange har i dag mindre tid til å lage 
ting selv, og noen av varene er faktisk 
ekstra attraktive i sin kvalitet. Men det 
er nødvendig å følge med. Hva som 
kjøpes først endrer seg over tid. Det 
gjelder å finne ut hva som skal lages 
til neste år. Jeg tror for eksempel at vi 
neste år må sørge for at det blir laget 
leggvarmere, for det er blitt så kaldt i 
hallene. 

Hvor mye er kjøpt, og hvor mye er 
hjemmelaget av det dere selger? 
 - Omtrent halvparten er hjem-
melaget og resten anskaffet – kjøpt og 
fått. I tillegg kommer selvsagt kaféen 
og litt salg av antikviteter.

Endrer julemessen seg? 
 - Den har nok endret seg over 
tid. Vi har holdt på i 38 år, og det har 
nok gitt oss en større ro rundt arran-
gementet. Selv om det fortsatt går 
bra, og det er mange som kommer, så 
merker vi likevel at det er en viss ut-
fordring med nyrekruttering, kanskje 
først og fremst av besøkende. Vi må 
nok tenke mer nytt enn vi har klart så 
langt. Vi er en generasjon som har bå-
ret julemessa i alle disse årene, og nye 
generasjoner må komme til. De vil og 
må sikkert gjøre det på en litt annen 
måte.

Styrker lokalsamfunnet
FAU i Sørkedalen arrangerer også 
hvert år en julemesse på Sørkedalen 
skole. Marianne Støvern Sand er blant 
de ansvarlige for arrangementet.

Julemesser kan være et høy-
depunkt i denne mørke tida. 
De er nostalgi, de er fellesskap 
og til og med noen gode kjøp. 
De store, profesjonelle arran-
gementene samler masse folk. 
Samtidig finnes det mange langt 
mindre julemesser, styrt, laget 
og drevet av frivillige. De største 
vokser, men hvordan er det med 
de mindre? 

 - De som kommer på messa 
er nok først og fremst folk som har 
tilknytning til skolen, at de enten har 
barn som går der, eller har gått der 
selv.

Og formålet med julemessa er?
 - Det er å skaffe litt ekstra 
inntekt til FAU sitt arbeide, men også 
å styrke samholdet mellom alle som 
har noe med skolen å gjøre. Vi opple-
ver det svært verdifullt.  Julemessa er 
av de gode tradisjonene som styrker 
båndene i bygda. 
Og på en messe så selges det varer, 
hva selger dere?
- Det er først og fremst matvarer. Det 
bakes brød og kaker, og det lages kon-
fekt. Pluss at det serveres mat i kafe-
en. Og så har elever ved skolen litt 
underholdning mot slutten av messa. 

Behov for nytenking
Julemessegeneral for Voksen jule-
messe, Gro Mikkelsen, understreker 
også julemessens tosidighet: at det 
både dreier seg om innsamling av 
midler til menigheten og styrkingen 
av det sosiale, som ligger i arbeidet 
med julemessen.
 - Julemessearbeidet har fle-
re elementer som krever mye arbeid.  
Ikke minst er det å samle inn til ge-
vinster til ulike lotterier. Under vår 
julemesse er det både lynlotteri og 
loddbøker sammen med kaffe og ka-
ker. I tillegg er det salg av håndarbeid 
og kaker. Jeg anslår at ca. 20 % av det 
hele er salg av håndarbeid. I tillegg 
kommer konsertene vi har med Åsen 
Blåsen og Voksen skolekor – om enn 
ikke i år – svært viktige.

Jul på Bogstad: Tett på var også til stede under Bogstad gårds julemesse, «Jul på Bogstad». 
Her myldret det av mennesker i alle aldre, og borggården var fylt av boder hvor det ble solgt 
alt fra hjemmelagede nisser til flotte strikkeplagg, smykker og kortreist mat. Fjøset var åpent 
for besøkende og på tunet var det mulig å stille seg i kø for en tur med hest og vogn.

Hva er det som gjør at folk kommer til 
julemessen?
 - Det er nok både lange tra-
disjoner og så er julemessa et fint 
møtested. Konsertene er viktige i så 
måte. Vår utfordring er at det nok er 
en aldrende gruppe folk som kommer 
på julemessa. Vi er glade for alle som 
kommer, men vi merker at det er kre-
vende å rekruttere nye, både til å ar-
rangere og å delta. Vi har ikke klart å 
finne de helt rette elementene på jule-
messa for at småbarnsfamiliene skal 
komme. Jeg tror det er på tide at vi 
tenker nytt om julemessa. Lite tyder 
på at neste generasjon vil gå inn i det 
samme arbeidet i den formen vi har 
det i dag. Jeg håper menighetsrådet 
vil jobbe med denne nytenkningen om 
julemessetradisjonene. 

Tekst:Roald-Einar Ottersen
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Røa Vels gruppe «Grønne lunger» har 
gått til innkjøp av nye, gode sitteben-
ker, som vil bli montert og satt ut om 
kort tid. Søknader er sendt der det har 
vært nødvendig å innhente tillatelser. 

Røa menighets dugnadsgjeng har 
gjort en stor jobb i borggården ved 
Røa kirke og dette har pågått en stund. 
Mye er gjort av forberedelser til be-
plantning og nye fl otte parkbenker er 
i hus i påvente av montering. I kirke-
parken vil det også bli nyplanting som 
«parkutvalget» har ansvar for. «Par-
kutvalget» består av frivillige i Røa 
menighet, Røa Vel og i tillegg leder 
for Meny senterforening. I samarbeid 
vil de bidra til at områdene blir ekstra 
tilgjengelige for alle, og spesielt for 
de eldre.

Andre steder på Røa, blant annet ved 
Røa Bad, vil vi også kunne «oppda-
ge» nye sittebenker der det kan være 
godt å ta seg en hvil. Benkene vil få 
Røa Vel-skilt som viser bidrag til et 
«Trivelig Røa».

Mange går turer langs «vannveiene» i 
nærheten, Lysakerelva og Mærradals-
bekken. Stiene er gode å gå på, og for 
å kunne gå litt lengre turer trengs det 
noen sittemuligheter underveis. Eldre 
vil gjerne ha tilgang til en benk der de 
kan ta seg en hvil, og alle vil ha glede 
av en pause underveis hvor man kan 
nyte naturen og stillheten rundt. Der-
for har Røa Vel valgt å sette ut nye sit-

Røa Vel

Nettside: www.roa-vel.no
Facebook: RØA VEL
E-post: post@roa-vel.no

Aldersvennlige tiltak er godt i gang

Tekst og foto: Egil Kjos, 
styremedlem Røa Vel

I 2014 ble Bogstad gård med plasser 
og kulturlandskap fredet av Riksan-
tikvaren. Arealet som fredes strekker 
seg fra Peder Ankers plass i sør, og 
nordover på begge sider av Sørke-
dalsveien fram til og med Bogstad 
Gård. Det fredede området omfatter 
Bogstad Skogpark. Her ligger det 
også en kolle ut mot Bogstadvannet 
som i fredningsdokumentet betegnes 
som 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 par-
ken på Bogstad gård. Fra denne kol-
len, som inngår i området som nå er 
fredet, kan parken og hovedbygningen 
med Bogstadvannet og kulturlandska-
pet rundt sees på avstand.»

Himstadjordet
På det gamle og langstrakte jordet 
ligger i dag bensinstasjonen CircleK, 
KIWI-butikken og Bogstad Camping, 
og innerst i nordenden strekker jordet 
seg gjennom busker og kratt helt ned 
til parkeringen ved badeplassen. Nav-
net på jordet kommer fra to husmann-
splasser som het Himstad-plassene. 

Bogstad Skogpark – ny grønn lunge i nærmiljøet

telting og rasteplasser av uønsket kli-
entell, og dette har gjort området noe 
utrygt for allmenn ferdsel. Klientel-
let har dratt mye skrot inn i området 
som nå er fjernet. En ting er sikkert: 
her blir det fl ere dugnader – det er 
nok å ta av! Målet er å åpne Bogstad 
Skogpark med Utsiktskollen slik det 
var i tidligere tider. Turgåere kan sit-
te på benker, oppleve utsikten mot 
Bogstad Gård og nyte nok en perle 
i Bogstadområdet. Dette skal igjen 
bli et område hvor solen titter inn og 
hvor friluftsfolket føler at det er godt 
å være. Deler av den gamle golfbanen 
har blitt mer synlig etter hvert som vi 
har ryddet, nå kan vi se konturene av 
et golfhull, nr. 16, med green. Oslo 
Golfklubb ønsker å oppgradere spill-
området og formidle sin historie.

Lysløypa via Bogstad Skogpark
Lysløypa fra Voksen går nå over cam-
pingområdet før den går ut på samme 
trasé som turveien mot Skuggen. I 
dette området starter et tunnelpro-
sjekt like over nyttår, og både skiløy-
pa og turveien blir derfor midlertidig 
lagt om. Vi har sammen med Røa IL 
kommet med innspill til endringer. Vi 
mener at skiløypa og turveien må ha 
adskilte traséer på hele strekningen. 
Vårt forslag er å la løypa gå fra enden 
av campingplassen, via randsonen for 
skogparken og ned gjennom skogs-
området før den treffer jordet ved 
Skuggen, der har lysløypa fra før en 
egen trasé. Vi venter vi på avklaring 
fra Bymiljøetaten og løypeansvarlige. 

Disse lå mellom plassene Svarverud, 
som ligger i krysset mellom Anker-
veien og Olaf Bulls vei, og Skuggen, 
som ligger i Byveien, opp bakken bak 
Bogstad Badeplass. I dag er navnet 
Himstadplassen brukt på en busshol-
deplass og et borettslag i Olaf Bulls 
vei. Man skulle kanskje tro at skogen 
nedover i skråningen alltid har vært 
der, men det er ikke riktig. Himstad-
jordet tilhørte i tidligere tider Voksen 
Gård og var et jordbruksareal. Senere 
overtok Bogstad Gård området. En 
del av området har også vært knyttet 
til golfbanen. Fra 1932 leide Oslo gol-
fklubb grunnen av godseierne Nini og 
Westye Egeberg på Bogstad Gård. 

Nå er arbeidet i gang
I nært samarbeid med Byantikvaren, 
Bymiljøetaten, administrasjonen og 
politikerne i Vestre Aker bydel er det 
gitt mulighet og interesse for gjenåp-
ning av kulturlandskapet på Himstad-
jordet.  

Protokollført vedtak 13. februar 2020 
i Vestre Akers bydelsutvalg: Ut-
siktskollen skal åpnes og tilretteleg-
ges som attraksjon i tråd med Byanti-
kvarens fredning.

Røa Vel har gjennomført fl ere dugna-
der hvor Bymiljøetaten har ledet an 
med kutting av underskog og kratt. 
Dugnadsgjengen har ryddet kvist til 
store hauger som etter hvert skal fjer-
nes. Det er også fjernet mye avfall i 
området. Gjennom en årrekke har 
det tette skogområdet blitt brukt til 

Røa vel har i fl ere år arbeidet 
aktivt for å gjenskape kultur-
landskapet i nordenden av Him-
stadjordet. Nå er arbeidet med 
nye Bogstad Skogpark i gang!

Tekst og foto: Torill Vestly, 
styremedlem Røa Vel

tebenker både ved stien langs Lysake-
relva og turveien forbi Voksenhagen/
Voksenenga ved Mærradalsbekken.

Vi kan glede oss over at Røa er et tri-
velig sted å bo og ferdes, og Røa kan 
stadig bli enda triveligere. Vi følger 
med!

Arbeidsmaurene i Røa Vels 
«Grønne lunger» står på for å 
gjøre Røa triveligere med gode 
sittebenker i lokalmiljøet. Her 
kan unge og eldre ta seg en hvil 
på sine vandringer og betrakte 
utsikt og vakker natur.

Oslo kommune har satset midler 
i 2021 på «Trygg og mangfoldig 
eldreomsorg», og Røa Vel har 
gjennom bydel Vestre Aker blitt 
tildelt midler til aldersvennlige 
tiltak. I den forbindelse under-
søkte Røa Vel behov og ønsker 
blant den eldre befolkningen på 
Røa, og parkbenker og beplant-
ning kom øverst på ønskelisten. 

Her visen greenen med hull nr. 16 fra 1932
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Utbyggingen i Røa sentrum: 
Løses endelig den Gordiske knuten?

Torsdag 18. november arran-
gerte Røa Vel enda et Folkemøte 
for å belyse situasjonen med 
utbyggingen i sentrum. Rådhus-
politiker, lokalpolitikere, etater, 
utbyggere, historielaget og selv-
følgelig alle på Røa var invitert 
til Deichmans bibliotek.

Røa Vels brukerundersøkelse – viktige bi-
drag til å videreutvikle vellet

I høst har styret i Røa Vel gjennomført 
en strategiprosess. Denne har medført 
grundige diskusjoner og vurderinger av 
dagens situasjon og hva som fremmer og 
hemmer Vellets utvikling. Med dette som 
bakteppe har styret oppdatert visjon, mål 
og tiltak som skal være førende for Vel-
les prioriteringer og arbeid for perioden 
2022-2024. Vi tar sikte på å presentere 
strategien på nyåret og forankre den på 
kommende årsmøte.

Som en del av prosessen har vi gjennom-
ført en brukerundersøkelse. Formålet har 
vært å få tilbakemeldinger om hvor godt 
beboerne på Røa kjenner Vellet og hva 
de synes om hovedområdene vi jobber 
med. Undersøkelsen var rettet både mot 
medlemmer og ikke-medlemmer. Den ble 
gjort kjent og tilgjengelig via e-post til 
medlemmene og på Røa Vels hjemmeside 
og Facebook. 

Vi fi kk i overkant av 400 svar, og det 
er styret fornøyd med. Svarene fra 
ikke-medlemmer fi kk en «boost» etter at 
Akersposten omtalte undersøkelsen.

Undersøkelsen dekket følgende hovede-
lementer:

•Demografi ske forhold
•Kunnskapen om Røa Vel
•Synspunkter på vellets rolle og arbeids-
områder
•Potensialet for å øke medlemsmassen
•Informasjonen fra vellet

Undersøkelsen var digital og svarene 
anonymisert. I tillegg til å krysse av for 
svaralternativer, benyttet mange seg av 
muligheten for å skrive inn egne kom-
mentarer. Det kom inn mange konstruk-
tive kommentarer som utgjør et godt 
supplement til svarene. Under følger en 
oppsummering av viktigste observasjo-

nene.

Domineres av seniorer 
Medlemsmassen domineres av godt voks-
ne 1-2 persons husstander som har bodd 
lenge på Røa i enebolig eller tomannsbo-
lig og som har vært medlemmer lenge. 
Blant ikke-medlemmer fi nner vi nyinn-
fl yttede og typisk barnefamilier som bor 
i leiligheter og som har bodd kortere på 
Røa. Dette gir enkelte utslag i svarene. 
Det er mottatt signaler om at Vellet kan 
oppfattes som en konservativ forening for 
seniorene på Røa og mindre relevant for 
de yngre husstandene. 

Konsensus om berettigelsen
Det er oppløftende at hele 95 prosent, 
både medlemmer og ikke-medlemmer, ga 
klar tilbakemelding på at Røa Vel har en 
viktig eller veldig viktig rolle i lokalsam-
funnet. 

Kunnskapen er for svak
66 prosent av medlemmene og 32 prosent 
av ikke-medlemmene svarer at de kjenner 
Røa Vels aktiviteter godt eller veldig godt. 
Her har styret åpenbart en jobb å gjøre når 
det gjelder å informere om virksomheten. 
Se fi gur 2 om hva som er de viktigste in-
formasjonskanalene.

Bred støtte til hovedarbeidsområder
Ingen av dagens arbeidsområder fremsto 
som uviktig, men prioriteringene frem-
kommer litt forskjellig mellom med-
lemmer og ikke-medlemmer. Se fi gur 1. 
Manglende kunnskap om enkelte arbeids-
områder og demografi ske forskjeller kan 
forklare noen av disse forskjellene. Når 
man også tar hensyn til mottatte tilleggs-
kommentarer, fremstår gjennomgangstra-
fi kken i Røa sentrum som det viktigste 
arbeidsområdet. Utviklingen i Røa sen-
trum fremstår også viktig for alle, men det 

er svært ulike syn på hva som er ønsket 
utvikling. Dette er dermed et krevende 
landskap for Røa Vel å navigere i.  

Det mer spesifi kke prosjektet som vi 
benevner «Bogstad ring» kommer sva-
kere ut, men her er det styrets vurdering 
at manglende kunnskap om prosjektet 
kan være mye av forklaringen. Det kom-
mer frem tydelige ønsker, særlig blant 
ikke-medlemmer, om å fokusere mer på 
tiltak for barn og ungdom.

Potensiale for å øke medlemsmassen 
Omtrent en tredjedel av husstandene på
Røa er medlemmer av Røa Vel. Både 
medlemmer og ikke-medlemmer er enige 
om at Røa Vel har et veldig godt utgangs-
punkt for å øke medlemsmassen. Som det 
desidert viktigste virkemiddelet vektleg-
ges styrking av informasjon om arbeidet 
og resultatene som oppnås. Medlemskon-
tingenten (kr 275 pr. husstand) oppfattes 
som omtrent riktig, med rom for å øke 
noe.

Ønskede informasjonskanaler varierer 
I synet på hva som er de viktigste informa-
sjonskanalene, er det et interessant skille 
mellom medlemmer og ikke-medlemmer. 
Se fi gur 2. Dette kan i stor grad forklares 
ved de demografi ske forskjellene. Yngre 
mennesker er mer komfortable med og 
foretrekker nyere sosiale medier. Imidler-
tid scorer Akersposten høyt som en viktig 
informasjonskanal for Vellet. Disse tilba-
kemeldingene er viktige i informasjons- 
og rekrutteringsarbeidet til Vellet. 

På vegne av styret vil jeg takke alle som 
har svart på undersøkelsen. Dette er vik-
tige bidrag til den videre utviklingen av 
Røa Vel, til det beste

Tekst: Svenn Erik Forsstrøm, 
styremedlem Røa Vel

Tema for møtet var byutvikling etter 
en helhetsplan - ikke bare boligbyg-
ging etter frimerkeprinsippet i sen-
trum. Endelig fi kk vi høre fra Råd-
husets byutviklingsutvalg at planene 
til de tre utbyggerne må kunne settes 
sammen til en fremtidsrettet helhets-
plan for Røa sentrum. 

Flerfunksjonell byutvikling
Deichmans bibliotek var fullsatt da 
bydelsleder Yngvar Husebye åpnet 
møtet. Han påpekte viktigheten av en 
helhetsplan og underbygget dette med 
behovet for et fl er-funksjonelt sen-
trum hvor det skal være godt å være, 
møte folk, ha kulturopplevelser og 
trives. Røa må ha et konkurransedyk-
tig handels- og næringsliv; kanskje 
også delings-kontorer eller co-wor-
kinglokaler. Planen må ta hensyn til 
Røas befolkning og hvilke bærekraf-
tige sentrumsfunksjoner vi ønsker 
oss fremover, inkluderet reduksjon 
av overfl atetrafi kken, bedre trafi kk-
sikkerhet og økt bevegelsesfrihet. 
Husebye understreket at en planlagt 
stor boligblokk ikke må ødelegge mu-
lighetene for et viktig, bilfritt, grønt 
byrom midt i sentrum. 

Røa Senters store medvirkningspro-
sjekt underbygget Husebyes politiske 
tanker, vyer og behov. Mer enn 500 
mennesker - fra barnehagebarn til 
pensjonister og funksjonshemmede - 
har kommet med sine ønsker for Røa 
sentrum. Her er det klar tale for byut-
vikling med et mangfold av tilbud og 
funksjoner, som nå er godt dokumen-
tert overfor myndighetene. 

Så hvorfor vil ikke alle utbyggere få 
til den beste byutviklingen på Røa?
Røa vokser mest av alle tettstedene 
i Vestre Aker. Mange nye, store pro-
sjekter med hundrevis av boliger er 
under oppføring og planlegging nært 
sentrum. Røa er derfor allerede i en 
plasskrise. Vi trenger større offentli-
ge arealer, gangveier og sammenheng 
mellom sentrene på begge sider av 
Griniveien, og ikke minst plass til næ-
rings- og servicelokaler på bakkeplan. 
Forarbeider til dagens reguleringsplan 
(S4110) er imidlertid fra 1990-tallet, 
mens utviklingen nå har gått forbi 

denne planen. Viktige verdier i Oslos 
kommuneplan er heller ikke bygget 
inn i S4110.
Er det da utbyggeres feil at de vil byg-
ge mest boliger og tettest mulig? Etter 
en grundig gjennomgang av S4110 
påpekte Røa Vel fl ere svakheter i pla-
nen alle utbyggere må forholde seg 
til. Her er det derfor nødvendig med 
viktige endringer for å kunne få til 
moderne og god byutvikling. Å bygge 
etter en delvis utdatert plan rammer 
alle tre utbyggere, tydeliggjort i Skan-
skas planer. Beskjeden til tilhørerne 
var derfor at politikerne må ta grep 
for å sikre nødvendige justeringer av 
planen innenfor det området som nå 
skal utvikles, og det raskt. 

Nødvendig med samtaler
Husebye minnet Rådhuspolitikerne på 
det enstemmige og tverrpolitiske ved-
taket i Vestre Aker som lyder: «Vestre 
Aker bydelsutvalg ber byrådsavdeling 
for byutvikling foreta en gjennom-
gang av alle forslag og planer for Røa 
sentrum, og la aktive plansaker stilles 
i bero inntil en slik gjennomgang er 
ferdig. Bydelsutvalget ønsker et møte 
med de involverte byrådsavdelingene 
for byutvikling og miljø og samferd-
sel for å avklare overnevnte forhold, 
og ber om at dette kan fi nne sted snar-
lig, da tid er en faktor av betydning 
for saken».Dette poenget tok leder og 
nestleder av Byutviklingsutvalget i 
Rådhuset. De undret seg over hvorfor 
det synes så vanskelig å få til en god 
sentrumsplan når alle aktører mener 
det samme? Her må det samtaler til! 
Røa Vel har i lang tid bedt om at fag-
folk og utbyggere kommer sammen 
med politikerne for å fi nne de beste 
løsningene for en samlet byutvikling 
i sentrum. Nå er kontakten etablert, 
problemene er identifi sert, forsalg til 
løsningene fremmet og aktørene kla-
re. Vi er optimister! En helhetsplan 
for byutvikling av Røa sentrum er 
innen rekkevidde om aktørene tør og 
vil. Vi heier på dem! 

Tekst og foto: Anne Bjørnebye Vik, 
styreleder Røa Vel

Si din mening om hvordan nye Røa sentrum 
skal bli! Medvirkningsprosessen fortsetter i 
Røa Senter.

Bydelsleder Yngvar Husebye vil ha et variert 
tilbud for alle når det skal bygges i sentrum.
Foto: Vidar Bakken
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 Livet og dåpen, bleier og såpebobler 
Hun er lys, lavmælt og sør-
landsblid. Hun synger varmt og 
klokkeklart. Hun trekker til seg 
unger som en magnet trekker 
jernspon. Nå er hun tilbake som 
trosopplæringsmedarbeider et-
ter to års permisjon. Og barne-
hjerter gleder seg.

Tekst og foto: Jorun Fougner

Førjulskonsert i Røa kirke søndag 19.desember kl.18

Hva er egentlig trosopplæring?

Tradisjonelt har skolen hatt som en 
av sine viktigste oppgaver å formidle 
kristen tro og kunnskap. Sånn er det 
jo ikke lenger. Det er Kirken, som 
sammen med foreldre og faddere, har 
ansvar for at de barna som er døpt, 
også får vite hva de er døpt til; troen 
på en Gud som bryr seg om dem og 
tar vare på dem, og på Jesus som har 
vist oss hvem Gud er. 

Hvordan formidler man dette til spe-
barn?

- Babysang handler om nærhet, trygg-
het, varme, bånsuller, Lille Petter Ed-
derkopp, Kjære Gud jeg har det godt 
– sanger og salmer som mor eller far 
eller bestemor som er med, også kjen-
ner. Stemmen til mor eller far er alltid 
den beste for barnet. Etter hvert lærer 
de noen bevegelser som gir barnet en 
opplevelse av at det har en kropp. Ba-
bysangen i kirkerommet skal kjennes 
som et godt sted å være, for både bar-
na og de voksne. Og et sted for gode 
og hverdagslige samtaler mellom de 
voksne – det handler om livet og blei-
ene og dåpen og såpebobler, latter og 
tårer og mating.

Mange av de velkjente barnebønnene 
postulerer en god og lykkelig barn-
dom: Kjære Gud jeg har det godt, In-

gen er så trygg i fare, La alle barn i 
verden få det like godt som jeg. Men 
barn opplever jo slett ikke alltid at de-
res liv er så greit?

- Det er viktig for meg at det jeg for-
midler har kvalitet. Det handler om 
tekst og melodi. Men det at mye av 
stoffet er gjenkjennelig for foreldre og 
besteforeldre som kommer sammen 
med barnet, er også en kvalitet. Vi vet 
at mange barns barndom ikke er sånn. 
I opplæringen må vi prøve å feste tro-
en både i den tradisjonen som er kjent 
gjennom generasjoners gjentatte bøn-
ner, og i en virkelighet som er erfart, 
at noe er helt annerledes. Også at Gud 
også er i det vonde, men den proble-
matikken kommer tydeligere inn når 
barna er litt eldre.

Og de større barna inviteres til bar-
nesang tirsdag ettermiddag etter at 
barnehagedagen er slutt? Er de ikke 
helt utslitt da?

- Vi serverer pølser og fiskepinner til 
store og små etter hvert som de kom-
mer, og det virker som om det er mye 
energi igjen til sang og dans og lek i 
menighetssalen. Og de er vanligvis 
også ganske lydhøre under den korte 
liturgiske avslutningen i kirkerommet.

I «gamle dager» gikk mange barn på 
søndagsskolen nokså jevnt å trutt. I 
dag er trosopplæringen samlet i bol-
ker. Er det ikke bedre med faste ruti-
ner?

- Søndagsskolen fins fortsatt mange 
steder. I Røa har vi ikke fått det til å 

fungere. Men på barnesangen og ba-
bysangen vrimler det av barn og for-
eldre, og når vi da synger velsignelsen 
og kristne barnesanger, er det som en 
liten gudstjeneste midt i uka, synes 
jeg. Men det hadde vært veldig stas 
med søndagsskole også da! Kanskje 
noen kjenner seg kallet til å drive den? 

Du har nettopp avviklet «Lys våken» 
med en passe stor gjeng med ti – el-
leve-åringer som har overnattet i kir-
ken. Ikke så veldig mye søvn, kanskje?

- Det blir fort litt senere enn vanlig 
sengetid. Vi har det travelt med å gjø-
re oss kjent med kirka, vi har forskjel-
lige adventsaktiviteter, og må ha tid å 
spise, naturligvis. Og så er barna med 
på å forberede innslag i søndagens 
gudstjeneste.

Du har ikke full stilling i Røa. Hva 
gjør du ellers?

- Jeg har blant annet ansvar for baby-
sang og barnekor i Sagene og Iladalen 
menigheter. Så underviser jeg i sang, 
og tar sangoppdrag sammen med min 
mann, Torstein Kinn, som spiller kon-
trabass. Nå skal vi snart synge på en 
julekonsert i Østfold, det blir mor-
somt. Av og til synger jeg på Jakobs-
messe i kulturkirken Jakob. Disse 
messene anbefales!

Hva er din egen bakgrunn for ditt kir-
kelige engasjement?

- Jeg er oppvokst i Den Norske Kirke 
med søndagsskole, 4-årsbok, kirke-
kaffe og gudstjenester, jullemesser, 
barnekor og pikekor og mere til. I 
ungdomstiden var jeg en del i både 
Filadelfia og Frikirken, og likte det 
også godt.

Og hvor og hvordan feires julen?

- Hjemme på Sørlandet. På et lite små-
bruk der det serveres juletorsk. Det er 
det det må være!

Ellen, Ingrid med Nora, Kristine Bjørnstad med Thea og Merete Stav med Victoria, i en 
pause mellom sang og lek.

Ingrid klargjør stemmen før babyene triller inn.

Fiolinist i Oslo-Filharmonien Rag-
nar Heyerdahl og Røa kirkes organist 
Gunnar Petersen-Øverleir inviterer til 
en stemningsfull  konsert. Med et par 
unntak har den funnet sted hvert år si-
den 2001.
 Det fremføres klassiske perler 
av Bach, Haydn og Mozart, folketo-
ner, sigøynermusikk, samt advents-og 
julemusikk. 
 Med på konserten er sopra-
nen Katharina Frogner-Kockum,  

chanson-artisten Johanna Zwaig, en-
semblet ”Sturm und Drang ” og en 
strykekvartett med musikere fra Os-
lo-Filharmonien og Göteborgsymfo-
nikerne.

Vi lover en vakker og variert konsert, 
som passer for hele familien !
 
Inngang: kr.200, Honnør/student 
kr.150, barn gratis.

Ingrid i prat med Lotte Sofie Oklum Andersen, Rikke Damsgård og storesøster Marlene om 
Lys Våken-natt. Marlene forteller at det har vært kjempegøy. Det aller beste var juleverk-
stedet, spesielt å lage dusker av garn med englehoder på toppen, til å henge på juletreet 
hjemme. Marlene forteller at hun hadde hørt om overnattingstreffet på skolen, og siden hun 
ikke pleier gå så ofte i kirken, hadde hun lyst til å vite mer om kristendommen, og tenkte 
at dette var en god sjanse. - Men jeg var ganske redd også, sier hun, - for jeg visste jo ikke 
hvordan det var, og jeg visste ikke en gang hva slags klær jeg skulle ha på meg. Men alt har 
gått helt bra og det har vært kjempegøy å være med, forsikrer hun.

Kirkens trosopplæringsprogram, 1. del fra 0 til 13 år
• Babysang: 0 til ca. 1 år
• Barnesang: frem til skolealder. 1-5 år
• Krøllegudstjeneste for 2-åringer: Barna får 2-årsboken om sauen Krølle som blir funnet 

igjen, og får høre fortellingen under gudstjenesten.
• 4-årsklubb i tilknytning til utdeling av kirkebok for 4-åringer
• Usynlig middagsgjest for 5-åringer: I tilknytning til kirkens fastetid. Opplegg fra Kir-

kens nødhjelp. 
• 6-årsklubb i tilknytning til utdeling av kirkebok for 6-åringer (skolestartsgudstjeneste)
• Speider for en dag for 7-åringer: I samarbeid med speideren. Barna får en smakebit 

på speidertilværelsen. 
• Tårnagenter for 8-9 åringer: bli kjent med kirken og kirketårnet.
• Lys våken for 10- og 11-åringer: Soveposeovernatting i kirken. Bli kjent med alle rom 

i kirken. Forskjellige aktiviteter og oppgaver knyttet til adventstiden.  Også deltakelse 
i gudstjenesten søndag.

• Pilegrim for 13-åringer: Nokså nytt trosopplæringstiltak der vi lærer mer om pilegrim-
stradisjonen og går pilegrimstur på Røa. 

• Ingrid er også med på krybbevandring som kirken arrangerer for barnehagene hvert 
år. 
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Dette er det fjerde året vi skaper ski- 
og akeglede på Voksenjordet. I løpet 
av denne perioden har det skjedd mye 
på kort tid. Vi begynte med en uerfa-
ren gjeng av frivillige som hadde en 
brennende lyst til å skape kortreist 
skiglede. Først forsøkte man å gjen-
nomføre prosjektet på Skuggenjordet 
i Sørkedalen, men siden dette ligger 
innenfor markagrensa, var det der 
betydelige restriksjoner. Samtidig lå 
Voksenjordet der så godt som ube-
nyttet. I ettertid ser vi at dette ble en 
enda bedre løsning enn Skuggenjor-
det. Voksenjordet er mer tilgjengelig 
og nærmere for skoler, barnehager og 
lokalbefolkning med enkel tilgang til 
offentlig kommunikasjon.

Stor utvikling
I 2017 startet det så smått med en snø-
kanon og en bitteliten tråkkemaskin 
fra 1992 – «Tråkke». Vann ble hentet 
fra kummer på fortauet ved Bogstad 
Camping, og strømtilførselen kom 
fra et dieselaggregat. Sterke frivillige 
trakk tunge slanger for å spre snø på 
jordet. Røa Aktivitetspark Voksen-
jordet har i dag permanent vann- og 
strømtilførsel. Det ligger kummer 
med varme og lys strategisk plassert 
på jordet. Vi har to fl otte snøkano-
ner og nye, moderne lysmaster med 
led-lys over hele anlegget. Disse kan 
betjenes av brukerne og slår seg auto-
matisk av etter 2 timer bruk. Erfarne 
frivillige «slåss» om å få snøkanon-
vakter, og takket være kummene kan 
snøproduksjonen gjøres av hvem som 
helst uten at man er «muskelmenn» 
eller styrkeløftere. 

Vinteren 2020/2021 ble det produsert 
mer enn 3500 lastebillass med kunst-
snø, og det høyeste punktet hadde en 
snødybde på 8 meter. Vi hadde fort-
satt snø på jordet 17. mai. På en vanlig 
dag var det mellom 600 og 1000 besø-
kende på jordet. 

Røa IL

Nettside: roail.no
Facebook: Røa IL
Instagram: roail.no
E-post: post@roail.no

Fra ubrukt jorde til moderne aktivitetspark

Røa ILs tekster er skrevet 
av Per-Ivar Stokkmo

Ønsker du å støtte Røa Dynamite Girls?Ikke nøl med å ta kontakt! 
Send e-post til per-ivar@roail.no

Dynamite Girls tilbake i Toppserien
Søndag 7. november ble det 
endelig avgjort. Etter én sesong 
i 1. divisjon, er hele Norges ikon 
innen kvinnefotball tilbake i 
Toppserien. 

Etter 2019-sesongen mistet vi en del 
viktige spillere, spesielt målscorere, 
som vi ikke klarte å få erstattet til den 
påfølgende sesongen. 2020-sesongen 
ble derfor utfordrende, og etter 20 år 
sammenhengende i Toppserien, måt-
te Røa Dynamite Girls ta turen ned i 
1. divisjon. Resultatet ble at vi måtte 
omstille oss helt gjennom vinteren, og 
både spillestil og spillegruppe måtte 
settes på nytt. 

Takket være et fantastisk trenerteam 
med Geir Nordby i spissen, klarte vi, 
koronavinteren til tross, å stille topp 
forberedt til årets sesong. Etter 16 
spilte seriekamper hadde vi ingen tap 
og en målforskjell på hele 40 mål. Og 
kanskje enda mer imponerende: vi 
hadde kun sluppet inn 6 mål. 

Opprykkskamp på Røabanen
Søndag 7. november, i nest siste se-
rierunde, møtte vi serie-toer, Åsane. 
De lå kun 3 poeng bak oss og hadde 
en mulighet til å ta fra oss muligheten 
til direkte opprykk. Forberedelsene 
og spenningen til denne kampen var 
enorm. Vi hadde mobilisert for å fyl-
le tribunene med Røaentusiaster som 
kunne heie laget frem til seier – noe vi 
også klarte. Det var derfor helt fantas-
tisk da Røa Dynamite Girls kunne løf-
te seriemesterpokalen og juble over et 
velfortjent opprykk tilbake til Topp-
serien foran mer enn 500 lokale til-
hengere på Røabanen. Med 3-0 seier 
var laget fremdeles uten tap i serien. 
Målforskjellen økte ytterligere, og vi 
kunne gå til den aller siste seriekam-
pen mot Grei den 14. november med 
lave skuldre. 

Røa Dynamite Girls supporter-
klubb?
- Det var en fantastisk opplevelse å 
spille kamp på Røabanen foran mer 
enn 500 Røasupportere. Det å ha støt-
te fra tribunen og fra lokalbefolknin-
gen på Røa betyr utrolig mye for oss, 
sier kaptein Sarah Suphellen. 
- Vi er en helt spesiell spillergruppe, 
og vi kan gjøre det utrolig godt frem-
over, men – som kampen mot Åsane 
viste – det å ha hjemmepublikumet 
med oss, er avgjørende.  

For noen år siden var det vanlig med 
400 Røasupportere på hjemmekam-
pene våre.  De siste årene har tilskue-
rantallet sunket. Røafolk drar på hytta 
eller velger å gjøre andre ting i hel-
gen enn å komme på fotballkamp. Det 
hadde vært stort hvis noen tok initiati-
vet til å starte en Røa Dynamite Girls 
supporterklubb, slik mange andre 
klubber har lyktes med! Det er lettvint 
å rusle ned på Røabanen, og det er et 
sted man kan treffe venner og gjøre 
noe sosialt sammen. 

Må ha samarbeidspartnere 
Til tross for at Røa Dynamite Girls er 
selve ikonet på kvinnefotball i Nor-
ge, er vi også kanskje den toppserie-

De siste årene har det myl-
dret av skiglade mennesker på 
Voksenjordet gjennom vinte-
ren. Men slik har det ikke alltid 
vært. For bare få år siden lå jor-
det dødt, kun med et lite skispor 
etter ivrige tråkkere.

klubben som har minst budsjetter og 
inntekter. Vålerenga Fotball Damer, 
vår naboklubb i Oslo, har fi re ganger 
så mye støtte som oss. Trener Geir 
Nordby sier at han ikke har hatt en så 
hardtarbeidende spillergruppe noen 
gang. Det er likevel et faktum at vi må 
ha «mer penger i kassa» hvis vi skal vi 
kunne hevde oss i Toppserien over tid.

Røa Dynamite Girls er og vil være an-
nerledes enn de andre Toppserieklub-
bene. Vi har i 25 år satset skikkelig 
og kun fokusert på kvinner og deres 
muligheter innen fotball. Nå er tren-
den at fl ere og fl ere toppserielag blir 
avhengig av herrelag. Røa Dynamite 
Girls ønsker å være annerledes. Skal 
vi fortsatt være en klubb der kvinner 
sine muligheter ikke er avhengig av 
hvordan herrelaget presterer, må vi ha 
mer støtte og engasjement. 

Hvis lokalt næringsliv eller enkeltper-
soner vil være med å investere og vi 
klarer å få på plass noen skikkelige 
strategiske partnere, skal det bli en 
veldig fi n reise med Røa Dynamite 

Engasjerte frivillige
Slike resultater kommer ikke av seg 
selv. Utviklingen på Voksenjordet 
ville ikke vært mulig uten at så man-
ge ildsjeler stiller opp både på dag-, 
kveld- og nattestid. Et idrettslag er 
først og fremst drevet gjennom frivil-
lighet, og den innsatsen disse legger 
ned er formidabel. I langrennsgruppa 
til Røa IL kryr det av slike ildsjeler. 

Et eksempel er Geir Sparboe. Han har 
ikke lengre egne barn i Røa IL. Li-
kevel står han opp midt på natta for 
å tråkke skispor og lage skileikarena 
slik at Røas befolkning, skoler og bar-
nehager skal få perfekte forhold for 
sin skiglede. I tillegg leder han smø-
reteamet i Røa IL. Et annet eksempel 
er snøkanonvaktene som passer på at 
hele Voksenjordet får nok snø til hele 
sesongen. Dette er kun noen eksem-
pler på alle de som sjelden blir sett, 
men som legger ned mange timers 
innsats hver eneste sesong. 

Solide støttespillere
Røa Aktivitetspark Voksenjordet kun-
ne heller ikke blitt en realitet uten fan-
tastiske støttespillere fra næringslivet, 
stiftelser og legater. Sparebankstiftel-
sen DnB sammen med Eckbos Legat 
engasjerte seg fra starten for å fi nansi-
ere snøkanoner. Etter hvert kom også 
Sparebankstiftelsen Bien på banen og 
gjorde det mulig å få på plass viktig 
infrastruktur for lys og varme. Takket 
være dem har vi blant annet kunnet 
sette opp de nye lysmastene med led-
lys. 

Bydel Vestre Aker har vært med på å 
gjøre Voksenjordet til et helårstilbud 
ved å sørge for at jordet blir et turmål. 
I sommer ble det satt opp 8 solide ben-
ker som blir fl ittig brukt av besøkende 
på Røa Aktivitetspark Voksenjordet 
både sommer og vinter.  

Ny tråkkemaskin
Denne vinteren får vi kanskje det aller 
viktigste og største løftet på jordet – 
allefall rent økonomisk. Vår gamle, 
lille tråkkemaskin har gjort en god 
innsats, men den klarer ikke å hånd-
tere de store mengdene av kunstsnø 
som vi nå produserer. Derfor er det 
nå helt nødvendig å bytte ut «Tråk-
ke». Faktum er at vi kan produsere så 
mye snø vi vil, men hvis vi ikke har 
en tråkkemaskin som fungerer, kan vi 
ikke lage en skiarena!

Røa IL Langrenn sin strategiske sam-
arbeidspartner, Sparebank1 Østlan-
det, tok initiativ til en Spleis-innsam-
ling til ny tråkkemaskin og ga selv kr 
250.000 kr som oppstartsstøtte. Det 
virkelig store, og helt avgjørende bi-
draget, kom fra Eckbos Legat da de 
la 1,5 millioner kroner i potten til ny 
tråkkemaskin. Sparebankstiftelsen 
DnB ga oss også kr 350.000,- i støtte 
til tråkkemaskinen i 2021.
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Topp kvalitet og samme pris som i 
2020
Vår faste leverandør er på plass; Jonny 
Dokken fra Hallingdal garanterer at 
du får god kvalitet på treet du kjøper. 
Også i år kan du velge mellom tre for-
skjellige grantyper: håndplukkete, ny-
delige edelgrantrær, fjelledelgran fra 
Tau i Rogaland eller flott, norsk gran 
fra hjembygda til Jonny på Gol. 

Vi er så heldige at vi får velge våre 
trær først. Dermed kan vi levere høy 
kvalitet og vakre trær til alle våre jule-
trekjøpere. Hvert år har juletresalget 
til Røa IL økt med mer enn 20%, og 
vi ser det som et tegn på at dere som 
har kjøpt trær av oss før kjenner den 
supre kvaliteten på trærne og er for-
nøyde. Både vi i Røa IL og vår venn 
Jonny fra Hallingdalen ønsker at dere 
skal få de aller fineste juletrærne i stu-
ene deres til jul. 

Hos oss får du også litt ekstra god 
hjelp; Vi har folk på plassen som jus-
terer foten på juletreet for deg. Med 
Easyfix gjør vi treet klart slik at du 
kan plassere det rett i juletrefoten når 
du kommer hjem. 

Når og hvor?
Juletrærne er å få kjøpt enten utenfor 
Røa IL sitt klubbhus i Kristian Auberts 
vei 20 eller utenfor Røa Senter ved 
innkjørselen til garasjeanlegget. I år 
starter vi salget så smått allerede lør-
dag 3. desember, og vi kan glede dere 
med at vi er på plass ved Røa Senter 
hver dag fram til 19. desember. Fra og 
med onsdag 8. desember til og med 
22. desember kan du også kjøpe våre 
flotte juletrær ved klubbhuset i Kristi-
an Auberts vei 20. 

Som vanlig blir det enkel betaling 
med VIPPS. Støtt ditt lokale idretts-
lag. God jul! 

Juletrær fra Røa IL

Lurer du på noe relatert til bandyen?
Send e-post til patrik@roail.no

Til alle dere som ønsker dere skikkelig julestemning med nydelig 
granlukt i stua: Røa ILs juletresalg har blitt en juletradisjon på 
Røa, og du kan også i år kjøpe ditt juletre hos oss!

Klare for    ny bandysesong
Røa Torg bandycup 2022
Røa IL har hatt bandycup på Røa så 
lenge at det egentlig ikke er noen som 
husker når den startet. Fra 2019 er 
Røa Torg vår samarbeidspartner for 
denne tradisjonsrike cupen, og det er 
de som har navnet og eierskapet til ar-
rangementet. 
Vi er glade for å samarbeide godt med 
lokale aktører, og det er med stor gle-
de at vi ønsker velkommen til Røa 
Torg bandycup, som denne sesongen 
blir spilt 8.-9. januar.

Spilledagene er som følger:
Årsklassene 2009, 2011 og 2013 spil-
ler lørdag 8. januar.
Årsklassene 2010, 2012 og 2014 spil-
ler søndag 9. januar.

Generelt spiller de yngste lagene 
tidlig på dagen, mens de eldre års-
klassene spiller sine kamper på etter-
middag/kveld. Årsklassene 2009 og 
2010 har sluttspill, mens årsklassene 
2011 – 2014 spiller 3-4 kamper uten 
sluttspill. Samtlige årsklasser spiller 
7er-bandy, unntatt 2014 som spiller 
6er-bandy.

Ikke lydløst å drive idrett
Mange som bor på Røa er velkjent 
med lyd fra nasjonalanlegget i Hol-
menkollen. Vi vet at noen av Røas 
beboere også hører aktivitet fra Røa 
Kunstisbane Bogstad. Musikk og 
høyttalerbruk er blitt endel av de aller 
fleste idrettsarrangementer – kanskje 
bortsett fra sjakk!
Røa IL ønsker imidlertid å vise hensyn 
og å ha et godt og respektfullt forhold 
til våre naboer, og vi jobber bevisst 
for at våre naboer ikke skal oppleve at 
det er en belastning å bo i nærheten av 
anleggene våre. Heldigvis er det svært 
sjelden at vi får negative kommenta-
rer, og det ser ut til at de fleste bærer 
over med musikk og litt ekstra lyd når 
vi har arrangementer på banene. Vi er 
glade og takknemlige for at vi har så 
mange hyggelige naboer som synes at 
den gleden, mestringen og rausheten 
vi skaper på anleggene våre, gjør det 
verdt å bli litt forstyrret av og til. 

Gratis kunstis – enn så lenge 
Røa IL eier Røa kunstisbane Bogstad, 
vis-a-vis Bogstad Skole, og med våre 
15000 kvadratmeter kunstis, kan vi 
tilby bandyutøvere så vel som lokal-

befolkningen topp forhold gjennom 
vinteren. Torsdag 4. november startet 
ivrige frivillige arbeidet med å legge 
kunstis. Vi gleder oss til å skape kort-
reist skøyteglede for barna på skoler, 
barnehager og alle dere som bor på 
Røa. 
I fjor vinter, under koronapandemien, 
var det svært mange som fikk merke 
hvor viktig det var å ha en utendørs 
kunstisbane. At flere andre skøyteba-
ner i Oslo i tillegg – av ulike årsaker – 
var ute av drift og innendørshaller ble 
«koronastengte», gjorde Røa Kunstis-
bane Bogstad ekstra viktig.
At Røa IL gir alle Røabeboerne en 
utendørs kunstisbane som alle kan be-
nytte, er viktig. Samtidig – ikke minst 
med dagens strømpriser – er dette 
utfordrende for idrettslagets økono-
mi. Frivillig innsats fra mange ivrige, 
skøyteglade foreldre, er helt uvurder-
lig. Hadde vi fått flere støttespillere 
fra næringslivet, kunne vi alle vært 
tryggere på at Røa IL kan fortsette å 
gi Røas befolkning dette fantastiske 
aktivitetstilbudet i vårt nærområde, 
men det er langt fra sikkert slik som 
forholdene er i dag. 

Etterskolebandy 
Bandygruppa har et tilbud for alle jen-
ter og gutter som vil gå på skøyter og 
spille bandy. Etterskolebandyen er for 

spillere født 2009-2012 og som alle-
rede spiller bandy. Tilbudet er ment 
for dem som ønsker å utvikle seg til 
enda bedre bandyspillere. Her trener 
vi i mindre grupper enn på lagstre-
ning og har fokus på å gi spillerne 
nye utfordringer og mye feedback på 
hver trening. Nybegynnere er også 
velkomne til å prøve, da dette er en 
fin anledning til å få litt ekstra oppføl-
ging. Etterskolebandy arrangeres hver 
tirsdag og torsdag kl. 15-16.30 gjen-
nom hele vinteren. Man trenger ikke 
å være medlem av Røa IL eller Røa 
Bandy for å delta.

Bandyskole 
Bandyskolen er for barn født 2013-
2016 som ønsker å lære seg å gå på 
skøyter og prøve seg på bandy. Ban-
dyskolen er et lavterskeltilbud som er 
åpent for alle uansett tidligere erfarin-
ger. Barn som har stått på skøyter tid-
ligere eller som allerede spiller på lag 
i andre- eller tredjeklasse kan også bli 
med. Gruppene deles inn etter alder 
og tidligere erfaring. 
Bandyskolen arrangeres på lørdager 
kl. 12.45-13.45. Det er publikumstid 
på banen før og etter dette, så det er 
god mulighet for å komme tidligere 
eller bli igjen etterpå for å stå mer på 
skøyter. 

Røa IL BandyXtra
Bandyavdelingen inviterer også til 
skøytelek og bandytrening i ettersko-
letiden for barn født i 2013 og 2014. 
Treningen holdes på vår store, flotte 
isbane Røa kunstisbane Bogstad. Det 
er «gå-gruppe» fra Bogstad skole og 
taxiløsning fra Lysejordet og Huseby 
skole, og barna hentes på respektiv 
skole cirka kl 14.15.  
BandyXtra er også åpent for alle, uan-
sett tidligere skøyte- eller bandyerfa-
ring. Her er det plass både for de som 
allerede spiller på et lag og de som er 
helt nybegynnere. Dette er en perfekt 
aktivitet for å få seg litt ekstra trening 
med gode trenere eller for nybegyn-
nere for å få lært å stå ordentlig på 
skøyter. BandyXtra er på tirsdager for 
2014-kullet og fredager for 2013-kul-
let kl 15.00-16.30. 
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Det var for en tid siden jeg besøkte en 
utstilling kalt Veien. Den er å finne i 
bokhandelen Bok og Media, B&M, i 
Akersgata 47 rett ved ned-gangen til 
Stortinget T-banestasjon. Utstillingen 
tar besøkende med på en visuell vand-
ring gjennom sentrale fortellinger i 
Bibelen, fra begynnelsen med skapel-
sen til siste bok blant annet med pro-
fetier. 

Ildsjelen
For å høre mer om utstillingen var 
det naturlig å snakke med Hans Petter 
Foss, 
B&Ms styreleder. Han er for lengst 
pensjonist, men brenner fortsatt for 
å videreføre sitt livs prosjekt. Må-
let er at vanlige mennesker skal bli 
bedre kjent med vår religiøse og re-
ligiøs-kulturelle bakgrunn og arv. Ut-
stillingen har han jobbet med i 30 år 
så langt, og han har lagt ned mer enn 
1000 arbeidstimer i prosjektet han i 
stor grad har finansiert selv. Foss har 
gjort flere utenlandsreiser til omtalte 
steder i Bibelen, blant annet for å kjø-
pe inn klær og redskaper fra de om-
tale områdene. Også ville han ha en 
utstoppet løve til utstillingen!

Løven fra Røa
Løven, hvor fant du den, undrer jeg. 
Foss smiler bredt og forteller: - Jeg 

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

Løven fra Røa

brukte media, og snakket med mange 
for å høre om noen kjente til en ut-
stoppet løve for salg. Akk, nei. Så fikk 
jeg likevel høre om en løve som kun-
ne være for salg, på Røa. Den bodde 
i stua hos en noe eldre dame, som jeg 
dessverre ikke husker navnet på. Fan-
tastisk! Det ble kjøp. Jeg betalte rundt 
75 000 kr for 25 år siden. 
 Han forteller videre om den 
skriftlige kontrakten damen laget: - 
Løven ble kun «frigitt» til formålet å 
være med å levendegjøre innhold fra 
Bibelen. Løven kunne få et nytt liv i 
«Veien». Skulle det ikke lenger være 
en Bibeltro utstilling hos B&M, skul-
le løven tilbake til «mor» på Røa. I 
kontrakten skrev hun at hun da ville 
betale samme sum som hun solgte den 
for. 
 Status nå er at Løven gjør 
jobben sin, og ingen vet hvem damen 
på Røa er. For meg som er bosatt på 
Røa, og forteller dette til beboere nett-
opp på Røa, blir nysgjerrigheten stor. 
Finnes det noen som kjenner til da-
men med løve i stua?

Løven, som står aller først i utstillings-
lokalet, fyller en oppgave sammen 
med et lam. Dyrene er viktige sym-
boler, brukt gjennom hele Bibelen fra 
første til siste bok. De symboliserer 
Jesus, som i Bibelen både beskrives 

som løve og lam, med de karakter-
trekk dyrene besitter, samtidig som de 
symboliserer den fredelig sameksis-
tens som var i Edens have, beskrevet 
i Det 1.Mosebok og i Bibelens siste 
bok «Åpenbaringen». 

Utstillingen
Utstillingen totalt sett har mye å gi til 
besøkende i alle aldre. Det er mye å 
bli fasinert av ved modeller av men-
nesker og ting. Utstillingen kan være 
et godt bidrag til faget KRLE for læ-
rere og elever. Her er gode fotografi-
er, arbeidsredsredskap fra Midtøsten, 
stoffmateriale, minikopi av Noas ark 
og det gamle Jerusalem, illustreren-
de bibeltekster, samt mye mer. Her 
er viktige Bibelske personer og skik-
kelser i full størrelse i den tids klær og 
materiale. På veggene henger bibelsi-
tater og informasjon knyttet til de uli-
ke elementene. Utstillingen omhand-
ler Bibelens mest kjente fortellinger. 

Snart jul
I Tett På sitt julenummer er det na-
turlig å anbefale å se B&Ms impone-
rende utstilling av julekrybber. Her 
er juleevangeliets sentrale personer 
fremstilt med hudfarge og karakter-
trekk fra folket i det landet den er 
laget i. Foss har 250 krybber fra mer 
enn 50 land, dog ikke alle er utstilt.

Det er løven som har skylda. Han står der og ser meg inn i øynene og inviterer til sitt 
rike. Jeg tror han skjønner hvor jeg bor, at vi har noe felles der. Det kommer vi tilba-

ke til. Løven inspirerte meg til å skrive.

Tekst og foto:Marianne O. Alpers
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• 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

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

Bryllupsreisen
Den nye bibeloversettelsen som kom 
i 2011 har gjort en liten, men betyd-
ningsfull endring i oversettelsen av 
juleevangeliet, Lukas 2,1-20. I over-
settelsen fra 1975 står det i vers 5 at 
Josef dro opp til Bethlehem for å la 
seg innskrive i manntall «sammen 
med Maria, sin trolovede, som ven-
tet barn.» I den nye oversettelsen står 
det at han dro for å la seg innskrive 
sammen med Maria, «som var lovet 
bort til ham, og som ventet barn.» 
Begge oversettelsene slår fast at Ma-
ria var Josefs forlovede. Men den nye 
oversettelsen vil også fortelle oss hva 
det på den tiden ville si at Maria var 
Josefs forlovede: Hun var blitt lovet 
bort til ham. 
 Den nye oversettelsen setter 
døren på gløtt inn til en verden som 
er ganske fremmed for de fl este av 
oss. Når vi leser at Josef dro av gårde 
med sin trolovede, er det lett å tenke at 
her har vi to unge mennesker som har 
truffet hverandre og blitt forelsket, og 
som derfor planlegger å gifte seg med 
hverandre. Som første steg på veien 
til ekteskap, forlover de seg. Men slik 
var ikke skikken på Jesu tid. Her er det 
mennene som bestemmer. Ekteskapet 
var en avtale mellom den kommende 
brudgommen og pikens far. Josef har 
ønsket å gifte seg med Maria, og Ma-
rias far har lovet Josef at det skal han 
få. Dermed er Maria hans forlovede, 
i betydningen: den som er lovet ham. 
Derfor er ikke Josef Marias forlovede. 
Det er hun som er hans forlovede. 
 Teksten sier ikke noe om 
hvem som var far til Maria. Den sier 
heller ikke noe om hvorfor denne 
ukjente faren lovet bort datteren sin til 
Josef, eller hvorfor Josef ønsket å gif-
te seg med henne. Både Josef og faren 

tenkte sikkert at dette var en god avta-
le for begge parter. Hva Maria tenkte, 
vet vi ikke. Vi vet ikke en gang om 
hun ble spurt, eller om hun og Josef 
kjente hverandre på forhånd. Vi kan 
gjette på det, siden de var fra samme 
sted, fra Nasaret, en liten landsby i 
Galilea. Her har nok alle kjent alle, får 
vi tro. Kanskje Josef var den mannen 
Maria lenge hadde håpet på? 
 Vi får heller ikke vite på hvil-
ket tidspunkt Maria ble lovet bort til 
Josef. Det må ha skjedd før Maria ble 
gravid, skal vi tro Lukas 1,27, for da 
hun får besøk av engelen Gabriel, er 
hun allerede lovet bort til Josef. Men 
forlovelsen kan ha skjedd lenge før 
vår fortelling begynner. Kanskje har 
Marias far hatt Josef i kikkerten alle-
rede mens Maria bare var et barn og 
lovet Josef at når tiden er inne, skal 
han få Maria til kone? I så fall har 
tiden nå vært inne, siden Josef tok 
med seg Maria til Betlehem for å la 
seg innskrive i manntallet. Merk at 
det var Josef som skulle skrives inn i 
manntallet, ikke Maria. Dette er men-
nenes verden. Maria skulle skrives 
inn sammen med Josef, for fra nå av 
skulle hun tilhøre Josefs hus og ikke 
sin fars hus. 
 Lukas forteller oss at Maria 
var Josefs forlovede, men han for-
teller ikke at de giftet seg. Vi hører 
hverken om vielsen eller om bryllups-
festen.  Forklaringen er enkel nok: 
det fantes ikke en bestemt vielse på 
denne tiden. Ekteskapet ble regnet 
for inngått når bruden fl yttet inn hos 
brudgommen. Noen holdt sikkert en 
fest i den anledningen, hvis de hadde 
råd til det. Kanskje ble det inngått en 
ekteskapskontrakt, og brudens far kan 
ha leste en velsignelse, men dette vet 

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

Svein Aage Christoffersen, seniorprofes-
sor ved teologisk fakultet, Universitetet 

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

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

vi ikke noe sikkert om. Det viktigste 
er at ekteskapet trådte i kraft når de 
to fl yttet sammen og ble samboere. 
Det må Josef og Maria ha gjort da 
de kom tilbake til Nasaret igjen. De 
kunne ikke ha fl yttet sammen før de 
dro til Betlehem, for i så fall ville 
Maria ikke vært hans forlovede, men 
hans kone. Men da de kom hjem 
igjen fra Bethlehem, må de ha fl yttet 
sammen, ellers ville Jesus ikke bli 
regnet som Josefs barn.
 Reisen til Bethlehem og til-
bake igjen til Nasaret var altså en 
reise fra forlovelse til ekteskap. Rei-
sen markerte at tiden nå var kommet 
for å innlemme Maria i Josefs hus. 
Den var en reise i det kommende 
bryllupets tegn, og slik sett faktisk 
en bryllupsreise. Da Jesus ble født, 
var Josef altså på bryllupsreise med 
sin forlovede, som var gravid, og 
som ble nødt til å føde underveis, i 
en stall. Det må vi trygt kunne kalle 
en bryllupsreise både med forviklin-
ger og med historisk betydning.

20 21



Velkommen  til  kirken! 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

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

Per Ingvar Haugen
Kjell Lie
Aud Olaug Hatlem
Maria De Jesus De Oliveira 
Johnny Ansgar Andersen 
Trude Høien 
Victor George Crampton 
Ingrid Ludvigsen
Eva Margrethe Bakke 
Villy Reidar Bjørnholt 
Marit Svae 
Inger Theisen Waaltorp 
Erik Høy-Petersen 
Dagmar Bang Einarsen 
Geir Fagerli 
Einar Paulsen-Linnekogel 
Jorunn Birgitta Sviland 
Odd Ivar Karlson
Sissel Haugestad 
Oloff Torbjö rn Kvist 
Bjarne Ringen
Kari Nesheim
Karl Einar Grøttum 
Magnhild Francke

Søndag 19.desember kl. 11
Lessons and Carols
Vi synger julen inn
Røa kirkes kammerkor
4. søndag i adventstiden

Fredag 24. desember, julaften 
Kl. 14 Familiegudstjeneste (for 
de aller minste)
Kl. 15 Familiegudstjeneste
Kl. 16 Familiegudstjeneste
Roald-Einar Ottersen

Lørdag 25. desember kl. 12
Gudstjeneste
Nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
Juledag

Søndag 2. januar 2022 kl. 11 
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen
Kristi åpenbaringsdag

Fredag 24. desember, julaften
Kl. 14 Familiegudstjeneste 
Kl. 15 Familiegudstjeneste 
Kl. 16 Familiegudstjeneste 
Helge Asbjørn Staxrud

Søndag 2. januar 2022 kl. 10
Gudstjeneste
Nattverd
Roald-Einar Ottersen
Kristi åpenbaringsdag

Søndag 16. januar kl. 10
Gudstjeneste
Dåp
Helge Asbjørn Staxrud 
3. søndag i åpenbaringstiden

Lørdag 5. februar kl. 13
Gudstjeneste
Dåp
Roald-Einar Ottersen

Søndag 20. februar kl. 10
Gudstjeneste
Nattverd
Roald-Einar Ottersen
Kristi forklarelsesdag

Lørdag 5. mars kl 13
Gudstjeneste
Dåp
Helge Asbjørn Staxrud

Røa

Sørkedalen

Livets gang

Per primo desember 2021

Søndag 9. januar kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen
2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 16.januar kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
3. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 23. januar kl. 11 
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
4. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 30. januar kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen
 5. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 6. februar kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Tårnagenthelg
Roald-Einar Ottersen
6. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 13. februar kl. 11
Familiegudstjeneste
Menighetens barnehage deltar
Helge Asbjørn Staxrud
Såmannssøndagen

Søndag 20. februar kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen
Kristi forklarelsesdag

Søndag 27. februar kl. 11
Gudstjeneste 
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen 
Fastelavnssøndag

Søndag 6. mars
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
1. søndag i fastetiden

Søndag 13. mars kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Roald-Einar Ottersen
2. søndag i fastetiden

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 11.30. 
Påmelding via mail til Ingrid Neset 
(se kontaktliste)

        Babysang i Røa kirke

Barnesang og familiemiddag
Tirsdager. Middag kl. 16.30, sang 
kl. 17.00
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 
ved Røa kirke.

Kontakt Sander Furuheim på 
roaspeider@gmail.com
95491249 

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

Kontakt Åshild Hagen på  
ashild.b.hagen@gmail.com 
48231195

Samtaleforum
Første torsdag i måneden kl. 19
Suppe og samtale rundt ulike tema-
er. Sjekk hjemmesiden for program.
Meld deg på på mail til 
ro946@kirken.no

Kirkehjørnet
Tirsdag og onsdag kl. 12-14.30
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

Pusterom 
Mandag kl. 19.30-20.30 
minus 1. mandag i måneden
Åpen kirke med musikk, kvelds-
bønn, lystenning og bibeltekst. En 
rolig stund med rom for refl eksjon 
og stillhet. 

        Babysang i Røa kirke

gjerne med hele familien!
     

       

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

Døpte

Døde

Else Reinertsen
Mille Sofi e Lü tken-Volle
Kasper Langstad Willadsen
Ludwig Skogestad
Ane Heldal Gadeholt
Oskar Brynildsen-Telle
Theodor Bjørhall-Førde
Hedda Marie Wang Brenna
Mali Flottorp Bru
Oda Henny Osnes
Ellie Ekelund
Leah Bua Bjørnsson
Klara Elisif Skilnand
Katja Shields De Carvalho
Evald Johannes Vøien
Mari Gutubø Hå konseth
Kasper Koppang
Alise Skyttemyr Austad
Alba Lindeblad-Rivenes 
Anna Nordé n Freeman
Aksel Sollid-Torrissen
Johannes Tangen Kristiansen
Ellie Marøy Hoff
Emilie Eikens Sannes
Simon Longva
Marie Grønsdal Vigeland
Lyder Faustus Eiborg
Julie Eikens Sannes
Herman Sollie Gulsrud
Nicolai Risberg Langlien
Ran Brovoll Hexeberg
Herman Sollie Gulsrud
Sofi e Mü rer-Lageraaen
Nicolai Risberg Langlien
Ella Bergheim Næss
Amalie Chatrine Gjerde Gilroy
Ayla Korkunc-West
Nora Bruserud Kvalvå g
Ellen Bruserud Kvalvå g
Mathias Dalen-Vemo 
Sebastian Holm Zachariassen 
Nicolai Johannessen Løvstad 
Thea Sofi a Karlberg
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VELKOMMEN TIL HYGGELIG  
JULEHANDEL PÅ  

RØA TORG

AIRE ⁄ APOTEK1 ⁄ BLACK NAPKINS ⁄ BLADE BEAUTY ⁄ BLADE STUDO ⁄ BRILLEMAGI ⁄ BURGER & DÜNER ⁄ CASHMERE HOUSE ⁄ CHRISTIANIA GLASMAGASIN 
COOP MEGA ⁄ FLORISS ⁄ INDIQUE FLAVOURS ⁄ LIVELY HOME ⁄ LIVELY ME ⁄ LOFTHUS SAMVIRKELAG ⁄ MIN BESTE VENN ⁄ NORDVIK ⁄ NORLI ⁄ OLIVELLE 

PRINCESS ⁄ STRIKKEMAGI ⁄ SUNKOST ⁄ SUSHI HUSET ⁄ THE SMOOTHIE FACTORY ⁄ THUNE ⁄ VIC ⁄ VINMONOPOLET ⁄ ÅPENT BAKERI 

RØATORG.NOTORE HALS MEJDELLS VEI 5 ROATORG ROATORG
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