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Velkommen
«Refleksjonen handlet først og fremst
om hvor godt vi har det i vårt nærområde,
men også om hvor skjørt et godt
fungerende samfunn kan være.»
Helge Simonnes, redaktør

Vern om Røa!
Da Russland invaderte Ukraina 24. februar satte det en støkk i verdens
befolkning. Frykten tok tak også blant folk på Røa.
En av de første dagene etter krigsutbruddet gikk jeg en skitur i Bærums-marka.
Smellene fra Løvenskiold-banen er noe vi er vant til. Denne dagen var det også
et helikopter som sirklet over det vakre vinterlandskapet.
Med en pågående krig i Europa, ble lokale skuddsalver blandet med helikopterlyd en påminnelse. Refleksjonen handlet først og fremst om hvor godt vi har det
i vårt nærområde, men også om hvor skjørt et godt fungerende samfunn kan
være. I møte med sterke menn som Vladimir Putin og Donald Trump har vi i de
siste årene blitt minnet om hva som kan skje når tyranner får fritt spillerom.
En av de som har gjort et godt forsøk på å identifisere tyranniet i vår tid, er den
anerkjente amerikanske historieprofessoren Timothy Snyder. I 2017 fikk han stor
oppmerksomhet da han ga ut en liten bok med tittelen «Om tyranni. 20 ting vi kan
lære av det 20. århundre». I den lille boken nevner ikke Snyder Donald Trump
ved navn en eneste gang, men mellom linjene får vi en historiefortelling om
hvor farlig det er når velfungerende demokratier forfaller nærmest over natten.
Snyder trekker linjene tilbake til fascismens fremvekst på 20- og 30-tallet.
«Historien gjentar seg ikke, men vi kan lære av den», skriver Snyder i starten
av boken. Ut fra dette kommer han med 20 konkrete råd om hvordan vi skal
forholde oss til tyranniet og bekjempe det.
Budskapet til Snyder er relevant også for oss som bor på Røa. Et av de første
rådene han gir, er at borgerne må være påpasselige med å engasjere seg i alle
institusjonene som preger et samfunn. «Institusjoner beskytter ikke seg selv.
De faller én etter én hvis de ikke tas i forsvar fra første stund», skriver Snyder.
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SØNDAGSTUR: Lysakervassdragets Venner arrangerte tur langs elven i september.

Lysakerelven venter på deg
Lysakerelven er en stor og attraktiv naturressurs for folk på Røa. For de fleste
beboerne ligger elven med de spektakulære fossene bare noen steinkast unna.
Det er mange foreninger og lag som gjør en stor innsats for at elveområdet skal
bli enda mer tilgjengelig. Under Friluftslivets uke i begynnelsen av september
arrangerte Lysakervassdragets Venner (LvV) og Røa Vel søndagstur langs
elven. Turlederen var John Tibballs, leder i LvV og redaktør for LvVs hefte
Lysakervassdraget. Nærmere 30 personer hadde gleden av å se og høre om både
den spennende geologiske og menneskeskapte historie langs Lysakerelven.
– Vi gleder oss over at kommunen på Oslo-siden har gjort flere fysiske
utbedringstiltak, sier styremedlem i Røa Vel, Svenn Erik Forsstrøm. Han
forteller at Bærum Elveforum nettopp har gitt ut kartbrosjyren Opplevelser langs
Lysakerelva. Denne er gratis og finnes blant annet på Deichmanske bibliotek Røa. •

Magasinet du nå holder i hånden er et forsøk på løfte fram institusjonene i vårt
lokalsamfunn. Røa IL, Røa Vel og Røa menighet samarbeider om utgivelsen av
«Tett på». Tenker vi etter, er det mange flere lag og aktiviteter som vi må hegne
om på Røa. Vi har Vestre Aker Pensjonistforening, lokalavis, bibliotek, skoler,
musikkorps, litteraturgrupper og et vell av foreninger og lag. Hver for seg kan
de virke ubetydelige. Ser vi på dem som puslebiter som skaper et flott og stort
bilde, representerer de en enorm kraft i lokalsamfunnet. •

DISSE SAMARBEIDER OM UTGIVELSEN AV TETT PÅ:
RØA IL har stått i bresjen for
det allsidige idrettsmijøet på
Røa siden 1900. Idrettslaget
er et breddeidrettslag med
hele sju ulike idretter for deg mellom
tre og 100 år. Ønsker du å vite mer
eller engasjere deg? Velkommen til å
ta kontakt på e-post: post@roail.no

9

RØA VEL har arbeidet
for et godt lokalmiljø
siden 1914. Vellet tar
tak i saker som berører
Røa nå og for fremtiden. Ønsker
du å vite mer eller engasjere deg,
så er det bare å ta kontakt på
e-post: post@roa-vel.no

Røa fikk egen kirke
i 1939. Røa menighet
tilbyr et stort antall
aktiviteter for folk i
alle aldre. Røa og Sørkedalen menigheter
har felles stab, og Sørkedalen og har sitt
eget kirkebygg. Vil du vite mer?
Send e-post til: post.roa.oslo@kirken.no

OBOS-CUP: Det var god stemning både på banen og på den fullsatte tribunen.

Yngre kommer etter
Røa Dynamite Girls har gitt mye inspirasjon til unge jenter i hele Oslo vest
gjennom mange år i Toppserien. Søndag 18. september arrangerte Røa IL
OBOS Miniliga for 6- og 7-åringer på Røabanene. 204 lag fra 30 klubber spilte
tilsammen 509 kamper. •
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Røa og Sørkedalen
menigheter

RØA MUSIKKFESTUKER:

14 dagers musikkfest på Røa

Barnas festdag i Røa kirke

23. oktober sparker Røa kirkes ustoppelige organist Gunnar Petersen-Øverleir
i gang den 18. utgaven av Røa Musikkfestuker.

Samisk joik, sprudlende barnesang og etterfølgende fest i borggården skapte
en flott stemning i en fullsatt Røa kirke søndag 25. september.
Sjelden er det blitt fotografert mer enn
da menighetens barnehage og Røa
menighet inviterte til høsttakkefest.
Den lange og fargerike inngangsprosesjonen av forventningsfylte barn
dekket hele midtgangen. Barnehagen
hadde lagt ned mye arbeid i planleggingen av gudstjenesten. Kirkeveggene var dekket av fargerike
barnetegninger, og det var ikke mye
nøling å spore hos barna da Even Uri
tok fram gitaren og ledet an i sangen.

Se vedlagte
brosjyre for
fullstendig
program for
Røa Musikkfestuker.
nitiativtakeren og daglig
leder har nok en gang satt
sammen et variert program,
med god blanding av lokale
og nasjonale krefter.
Røa kulturkirke inviterer
til elleve konserter og tre
gudstjenester. Det vises til
egen brosjyre som er vedlagt i dette
nummeret av Tett på. Tittelen for årets
festival er Krafttak. Nedenfor følger
en oversikt over konserter der lokale
aktører er involvert.
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Fredag 28. oktober
ORGELNATT
Orgelbrus fra 1 656 piper
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
Ingeborg Fimreite, fiolin
Verker av Franck, Bach, Fauré m.fl.
Søndag 30. oktober
MARATONKONSERT
Multikunstneren Ulf Nilsen fremfører
fire klaversonater av Schubert.
Schubert har skrevet 24 klaversonater.
På denne konserten fremføres sonatene
i G-dur, C-moll, A-dur og B-dur.
Onsdag 2. november.
CHANSONS INTERNATIONALES»
Johanna Zwaig, sang
Ragnar Heyerdahl, fiolin
Bli med på en inderlig og forrykende
ferd gjennom ulike sjangre, med sanger
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på syv språk. Fra flamenco,
tango og klezmer til Bob Dylan,
Prøysen og Piaf!
Fredag 4. november
VISEAFTEN
Fredrik Otterstad, sang og gitar
Øystein Fevang, sang og piano
Viser av Evert Taube, Alf Prøysen,
Erik Bye m.fl.

SANGGLEDE: Barnehageflokken ble et mektig kor under ledelse av Even Uri.

Etter gudstjenesten var det fest i
kirkens solfylte borggård. Suppe, kaker
og kaffe gikk unna, og de som ville kunne
ta med seg skogsbær og frukt til inntekt
for hjelpearbeidet som barnehagen er
engasjert i. Dette skjer i samarbeid med
hjelpeorganisasjonen Impande, som

bygger og drifter barnehager i fattige
strøk i Sør-Afrika. Styrelederen og
grunnleggeren av organisasjonen,
den tidligere Røa-presten Rolf Olsen,
kunne fortelle at menighetsbarnehagen
i løpet av seks år har bidratt til bygging
av to barnehager. Nå er de i gang med

JOIK: Skuespilleren Mikkel Gaup er ansatt i
barnehagen og stilte opp sammen med barna.

POLSK VENNEGJENG: Joanna og Mariuse Kacemorveyk med barnet Alis (til venstre) og
Ewelina og Mio Moncewice fant seg godt ved bordet i menighetens borggård.

å samle inn penger til den tredje.
«En dag for raushet og generøsitet»
var Rolf Olsens beskrivelse av høsttakkefesten. Totalt ble det samlet inn
40 000 kroner. En ny barnehage koster
150 000, så med lokalaksjonen på Røa
er de kommet et godt stykke på vei. •

Lørdag 5. november
«FRA NEW ORLEANS TIL RØA»
Carl Petter Opsahl, klarinetter
Jo Asgeir Lie, akkordeon
Carl Petter Opsahl og Jo Asgeir Lie
kommer fra vidt forskjellige steder,
musikalsk såvel som geografisk. De
beveger seg i et varmt musikalsk
landskap mellom Gudbrands- dalen,
jazzen og samtidsmusikken.
Søndag 6. november
ALLEHELGENSKONSERT
«Bred dina vida vingar»
Sanger til trøst og glede.
Katharina Kockum, sopran
Eline Hjelle, blokkfløyte
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel •

Alle foto: Kjell Roar Storm Kjær

Søndag 23. oktober
ÅPNINGSKONSERT
For første gang i Norge:
Fanny Mendelssohn Hensels kantater
«Job» og «Kolerakantaten»
Røa kirkes kammerkor,
Østerås Vocalis, Voksen Kantori ,
Herrestemmer fra Sølvguttene og
Musikere fra Oslo-Filharmonien
Katharina Kockum, sopran
Nils Georg Nilsen, tenor
Haakon Hille Hustad, bass
Olav Morten Wang, dirigent
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Onsdag 26. oktober
FAMILIEKONSERT
Bogstad skolekor, Huseby skolekor,
Sørkedalen barnekor, Steinerskolens
jentekor, Voksen skoles musikkorps,
Røa kirkes kammerkor og
Lystharmonikerne

I samisk drakt stilte filmregissøren
Mikkel Gaup seg opp blant barna
fremme i kirken og bidro med joik.
På slutten av gudstjenesten kunne
prestene Elise Ottesen Søvik og Helge
Asbjørn Staxrud invitere alle fireåringer frem for å motta fireårsboken.
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Prestens hjørne

Julemesse 19. november

ILDSJELER: (f.v.) Borghild Aga Haaskjold, Marie Haugen Moesman og
Eva Jærv Ekrheim.

Lørdag 19. november arrangeres Røa kirkes julemesse for
40. gang. I løpet av disse årene er det samlet inn nesten tre
millioner kroner. Tre ildsjeler har stått i bresjen siden
starten, Borghild Aga Haaskjold, Marie Haugen Moesman
og Eva Jærv Ekrheim. Disse tre utgjør fortsatt styret.
– Formålet med julemessen er å samle inn penger til
misjonsarbeid. I årenes løp har vi kunnet støtte flotte

prosjekter Brasil, Mexico, Tanzania, Estland og Kambodsja.
Vi har hatt gleden av å ha direkte kontakt med hvert enkelt
prosjekt, forteller Eva Jærv Ekrheim.
I år er det et prosjekt til Det norske misjonsselskap i
Estland og Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja som vil
motta støtte.
Eva Jærv Ekrheim forteller at julemessen er omfattet av
mye velvilje på Røa. Det er god, gammeldags basarstemning
det inviteres til.
– Folk liker å komme, ta lodd på bok eller prøve seg i
«fiskedammen», og kjøpe «årer». Det er også et sosialt treff.
Her kan man kose seg med grøt, boller, kaker, vafler kaffe,
te og saft, forteller hun.
Styret i Julemessen roser næringslivet på Røa og enkeltpersoner som støtter med håndarbeid og fine gevinster til
utlodning.
Forberedelsene til Julemessen foregår hele året. I år har
vi for første gang arrangert juleverksted tre ganger
sammen med Voksen menighet, som
holder sin julemesse en uke før Røa.
Julemesse
Vi ønsker velkommen til julelørdag
verksted tirsdag 11. oktober klokken
19.
november
18.30 i Voksen kirke og i Røa kirke
klokken 10–15
mandag 7. november klokken 18.30. •
i Røa kirke

Velkommen til
nye ungdomsarbeidere
To nye ungdomsarbeidere er nå på plass i Røa menighet. Begge vil ha mye
med konfirmantene og ungdommer i menighetene å gjøre.
KRISTOFFER BYBERG kommer
fra Sola i Rogaland og er 23 år
gammel. Til daglig studerer han
på Menighetsfakultetet i Oslo.
– Planen er å bli prest når jeg er
ferdig om tre år. Jeg ser frem til å
jobbe med konfirmantene her i
menigheten, og satser på at vi skal
finne på mye moro og samtidig
bli bedre kjent med Jesus.

Gudstjenesten blir til i fellesskap, og oppgaver som medliturg/tekstleser, kirkevert som tar imot i døra, samt å forberede
kirkekaffen går på rundgang. Nå ønsker vi alle som har vært med tidligere, og alle som kunne tenke seg å bidra frivillig i
gudstjenesten, til en samling i Røa kirke 11. oktober klokken 18.30. Prestene Elise og Helge kommer, og det blir servert
kaffe og kringle. Vel møtt!

GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

Besøk oss på Røa,
Besøk oss
oss
påkirke.
Røa
Besøk
på
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

6 TETT PÅ

: RØA OG SØRKEDALEN MENIGHETER

SETTEM
STENINDUSTRI AS
Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

HVEM ER KIRKEN?
På Røa har vi et prangende kirkebygg
med sin røde farge og høye tårn, med
en klokke som for det meste viser
riktig tid, samt en godt brukt kirkepark utenfor. Hva kirken er kan man
svare på med ulike innfallsvinkler.
Barna i barnehagen vegg i vegg med
kirkebygget vil antakelig bare peke
og si: «det er der». Teologisk kan
man tenke på den ene og den andre
måten, men røtter noen tusen år
tilbake i tid.

Fellesskap og tilhørighet er ord jeg
ofte hører folk bruke om hva kirken
kan være. Et sted å søke ro, tro, møte
andre, lytte, lande, for så å gå ut igjen
av døra – til hverdagen. Men også et
bygg man kjenner at er «min kirke»,
selv om man oftere passerer på
utsiden enn våger seg inn døra.

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

S K RE DDE R S Y DD SO L SKJ ER M I N G
S K RE DDE R S Y DD SO L SKJER M I N G

ELISE OTTESEN SØVIK,
sokneprest Røa og Sørkedalen

Hva kirken har betydd i glede og
sorg, er også med på å si noe om hva
kirken er i ditt liv. Kanskje er du døpt,
konfirmert eller gift akkurat her. Eller
er det fra denne kirken du har fulgt
mennesker du er glad i den siste
strekningen, ut av livet. Det sier også
noe om hva kirken er.

SAMLING FOR FRIVILLIGE

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

SELMA DAHLE KRAFT kommer fra Oslo
og er 23 år gammel. Til daglig studerer hun
teologi, og planen er å bli prest om fire år.
– Utenom studier liker jeg spesielt godt
å spille fotball og å bade ute hele året! Jeg
gleder meg veldig til å begynne å jobbe som
ungdomsarbeider i Røa menighet! Spesielt
godt gleder jeg meg til å bli godt kjent med
konfirmantene, og ikke minst til konfirmasjonsleiren!

Din lokalkjente takstmann ved
Arv
Skifte
Salg
Seksjonering

BRILLER
KONTAKTLINSER
Røa Optikk
Vækerøvn 197,
0751 Oslo
Tlf 22500515
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Men hvem er så kirken? Svaret er deg
og meg. Vanlige folk. Mennesker som
bor akkurat her. Vi som tror eller tviler.
Vi som er mennesker med livssorg og
smerte, tap og lengsler, vi som handler
maten vår her, vi som gleder oss over
skispor i marka, eller ikke kunne brydd
seg mindre om akkurat det. Vi som er
vanlige mennesker. Det er vi som er
fellesskapet, det er vi som er kirken. •
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Røa Idrettslag

FOTBALL:

LANGRENN:

Spennende høst for Røas fotballjenter

– La barna begynne tidlig!

Med unntak av et kort besøk i 1. divisjon i 2021, har Røa hatt et fantastisk lag
på det aller øverste nivå i Norge i kvinnefotball helt siden år 2000.

Snart begynner langrennssesongen for alvor. Første mandagen etter høstferien, 10. oktober,
ønsker langrennsgruppa i Røa IL det neste barnekull velkommen – jenter og gutter født i 2015.

Røa Dynamite Girls har slitt mye med
skader denne sesongen, og de gode
resultatene er uteblitt. Med det gamle
seriesystemet ville det vært retur til
1. divisjon, men årets fotballsesong på
kvinnesiden er det helt annerledes enn
tidligere. Fotballtinget vedtok i 2019 at
det skulle spilles grunn- og sluttspill i
Toppserien og 1. divisjon for kvinner i
2020. Så kom «korona», og endringen
ble utsatt – først til 2021 og så til 2022.
Det nye systemet gir en god mulighet
for å Røa å holde seg i eliteserien. For de
lagene i Toppserien som ikke havnet
blant de fire øverste i «grunnspillet»,
ble poengene nullet ut. Disse lagene,
inkludert Røa Dynamite Girls, spiller
«sluttspill» sammen med de to øverste
lagene i 1. divisjon. Samtlige av disse
lagene starter med null poeng og spiller
sju enkeltkamper mot hverandre.
De to lagene som havner på bunnen,
rykker ned, men tredje siste plass gir

en kvalifiseringsmulighet. Trener Geir
sitt primærmål nå er å havne blant de
fem øverste i sluttspillet, sekundært å
bli nummer seks og avslutte med én
hjemme- og én bortekamp mot
vinneren av sluttspillet i 1. divisjon,
som sannsynligvis blir vår «naboklubb»
ØHIL.
Det er litt av noen tradisjoner Røas
fotballjenter skal forsvare. Med unntak
av et kort besøk i 1. divisjon i 2021, har
Røa vært representert på det aller
øverste nivå i Norge i kvinnefotball
helt siden år 2000. Mange trofeer er
på plass i klubbhuset ved Røa-banen.
Den avgjørende hjemmekampen
spilles mot Lillestrøm 23. oktober
klokka 14.00.
– Det er utrolig viktig for oss at vi kan
ha et stort og entusiastisk publikum på
hjemmekampene våre. Selv for de som
ikke er fotballinteressert, er det en god

anledning å støtte opp om lokalmiljøet.
Ta med kolleger og familie, er oppfordringen fra styrelederen i Røa
Fotball Elite, Harald Nickelsen.
Han understreker at å redde plassen
er viktigere enn noensinne.
– Fra sesongen 2023 trer den nye medieavtalen i kraft. Det betyr mer penger til
Toppserien, 30 friske millioner kroner
spyttes inn i Toppserien i 2023 i forhold
til 2022. Å lykkes med å forbli i Toppserien for Røa Dynamite Girls betyr
derfor utrolig mye, forteller Nickelsen.
– Han forteller også at det har vært
mange negative reaksjoner på hvordan
årets seriespill for Toppserien har vært
organiser.
– Det vil helt sikkert komme
endringer neste sesong. Hvilke
justeringer som kommer, er usikkert,
men dette styrker uansett viktigheten
av å forbli i Toppserien nå. •

Langrennsgruppa i Røa IL har tatt mål
av seg å være landets ledende skimiljø.
Arven etter Martin Johnsrud Sundby
forplikter.
Jeg kan ikke få understreket sterkt
nok hvor viktig det er å begynne med
ski i ung alder. Derfor oppfordrer jeg
foreldre til å få barna tidlig i gang, sier
sportslig leder av langrennsgruppa,
Erik Lippestad Thorstensen.
Strategien er klar. Når nye barn
kommer til Røa IL Langrenn, blir de
tatt vel imot av gode, voksne trenere
og treningsvenner på samme alder.
– Røa IL er privilegert som har så
mange ildsjeler i foreldregruppen. Vi
har hatt en jevn økning i antall utøvere,
også under koronaperioden. Når vi
også har en egen, topp moderne
skiarena, midt i området der vi bor, er
Røas befolkning mer privilegert enn de
fleste, sier Lippestad Thorstensen
Med solid erfaring som eliteløper vet

den sportslige lederen hva som kreves
for å få til et godt langrennsmiljø.
Bevisst satsning gjennom flere år har
gitt resultater. I sesongen 2021/2022
var det nettopp Røa IL som kunne
vise til den beste utviklingen og toppplassering i Norgescupen blant
juniorene.
Langrennsgruppa har lagt opp til en
langsiktig satsning sammen med sine
strategiske samarbeidspartnere og
støttespillere. Et viktig mål er å holde
kostnadene nede for både de aktive og
foreldrene. Derfor har gruppa en svært
velfungerende bytteordning for brukt
langrennsutstyr samt gode avtaler med
den beste lokale sportsbutikken innen
langrenn, Bull Ski & Kajakk, på Røa.
Dette, sammen med et betydelig arbeid
som legges ned av de frivillige i
langrennsgruppa, gjør at medlemskapet i Røa IL Langrenn er rimeligere

enn alternative klubber i området.
–En av trenerne våre er Karstein
Johaug. Han snakker ofte om å ha
«Røa-hjerte». Nye som kommer til
klubben forstår ikke helt hva dette er,
men å få «Røa-hjerte» går fortere enn
du aner. Måten du blir inkludert og
engasjert på i langrennsgruppa i Røa
IL, enten du er utøver eller forelder,
skaper et helt unikt og spesielt samhold
og gir deg et «Røa-hjerte», sier Lippestad
Thorstensen.
Erik har lagt spesiell vekt på erfaringsoverføringene hos dem som har ulike
roller i Røa IL Langrenn, og kanskje
spesielt mellom trenerne. Det gir god
kontroll og gode rutiner på erfaringsoverføringene mellom foreldre i de
ulike årgangene. Dermed er det både
morsommere og lettere å være en god
trener for barna, som igjen gir barna en
bedre og mer meningsfull trening. •

Foto: DagSkarsgård

Foto: Amanda Vennemo

PÅ HJEMMEBANE: Røa Dynamite Girls liker best å feire foran en full tribune av hjemmesupportere (t.v.). På hjemmekampene er det både
«fanzone» og «selfie zone» – gøy for store og små (øverst t.h.). Synne Masdal og resten av laget jakter på flere seire og publikumere. (nederst t.h.).
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SKISESONGEN STÅR FOR DØREN: Den 10. oktober 2022, før snøen kommer, har vi kick-off for barn født i 2015 eller tidligere (t.v.). Røa IL byr
på kortreist skiglede for Røa-barna (i midten.). Martincrossen i mars-måned er ett av sesongens høydepunkt (t.h.).
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Røa Idrettslag

BANDY:

Unge bandytalenter debuterer i eliteserien
Allerede i februar 2022 det ble klart at Røas A-lag i bandy endelig vant 1. divisjon. Bandytradisjonene
på Røa skriver seg fra før andre verdenskrig, men det er 21 år siden laget sist var i Eliteserien.
Bandy-herrene til Røa er ikke noe
kjøpelag. I motsetning til de fleste andre
klubber består Røa-laget utelukkende
av lokale spillere. De fleste av disse er
svært unge og har en solid bandykarriere
fremfor seg.
Det er også gledelig at laget har
styrket seg ytterligere, blant annet ved
at «Røa-gutten» Eskild Hiort er tilbake
i Røa-drakten etter et kort opphold i
naboklubben Ready. Frem til jul 2021
var Eskild en viktig bidragsyter til
opprykket for Røa. Han scoret hele ti
mål på fem kamper før han spilte
vårsesongen i Ready.
Det gror også godt i yngre klasser. Røa
guttelag er regjerende norgesmester

etter at de i mars slo Stabæk i NMfinalen. Denne kampen sto også i sterk
kontrast til finalekampen det samme
laget spilte – og vant – den 11. mars
2020, kvelden før «covid lock-down».
Også da tok laget NM-gull mot Stabæk,
men foran helt tomme tribuner. I år
møtte det opp en horde av Røa-fans,
som heiet laget til seier.
Sesongen 2022 fikk også Røa IL på
plass et rent jentelag i bandy. Dette har
lenge vært en drøm for klubben, og vi
håper at flere jenter vil bli med i
sesongen som kommer.
Gjennom vinteren har bandygruppa
treninger for alle barn fra sju år og
oppover, enten det er regulære

treninger eller etterskole-bandy.
– Vi har plass til alle, og vi har utstyr
som du kan låne for å teste. Vil du prøve
bandy, er det bare å ta kontakt med
kontoret til Røa IL (post@roail.no),
sier sportssjef Patrik Heed.
– Nå ønsker vi at flere av de som bor
på Røa får «øynene opp» for denne
fantastiske sporten. Kom på treninger
og kampene til Røa IL Bandy. Ta med
skøytene og kos deg på isen. Opplev
det fantastiske anlegget som dere har
i nærområdet deres. Røa Kunstisbane
Bogstad ligger der og venter på dere
– og det er helt gratis – enten dere vil ta
med barna på skøyter en ettermiddag
eller en helg, eller om dere vil se på
kampene som går på hovedbanen. •

KAFÉEN ER VÅR VARMESTUE!
På Røa Kunstisbane Bogstad finnes også en hyggelig kafé. Den er absolutt
verdt et besøk i vintersesongen. Legg turen innom når du går på ski eller
rusler i området. Er det litt kaldt etter noen runder på isen, er det godt å
varme seg inne, gjerne med noe varmt å drikke og en vaffel.

FANTASTISKE TILBUD: Befolkningen på

Røa koser seg på skøytebanen både
på kveldstid og i helgene.

DYRT Å DRIVE RØA KUNSTISBANE BOGSTAD:

Strømprisene bekymrer

I motsetning til befolkningen ellers,
håper man i Røa IL på en kald og stabil
vinter. Da kan man satse på naturis
på Bogstad i stedet for kunstis. For
langrennsgruppa er det også godt
med stabile vinter forhold.
Det er ikke så kaldt ennå, men i Røa IL
biter daglig leder Roger Bjørn Haugen
allerede negler. Han er bekymret for de
skyhøye strømprisene med tanke på
driften av anlegget på Bogstad.
– Der bruker vi mye strøm. I fjor
vinter bruker vi relativt lite fordi vi
kunne kjøre naturis store deler av
januar og februar, men det er ikke
sikkert at det blir mulig denne
vinteren, uttalte han til Akersposten
i september.

GOD BANDY-SESONG: Elliot Evensen og Simon Scott kan feire nok en seier for Røa IL Bandy (øverst t.v.). Røas bandyjenter håper å få med flere
jenter på det nye jentelaget (nederst t.v.). Røa kan feire nok et Norgesmesterskap i bandy (t.h.).
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På vinteren kommer det hver dag
mellom 600 og 1 000 besøkende til
isbanen på Bogstad.
– Røa IL legger ned en kjempeinnsats
for at vi som bor på Røa skal ha dette
fantastiske skøytetilbudet i nærområdet
vårt. Frivillige stiller opp, men vi må
også lønne folk for å sikre at vi alle har
gode forhold på banen. Skoler og barnehager bruker banen på dagtid. Hver
eneste dag er den åpen, andre idrettslag
og klubber benytter banen jevnlig – i
tillegg til at befolkningen på Røa koser
seg på anlegget både på kveldstid og i
helger. Hver eneste dag i sesongen har
disse gratis adgang til Røa Kunstisbane
Bogstad. Som eier av banen, er det Røa
IL som tar kostnaden for at alle disse
skal få dette tilbudet, og det mangler

skøytebaner i Oslo, sier Haugen.
Foran vinteren slår idretten på
nasjonalt plan alarm med tanke på de
høye strømprisene. Idrettspresident
Berit Kjøll sa til VG at de kan knekke
ryggen på idrettslag og frivillighet.
I Ready er det kommunen som driver
kunstisbanen. Slik er det ikke på
Bogstad. Røa IL håper nå at næringslivet
på Røa og andre steder ser verdien i å
ta en strømdugnad for idretten.
– Vi inviterer spesielt næringslivet på
Røa til å støtte opp og bidra til driften
av Røa Kunstisbane Bogstad. Hvis din
bedrift vil være støttespiller, vil den få
profilering og synlighet flere steder,
også på banen. Ta kontakt med Røa IL
om dette på telefon 900 60 941. •

Røa IL er et breddeidrettslag med åtte idretter; barne- og allidrett, bandy, fotball, friidrett, langrenn, sykkel,
triatlon og trim. Idrettslaget gir aktivitetstilbud til alle mellom tre og 100 år. I tillegg finner du Røa Fotball Elite,
klubbens toppidrettsatsning på kvinnefotball. Du finner mer informasjon på nettsidene roail.no og dynamitegirls.no.
TETT PÅ
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Intervjuet

NY SOKNEPREST:

– Jeg vil være prest på torget
Elise Ottesen Søvik er den første kvinnen
som er sokneprest i Røa og Sørkedalen menigheter.
Ikke nok med det, hun er også den yngste.

«Tett på» treffer Elise på kirkekafeen som
ildsjeler driver i menighetens lokaler hver
tirsdag og onsdag. En av de faste besøkende er
Ganna, opprinnelig fra Ukraina. På nasjonaldagen til det krigsherjede hjemlandet har hun
tatt med bakverk fra hjemlandet. Hun deler
rundhåndet med både sokneprest og andre.
– Dette er noe av det fineste ved det å være
prest. Vi får del i menneskers sorger og gleder.
Er det noen som trenger vår solidaritet, så er
det folk fra Ukraina, sier Elise.
En av de andre besøkende på kirkekafeen
er Ragnhild Koren. Med sin bakgrunn som
kvinnelig prest da det ikke var åpne dører for
dem i kirken, er hun glad for at dette ikke
lenger er noe tema i kirken.
Elise er så ung at hun ikke har opplevd denne
striden, men har samtalt med mange om hvor
vanskelig det var for dem i kirken.
– Den tiden er nå heldigvis forbi. Jeg er
takknemlig for sterke kvinner som har gått
foran, også i kirken. Det er ikke mer enn 61 år
siden Ingrid Bjerkås ble ordinert til preste-
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tjeneste som første kvinne i Dnk. Da jeg ble
innsatt, var det prost Elisabet Yrwing Guthus
som sto for den høytidelige handlingen, og det
såkalte «kallsbrevet» var undertegnet av Oslo
biskop Kari Veiteberg. Kvinner har fått en like
naturlig plass i kirkens ledelse som menn.
ELISE
OTTESEN SØVIK
ALDER: 41 år
UTDANNELSE:
Journalistutdannelse på
Mediehøgskolen
Gimlekollen.
Deretter teologistudier på
Menighetsfakultetet.
FAMILIE:
Gift med Atle Søvik.
Tre barn.
YRKESERFARING:
Bred erfaring fra
ulike kirkelige
stillinger. Hun var
ungdomsprest på
Bekkelaget i seks år.
INTERESSER:
Musikk og friluftsliv.

41-åringen er oppvokst på Haslum der hun
bor i skogkanten sammen med mannen Atle
og barna. I tidligere tider måtte en prest bo
i menigheten. Den tiden er også forbi. Hun
slipper å dra barna opp fra et etablert miljø, men
veien til Røa er ikke uoverkommelig lang.
I Den norske kirke er det mange som er blitt
prester i skjells år og alder. Hos Elise modnet
tanken seg allerede fra 17-årsalderen.
– Jeg var veldig aktiv i ungdomsarbeidet i
Haslum menighet, og hadde vel en slags lederrolle der. Menighetshuset ble mitt andre hjem,
symbolisert ved at jeg hadde egen nøkkel.
Likevel var det overraskende da den lokale
presten slo frem på om at jeg kunne ha egnet
meg som prest. Jeg synes det var rart å få en slik
utfordring. Jeg kjente meg på ingen måte klar
for det Det ble et år med musikk på folkehøgskole, så journaliststudier med tv/radio som
fordypning. Deretter gikk veien videre til
teologistudier på Menighetsfakultetet,
forteller Elise.
Der traff hun ektemannen Atle. Han er
professor på den teologiske høyskolen på
Majorstua.
– Det holder med en forsker i familien. Mitt
mål for studiene var ikke en vitenskapelig
karriere, men å bli prest. Jeg tror egentlig ikke

Foto: Kjell Roar Storm Kjær

eiaropene har sittet løst
etter at hun tiltrådte
første august.
– Jeg føler meg
så velkommen. Innsettelsen i Røa kirke
søndag 21. august
var et høydepunkt, men i den kirkelige
hverdagen er det de mange møtene med
enkeltmennesker som betyr så uendelig mye.

TRIVES PÅ TORGET: Den nye soknepresten er bosatt på Haslum i Bærum, men trives godt på Røa torg.

den dypere interessen for teologien løsnet før
jeg møtte det i praksis. Møte med mennesker,
anerkjennelse, rom for ambivalens og håp,
livssmerten vi møter. Sorg og glede. Håp og
fremtidstro. Teologi er ordene vi bruker om
Gud. Det er en blanding av å bygge på tradisjon
og historie, samt nytolkning i dialog med vår
egen samtid. Teologien må også forankres i
erfaringer.
Elise er klar på at journalistutdanningen har
vært nyttig å ha i ulike roller i kirken. Ikke minst
er det viktig å kunne kommunisere med unge.
Konfirmantene på Røa vil møte en prest som
er vant til å forholde seg til barn og ungdommer.
I ti år var hun leder på konfirmantleir. Hun har
også vært tensing-dirigent og drevet mye med
underholdning og undervisning.
– De første seks årene jobbet jeg som barne-

«Som sokneprest
i Røa og
Sørkedalen er
det noen ting som
er viktigere enn
annet. Å være
«på torget»,
synlig til stede i
lokalsamfunnet,
med åpen dør, lav
terskel og høyt
under taket.»

og ungdomsprest i Bekkelaget. Siden ble jeg
kommunikasjonsrådgiver i Kirkelig fellesråd i
Bærum. Deretter gikk turen til Kirkerådet der
jeg jobbet spesielt mye med kirkelig rekruttering, og da helst av yngre medarbeidere. Veien
videre gikk til VID vitenskapelige høgskole der
hun de siste par årene var studentprest.
En sokneprest jobber tett sammen med det
lokale menighetsrådet. Elise vet godt hva det
innebærer. Inntil nylig var hun leder av
menighetsrådet i Haslum.
– Å utvikle en menighet er teamarbeid. Som
sokneprest i Røa og Sørkedalen er det noen ting
som er viktigere enn annet. Å være «på torget»,
synlig til stede i lokalsamfunnet, med åpen dør,
lav terskel og høyt under taket. Med plass til
hele livet. Det som er godt, og det som vi ikke er
så stolte av.
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VELKOMMEN TIL HYGGELIG
HØSTHANDEL PÅ
RØA TORG
TORE HALS MEJDELLS VEI 5, 0751 OSLO

VELKOMMEN: Ganna Padashulya fra Ukraina er
fast kirkegjenger i Røa og ønsker den nye presten
velkommen med bakverk fra hjemlandet.

Jobben som sokneprest handler ikke bare
om Røa. Turene til Sørkedalen betyr at hun
møter mennesker som har en annen bakgrunn
og oppvekst enn de som går i Røa kirke. Mange
av de som bor i Sørkedalen kjenner på en sterk,
lokal identitet.
Det er fint med denne variasjonen. Jeg liker
at det svinger litt. Samtidig som jeg verdsetter
stillheten og vektlegging av fellesskap og

KAFFE I BORGGÅRDEN: Tidligere prest Ragnhild Koren tar gjerne en kopp kaffe med
Elise i borggården i Røa kirke.

«Gudstjenesten
er menighetens
pulsslag, men
kirken har
mange andre
arenaer. »

forankring av tjenesten i troen på Kristus.
Gudstjenesten er menighetens pulsslag, men
kirken har mange andre arenaer. Vi møter
mange mennesker i sårbare situasjoner. Mye
av det vi gjør er skjult arbeid, som foregår i
relasjon til enkeltmennesker og familier.
Vi er Guds hender og føtter på jorda og skal
vise at alle mennesker er elsket og kan få del i
Guds omsorg, avslutter Elise Ottesen Søvik. •

RØATORG.NO

ROATORG

ROATORG

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.

Bogstad Møbler
Møbeltapetsering, gardiner,
interiør, søm og stoffer

Lise og Kjell Fornebo
MODELLARBEID. OMARBEIDELSER.
REPARASJONER.
BATTERISKIFT.
Møbeltapetsermester
GRAVERING FRAMarte
EGETRude
VERKSTED

Gi gamle møbler nytt liv

Følg oss på instagram:
@roagullsmedforretning
roa-gullsmed.no
Vækerøvn 193A. Tlf 22505661

Behov for juridisk bistand?

Frogner advokatkontor
(+47) 92 61 44 15
post@frogneradvokat.no
www.frogneradvokat.no
Maries gate 5, Majorstuen, 0368 Oslo

Velkommen!
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marte@bogstadmobler.no
23 89 89 00
Sørkedalsveien 450

Ta kontakt for premium rådgivning
Griniveien 10 | 22 51 11 11 | roa@eie.no

▸ 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

- vi vet hvor mye det betyr for deg

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

EIE eiendomsmegling
Gravstein 205

Gravstein 103D

Gravstein 103A

Gravstein 116

Se vårt utvalg av gravsteiner på www.gravstein24.no
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Røa Vel

SMÅHUSPLANEN OG MIDLERTIDIG BYGGESTOPP:

Kommunen kan ikke la seg presse

Ingen Røa-tunnel. Hva nå?

Kommersielle utbyggere har stor økonomisk interesse i utvikling av bebygde eiendommer.
Med sin finansielle tyngde kan de lett presse kommunen til å få gjennomslag for prosjekter
som forringer og bo-og strøkskvalitet. Det må ikke skje.

Etter 40 års politisk tautrekking bestemte byrådspartiene og Rødt
7. september at planene om en Røa-tunnel skal skrotes.

Den 18 januar 2022 nedla Plan- og
bygningsetaten midlertidig forbud
mot tiltak for planområde S-4102
(Liabakken) og like etter tilsvarende
forbud for området dekket av Småhusplanen. Ett av de viktige argumentene
for forbudet var at planbestemmelsene
ikke fungerer som godt styringsverktøy.
At områdenes grønne preg skulle
ivaretas på en best mulig måte, var også
en begrunnelse for det midlertidige
forbudet. Røa Vel støttet dette tiltaket,
og har lagt arbeid i våre innspill til
planrevisjon.
Etter Røa Vels mening er småhusområdene en viktig del av Oslos varierte
boligstruktur. Det må legges betydelig
vekt på å ivareta stedsidentitet, bokvalitet, historie og grønne verdier.
Vi opplever at Oslo kommune har
vært lydhør for de innspill Røa Vel har
kommet med.
Røa Vel ser samtidig at det er store
økonomiske interesser i utvikling av
bebygde eiendommer, og at det ikke er
balanse i styrkeforholdet mellom
utbyggerne og innbyggerne. I det
sektorforvaltningen praktiseres som
«rettighetslovgivning» for utbyggerne,
opplever vi at utviklingen har foregått
på utbyggernes premisser. Det gir store

og Aslaug Vaas vei 1d fremstår som
skrekkens eksempler på rasering av
bomiljø, med totalutsprengte tomter
i mere enn ti meters dybde. Av ni
leiligheter i Aslaug Vaas vei 1 a-c er
bare tre innflyttet. I Aslaug Vaas vei 1d
har prosjektet stått uferdig i snart to år,
og etter det vi har fått opplyst foreligger
det nå nye tegninger for å utbedre
vesentlige feil og mangler.

Med dette bakteppet ble vi overrasket
da vi fikk opplyst at det midlertidige
forbudet mot tiltak ikke skal gjelde for
eiendommene Nils Collett Vogts vei 18
og 20, at utbygger har fått tillatelse til å
omprosjektere, og at det er gitt byggetillatelse til utbyggerne på disse
SKREKKEKSEMPEL: La oss slippe flere betongeiendommene, etter at det er nedlagt
sprøytede koller, Nils Collett Vogts vei 18 og 20.
midlertidig forbud mot tiltak. Det var
nettopp den hasardiøse utbyggingen av
akkurat disse eiendommene som
ulemper og kostnader for naboer,
utløste det midlertidige forbudet mot
etablerte boligstrøk og for den langtiltak, og det fremstår derfor som
siktige bo- og strøkskvaliteten.
uforståelig at det både kan og bør gis
Den utløsende årsak til det midlerbyggetillatelse på disse eiendommene
tidige forbudet var planlagt utbygging
før ny revidert plan, og et hensiktsmesav leilighetskomplekser på fem
sig styringsverktøy for å ivareta
eiendommer ved siden av hverandre i
småhusbebyggelsen og Oslos grønne
Nils Collett Vogts vei og Aslaug Vaas
preg foreligger.
vei. Prosjektene i Aslaug Vaas vei 1a–c
(tidligere Nils Collett Vogt vei 16)
Dersom utbygger har funnet feil i
Oslo kommunes behandling av byggesøknadene for Nils Collett Vogts vei 18
og 20, må det kunne gjøres på annen
måte. Skadene ved flere totalutsprengte
tomter og voldsomme, ukoordinerte
Har du lyst til å bistå styret med administrative saker? Vår sekretær skal slutte,
leilighetsbygg, i strid med reguleringsog vi trenger en ny som synes velarbeid viktig og interessant. Du skal bistå i
planens intensjon, er uopprettelige.
styremøtene, samarbeide med økonomi- og medlemsansvarlig og bidra til
Vi anmoder Oslo kommune om å omekstern informasjon. Vi tilbyr timebasert honorar.
gjøre sitt vedtak, trekke tilbake byggeRøa Vel har utarbeidet strategiplan for de nærmeste årene, og vi er organisert
tillatelsene for Nils Collett Vogts vei 18
i prosjekter. Vi arbeider med mange viktige og interessante oppgaver, og i et
og 20, og avvente byggetillatelser for
stort nettverk av lokale aktører og politikere. Styremedlemmene har stor og
nybygg til nye planverktøy foreligger.
god kompetanse på mange områder. Du deltar med tale-, men ikke stemmerett
Fortetningen i Liabakken er ikke
på styremøtene. Det er god stemning i styret, og vi søker en som vil bidra til å
slik vi vil ha det! •
gjøre vårt styrearbeid enda bedre.

Røa Vel søker ny sekretær

Ta kontakt med styreleder på annebv3@gmail.com
16 TETT PÅ
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eg kan ikke si at jeg ble
overrasket over denne
beslutningen. Det har
vært så mange planer,
utredninger, avtaler og
fagre løfter, sier leder for
Røa Vel, Anne Bjørnebye
Vik. Hun vil ikke bruke for
sterke ord, men oppfordrer
folk på Røa til å lese det
tankevekkende tilbakeblikket som
Vidar Bakken hadde i Akersposten
8. september. Bakken viser i innlegget
til hva arkitekt Niels Torp sa under
det store folkemøtet i 2019. «Krysset
er i dag et uhyre negativt sted og en
barriere som forhindrer et sosialt liv
i sentrum. Det har alt for lenge vært
en ubehagelig enhet. Menneskene
i sentrum har ingen steder å være.»
På møtet ble det presentert et forslag
for hvordan nye Røa sentrum kunne
bli med en realisering av tunnel.
Et stort miljøtiltak fikk ikke den
nødvendige tilslutningen i bystyret,
og nå er det bare for Røa Vel å brette
opp ermene og begynne på nytt.
– Vi registrerer at politikerne lover
strakstiltak i Røa-krysset. Etter den
skuffende vendingen med tommelen
ned for tunnel, må nå Miljø-og
samferdselsutvalget få farten opp.
Politikere, etater, Ruter og tekniske
konsulent må nå samarbeide med
Røas befolkning om å finne løsninger,
sier vell-lederen.
Hun forteller at Røa Vel allerede har
engasjert seg. En arbeidsgruppe har i
lengre tid sett på muligheter for
løsninger; gjennomgått den siste
ekspertrapporten fra Multiconsult
og hatt møter med Bymiljøetaten.
– Men ingenting er enda bestemt.
Vi trenger innspill fra folk på Røa om
hvordan vi som bor her vil ha det.

UTÅLMODIG: Røa vel, med Anne Bjørnebye
Vik i spissen, er ikke villig til å vente i 40 nye år
på en løsning av trafikkproblemene på Røa.

Bjørnebye Vik er klar på at foreslåtte
tiltak må gi en god balanse mellom
fremkommelighet og trafikksikkerhet
– både for gående, syklende og lokal biltrafikk. Ny teknologi og byggetekniske

løsninger må tas i bruk for å redusere
støy og forurensning.
– Vi må få bukt med gjennomgangstrafikken, og fagfolk må se på trafikken
gjennom krysset i en større sammenheng. Om det skal bli overgang for
fotgjengere hevet over gateplanet, er
noe av det som må utredes. Her er
muligheter for eksempel å skape byliv
i Griniveien fra Sørkedalsveien og til
over krysset; få til gode fortau med
beplantning og benker, bevare sentrums
eldste hus og fylle denne tomten med
lokale tilbud. Kanskje vi få et gamingsted for ungdom, lekemuligheter for
barn eller en pub for fotballfans, sier
Bjørnevik Bye, som ikke vil vente i
40 nye år.
– Vi har smertelige erfaringer med
politiske lovnader når det gjelder
trafikk på Røa! Politikerne må nå
kjenne sin besøkelsestid på Røa. Røa
Vel vil stå på for at konkrete og gode
løsninger utarbeides! Vi venter ikke i 40
år til, nei ikke engang i ett år før penger
og planer kommer på bordet. Nå lar vi
oss ikke lure av politikerne lengre. •

«Vi må få bukt med gjennomgangstrafikken, og fagfolk må se på
trafikken gjennom krysset i en større sammenheng.» Anne Bjørnebye Vik

Av Astrid Brunt, styremedlem i Røa Vel
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Røa Vel

SKANSKAS UTBYGGINGSPLANER:

Hva skjer med Røa sentrum?
Skanska har i flere omganger fått nei fra Plan-og bygningsetaten for planene om utbyggingen
av Røa sentrum. Entreprenøren klaget og fikk medhold av politikerne. Hva skjer nå?
et har vært flere
runder når det
gjelder utbyggingen i Røa
sentrum. Siste
avslag fra Plan- og
bygningsetaten
(PBE) kom i januar i år. Skanska klaget
umiddelbart på dette avslaget til PBE,
men uten å få gjennomslag. Nok en klage
på dette avslaget ble innlevert til PBE.
Og nok en gang sa PBE nei. Hva kunne
Skanska så gjøre? Jo, utbyggere kan da
appellere til politikerne. For byggeprosjekter må man da klage til Byråd for
byutvikling. Prosedyren er da at byråden
gir sin anbefaling, mens Byutviklingsutvalget, hvor alle byrådspartiene er
representert, til sist avgjør saken.
De siste månedene har Byrådsavdelingen vurdert klagen fra Skanska.
Etter hva vi skjønner har Skanska hatt
samtaler med medlemmer av utvalget
for å legge frem sitt syn på saken. Før
det avgjørende møte nå i august kom
Byutviklingsutvalget på befaring på
Røa. Ved en befaring har berørte parter
anledning til å fremføre sitt syn på
saken. Skanska stilte mannsterke opp,
med store plakater hvor de viste hvor
fint de mener det skal bli. Resultatet av
dette var at Byutviklingsutvalget valgte
å overkjøre PBE i møtet 24. august i år.
Det vil si at de ga Skanska rett i sin klage.
Så hva var det Skanska klaget over? Jo,
at PBE mente at to av byggene i søknad
overskred antall etasjer som reguleringsplanen tilsier. Dette var nok for
PBE til å avslå hele søknaden.
Hva skjer så videre? Selv om
Byutviklingsutvalget har gitt Skanska
rett i sin klage, er ikke byggesøknaden
innvilget. To forhold gjenstår. Det er
mulig å klage på avgjørelsen i utvalget,

RØA SENTRUM: Skanskas blokk A (lengst
til høyre), B og C langs Griniveien; blokk D i
midten hvor det gamle huset er lagt tett inntil.
18 TETT PÅ
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og PBE har ikke ferdigbehandlet
søknaden. Her gjenstår mange dispensasjoner. Det er ingen garanti for at
disse blir innvilget.
La oss ta dispensasjonen først. I tillegg
til at Skanska har overskredet byggehøyder, har de søkt om hele 18 andre
dispensasjoner. Noen av disse er kanskje
ikke så vanskelige å få innvilget, andre
kan være nettopp det. Som den observante leser har sett, innebærer Skanskas
planer å ta vekk hele den haugen som
de gamle husene i sentrum nå står på,
det vil si deler av Smedhaugen. Tre
blokker skal bygges langs Griniveien
(blokk A–C). Her kommer blokkene
ned på gateplan, det vil si at vi blir kvitt
den store muren fra Røakrysset og ned
mot Sørkedalsveien. Det kan bli fint å
fjerne denne barrieren langs Griniveien.
Ulemper med Skanskas plan. Ulempen
blir at haugen sentrums eldste hus står
på også blir høvlet vekk. Huset blir
flyttet fra sitt opprinnelige sted– og
ned – tett og langs med den nye store
boligblokken (blokk D). Huset blir
dermed tatt ut av sin rette sammenheng. I tillegg til at det lille huset mer
eller mindre drukner tett opp til blokk

D, blir avstanden til nabotomten et
stort problem, kun 1,4 meter. Vanlige
regler er at avstand til nabo skal være
fire meter til eiendomsgrensen. Denne
plasseringen utløser derfor en vrien
dispensasjon. Bildet viser ikke reelt
hvordan gangveien til/fra T-banen og
Røa Torg blir. På bildet ser den ut til å
bli like bred som nå, men det stemmer
ikke. Det blå bygget i Vækerøveien
197–199 skal erstattes av et nytt bygg
som vil oppta plass på en annen måte
enn nå. Nå ligger hele gangveien på
tomten Vækerøveien 201. Skanskas
forslag innebærer at mesteparten av
denne gangveien nå dyttes over på
nabotomten, uten av eieren av denne
tomten nødvendigvis er enig i det. Med
blokk D privatiseres tomten utenfor
blokken, det vil si der hvor folk nå går
fritt. Likefullt sier Skanska i sin byggesøknad at de skal sikre denne gangveien
Røabeboere har lang hevd på. Hva blir
det igjen av gangveien for publikum?
Ønsker vi blokk D eller fins det andre
løsninger? Med blokk D fortettes og
privatiseres denne delen av sentrum en
gang for alle. Er det slik vi får et aktivt,
levende og attraktivt sentrum? Planer

«Denne delen av sentrum kunne utvikles
til en liten perle for alle.»

for Vækerøveien 197–199 innebærer
forretningslokaler i første etasje, med
store glassflater både ut mot selve
Vækerøveien og mot dette indre
byrommet som kan skapes. Den
nåværende gangveien kan bli en
levende liten gate hvor det eldste huset
blir stående. Tomten rundt kan bli opparbeidet til et grønt byrom og kanskje
utstyrt med noen lekeapparater for
barn? Her kan det skapes et aktivt byliv
på begge sider av gangveien. Det kan bli
et – ikke stort – men viktig pustehull
med fravær av biltrafikk og med et
grønt preg. Hva stå i veien? Jo, blokk D!
Vårt forslag er at denne ikke bygges, at
det gamle huset får stå der det står i
dag, og at området utvikles til et felles
hyggelig og tilgjengelig byrom for alle
på Røa. Løsninger er derfor at det blir
utarbeidet en ny detaljreguleringsplan
for dette sentrale området i sentrum.
Hvordan får til en ny detaljregulering?
I siste instans er det byens politikere
som bestemmer hvordan byutviklingen
skal bli. Prosessen i slik saker et at
medlemmene i Byutviklingsutvalget
kan be Byråden om å utarbeide nye
planer, gjerne i samarbeid med folket

og utbyggere. I tilfelle Røa har vi en
reguleringsplan vedtatt i 2004 som
dekker store deler av Røa sentrum, en
plan som PBE har forholdt seg til i
denne saken. To ganger de siste ti årene
er det imidlertid utarbeidet nettopp
slike detaljreguleringsplaner for å
tilpasse arealer og utbygging til dagens
krav og behov. Utbyggere/eiere har gitt
opp boligarealer på bakken for å bygge
noe for fellesskapet: Røa Bad med
bade- og treningsanlegg, Røa Torg med
det nye Glasshuset med kafé og nytt
torg for allmenheten. Utbyggers kompensasjon for avgitt areal på bakkenivå
er flere etasjer på boligbyggene.
Hvorfor har ikke utvalgets medlemmer
benyttet seg av denne muligheten?
Klage på avgjørelsen i Byutviklingsutvalget. I samarbeid med medlemmer
i Vestre Aker bydelsutvalg, Ullern, Røa
og Bygdøy Historielag, jurist, konsultasjoner med Fortidsminneforeningen
og Byantikvaren har Røa Vel undersøkt
muligheter for å klage. Basert på det vi
mener er saksbehandlingsfeil er nå en
klage på vedtaket i Byutviklingsutvalget
levert. Saksbehandlingsfeilen beror på
utilstrekkelig informasjon gitt til

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?
Røa Vels strategiplan for 2022–2025 har et eget punkt «mål og
tiltak for barn og unge» som skal være relevant og viktige innenfor
Røa Vels arbeidsområder. Vi ønsker trygge og gode forhold i
nærmiljøet gjennom samarbeid med skoler, barnehager, idrettslag
og organisasjoner, nabolag og enkeltpersoner. Derfor jobber vellet
bl.a. med å utstyre og vedlikeholde lekeplasser, grønne lunger,
smett og snarganger som benyttes mye av barn, barnefamilier og
ungdom. I tillegg jobber Røa Vel for trygge skoleveier, sykkelveier
og trafikksikkerhet.
Røa Vel kan bidra med midler til organisasjoner, grupper, nabolag
og enkeltpersoner som ønsker å sette i gang tiltak for barn og unge
i lokalmiljøet. Tenk om det er nettopp du som har et prosjekt som
tenger støtte.

utvalgets medlemmer. Utvalgets leder
mener de kun hadde to alternativer: Si
ja eller nei til Skanskas klage. Å si nei
mener utvalget leder «ville innebære å
be om en helt ny reguleringsplan for
Røa», det vil si å erstatte planen fra 2004.
Dette ville ta altfor lang tid etter hans
mening. Vi har påpekt at alternativet
med å utarbeide en detaljreguleringsplan, uten å lag helt ny 2004 plan. Dette
er et høyst reelt alternativ som er blitt
gjort i to tilfeller før i sentrum. Utvalgets
leder påpekte også at Skanska nå må få
lov til å bygge fordi prosjektet har tatt
så lang tid. Detaljreguleringen av Røa
Bad tok 10 måneder, tidsfaktoren burde
derfor ikke være et hinder. Vår oppfatning er at medlemmene ikke fikk
relevante opplysninger om dette
alternativet. Som beskrevet her vil en
detaljregulering kunne endre arealdisponeringen slik at bygg D ikke
bygges, det gamle huset kunne bevares
der det står, og denne delen av sentrum
kunne utvikles til en liten perle for alle.
Vi mener dette kan skape en vinn-vinn
situasjon for alle parter. Derfor er det
viktig å klage, en mulighet vi må ta for
en bedre byutvikling på Røa. •
Av Anne Bjørnebye Vik, styreleder i Røa Vel

Søknad sendes Røa Vel med beskrivelse av
følgende kriterier:
• Beskrivelse av prosjektet/tiltaket
• Hva er målet for prosjektet/tiltaket
• Målgruppen
• Hvordan er det tenkt gjennomført
• Hva vil det innebære av kostnader/budsjett
• Tidsrom for prosjektet/tiltaket
• Hvor prosjektet/tiltaket skal gjennomføres
• Hvem er ansvarlig
Søknadsfrist: 1.12.2022
Søknad sendes til: Røa vel, post@roa-vel.no
eller Postboks 104, Røa, 0701 Oslo
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Livets gang
DØDE

01. juli til 21. september
RØA
Barbara Anna Strandenæs
Helene Sylvia Amundsen
Elisabeth Melby
Hans-Olav Arnesen
Kaare Gythfeldt
Einid Løvaas
Thor Johan Thronsen
Stig Audun Nyberg
Tor Schou Nilsen
SØRKEDALEN
Gudrun Damengen
Gunnar Haugen

DØPTE

01. juli til 21. september
RØA
Hedvig Wærås Døhlie
Sivert Michelsen Nedberge
Silke Gustum Spurkland
Annie Hegge Sunde
Martha Lehne Dyremyhr
Benjamin Buer Bergholt
Filip Rørtveit Henriksen
Erik Mogens Møyner Reehorst
Louise Margrethe Corneliussen
Hennie Sophie Svela-Larsen
Gustav Østhagen Bugge
Maia Lykke Friis
Hugo Torgnes Ahlmann
Karla Raknes Pfründer
Maud Børnick-Callister
Olivia Nilsen Haaland
SØRKEDALEN
Olav Brattberg Braathen
Alma Brattberg Braathen
Benjamin Buer Bergholt
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Velkommen til kirken
SØRKEDALEN KIRKE
Søndag 02. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Elise Ottesen Søvik, Olav Morten Wang
17. søndag i treenighetstiden
Lørdag 15. oktober kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Helge Asbjørn Staxrud
Gunnar Petersen-Øverleir
18. søndag i treenighetstiden
Søndag 06. november kl. 13.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Olav Morten Wang
Allehelgensdag

Søndag 20. november kl. 10.00
Familiegudstjeneste. Dåp.
Helge Asbjørn Staxrud
Gunnar Petersen-Øverleir
Siste søndag i kirkeåret
Søndag 04. desember kl. 10.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Olav Morten Wang
2. søndag i adventstiden

RØA KIRKE

RØA KIRKE

Søndag 02. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
John Egil Rø, Olav Morten Wang
17. søndag i treenighetstiden

Søndag 06. november kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Olav Morten Wang
Gunnar Petersen-Øverleir
Røa kirkes kammerkor
Allehelgensdag

Søndag 09. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Gunnar Petersen-Øverleir
18. søndag i treenighetstiden
Søndag 16. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Gunnar Petersen-Øverleir
19. søndag i treenighetstiden
Søndag 23. oktober kl. 11.00
Åpningsgudstjeneste
Røa Musikkfestuker.
Dåp og nattverd.
Elise Ottesen Søvik
Gunnar Petersen-Øverleir
Vise Versa, kor, Tormod Åsgård, trompet
20. søndag i treenighetstiden
Søndag 30. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Alm. skriftemål.
Elise Ottesen Søvik, Olav Morten Wang
Kristin Janset, blokkfløyte
Bots- og bønnedag
Søndag 30. oktober kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Elise Ottesen Søvik, Olav Morten Wang
Bots- og bønnedag

Søndag 06. november kl. 18.00
Allehelgenkonsert:
«Bred dina vida vingar»
Allehelgensdag
Søndag 13. november kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.
Elise Ottesen Søvik
Olav Morten Wang
23. søndag i treenighetstiden
Søndag 20. november kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.
Torbjørn Fink
Gunnar Petersen-Øverleir
Siste søndag i kirkeåret
Søndag 27. november kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Elise Ottesen Søvik
Olav Morten Wang
1. søndag i adventstiden
Søndag 04. desember kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.
Helge Asbjørn Staxrud
Olav Morten Wang
2. søndag i adventstiden

Aktiviteter

FØLG MED PÅ
kirken.no/roa
kirken.no/sorkedalen
og på Facebook
Sørkedalen kirke
Røa kirke

BABYSANG

KRIK RØA

Tirsdager klokken 12.00
Vi synger kjente og kjære
barnesanger, og etterpå er
det kaffe/te og noe å bite i.
Dørene åpner klokken 11.30.

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

Babysang i Røa kirke

Kontakt Hilde Kloster Smerud på
hilde.kloster.smerud@smerud.com
901 16 812

BARNESANG OG
FAMILIEMIDDAG

SØRKEDALEN
BARNEKOR

Tirsdager. Middag klokken 16.30,
sang klokken 17.00.
Sangstund og lek for barn i alderen
1–5 år i følge med en voksen.
Ta gjerne med hele familien!

Tirsdager på Sørkedalen skole i
AKS-tiden. Koret ledes av Nora
Johanne Brodtkorb. Alle som går på
Sørkedalen skole har mulighet til å
være med. Kontakt: Nora Johanne
Brodtkorb, tlf. 973 49 383, e-post:
nora.johanne.brodtkorb@gmail.com

Barnesang i Røa kirke

RØA KIRKES
KAMMERKOR
Onsdager klokken 19.30–21.30
Blanda kor for voksne. Koret
synger klassiske verker og øver i
kirkerommet frem mot konserter
og gudstjenester. Det er ledige
plasser i koret. Kontakt
Olav Morten Wang 992 52 267

RØA KFUK/
KFUM-SPEIDERNE
Tirsdager klokken 18.00–19.30
Første tirsdag i måneden er
møtene ved Røa kirke.
Kontakt Sander Furuheim på
roaspeider@gmail.com
954 91 249

LUNSJTREFF

SAMTALEFORUM

Andre torsdag i måneden
klokken 12.00–14.00
Hyggelig lunsj i menighetssalen
for voksne mennesker som liker
å treffes midt i uka.
Interessante foredrag hver gang.

Første torsdag i måneden
klokken 19.00
Suppe og samtale rundt ulike
temaer. Sjekk hjemmesiden for
program.
Meld deg på: norrud@online.no

KIRKEHJØRNET

PUSTEROM

Tirsdag og onsdag kl. 12.00–14.30
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 klokken 19.30–20.30
minus første mandag i måneden.
Åpen kirke med musikk,
kveldsbønn, lystenning og
bibeltekst. En rolig stund med
rom for refleksjon og stillhet.

Kirkehjørnet på Røa

ANSATTE I MENIGHETENE
Sokneprest:
Elise Ottesen Søvik
Telefon 951 65 019
ES689@kirken.no
Kapellan:
Helge Asbjørn Staxrud
Telefon 419 07 645
HS492@kirken.no
Kantor (60%):
Gunnar Petersen-Øverleir
23 629 437 / 901 56 282
GP765@kirken.no
Kantor (40%):
Olav Morten Wang
Telefon 992 52 267
OW828@kirken.no
Fungerende daglig leder:
Pål A. Hellman
Telefon 23 62 94 32
post.roa.oslo@kirken.no

Ungdomsarbeider:
Selma Dahle Kraft

Ungdomsarbeider:
Kristoffer Byberg

Barnehagestyrer:
Ligia Skaldebø
Telefon 920 11 406
roamenighetsbarnehage@gmail.com

MENIGHETSRÅDENE
Menighetsrådet Røa:
Bjørn-Tore Nyrud
Hansen, leder
Telefon 900 88 267
bitihan@gmail.com
Menighetsrådet
Sørkedalen:
Tore Berger, leder
Telefon 907 55 491
tobe@online.no

Vil du være frivillig? Sjekk hjemmesiden for å se hvilke muligheter som finnes.
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Røa-guiden

VIL DU ANNONSERE I TETT PÅ?
Kontakt Eva Jærv Ekrheim
Telefon 915 30 624 • eva@ekrheim.no
Annonsefrist for neste utgave er torsdag 3. november.

Trygghet når du trenger det.

Berg Lions Club

Berg Lions Club

GI OSS BØKENE DINE

Tlf. 23 30 25 00 www.gunnarruud.no

GI OSS BØKENE DINE
tar imot bøker (ikke leksikon) og LP/CD’er i Godals vei 12,
ViVitar
imot Tåsen,
bøker
(ikke leksikon) og LP/CD’er
mandager kl. 18:00-19:30.
i Godals kan
veimottaket
12, Tåsen,
Grunnet koronasituasjonen
i perioder bli stengt og
vimandager
kan dessverre ikke
for
tiden hente bøker.
kl.
18:00-19:30.
Se info på https://facebook.com/LionsBokmarkedet
Grunnet koronasituasjonen kan mottaket
Ring 988 31 809
eller 988 32
061
hvis du har spørsmål.
i perioder
bli
stengt,
og vi kan dessverre ikke for tiden hente bøker.

Se info på
facebook.com/LionsBokmarkedet
Ring 988 31 809 eller 988 32 061 hvis du har
spørsmål.

DAGLIGVARER EN GROS

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

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

Ring 03024

www.ekrheim.no

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

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

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

Hverdager: 9-19

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

Vi gjør små og store elektrikerjobber - hos private og næringsdrivende

Vækerøveien
Vækerøveien193A
193A
Klikk
Klikkog
oghent:
hent:www.ringo.no
www.ringo.no
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22 50 75 00
www.roaelektriske.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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VELKOMMEN TIL HYGGELIG
HØSTHANDEL PÅ
RØA TORG
TORE HALS MEJDELLS VEI 5, 0751 OSLO

RØATORG.NO

ROATORG

ROATORG

FOTO: WWW.TORERAMSTAD.NO
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