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Villighetens år 2022
Frivillighet kan være så mangt. Det kan
ikke bare bety arbeid som ikke gjøres av
tvang. Da er jo nesten alt frivillig arbeid.
Og når det er alt, er det ingenting.
For Frivillighet Norge er det viktigste
momentet at frivillighet er virksomhet
basert på innsamlede midler og at det er
ikke-kommersiell virksomhet. Samtidig
understreker Frivillighet Norge at det
ikke er frivillig arbeid når for eksempel
det offentlige rekrutterer pårørende som
frivillige innenfor den kommunale eldreomsorgen.
For ILO - den internasjonale arbeidsorganisasjonen - er frivillighetsarbeid
ikke-obligatorisk arbeid uten betaling
som utføres gjennom en organisasjon
eller direkte overfor andre utenfor egen
husholdning. FN igjen vektlegger at dette
må være organisert arbeid med konsistente mål og gjenkjennelige organisatoriske
rammer. Der er ikke spørsmålet om at
noen får betalt for dette trukket inn i bildet.
Kanskje kan ikke kirkens arbeid, idrettslagets virksomhet, skolenes eller bydelens engasjement uten videre kalles frivillig arbeid, strengt forstått. Å tenke om
det å gå i kirka som frivillighetsarbeid blir
også kunstig, og vi er flere som er lønnet
for å drive med det som vi lett kaller frivillighetsarbeid.

Men definisjoner er kanskje ikke alltid så
viktige. Om det er det offentlige, om det
er privat, om det er fortjeneste i det som
gjøres eller bare utgifter, er ikke alltid så
avgjørende. Det viktige er om det som
gjøres er til gode for fellesskapet. Det er
ikke så interessant og viktig å skille ut frivillighet som en egen sektor. Skoler er
viktige for et lokalmiljø, butikkene også,
og idrettslaget, og kirka. Lokalpolitikere også, det er frivillighetsarbeid så godt
som mye annet. Børs , katedral og alle
slags virksomheter, trengs for at et lokalmiljø skal fungere godt.
Det handler mindre om frivillighet, men
først og fremst om villighet og interesse
for lokalmiljøet. Det betyr engasjement
både for mennesker, kultur og natur her
hvor vi bor. Vi har mye å være stolte over
på Røa i så måte, men det lager seg ikke
selv. Ulike interesser, grupper, organisasjoner og mennesker har lenge stått
sammen på Røa. Må dette samarbeidet
bare fortsette og styrkes!

Roald-Einar Ottersen,
sokneprest

Røa og Sørkedalen menigheter
Kontakt

Følg oss!

Tlf.: 23629430

Nettside: kirken.no/ros

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

Facebook: Røa kirke
Sørkedalen kirke

Adresse: Nordengveien 9,
0755 Oslo

Instagram: roaogsorkedalen.ung

Det grønne hjørnet
Betula Pendula Dalecarlica

Smått og stort

Tekst: Jorun Fougner

Når våren kommer enda nærmere, når
løvet spretter og du rusler gjennom kirkeparken fra Vækerøveien, skal du legge
merke til den bjørka som står til høyre
like utenfor bommen. Den ble plantet sent
i høst og er litt annerledes enn andre bjørker.
Penger til dette treet, og til krattet ved parkens sørøstlige hjørne, ble gitt
til menigheten etter at en rekke med opprinnelige kandelabertrær langs gjerdet
mot syd ble felt «uten lov og dom», fordi
noen klaget på løv på balkongen. Giveren
var en nabo som syntes det var trist med
de flotte trærne som forsvant på en dag.
Et kandelaber-tre er et tre som
ikke har en rett stamme som fører opp til
kronen, men som deler seg i flere stammer. Opprinnelig skjedde det ved at lynet
kuttet av toppen eller at man skar den av
for å bruke til dyrefôr. Etter hvert ble disse trærne mote, og i noen byer laget man
hele gater kantet med kandelabertrær.
På kirketomta står det ett igjen, nemlig
til venstre for innkjørselen til kirken fra
Nordengveien.

Innhold

Da vi fikk penger til et nytt tre, var det
klart at det skulle være et spesielt tre, og
valget falt på den foreløpig litt unnselige
bjørka.
Den er enkjønnet og har altså
ikke rakler med pollen, og den er dermed
skreddersydd for allergikere som reagerer
på bjørk. «Flikbladet bjørk» heter den, eller Ornäsbjørk, eller altså Betula Pendula
Dalecarlica. Den er Sveriges nasjonaltre
og i utgangspunktet en naturlig mutasjon
av hengebjørken.
Ornäsbjørken har vært truet av
utryddelse, men er berget og har vært å få
tak i i Norge i 12 – 15 år nå. Vårt eksemplar er kjøpt i Tangenveien på Bogstad,
der Oslo Bytrær holder til. Stikk bort til
den, slå av en prat, se hvordan løvet faller
mellom grenene, annerledes enn gjennom
en vanlig bjørk. Send en tanketakk til damen som fant på å gi oss et sånt tre. Og
gjerne en tanketakk til han som gir oss
enda en vår med grønt løvsprett og blå
himmel.

Sørkedalen vel forteller om sitt
arbeid.
Side 5

Konﬁrmantleir 2022

Konﬁrmantleir er alltid noe det
snakkes lenge om, og forventningene er alltid høye.
Side 6

Hvor kommer påskeharen
fra?

Og hvordan har det seg at påskeharen kan legge egg?
Side 7

Røa Vels innsats for barn og
unge

Flere tiltak rettet mot barn og
familier.
Side 8

Hva skjer med utbyggingen i
Røa Sentrum nå?

Byantikvaren fraråder rivning av
gamle bygg, Røa Senters ut- og
ombyggingsplaner er stoppet og
Skanska har fått avslag på sin siste
søknad. Hvordan skal vi forstå situasjonen?
Side 10

Plutselig slutter sognepresten

Roald-Einar Ottersen forteller om
sine år i Røa og Sørkedalen.
Side 12

Høydepunkter for fotballglade barn

Etter lange tider med strenger
restriksjoner, kan Røa IL igjen invitere barn og unge til fotballmoro.
Side 16

Bli med i redaksjonen? Orgelnatt langfredag
Har du lyst til å bidra inn i redaksjonen
til Tett på? Er du glad i å skrive? Er du
nysgjerrig og liker å gå ut og snakke med
folk? Har du idéer til spennende saker?
Eller kanskje du har en fotograf i magen?
Tett på trenger flere engasjerte frivillige
som kan være med å planlegge og lage
innhold til bladet. Kanskje det er deg?

Tradisjonen tro blir det konsert på langfredag i Røa kirke fredag 15. april kl. 21.
Orgelnatt er en stemningsfull nattkonsert
hvor du i år får høre orgelverker av J. S.
Bach, Hovland, Nystedt m.fl. Kom og la
deg bli inspirert av Røa kirkes flotte orgel! Konserten er gratis.

Byantikvaren hindrer rullestolinngang til Røa kirke

Menigheten øsnker å åpne kirka
for alle.
Side 19

Blikket nedenfra

Historien skrives av seierherrene.
Svein Aage Christoffersen reﬂekterer over hvordan påsken kan gi
oss et annet perspektiv.
Side 21
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Din lokalkjente takstmann ved
Arv
Skifte
Salg
Seksjonering

DAGLIGVARER EN GROS

Vækerøveien 193A

www.ekrheim.no

Klikk og hent: www.ringo.no

Trygghet når du trenger det.
▸ Vi utfører alt av vedlikehold

på eksisterende gravminner

▸ Inngravering av nytt navn med datolinje
på eksisterende gravstein kr 5800,-

▸ Vi har også vedlikeholdspakke
og pynt til gravstedet

Gravstein 205

Gravstein 103D

- vi vet hvor mye det betyr for deg

Kontakt:
Tlf: 4000 2448
E-post:
post@gravstein24.no

Gravstein 103A

Gravstein 116

Se vårt utvalg av gravsteiner på www.gravstein24.no

Fonus begravelsesbyrå
Tlf. 23 30 25 00 www.gunnarruud.no

Vi er der for deg i Røa og Sørkedalen,
med vår erfaring og trygghet,
når du trenger det.

Ring 03024
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Lite og stort
De pynter juletre og kjemper
for kulturlandskapet. De plukker søppel og passer på miljøet i
Sørkedalen. De går med bøsser
og deler ut velkomstmapper til
nyinnflyttede. Sørkedalens Vel
er engasjert i mye forskjellig.
Tekst: Kristin Janset

Styreleder Bente Landmark og styremedlem Torolf Stålvik har stilt opp for å fortelle mer om hva Sørkedalens Vel holder
på med. «Smått og stort» er viktige stikkord.
- Vi har en del faste, lokale, hyggelige oppgaver, forteller Torolf.
Bente fyller inn: - En ting vi driver med
er Rusken. Da går vi rundt i gule vester
og rydder søppel før 17. mai. Det er en
fin måte å formidle at vi ønsker en ren og
hyggelig Sørkedal. Før jul setter vi opp
juletre foran kirka, vi bidrar til 17. maifeiringen ved skolen, og det er vi som organiserer TV-aksjonen i Sørkedalen.
Bente forteller at de nok skulle
ønske seg større oppslutning rundt Vellet,
men at det alltid er noen som stiller opp
hvis de spør. - Det er veldig dugnadsånd i
Sørkedalen, sier Torolf. Det er mange ting
som skjer her, men ikke så mange folk, så
alle gjør noe hele tiden! Det er vi vant til.
Til 17. mai jobber hver familie fullt både
før og etter, og Idrettsforeningen drives
fullt og helt på dugnad og har medlemmer
i alle aldere.

Må ta hensyn til hverandre

Hva med de store sakene da? Et viktig
tema er veien.
- Vi pleier å si at Sørkedalen er
vertskap for hele Oslos befolkning. Det er
mange som bruker veien som treningsområde, og vi må dele.
Samtidig forteller Torolf at det
kan oppleves frustrerende: - Når du bor
i Sørkedalen og ønsker å komme deg ut
eller inn i dalen og det er syklister som

Foto: Dag Kjelsaas

kjører flere i bredden og står på retten sin.
Begge understreker at det viktigste er at alle tar hensyn til hverandre.
Sørkedalens Vel ønsker en utvidet veibane, og utbedringer av veien, slik at det
skal bli trygt og plass til alle som ønsker
å bruke den.
- Nå har vi holdt på med disse
tingene i over 30 år. Det har vært mange lovnader, men ingen ting har skjedd.
Trafikken har økt betraktelig, antall syklister har økt, og bruken av rulleski har
eksplodert, forteller Torolf. - Vi venter jo
bare på at det skal skje en ulykke. Det er
skuffende at saken ikke er prioritert med
så mange brukere av veien. Det er nå lovet punktvise utbedringer av veien, og
kanskje er det en start?

Bygging av nye hustun

En annen sak som engasjerer, er saken om
Brennatunet. Om du har tatt turen oppover bak Sørkedalen skole i retning Finnerud, har du kanskje sett at det har kommet
opp nye boliger der.
- Det er lagt inn i Oslo kommunes arealplan at det kan bygges noen få
hustun i Sørkedalen. Hensikten er å ivareta prinsippene i disposisjonsplanen for
Sørkedalen, der det ble åpnet for en begrenset boligbygging for å ivareta
Sørkedalen som et
levedyktig bygdesamfunn. Sørkedalen ligger innenfor
Lise og Kjell Fornebo
Markagrensen og
MODELLARBEID. OMARBEIDELSER.
hustunområdene
REPARASJONER. BATTERISKIFT.
er derfor underlagt
GRAVERING FRA EGET VERKSTED
Markaloven, fortelFølg oss på instagram:
ler Bente.
@roagullsmedforretning
- Både vi og
roa-gullsmed.no
Vækerøvn 193A. Tlf 22505661
Naturforbundet me-

ner det er mye som er gjort galt i prosessen og at Markaloven trolig har blitt tolket
feil, forklarer Torolf. - Sørkedalen trenger
nye familier med barn for å opprettholde
og styrke lokalsamfunnet. Skolen og alle
foreningene som bidrar til et levende lokalsamfunn er avhengig av disse familiene. Elevgrunnlaget ved skolen er skjørt,
og bygda trenger flere barn. Dette blir store, dyre boliger som familier i en etableringsfase kanskje ikke har råd til.
Bente supplerer: - Etter at Sørkedalen ble innlemmet i «Utvalgte kulturlandskap i landbruket», ble også kravene
til inngrep i kulturlandskapet skjerpet.
Nye boliggrupper skal plasseres slik at de
ligger i flukt med kulturlandskapet. Landskapsbildet man ønsker å bevare er det
åpne jordbrukslandskapet i dalbunnen og
det mer lukkede skogslandskapet i liene.
Dette harmonerer ikke med plasseringen
av Brennatunet.
- Man ønsker jo bebyggelse der
det er tun fra før, men prosessen fram er
veldig vanskelig, forteller Torolf. - En del
privatpersoner ønsker å bygge på eksisterende hus eller bygge et hus til på eksisterende tun, men de fleste får avslag på
dette. I tillegg ligger det nye Brennatunet
der hvor hovedskiløypa til Finnerud pleide å gå. Disse tingene er folk engasjerte i.

Naturen trekker

Det som virker å være en rød tråd for
Sørkedalens Vel, er forholdet til naturen.
Bente setter ord på noe av det: - Tenk på
hva natur gjør med deg. Hva er det folk
som kommer inn i dalen opplever? Det
er å komme inn i et åpent kulturlandskap,
de opplever natur. Det handler om å finne
den balansen mellom ro og at alt skal skje
veldig fort. Jeg tror Sørkedalen kan tilby
den roen. Og den er det nok mange som
synes det er godt å kjenne på.
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Konfirmantleir 2022!

Konfirmantleir er alltid noe det
snakkes lenge om, og forventningene er alltid høye. I vinterferien var konfirmantene i Røa
og Sørkedalen menigheter på
leir på Sjøglimt leirsted i Ørje.
Tekst og foto: Espen Hjortland Valsø

Etter en god kjøretur i buss på halvannen
time ankommer vi leirstedet, og 66 forventningsfulle konfirmanter strømmer inn
dørene. Allerede første kveld blir det god
stemning takket være god mat fra leirstedets kokk, nysnø som legger seg og blir
liggende som et dekke overalt rundt oss
og en livlig gjeng med ungdommer.
Noen ting er obligatorisk på leir.
Det skal være litt kaos, litt lite søvn og
mye moro. Selv om programmet er ganske fullt, er det satt av litt tid til fritid.
Fritiden blir brukt til brettspill, kortspill,
løping i ganger, bordtennis og mye annet. Støynivået er jevnt og høyt – som det
burde være. Uteaktivitetene blir enda mer
utfordrende da det er 5-10 cm nysnø over

ett glatt lag med is. Løping og kjappe rykk
ender mer eller mindre alltid opp med et
brak mot bakken. Engasjementet er høyt,
og konkurranseinstinktet kanskje enda
høyere.
Undervisningen er variert og
inneholder alt fra sang, bibellesning og
drama til film. Årets kull – som så mange
andre – er fullt av nysgjerrighet og gode
og grundige spørsmål om alt mellom himmel og jord. Prest og andre ledere svarer
så godt som mulig, men ikke alt har et
klart svar. Noen ting må man grunne på
selv og fundere på.
Konfirmantene har i år vært med
på undervisning i Røa kirke, Operasjon
Ved, hvor sekker med ved blir plukket
opp og kjørt ut til de som trenger det, og
andre sosiale aktiviteter. Utover våren blir
det Fasteaksjon, gudstjenester og forberedelse til selve konfirmasjonsdagen. I slutten av mai avholdes det konfirmasjon for
75 konfirmanter i Røa og Sørkedalen.
Vi i staben som har fulgt konfirmantene, vært med på leir og sett hvor
bra konfirmantene i Røa og Sørkedalen er,
ønsker å takke for en uforglemmelig konfirmantleir!

Et bildebevis på full dedikasjon for
førsteplass.

VELKOMMEN TIL OSS
– PÅ RØA TORG
TORE HALS MEJDELLS VEI 5

RØATORG.NO

ROATORG

ROATORG

AIRE ⁄ APOTEK 1 ⁄ BLACK NAPKINS ⁄ BLADE BEAUTY ⁄ BLADE STUDIO ⁄ CASHMERE HOUSE ⁄ CHRISTIANIA GLASMAGASIN ⁄ COOP MEGA ⁄ FLORISS ⁄ INDIQUE FLAVOURS
JØNK (ÅPNER ILA. VÅREN) ⁄ KROGH OPTIKK ⁄ LIVELY HOME ⁄ LIVELY ME ⁄ LOFTHUS SAMVIRKELAG ⁄ MIN BESTE VENN ⁄ NORDVIK ⁄ NORLI ⁄ OLIVELLE ⁄ PRINCESS INTERIØR ⁄ STRIKKEMAGI
SUNKOST ⁄ SUSHI HUSET ⁄ THE SMOOTHIE FACTORY ⁄ THUNE ⁄ VIC ⁄ VINMONOPOLET ⁄ ÅPENT BAKERI
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Hvor kommer påskeharen fra?
Egg og kyllinger har alltid vært
symboler for påske her hos oss,
men i de senere år har påskeharen dukket opp stadig oftere –
som sjokoladefigurer, som bilder
på påskeegg og som pyntegjenstand.
Tekst: Ragnhild Hypher

Tradisjonen med påskeharen har vi fått
primært fra Tyskland, men også fra England, særlig steder med keltiske røtter.
Tradisjonen sier at i førkristen tid ble en
fruktbarhetsgudinne, kalt Ostera i Tyskland og Eostre i Storbritannia, feiret om
våren, rundt vårjevndøgn. På tysk heter
påske «Ostern», og i Storbritannia heter
det «Easter» - etter denne gudinnen. Hennes symboler var harer og egg – symboler på henholdsvis fruktbarhet og gjenfødelse. Harer får svært mange, og ofte,
avkom, og egget skjuler det nye livet.
Disse to symbolene sammen utviklet seg etter hvert til troen på at påskeharen kunne legge egg, og det finnes flere
historier om dette.
Én historie forteller at Ostera
fant en fugl som hadde frosset fast vingene sine i snøen. Hun gjorde fuglen om til
en hare så den kunne hoppe sin vei, men
lot den beholde evnen til å legge egg.
En annen historie handler om
halvguden Orion, han med Orions belte
på nattehimmelen. Orion var en fryktet
jeger og trampet i vei uten å se seg for. En
dag trampet han i stykker redet til en liten
fugl, så eggene hennes ble knust. Hun ble
så ulykkelig at hun ba Ostera om å slippe
å være en fugl lenger. Ostera gjorde henne
om til en hare, men da neste vår kom, savnet haren å legge egg, og Ostera sa at hun
kunne få legge tre fargede egg: et rødt, et
gult og et blått.

Dette maleriet av Tizian fra ca. år 1530 viser jomfru Maria, Jesusbarnet og en hare.

Sannsynligvis var det munker som ble
sendt fra Roma for å kristne germanerne
som gjorde at disse to vårsymbolene ble
«kristnet». Historien forteller iallfall at i
år 595 ble munker sendt til Storbritannia
for å omvende Angelsakserne til kristendommen. Påsken følger jødisk tidsangivelse og blir feiret «første søndag etter
første fullmåne etter vårjevndøgn», altså
på samme tid som angelsakserne feiret
gudinnen Eostre med harer og egg. Munkene lot dem få fortsette med dette, men
la kristne betydninger i disse symbolene.
Egget så de som symbol på oppstandelsen. Jesus lå skjult i graven, men
«brøt gravens lenker» og sto opp – som
kyllingen kommer levende ut av egget.
Haren ble koblet til en myte på
den tiden om at harer kunne formere seg

uten partner. Kjønnsorganene deres var så
små at man mente de var ubrukelige. Dette sammenliknet man med jomfrufødsel
og koblet det derfor til Jomfru Maria. Det
finnes noen gamle Maria-malerier hvor en
hare er med. I noen tradisjoner ble haren
til og med en del av et treenighetssymbol.
I flere svært gamle engelske og tyske kirker finner man dette symbolet.
Da lutherdommen kom til Tyskland og Jomfru Maria ikke lenger var så
populær, ble haren iført klær og ble nærmest en slags julenisse som kom med kurven full av egg og skulle sjekke om barna
hadde vært snille eller slemme. De snille
fikk påskeegg! I England ble haren ganske tidlig erstattet med en kanin - «The
Easter Bunny».

Vårkonsert med Sølvguttene og Røa kirkes kammerkor
Sølvguttene og Røa kirkes kammerkor
inviterer til vårkonsert med spennende
repertoar. Her kan du oppleve flott kormusikk med solist Katharina Kockum,
musikere fra Oslo-filharmonien i samspill
med Røa kirkes flotte orgel. Du vil blant
annet få høre Schuberts Messe i G-dur,
Felix Mendelssohns nydelige «Hear my
prayer» og utdrag fra Fanny Mendelssohn
Hensels «Oratorium nach Bilden der Bibel». Konserten finner sted i Røa kirke
søndag 3. april kl. 18. Billetter selges ved
inngangen. Velkommen!
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Røa Vels innsats for barn og unge

Trivsel blant barn og unge er viktig for et godt bomiljø på Røa. Røa Vel vil synliggjøre at arbeidet i Vellet i stor grad har barn og unge som målgruppe.
Tekst: Gro E. M. Helgesen, styremedlem Røa Vel

Lek på løkka ved Finnhaugveien/Nøtteveien. Foto: Svenn Erik Forsstrøm

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

I forrige nummer av Tett på presenterte
Røa Vel noen sentrale funn fra en brukerundersøkelse vi har gjennomført.
Omtrent en tredjedel av husstandene på
Røa er medlemmer i Røa Vel, men vi har
inntrykk av at Røa Vels medlemsmasse
ikke helt gjenspeiler husstandene på Røa.
Vellet oppfattes i stor grad som en «seniorforening», med mindre relevans for de
mange yngre familiene som bor her. Tilsynelatende har vi ikke vært flinke nok til
å kommunisere hva slags oppgaver Vellet
er engasjert i.
Styret i Røa Vel ønsker å gi et
tydelig signal om at trivsel blant barn
og unge står helt sentralt når det gjelder
å skape et godt bomiljø på Røa. Flere av
de aktivitetene som Vellet jobber med,

Røa Vel
Nettside: www.roa-vel.no
Facebook: RØA VEL
E-post: post@roa-vel.no
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som for eksempel dugnader for å utstyre
og vedlikeholde lekeplasser og fotballøkker, har selvfølgelig barn og barnefamilier som målgruppe. Blant de senere års
oppgraderinger kan vi nevne Sørsletta
lekeplass, Snargangen park og løkka ved
Finnhaugveien/Nøtteveien. Flere smett
og snarganger er også blitt utbedret. Disse
benyttes av barn og unge i deres ferdsel til
og fra skole, fritidsaktiviteter, kamerater
og offentlig kommunikasjon. Likeledes
vil vi peke på arbeid med å sikre vedlikehold av turstier, samt erstatningsarealer
for friluftsliv når kommunen har behov
for å beslaglegge grøntarealer innenfor
vårt område. Vellets arbeidsinnsats knyttet til trygge skoleveier, sykkelveier og
trafikksikkerhet har barn og unge som en
tydelig målgruppe.
Det er mulig å søke Røa Vel om
pengestøtte til viktige fellesskapstiltak.
Vellet bidro i fjor med 30.000 kroner til
skigruppa i Røa Idrettslag. Vi har også
hatt stor glede av å engasjere ungdom fra
Røa Idrettslag i dugnadsarbeid som kan gi
ekstra inntekter til idrettslaget.

Hva annet bør Røa Vel gjøre for
barn og unge?
I den nye strategien for Røa Vel fremhever vi at målgruppen «barn og unge» skal
inngå i alle arbeidsområdene våre, både
ved å synliggjøre det som allerede pågår
og ved å fremme nye aktiviteter og tiltak
som kan være til gavn for barn og unge.
I samarbeid med Røa Senter og Røa kirke er Røa Vel engasjert i et prosjekt for
å videreutvikle Kirkeparken (på siden
av Røa kirke) til en «generasjonspark»
– med lekeplasser for småbarn og med
samlingssteder for både ungdom og eldre.
Vi har videre engasjert oss i muligheten
for at Himstadjordet skal kunne benyttes
som samlingssted og til nye aktiviteter for
ungdom. Et annet tiltak som diskuteres er
nye musikk- eller digitale spillaktiviteter
for ungdom i samarbeid med biblioteket
på Røa.
Røa Vel inviterer med dette alle
beboere til å foreslå tiltak for barn og
unge som kan bidra til å følge opp strategiplanen.

Sammen er vi sterke - bli medlem
av Røa Vel!

Røa Vel har en ambisjon om at alle husstander på Røa skal finne det naturlig å
være medlem av Vellet. Selv om ikke alle
har kapasitet til å bidra i styrearbeid eller dugnader i en travel hverdag, tror vi at
alle er opptatt av trivsel og godt bomiljø.
Bidraget fra medlemskontingenter er helt
avgjørende for at disse velværeoppgavene, som ikke automatisk prioriteres av
Oslo kommune, kan gjennomføres. Røa
Vel har gode kontakter i lokalmiljøet, i
Bymiljøetaten, blant lokalpolitikere og
med flere av rådhuspolitikerne. En stemme fra Røa Vel blir hørt!

Det er enkelt å bli medlem av Røa Vel.
Gå inn på Røa Vels hjemmeside, klikk
på «bli medlem» til høyre på forsiden,
og fyll ut skjemaet som kommer opp.
Eller send en sms til Olav Ødegård på
telefon 950 36 520 og oppgi navn,
adresse og e-postadresse. Årskontingenten er 275 kroner.

Sørsletta lekeplass. Foto Svenn Erik Forsstrøm

Opprusting og strøing
Et hovedprosjekt for Røa Vel
i 2021 har vært opprusting av
snarganger og smett. Her kan du
lese om hvordan det har gått.
Tekst: Svenn Erik Forsstrøm, styremedlem
Røa Vel

Snargangene faller vedlikeholdsmessig
mellom to stoler. Flere er private, men er
regulert til offentlig ferdsel. Andre er på
kommunens grunn, men skjøttes likevel
ikke. Røa Vel har nå oppgradert tre snarganger i området.
Ekraveien-Bjerkebakken
har
fått forbedret dekke, samt montert rekkverk og lys. Røahagan-Røaknekken har
fått montert rekkverk og lys, og Ekraveien-Røa Terrasse har fått montert rekkverk.

gangene. I alt brukte Vellet i fjor 85 000
kr på disse tiltakene, hvorav 25 000 kr er
dekket med frivillighetsmidler fra bydelen.

Gode naboer
Prosjektene er gjennomført i god dialog
med naboene, og deler av arbeidet er utført på dugnad av naboer, Vellet og Røa
idrettslag. Lyset er muliggjort ved at velvillige naboer gir tilgang til strøm. Vi retter en stor takk til disse! Røa Vel kompenserer for strømforbruket.
På grunn av arbeidets kompleksitet og for å ivareta krav til sikkerhet, har
vi engasjert Røa Gjerdefabrikk til å montere rekkverk på to av de bratteste snar-

Operasjon strøing
I vinter, som tidligere år, har det som kjent
vært perioder med holkeføre, og det har,
til tross for rekkverk, vært risikosport å
bevege seg i mange av snargangene. På
Røa Vels styremøte i januar gjorde styret
en ekstrabevilgning til «operasjon strøing». Vellet har nå utplassert strøkasser i
nærheten av snargangene. I tillegg engasjerte vi Vaktmesterkompaniet for en dag
til å strø og fylle opp kassene. Følgende snarganger og smett var omfattet av

operasjonen: Ekraveien-Bjerkebakken,
Ekraveien-Røa Terrasse, Snargangen-Røa
Terrasse, Røahagan-Røaknekken, Myrhaugen-Vestliveien og Nordengveien-Ankerveien.
Røa Vel har etter dette etterfylt kassene
med grus og strødd noe. Kassene er forsynt med spade og bøtte, og vi har merket
kassene med oppfordring om at naboer
og brukere bistår med å strø ved behov.
Vellet har brukt 35 000 kr på strøoperasjonen, noe vi mener er vel anvendte penger. Vi håper imidlertid at vi på sikt kan
få kommunen til å ta et større ansvar for
vedlikehold og sikring av disse viktige og
mye benyttede ferdselsårene.
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Hva skjer med utbyggingen i Røa Sentrum nå?
Røa Vel har med jevne mellomrom skrevet om utbyggingen i
Røa sentrum. Her redegjør vi
for utviklingen etter Folkemøtet
Røa Vel arrangerte 18.november
2021.
Tekst: Anne Bjørnebye Vik,
styreleder Røa Vel

Hva skjedde på dette møtet? Anført av bydelsleder Yngvar Husebye, fikk fremmøtte Rådhuspolitikere, lokalpolitikere, representanter for Plan- og bygningsetaten
(PBE), utbyggere og Røas borgere høre
viktige argumenter for hvorfor deler av
reguleringsplanen bør justeres før utbyggere får byggetillatelse. I tillegg ble sterke
argumenter fremført for en felles plan for
utbygging av sentrum.
Etter dette møtet har viktige ting skjedd:
Skanska leverte 26. november inn en revidert byggesøknad. Politikere har snakket
sammen. Byantikvaren har enda en gang
frarådet rivning av gamle bygg i sentrum.
Røa Senters ut- og ombyggingsplaner
(med blant annet Esso-stasjonen) er stoppet av PBE, og Skanska har fått avslag på
sin siste søknad. Hvordan skal vi forstå
situasjonen? La oss se nærmere på noen
av disse enkeltsakene.

Det lille huset i Vækerøveien 201 slik det ser ut i dag.

Skanskas avslag

Plan- og bygningsetatens (PBE) sist avslag på Skanskas søknad kom 14. januar i
år og gjaldt søknad om utbygging av Griniveien 4a og 4b og Vækerøveien 201 og
203a-c. I følge søknaden ville Skanska
bygge fire boligblokker – tre langs med
Griniveien og den siste på tomten der
Miso Café og Røa sentrums eldste hus
står (se figur 1).
Det har lenge vært strid om rivningen av
dette gamle lille huset. I brev av 12. mai

2021 fraråder Byantikvaren ikke bare å
rive dette huset, men også det eldste handelshuset i Vækerøveien 203a, som nå
huser sykkelbutikken og tidligere huset
Røalegene. I Skanskas søknad var Røa
sentrums eldste hus ikke revet, men flyttet. Haugen hvor både Miso kafé og det
eldste huset nå ligger er jevnet med jorden og bebygget med en boligblokk. Som
vist i figur 2 er, det lille huset plassert tett
opptil denne boligblokken. Her vil det nå
ikke være mulig å etablere en grønn liten
oase som vist i figur 3.

Figur 3: Alternativ plan for Vækerøveien 201: Bevaring av sentrums eldste hus på den opprinnelige tomten. Forslag om lokk over deler av T-banestasjonen for etablering av grøntareal.
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Begrunnelse for PBEs avslag

PBEs avslag var ikke først og fremst begrunnet med plasseringen. Det viktigste
argumentet for avslaget var antall etasjer for de store boligblokkene, som ikke
harmonerer med reguleringsplanen. PBE
har også avslått første søknad fra Dypro
As som vil bygge om og ut Røa Senter,
som huser blant annet Meny. Som kjent
skal også det blå huset i Vækerøveien 199
og 197 rives og erstattes av et nytt bygg,
som du kan se i figur 3 (Illustrasjonen er
utbyggers, ikke Røa Vels). Etter hva Røa
Vel erfarer har PBE holdt an begge disse
prosjektene på bakgrunn av eksisterende
reguleringsplan.

Reguleringsplanen er ikke god nok
for byutvikling på Røa

Som beskrevet arrangerte Røa Vel den
18. november 2021 et Folkemøte for å
orientere om situasjonen med utbyggingen i sentrum. Her ble det pekt på at deler av dagens reguleringsplan er utdatert.
Bestemmelsene som ligger i planen tar
ikke høyde for den store utbyggingen i og
rundt Røa sentrum som øker presset på
sentrum. Fremmøtte lokale og Rådhuspolitikere ble utfordret på dette: Røa sentrum
bør ha en høyere andel næringslokaler
enn forutsatt i planen, for å ivareta kravet
til og behovet for publikumstilbud av variert karakter. Videre må samferdsels- og
trafikkforhold integreres i utbyggingsplanen. Sentrene på begge sider av Røakrysset må knyttes sammen; mobiliteten og

Figur 2: Skanska søknad: Ny plassering av sentrums eldste hus i Vækerøveien 201

trafikksikkerheten for myke trafikanter
må bedres og gangforbindelser i sentrum
må være tilgjengelige for alle. Byantikvarens brev er et viktig innspill for å bevare
Røas historie. Dette bør utnyttes og utvikles til en særegen Røaidentitet – for eksempel i arkitektonisk kontrast til andre
mer kjønnsløse sentre i byen. Spørsmålet
blir om politikerne vil ta saken – det vil si
be om en justering av reguleringsplanen
innenfor aktuelle byggeområder, slik at
vi skaper et Røa sentrum for fremtidens
behov og krav.

Ligger derfor ballen nå i Byutviklingsutvalget?

Saksgangen i Skanskas byggesak er som
følger: Skanska leverte inn sin klage på
PBEs avslag innen fristen 4. februar 2022.

PBE vil nå behandle denne klagen, med
uvisst resultat. Dersom klagen blir avvist,
går saken til Rådhuset og til politisk behandling. Her kommer derfor de folkevalgte inn. Det er nå opp til medlemmene
i utvalget å finne frem til løsninger for en
moderne og helhetlig utbygging av sentrum. Politikerne må ta med alle utbyggere i sine vurderinger og anbefalinger. Noe
annet vil være i strid med alles ønsker om
en koordinert utbygging.
Vi snakker her om byutvikling
på Røa, ikke bare boligutvikling. Røa
trenger et moderne urbant sentrum med et
rikholdig tilbud for alle aldre og behov.
Vi ønsker oss et levende sentrum med trafikksikker mobilitet og god sammenheng
i sentrum, uten store barrierer.

Velkommen til årsmøte

Onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00 i Sal 1, Samfunnshus Vest
I år har vi gleden av å avholde
Røa Vels årsmøte på vanlig vis,
uten korona restriksjoner.

orientere oss om prosjekter som enten er i
gang eller planlegges startet i årene fremover. Etter innleggene blir det anledning
til spørsmål fra salen.

Vi starter møtet med aktuelle saker for
alle på Røa. Deretter oppfordrer vi sterkt
alle til å bli sittende for å høre om Røa
Vels aktiviteter i 2021 og planer for 2022.

To store sykkelveiprosjekter er viktige
for Røa - hva skjer?
- Ny sykkelvei i Griniveien fra Lysakerbroen til Røakrysset
- Hva skjer med sykkelveien i og innover
i Sørkedalen?
- Hva skjer med stubbene i Sørkedalsveien ved Golfbanen/Campingen hva med
murene?

I 2021 gjennomførte vi en brukerundersøkelse for å høre hvilke av våre arbeidsområder som engasjere mest. Vi fikk en
tydelig tilbakemelding: Trafikksaker
engasjerer - inklusiv Røatunnelen! Men
det skjer mer på trafikkfronten enn nok
en tunnelutredning. Sykkelprosjekter er
underveis; tungtrafikken i området tiltar.
I år vil fagpersoner fra bydelen, etater,
konsulentfirma og Rådhuspolitikere kort

To store drikkevannsprosjekter på Røa
skaper økt tungtrafikk – hva venter
oss?
- Overføringstunnel for drikkevann fra
Bogstad til Voksenkollveien

- Vannanlegget på Huseby
- Ny fabrikk på Fossum som skal frakte
betong til Husebyanlegget
Ny utredning om Røatunnelen
- Ser politikere sammenheng med sentrumsutbyggingen? Er det penger i kassen?
Røa Vels årsmøte med valg vil avholdes
umiddelbart etter det faglige programmet
For å lese årsmøtedokumentene kan du gå
inn på vår hjemmeside www.roa-vel.no
under fanen «Årsmøte 2022».
Vel møtt til årsmøtet!
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Plutselig slutter soknepresten

Årene tikker ubønnhørlig mot 70 for Roald-Einar Otteren og setter punktum for 17 års tjeneste i Røa
og Sørkedalen.

Tekst: Jorunn Fougner
Foto: Espen Hjortland Valsø

Han har brukt slegge på kirkevegg, så
murpussen lå som høst-tåke i det som ble
kirke-kafeen. Han har malt trappegang fra
stige som vaklet på ett bein. Han har slipt
gulv i menighetssal og kafé, et par groper
der slipemaskinen traff kvister, vitner om
trass eller standhaftighet. Etterpå lakket
han alt.
Det står en syrin ved kontorinngangen. En dame med lang hukommelse ønsket å bevare en bit Røahistorie fra
den gangen de gule Nordengblokkene ble
bygd. – Om i det minste en syrin kunne
omplantes til kirkeparken? Soknepresten
stilte med tilhenger, 100 prosent ryggepresisjon og ganske mye krefter. Og det
spirer og gror med duft av fiolett til venstre for kirkens inngang på forsommeren.
Han har fått tiden til å gå. I
manns minne har tårnuret stått, men midt
i korona, da nesten ingenting skjedde, fikk
uret vask og puss og gullmaling og lakk
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og ble vekket opp fra det døde. Initiativet
var sokneprestens, og han utførte også alt
arbeid på urskiven mot nord.

Det handler om å gjøre noe sammen

Det er jo prest han er. - Hvorfor er dette
praktiske samarbeidet viktig?
- Fordi det nettopp handler om
å være sammen, snakke sammen, gjøre
ting sammen, være fellesskap, få til noe
i fellesskap. Og praktisk arbeid er en
god kontrast til all åndelig tale. Vi lever
i mange ulike fellesskap: familie, venner,
lokalsamfunn, foreninger, nære og fjerne
fellesskap. Kirka, med sin historie, sine
tradisjoner og sine fortellinger, knytter
mange av dem sammen i livets rytme og
årets rytme. Og kirka er et fellesskap av
troende. Livet bæres av tro, håp og kjærlighet, og dette fins bare i fellesskapet. Vi
døpes inn i et fellesskap, der gudstroen er
virkelighet og virkeliggjøres.

Tro og kjærlighet forstår vi kanskje. Hva
er det kristne håpet?
- At når alt kommer til alt, så hviler livet i Guds hender.

Kirken forandres når tidene forandres, men behovet for mening er det
samme
Den kirka du avslutter prestetjenesten i er
radikalt annerledes enn den du begynte
i. Først og fremst er den løsrevet fra staten. Men den er også mer radikal, både
teologisk og politisk, den har synkende
oppslutning, og den opptrer ikke like selvfølgelig som autoritet i viktige spørsmål,
som før. Hva tenker du om kirkas framtid?
- Kirka forstått som institusjonen
«Den norske kirke», kan komme til å bli
enda svakere enn den er nå, men kirka
som trosfellesskap vil ikke nødvendigvis
bli det. Menneskers behov for nettopp tro,
håp og kjærlighet, for innhold og mening i

livet, for eksempel i forbindelse med død,
ensomhet og fortvilelse, kommer alltid til
å være viktig. Og som et sted der takknemligheten og gleden i livet kan komme
til uttrykk. Det er det religion handler om,
også kristendommen. Vi tenker annerledes enn før om hvem - eller hva - Gud
er. Det er færre som lever i gamle trosforestillinger; et vesen i himmelrommet,
den guden er død. Gud er et mysterium
som bærer livets hemmeligheter, det er
mening, det er håp, det er overskridende
krefter i tilværelsen som vi får del i. Det
er dette Jesus vitner om.
- Det er overraskende mange
som kommer til dåp, vigsel og selvsagt
gravferd, som, om de ble spurt i andre
sammenhenger, nok ville sagt at de ikke
tror på gud, men som likevel finner det
riktig og fint å komme til kirka. Gudstro
er noe mer enn meninger om et guddommelig vesen et eller annet sted. Det handler om identitet, om verdier, om undring,
om livets u-utsigelighet.
Dette bør jo være viktig for alle, hvorfor
tror du terskelen til kirkerommet og gudstjenesten er så høy?
- I kirken møter vi, og skal vi
møte noe som er annerledes enn det vi erfarer andre steder. For noen er dette bare
fremmedgjørende. For andre vekker det
nysgjerrighet og åpner opp for nye sider
ved livet. Men annerledesheten kan også
lukke til og fungere ekskluderende. Gudstjenesten må bære med seg noe annet enn
andre samvær fordi målet er at det bringer
noe annet inn i livene våre, noe av Gud
og Jesus, og altså håpet vi har for våre liv.
Gudstjenesten er ikke bare et møtested for
mennesker, men også et sted for Gudsfeiring. Gudstjenesten er viktig fordi den
bringer de store fortellingene videre, de
som handler om Livet vi har fått. Takken
for det og utfordringene i det.

Barna mine er vokst opp i Oslo vest, med
en større selvfølgelighet om hvem man er
og hva man kan forvente i livet. Den som
lever i en velstandsverden tenker annerledes også om Gud, enn den som lever i
nød.
Du har vært sogneprest i Røa og Sørkedalen i 17 år. Hvordan har det vært?
- Det har vært et godt sted å være
prest. Til min overraskelse har den gamle folkekirken overlevd bedre her enn jeg
hadde trodd. Arkitekten Niels Torp sa på et
offentlig møte arrangert av Vellet, at Røa
har en grunnlinje som går fra Røa Torg
til Røa kirke. Han tenkte arkitektur, men
jeg syns det er en god beskrivelse av Røa
også på andre måter. Kirken samarbeider
med Vellet og Idrettslaget om Røa-avisen
«Tett på». Forretningsstanden og kirken
samarbeider om julegrantenning 1. søndag i advent. Vellet, forretningsstanden
og menigheten arbeider sammen om å utvikle kirkeparken. Kirken og kirkeparken
har vært ramme om frivillighetsdagen, og
mange lokale aktiviteter hører selvfølgelig hjemme i menighetslokalene. Og når
kriser kommer i lokalsamfunnet, er kirka
fortsatt et naturlig samlingsted. Men også
på Røa svekkes de lokale båndene ved
at flere får nok med seg selv. Det gjelder
både i lokalsamfunnet og i menigheten.

Om skjønnlitteraturens betydning

Og pensjonisttilværelsen?
- Alle kloke hoder sier at det er
viktig å forberede seg, men det har jeg
ikke gjort. Og jeg bekymrer meg lite for
det. Jeg hører jo fortsatt til i kirken og
kommer sikkert til å engasjere meg i menigheten der jeg bor. Kanskje blir jeg også
bedt om å vikariere en og annen gang. Så
sparker jeg fotball og er med i en lesesir-

kel, begge deler kommer jeg til å fortsette
med.
Hva betyr skjønnlitteratur for deg?
- Litteratur handler om levd liv,
som er det troen også handler om. Alle
fortellingene i bibelen, både i det gamle
og det nye testamentet, handler om livet
på forskjellige måter, ikke om prinsipper
eller idealer, men om skuffelser, nederlag,
gleder, måter å takle tilværelsen på. Det
gjør også skjønnlitteraturen.
Så er du jo også en handy man…
- Vi håper å få tillatelse til bygge
kårbolig i hagen til eldstedatter, jeg kommer vel til å gjøre en del sjøl i den forbindelsen. Yngstedatter overtar huset vi bor i
nå. Familie og barnebarn er viktig. Vi er
så heldige å ha alle i nærheten.
Hva håper du at du vil bli husket for i
Røa?
- Jeg har ikke tenkt på at jeg skal
huskes for noe spesielt. Jeg har ønsket å
være nærværende i de situasjonene jeg til
enhver tid har stått i, være til hjelp for dem
som har mistet en de er glad i, bidra til
at en vielse blir en fest med mening, formidle til dåpsforeldre at de nettopp nå feirer en grunnleggende side ved livet. Om
gudstjenesten har jeg ønsket at den skal
være et sted der vi sammen kan oppleve
noe nytt, møte bibelens fortellinger og
historier på en ærlig, god og utfordrende
måte. Og at vi kan være oss selv, samtidig
som vi går inn i en liturgi. Når vi snakker
om den ukontrollerbare kjærligheten, gjør
vi det gjerne i dikt. Gud, som er utenfor
vår kontroll, kan vi kanskje best nærme
oss i ritualiserte former?

Vaffel på Kirkehjørnet med hjørnesjef Elin Høy-Pettersen.

Gudstroen preges av miljøet, som
livet gjør det

Du har vært prest nord og sør i landet, øst
og vest i denne byen. Er det sånn at folk er
folk, eller er vi ganske forskjellige?
- Både livet og gudstroen er preget av de sosiale og kulturelle kår vi er
vokst opp i. I Finnmark opplevde jeg en
raushet og romslighet, og også en – i positiv mening – skjebnetro; en «Vår Herre»-teologi, Gud tar vare på våre liv. Vi
trenger ikke klage. I Alvdal, der jeg forøvrig bare var et halvår, men som på noen
måter likner Sørkedalen, opplevde jeg en
utbredt og selvfølgelig kristentro som var
forankret i slekt, naboskap og lokalsamfunn. Presten var velsett over alt, men
kirken var nesten tom. En tom kirke der
opplevdes ikke som en tom kirke i byen.
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Skiglede på Røa
Det er nok slik i Røa IL som i
mange andre idrettslag: Når
noen ildsjeler virkelig brenner
for noe, så lykkes de.
Langrennsgruppa i Røa IL har lenge vært
svært godt drevet, men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2016 for at Voksenjordet lå så godt som brakk om vinteren
og uten opptråkkede spor. Fra den spede
begynnelse i 2017, da Røa IL fikk støtte
til sin første snøkanon og blant annet laget skifest for LO og Sparebank1 på Youngstorget, har det gått fort – veldig fort.
Våren 2017 ble det produsert relativt bra
med kunstsnø på Voksenjordet, og hvert
år etter dette har det blitt stadig mer og
bedre kvalitet.
I dag er Voksenjordet blitt til Røa Aktivitetspark Voksenjordet: et flott ski- og akeanlegg med solid infrastruktur, to gode
snøkanoner og – endelig – en helt flunkende ny tråkke- og løypeprepareringsmaskin som klarer å håndtere snømengden på jordet!
Alle vi som bor og vokser opp på Røa kan
glede oss over et kortreist, snøsikkert og
fantastisk vintertilbud så godt som rett
utenfor egen stuedør i mange år fremover
– et skieldorado som vi kan gå til enten til
fots eller på ski.

Klubbmesterskap og
Martincrossen 2022

Endelig er vi i gang igjen. Røa IL arrangerte kanskje verdens siste skirenn før
korona-nedstengningen, mandag 9. mars
2020 – bare 2 dager før hele verden endret seg dramatisk for oss alle. Og for et
skirenn dette var! Det var yrende liv og
topp stemning med 800 deltakere og med
flere hundre barn og unge på venteliste. I
fjor måtte vi kansellere Martincrossen på
grunn av nye restriksjoner og innstramninger rett i forkant av arrangementet.
Mange små og store hadde gledet seg, og
vi var godt forberedt.
I skrivende stund planlegger vi den største Martincrossen noensinne, og vi legger
opp til å inkludere 1200 deltakere. Når
dette nummeret av Tett på kommer ut,
er Martincrossen 2022 allerede avviklet

den 21. mars på Røa Aktivitetspark Voksenjordet. Dette tradisjonsrike rennet har
kommet for å bli, og vi ser frem til å få
dere som bor i nærområdet på besøk, enten som deltakere eller som tilskuere på
Martincrossen 2023!
Martin og vi tror at langrennscross er
fremtidens langrenn. Langrennscross er
langt mer spektakulært enn både klassisk
og skøyting og byr på nye og annerledes
utfordringer. I langrennscross er det kuler,
hopp, baklengsporter, slalåm og andre
elementer man må takle underveis i løypa.
Mandag 14. mars, som vanlig nøyaktig en
uke før Martincrossen, arrangerte Røa IL
sitt klubbmesterskap på Røa Aktivitetspark Voksenjordet. Klubbmesterskapet
fungerer således som en generalprøve til
Martincrossen uken etter.

Langsiktig avtale med kommunen –
viktig for snøproduksjon

Voksenjordet er kommunal grunn, men
Røa IL har nå forlenget avtalen sin med
kommunen om bruk av jordet som langrennsarena. Når vi ser at mellom 700 og
1000 personer bruker denne arenaen dag-

Røa IL
Nettside: roail.no
Facebook: Røa IL
Instagram: roail.no
E-post: post@roail.no
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Røa ILs tekster er skrevet
av Per-Ivar Stokkmo

lig, er det ingen tvil om at dette er et tilbud
som betyr mye for de som bor i nærområdet. Skal langrenn som idrett overleve
i Oslo, må vi kunne sørge for at barn og
unge kan leke seg på ski i nærområdet sitt
ofte. Med det klimaet vi har i Oslo nå,
betyr dette at vi må sikre stabile forhold
gjennom å produsere kunstsnø. Barn og
ungdom må kunne vite at de kan spenne på seg skiene, treffe venner og ha det
morsomt i nærområdet.

Lyd versus skiglede

For å produsere kunstsnø, er vi avhengige av gunstige temperaturforhold. Ca. -7
grader er ideelt. For å kunne gi dette flotte
tilbudet til skoler, barnehager, klubber og
beboere, må vi derfor forsøke å produsere
så mye kunstsnø som mulig når de riktige
værforholdene er til stede. Røa IL er inneforstått med at snøproduksjonen vår ikke
er lydløs, men vi gjør stadige tiltak og justeringer for å forstyrre de som bor nært
arenaen minst mulig, som for eksempel å
justere retningen på kanonene eller bygge
støyskjermer av snø. Hvis det skulle være
noe som forstyrrer mer enn det man anser
som akseptabelt, er det bare å ta kontakt
med idrettslaget.

Velkommen på kamp!
Røa Dynamite Girls er tilbake i toppserien,
og Røa IL tar nye grep for å fylle tribunene på Røabanen.

Røa Dynamite Girls (Røa Fotball Elite)
har satt jentefotball først fra dag én. I alle
andre klubber er kvinnelaget et «biprodukt» av satsningen på herrelaget. Vi tror
at det er viktig at det finnes en klubb som
har som førsteprioritet å begeistre, utvikle
og løfte frem jenter som satser på fotball.
Vi forstår at andre kvinnelag blir fristet av
den ressurstilgangen og drahjelpen som
de får av herreklubbene, men det er synd
når utviklingen er slik at «jentene må tigge penger og ressurser fra guttene» for å
kunne gjøre det bra. I Røa Fotball Elite
synes vi ikke at kvinnefotball skal være
avhengig av herrefotballen; det har jo aldri vært slik hos oss. Nå håper vi at mange engasjerer seg for å vise at et lag som
setter kvinnene øverst, kan hevde seg på
høyeste nivå i Norge.
Sosialt samlingspunkt
Tidligere år har vi hatt gleden av å ha helt
fulle tribuner ved noen hjemmekamper.
Dette betyr mye for laget, og vi håper at
mange vil finne veien tilbake til fotballbanen, nå som det igjen er lov til å samles.

Vi forstår selvfølgelig at ikke alle er like
interesserte i fotball. Derfor vil vi nå gjøre litt mer og strekke oss litt lengre for at
flere skal ta turen til Røabanen når Røa
Dynamite Girls spiller hjemmekampene sine. Fotballkamp kan være et sosialt
samlingspunkt enten du er fotballinteressert eller ikke, og vi vil lage et opplegg for
hele familien. Vi lager «fanzone» for barna hvor spillerne tar selfies og skriver autografer. Det blir ulike kulturelle innslag
og konkurranser. Vi skal sørge for at kampene blir noe sosialt og noe å glede seg
til også for den som ikke er kjempeinteressert i fotball. Kom deg ut og treff folk!
Hjemmekampene fremover
Den 20. mars spilte vi årets første kamp
mot Brann, men i april har vi to hjemmekamper som du bør komme på; Avaldsnes
kommer på besøk den 18. april og den 27.
april møter vi Rosenborg. I mai får vi to
morsomme lokaloppgjør, først mot Lyn
den 8. mai, deretter Stabæk den 22. mai.
Vi avslutter hjemmekampene i mai med
kamp mot Arna-Bjørnar den 29. mai. Et

nytt lokaloppgjør venter i juni med kamp
mot Vålerenga 12. juni. Deretter har vi
opphold til august.
Kjøpe billetter til kampene?
ticketco.events/no/nb.
Skriv «Røa Dynamite Girls» i søkefeltet.

Kom og se Røa Dynamite
girls’ hjemmekamper:
•
•
•
•
•
•

18. april: Avaldsnes - Røa
27. april: Rosenborg - Røa
8. mai: Lyn - Røa
22. mai: Stabæk - Røa
29. mai: Arna-Bjørnar - Røa
12. juni: Vålerenga - Røa
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Høydepunkter for fotballglade barn
Etter en lang periode med restriksjoner og nedstenginger, er Røa IL glade for å kunne holde arrangementer til glede for mange barn, på vanlig måte igjen.

Tradisjonsrike barnecuper
Røa IL har arrangert barnecuper i fotball i
flere tiår, og cupene vi arrangerer for barna i april og september hvert år er blant de
mest populære på Østlandet. Røa Senter
Vår-cup og Røa Senter Høst-cup arrangeres av Røa Fotball Elite (Røa Dynamite
Girls) og fotballgruppa i Røa IL i fellesskap – alltid i en helg der én dag er for
guttene og én dag for jentene.
Før nedstengningen i 2020 var det mellom 150 og 200 lag som deltok på disse
cupene. I løpet av 2020 og 2021 hadde vi
kun mulighet til å gjennomføre én av de
fire planlagte cupene, og det med ganske
mange begrensninger. Nå gleder vi oss til
å arrangere en fullskala cup igjen, uten
antallsbegrensninger, for jenter og gutter
født i 2011 – 2014.
Lokalt næringsliv viktig
for gjennomføringen
I mange år nå har disse cupene vært resultatet av et tett og nært samarbeid med
Røa Senter – eller rettere sagt Senterforeningen Røa Senter – som representerer
alle butikkene i senteret ved Røa-krysset. Derav navnet Røa Senter Vår-cup og
Røa Senter Høst-cup. Mange av gjestene
på turneringen tar også turen innom Røa
Senter i forbindelse med cupene.
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Jenter på lørdag, gutter på søndag
Normalt har guttene spilt på lørdager og
jentene på søndager. Slik har det vært i
alle år helt siden cupene startet. I år snur
vi dette; jenter spiller på lørdager og gutter spiller på søndager. Dette skyldes at
fra og med i år spiller alle lagene i Toppserien, kvinnenes Eliteserie, på søndager.
Når jentene spiller på lørdagen i Røa
Senter-cupene, kan vi gi de unge jentene
på cupene muligheten til å treffe, snakke
med og spille med våre elitefotballspillere
i Røa Dynamite Girls – akkurat slik som
tidligere.
Seriespill, konkurranseelementer
og personlig utvikling
I begynnelsen av april starter vi seriespillet for alle breddefotballagene. Det skaper
alltid litt ekstra spenning og gir en annen
stemning når det spilles kamper. Noen
opplever dette som utrolig viktig og som
en stor motivasjon, mens andre setter
mindre pris på konkurranseelementet. For
Røa IL er det viktig å ta vare på, ha plass
til og gi muligheter for alle. Som idrettslag er vi en utviklingsarena, ikke bare for
det rent sportslige, men også i forhold til
relasjonsbygging, samhold og å skape
verdier for unge mennesker som har livet
foran seg. Derfor har Røa IL en modell
der både de som satser mot toppen og de
som deltar fordi de ønsker det sosiale as-

pektet, blir inkludert.
Tine Fotballskole
I juni vil vi igjen arrangere Tine Fotballskole på Røabanen. I år blir dette i uke
25 og uke 33. Her får mer enn 350 jenter
og gutter en uke med fotball der mestring
står i fokus. Vi legger vekt på trenerkvalitet på fotballskolen vår, og barna som
deltar blir fulgt opp av svært godt kvalifiserte trenere. Samtidig sørger vi alltid
for å ha noen morsomme innslag og noen
konkurranseelementer som ikke er knyttet til fotballferdigheter. Målet er at alle
skal få muligheten til å ha det fint og få
gode opplevelser i ukene med fotballskole. Vi gleder oss til å se om vi i år klarer å
slå tidligere deltakerrekorder!

Bli me d !
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Tilbake i Eliteserien etter 20 år
Bandy har vært en sentral del
av Røa IL gjennom store deler av idrettslagets 121 år lange
historie. Fra midten av 60-tallet
var bandy selve grunnpilaren i
idrettslaget. Dette ble ytterligere forsterket da klubben rykket
opp til Eliteserien for 50 år siden, i 1972. De siste 20 årene har
laget spilt i 1. divisjon.
Dramatikk og koronautfordringer
Røas A-lag startet vinterens sesong sterkt
med fem seiere på rad, før seriespillet fikk
en brå slutt før jul da regjeringen igjen
innførte smitterestriksjoner. I motsetning
til i mange andre idretter, blir ikke 1. divisjon definert som eliteidrett i bandy.
Det er kun Eliteserien som inngår i denne
definisjonen, og Røas kamper ble dermed
avlyst.
Flere av Røa IL sine spillere er
landslagsspillere, og for dem var det viktig å kunne fortsette å spille kamper. Dette
førte til at flere av lagets spillere meldte
permanent eller midlertidig overgang til
klubber i Eliteserien. På toppen av det
hele fikk flere av Røa IL sine spillere covid og andre sykdommer da serien startet
opp igjen i januar 2022.
Dermed ble det dramatikk og
spenning rundt både kamper og hvem
som skulle bli seriemestere. Røa startet
med uavgjort mot ØHIL, og da et sterkt
sykdomsredusert lag først tapte mot Hamar, som de slo 13-5 før jul, og deretter
også mot ØHIL, var det plutselig ØHIL
som tronet øverst på tabellen.
Avgjort i siste runde
Før den siste kampen, Røa mot NTNUI,
skulle spilles, var situasjonen slik at både
NTNUI og ØHIL hadde 21 poeng og 34
«plussmål», men NTNUI lå som nummer

en på grunn av innbyrdes oppgjør med
ØHIL som nummer 2. På tredjeplassen lå
Røa med 20 poeng og 42 «plussmål».
Da var det kun én ting som gjaldt
for Røa. De måtte vinne den siste kampen.
I et forrykende snøvær ventet en forrykende opprykksfinale mellom NTNUI og
Røa IL. Røa ledet gjennom store deler av
kampen, men på slutten tok NTNU innpå.
Kampen endte 5-4 til Røa. Opprykket til
Eliteserien var et faktum, 20 år etter at de
rykket ned til 1. divisjon etter sesongen
2001/2002 og 50 år etter at de rykket opp
til Eliteserien for første gang.
Ungt lag fullt av Røa-talenter
Årets seriemestere i 1. divisjon og de som
endelig sørget for å ta Røa tilbake til Eliteserien, er utelukkende lokale Røa-gutter. Laget består i hovedsak av gutter mellom 16 og 18 år i kombinasjon med noen
gode, rutinerte eldre spillere. Røa IL har
gjennom solid innsats fra klubben, trenere og spillere lyktes med å skape et godt

miljø med talentfulle spillere som har stor
allsidighet og fokus. Da en av lagets mest
sentrale spillere, Eskil Hiort, valgte å gå
til Ready i «covid-pausen» etter jul, viste
flere spillere at de kunne fylle plassen og
prestere.
Røa har «levert» en rekke andre
spillere til toppnivåer både i Norge og utlandet de siste årene: Ole Stordahl, Fredrik Nordby og ikke minst Felix Callander,
kaptein på Gripen som skal spille på øverste nivå i Sverige neste år.
Ressurskrevende og utfordrende
i Eliteserien
Røa IL Bandy er svært glade for at de har
hele Røa IL sin generalsamarbeidpartner,
RSM Norge, med på satsningen videre.
Nå håper vi at både våre eksiterende partnere og flere nye kommer inn for å være
med på utviklingen av bandysporten i
Røa.

Mærradalen Opp

Etter to år med pandemi er stafetten Mærradalen Opp tilbake i sin velkjente form,
som påhengsstafett, og vi kan endelig
gjennomføre stafetten som det festarrangementet det skal være. Stafetten starter
ved Radiumhospitalet, og mål er ved parkeringen ved Bogstad badeplass.
Påhengsstafett vi si at alle fire
lagdeltakerne kommer samlet i mål. Den
første løper alle 5 km, den neste løper ca.
3,5 km, den tredje 2 km, og den siste løper
600 meter. For lag har vi ”Familie-klasse”
og ”Åpen klasse”, og i tillegg går det an å
stille i individuell klasse.

Røa IL har hatt planer om å videreutvikle stafetten med en ekstra tøff distanse.
Disse planene er ikke gitt opp, men etter
en lang periode med mye usikkerhet vil vi
gjennomføre arrangementet slik vi kjenner det.
Mærradalen Opp går av stabelen
torsdag 19. mai kl. 17. Oppmøte og utdeling av startnummer fra kl. 15 på gangveien i Mærradalen, rett ovenfor undergangen til t-banebrua. Påmelding finner du på
Røa ILs nettsider. Klikk på «Påmelding
Mærradalen Opp» på høyre side.
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SELGE BOLIG?
Ta kontakt med EIE eiendomsmegling Røa
for Premium rådgivning

Kristina Overen Myhre
98 07 41 15
kom@eie.no

Petter A.P. Jordbakke
92 20 04 88
pj@eie.no

Henrik Munkvold
90 66 91 67
hmu@eie.no

Joakim Swartling
98 82 24 20
js@eie.no

Synnøve Nyhagen
92 06 54 82
sn@eie.no

Vegar Giæver
48 12 35 17
vg@eie.no

Aida Rajic
93 02 56 90
ara@eie.no

Morten Fuglem
47 25 69 00
mf@eie.no

Ida Lundøy Pedersen
41 30 73 89
ilp@eie.no

Madelen Fjeld
92 88 34 95
mfj@eie.no

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

EIE eiendomsmegling
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Byantikvaren hindrer rullestolinngang
til Røa kirke

Røa menighet ønsker det. Kirkelig fellesråd også, men de har ikke penger til å finansiere det. For menigheten er det så viktig at den vil sette i gang innsamlingsarbeid til prosjektet, som handler om å åpne
kirka for alle.
Tekst: Roald-Einar Ottersen

Dette har lenge vært et behov. Behovet
økte imidlertid betraktelig da barnehagen flyttet ut av kirkas lokaler for noen
år siden, og lokalene ble pusset opp til å
bli et åpent menighetslokale med et bredt
bruksområde.
Arkitektene AS har i samarbeid
med menigheten tegnet ovenforstående
prosjekt. Målet er først og fremst å få en
allmenn tilgjengelig adkomst til kirkens
lokaler, men også å åpne opp kirka mot
Røa sentrum.
Riksantikvaren har godkjent
prosjektet slik det foreligger. Biskopen
understreker hvor viktig det er med allmenn tilgjengelighet til menighetens lokaler og gir det sin fulle støtte. Byråden
har sett prosjektet og snakket positivt –
selvsagt uforpliktende – om det. Alle er
for prosjektet.
Plan- og bygningsetat (PBE) har
så fått prosjektet i hende til godkjenning
og har forelagt det for Byantikvaren. Og
byantikvaren frarår godkjenning. Antikvaren mener at rampe og utvidelse av
inngangsdør må løses med utgangspunkt
i eksisterende trapp og platå for å ivareta
kirkas opprinnelige arkitektur. Det faktum at den omsøkte rampen og utvidelsen
av inngangsreposet er de minste tiltakene
som er nødvendige for å sikre adkomst for
moderne, selvkjørende rullestoler, har tydeligvis ikke antikvaren forholdt seg til.
Heller ikke at Røa har endret seg, og ikke
minst at Røa Sentrum har blitt et tyngdepunkt i lokalmiljøet.

Illustrasjon fra sørvest som viser hvordan rullestolrampen er tenkt å se ut. «Julegrana» blir
stående selv om den ikke er med på illustrasjonen.

PBE har valgt å forholde seg til Byantikvarens fraråding. Denne frarådingen
skjedde 29. september 2021, men det har
likevel ikke kommet et endelig avslag fra
PBE. Vegrer de seg for å stille seg bak
en avvisning av rollestolinngang til menighetens lokaler? Når det ikke kommer
svar fra PBE er det heller ikke mulig for
menigheten å anke avgjørelsen til Statsforvalter.
Menigheten kan ikke akseptere at enkeltpersoner eller grupper ikke
gis tilgang til menighetens lokaler. Etter
oppussing for noen år siden blir menighetslokalene brukt i flere sammenhenger,
også av flere aktører i lokalsamfunnet

enn menigheten. Selve kirkerommet har
en universelt utformet adkomst, men de
nevnte menighetslokalene og kirka benyttes hver for seg, og det er ofte ikke mulig
å ta seg inn i menighetslokalene via kirkerommet.
Alle vet at byantikvarens beslutning ikke vil bli stående. Å forhindre en
skikkelig utbygging av en universelt utformet adkomst til et offentlig lokale, er
et umulig standpunkt i dag. Det må også
byantikvaren vite. Det eneste som kommer ut av dette blir å trenere et prosjekt
som er nødvendig og som kommer – nå
eller om litt. Det kan da ikke være noe
mål å sverte eget rykte på denne måten?
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BRILLER
KONTAKTLINSER
Røa Optikk
Vækerøvn 197,
0751 Oslo
Tlf 22500515
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

SKR E DDER S Y DD S OLS KJ ER MI NG
SKR EDDER S Y DD S OLS KJ ER MI NG

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

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

• 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
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Berg
Lions
Club
Berg
Lions

Club

GI OSS BØKENE DINE

GI OSS BØKENE DINE

Vi tar imot bøker (ikke leksikon) og LP/CD’er i Godals vei 12,
Tåsen, mandager kl. 18:00-19:30.
Grunnet koronasituasjonen kan mottaket i perioder bli stengt og
vi kan dessverre ikke for tiden hente bøker.
Vi tarSeimot
i god stand (ikke leksikon)
info påbøker
https://facebook.com/LionsBokmarkedet

og LP/CD’er
i Godals vei 12, Tåsen
Mandager kl. 18:00-19:30.

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 hvis du har spørsmål.

Se info på
facebook.com/LionsBokmarkedet

NOE GODT
TIL PÅSKE?
Vi har hjemmelaget
marsipan, deilig sjokolade
og mye annet godt.
Åpent man-fre 9-16, ons 9-18, lør 9-15

Ring 988 31 809 hvis du har spørsmål.

Berg Lions Club. E-post: erik.bruzell.eide@gmail.com Hjemmeside: www.lions.no/berg
Mob tlf: 915 75 763

grinihjemmebakeri.no

ADVOKAT MORTEN PERSEN
Partner/Advokat MNA
Advokatfirma Morten Persen AS
Telefon: +47 908 33 624
Besøksadresse:
2. Etasje Røa Senter,
Vækerøveien 205, 0751 Oslo
www.nabolagsadvokaten.no
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I skrivende stund er det krig i Europa.
Hvordan situasjonen vil være når Tett på
blir lagt i postkassene er det ingen som
vet. Kanskje er det blitt en slags våpenhvile, kanskje har krigen endret karakter,
kanskje har den eskalert i en stadig mer
dødbringende spiral. Uansett vil noen, før
eller senere, stå igjen som seierherrer, i
alle fall i egne øyne, og de vil reise monumenter og minnesmerker for å markere
seieren.
Krigens minnesmerker
Krigsminnesmerker og kunst som skal
feire seieren og seierherrene har en lang
historie. De som vant slagene, ledet troppene, gav ordrene og senket fiendens flåter – de har til alle tider havnet på sokler
og fått portrettene sine på veggen. Keisere
og konger, generaler og admiraler er blitt
foreviget i triumf.
Titus, som knuste de jødiske
opprørerne og inntok Jerusalem i år 70,
fikk en egen triumfbue i Roma. På innsiden av denne triumfbuen, som fremdeles
står temmelig intakt på Forum Romanum,
kan vi se hvordan romerne i triumf drar
av gårde med den syvarmede lysestaken
og Paktens ark. Fienden er ikke bare blitt
knust, men også ydmyket og tråkket på.
At det var et stort antall soldater som ofret
livet for seieren, nevnes ikke.
Når jeg sammenligner disse
minnesmerkene fra eldre tid med minnesmerker fra vår egen tid, er det ett bestemt
trekk som slår meg, og det er at de moderne minnesmerkene løfter frem krigens
ofre. Fokus settes på de som kjempet og
gav sitt liv, men som aldri fikk oppleve
seieren. Det er ikke triumfatoren som

Blikket nedenfra

løftes frem, men de som ble henrettet og
meiet ned. Dette er ikke et blikk på krigen
ovenfra, fra ledernes ståsted, men et blikk
nedenfra, fra de som bukket under.
Selvfølgelig blir også de seirende lederne løftet frem på sokler i vår tid.
De er symboler på seieren. Men de blir
ikke fremstilt i triumfens stråleglans, slik
konger og keisere ble i tidligere tider. De
triumferer ikke på samme måten som før.
Ansiktene deres vitner om at seieren også
rommer et tap. Seieren har kostet.
Vi finner et blikk nedenfra også
i tidligere tider. Men den gang var blikket nedenfra ikke makthavernes blikk.
Blikket nedenfra hørte hjemme blant folk
flest. Det nye i vår tid er at blikket nedenfra har fått offisiell status, og det må på en
eller annen måte henge sammen med at
folket har fått en ny betydning i folkestyrte stater. Blikket nedenfra står jo på bakken, i gater og streder der «vanlige folk»
ferdes. Derfor blir krigen i en folkestyrt
stat ikke sett ovenfra, men fra bakkenivå,
der ofrene befinner seg.
Interessant nok har blikket
nedenfra åpnet for at også den tapende
parts ofre kan få sin markering. De var
nok i bildet før også, men bare som kanonføde. Nå får de betydning som mennesker. Selv om lederne deres ikke levnes
mye ære, kan blikket nedenfra gi rom
også for de som ble ofret for en tapt sak.
Soldater og sivile var ikke bare «fiender»
– de hadde også familie, ektefeller og
barn, venner og kjærester. Også de som lå
igjen på slagmarken var mennesker.

Kommentaren
siell status først i vår egen tid, er det ett
sted der det har trengt seg på oss i snart
to tusen år, og det er i evangelienes fortellinger om Jesus lidelse og død. Vi er
på vei inn i påskeuken, og vi har lett for å
lese påskens tekster med blikket ovenfra.
Vi plasserer oss i himmelen og prøver å
se meningen med det hele, under Guds
synsvinkel, ovenfra og ned. Men tekstene tvinger på oss et blikk nedenfra. Det
er tankevekkende at de første kristne, som
jo trodde på Jesu oppstandelse, likevel la
hovedvekten på en rystende skildring av
Jesu lidelse og død. Jesus triumferer ikke.
Han blir forrådt og forlatt av sine venner.
Han er redd. Han vil ikke dø. Han ber om
å få slippe. I Getsemane svetter han så
dråpene faller som blod på marken. Han
blir hånet og latterliggjort, og dør til slutt
en foraktelig død, med et fortvilet skrik,
som så mange andre. Romerne og lakeiene deres seirer. Fariseere og de religiøse
lederne vinner. Disiplene flykter. Jesus får
dele skjebne med taperne.
Dette er evangelienes blikk
nedenfra, som insisterer på at vi for å
kunne forstå hvem Jesus var og er, må se
ham nedenfra, i et allmennmenneskelig
perspektiv. Derfor er krusifikset, bildet av
Jesus på korset, kristendommens viktigste
symbol. Det fastholder blikket nedenfra.
Og derfor skal krigens minnesmerker
også fastholde for oss dette blikket nedenfra, uansett hvem som vinner. God påske!

Påskens blikk nedenfra
Selv om blikket nedenfra har fått offi-

Svein Aage
Christoffersen,
seniorprofessor ved
teologisk fakultet,
Universitetet i Oslo.

Bogstad Møbler

Vi gjør små og store elektrikerjobber - hos private og næringsdrivende

Møbeltapetsering, gardiner,
interiør, søm og stoffer

22 50 75 00

Møbeltapetsermester
Marte Rude

Gi gamle møbler nytt liv

www.roaelektriske.no

marte@bogstadmobler.no
23 89 89 00
Sørkedalsveien 450

Røa Glass og Ramme AS
EKRAVEIEN167
68
VÆKERØVEIEN
A
TLF
22
50
52
TLF: 48 10 71 79 81

Hverdager: 9-19

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

Man-onsd: 8-16
Tors: 8-18
Fre: 8-16
Lør: 10-14

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

Livets gang

Sørkedalen
Døde
Finn Hagen
Bjørn Steinar Sandbråten
Peder Johan Persen
Ruth Nordli
Birgit Elisabet Try
Tone Brit Eie
Knut Einar Olsen
Ragnhild Møklebust
Toril Sigrid Lahnstein
Kjell Hauge
Eline Margrethe Hauger
Kjell Martin Strømmen
Kjell Vines
Jon Aksel Bergman
Thor Ragnar Engen
Ruth Synnøve Holter
Arne Georg Rønningen
Inger Marie Sørum Ødegaad
Bjørn Frode Korsvold

Døpte
Gustav Rasmussen Dybvik
Leon Sandnes Irgens
Abel Yardley Tangen
Karl Liam Baytan Alfonso
Andrea Nordland Brattli
Even Hvide Opsiøn
Arne Nicolai Carlsen Ahlquist
Mathilde Rakner-Verling
Victoria Stav Sæteren
Elise Thorsnes
Emma Ween-Ødegård
Amalie Chatrine Gjerde Gilroy
Christian Stephansen Gillebo
Noor Angelica Hekneby Friborg
Louie Henschien Disen
Ada Sophie Horge
Theo Graham Fagerhol
Daniel Nicolai Olsen
Jon Thorssøn Bærug
Sander Kolsrud Bergﬂødt
Tobias Sæter
Ingrid Helene Braathen Tronstad
Jakob Horn-Løseth
Per medio mars 2022
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Søndag 3. april kl. 10
Gudstjeneste
Nattverd
Sigurd Wennesland
4. søndag i fastetiden

Søndag 17. april kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
Påskedag

Søndag 17. april kl. 9
Morgenbønn
Helge Asbjørn Staxrud
Påskedag

Mandag 18. april kl. 18
Gudstjenste
Dåp
Helge Asbjørn Staxrud
Kordeltakelse
2. påskedag

Søndag 8. mai kl. 10
Gudstjeneste
Dåp
John Egil Rø
4. søndag i påsketiden
Tirsdag 17. mai ca. kl. 10.30
Gudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Torsdag 26. mai kl. 11
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Kristi himmelfartsdag
Søndag 12. juni kl. 11
Friluftsgudstjeneste Bogstad gård
Dåp
Helge Asbjørn Staxrud
Skaperverkets dag

Røa
Søndag 3. april kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Sigurd Wennesland
4. søndag i fastetiden

Søndag 24. april kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Takkoffer til Kirkens Bymisjon
John Egil Rø
2. søndag i påsketiden
Søndag 1. mai
Kl. 11 Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Helge Asbjørn Staxrud
Kl. 18 Samtalegudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud og
Espen Hjortland Valsø
3. søndag i påsketiden
Søndag 8. mai kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
John Egil Rø
4. søndag i påsketiden
Søndag 15. mai kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
John Egil Rø
5. søndag i påsketiden
Søndag 22. mai kl. 11
Takkoffer til Menighetens
arbeid
6. søndag i påsketiden

Søndag 10. april kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Sigurd Wennesland
Palmesøndag

Lørdag 28. mai
Kl. 11 Konﬁrmasjonsgudstjeneste
Kl. 13 Konﬁrmasjonsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud

Torsdag 14. april kl. 18
Nattverd
John Egil Rø
Skjærtorsdag

Søndag 29. mai kl. 11
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Søndag før pinse

Fredag 15. april kl. 11
Gudstjeneste
John Egil Rø
Langfredag

Søndag 5. juni kl. 11
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Pinsedag

til kirken!

Ansatte og menighetsråd

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

Vil du være f
Sje k k hje mm r iv il lig?
e si
se h v il k e mu de n fo r å
ligh e te r som
fin ne s!

Babysang

Sørkedalen barnekor

Tirsdager kl. 12
Vi synger kjente og kjære barnesanger, og etterpå er det kaffe/te og noe
å bite i. Dørene åpner kl 11.30.

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!

Babysang i Røa kirke

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

Barnesang og familiemiddag

Røa kirkes kammerkor

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!

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

Barnesang i Røa kirke

Kontakt Olav Morten Wang

Røa KFUK/KFUM-speiderne

KRIK Røa

Tirsdager kl 18 - 19.30.
Første tirsdag i måneden er møtene
ved Røa kirke.

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

Kontakt Sander Furuheim på
roaspeider@gmail.com
95491249

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

Lunsjtreff

Samtaleforum

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

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

Kirkehjørnet

Pusterom

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.

Mandag kl. 19.30-20.30
minus 1. mandag i måneden
Åpen kirke med musikk, kveldsbønn, lystenning og bibeltekst. En
rolig stund med rom for reﬂeksjon
og stillhet.

Kirkehjørnet på Røa

Fungerende sokneprest:
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

Kirketjener i Sørkedalen:
Solfrid Larsen
94780052
solf-la@online.no

Barnehagebestyrer:
Ligia Maria Skaldebø
22505409
roamenighetsbarnehage@gmail.com

Menighetsrådet Røa:
Bjørn-Tore Nyrud Hansen, leder
90088267
bitihan@gmail.com

Menighetsrådet Sørkedalen:
Tore Berger, leder
90755491
tobe@online.no
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Foto: Baard Lunde.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Krogh Optikk
– nå på Røa Torg!

CELINE CL40212U kr 3.550

Vi fører et bredt utvalg av kvalitetsprodukter innen brille- og solbrillemote samt et bredt
spekter av kontaktlinser. Våre optikere er fagfolk til fingerspissene og gjennomfører
meget grundige synsundersøkelser. Bestill time på kroghoptikk.no.

kroghoptikk.no | 22 17 80 80 Røa Torg

