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Kristin Gulowsen 
ung og blid trosopplærer
Kristin Gulowsen jobber med kirkens tilbud til barn i alderen 0-12 år. Motivet hennes er at 
barna skal ses, og at de skal oppleve en himmel over seg.

Kristin Gulowsen er 29 år, hun bor på Pepperstad med mann og en liten gutt på to år. Hun vokste opp i Vesterålen og 
etter studier på Menighetsfakultetet og prestetjeneste i Ås, kom hun til Vestby som vikar for halvannet år siden. Hun er nå 
fast ansatt som trosopplæringsleder og barne- og ungdomsprest.
Før vi går inn på arbeidsoppgavene hennes, spør vi hvorfor hun valgte å bli prest.
Jeg er oppvokst som prestedatter i Lødingen , sier Kristin. I kirken fikk jeg være meg selv, jeg ble sett som den jeg var. 
Det er dette jeg gjerne vil gi videre, skape det samme rommet for andre, gi trygghet og anerkjennelse, og vise at det er 
en himmel over oss. Og når jeg jobber med barn, får jeg leke, smiler hun.

Trosopplæring
I Trosopplæringsreformen fra 2003 vedtok Stortinget at Kirken har ansvaret for dåpsundervisning for barn og ungdom i 
alderen 0-18 år. Hos oss har Kristin ansvaret for aldersgruppen 0-12 år. Og når vi spør henne hva hun gjør, bobler hun 
nesten over av entusiasme. 
Babysang (Vestby menighetshus og Son kulturkirke) er for de aller yngste som følges av mor eller far (eller en annen 
voksen). Babysang er populært, et sosialt møtested for både små og store, her synges og lekes det på de minstes pre-

misser.
Så er det Krølletreff for 1-, 2- og 3-åringene. Det er ofte travelt når kirken fylles 
opp av smårollinger som leter etter sauen Krølle som har gjemt seg i kirken. Kristin 
smiler når hun minnes gudstjenesten med såpeboblemaskin i Vestby kirke. Utde-
ling av kirkens 4-årsbok har lange tradisjoner. 5-åringene inviteres til påske- og 
juleverksted. 
For 6-åringene er det skolestartgudsjeneste der 1.klassingene går inn i kirken i 
skolesekkprosesjon. I fjor kunne ikke dette gjennomføres, men mange takket ja til 
en gave i posten; 6-årsbok, aktivitetsbok og ballong. 

Gøy på landet i Garder er et tilbud til 7-åringene. Det er utegudstjeneste med utvidet kirkekaffe og aktiviteter for 7-årin-
gene. Også her deles det ut en bok.
8- og 9-åringene inviteres til å være Tårnagenter. Dette foregår i Vestby kirke der barna løser ulike rebuser og mysterier, 
lærer forskjellige utforskningsteknikker og samtidig blir kjent i kirkerommet og med Bibelen. Og som navnet tilsier, er det 
besøk i kirketårnet og utdeling av agentdiplom!
10-åringene inviteres spesielt til kick-off og taco-kveld i Between i 
Son kulturkirke. Dette er ungdomstreff for 5. 6. og 7.klassetrinn. 
11- og 12-åringene møtes til Lys våken og overnatting i Son 
kulturkirke. Selv om mange kanskje holder seg lys våkne mes-
teparten av natten, skal begrepet vise til det å være lys våken 
overfor Gud, hverandre og seg selv. 

Digitale tjenester
Under hele pandemi-perioden har det vært vanskelig og noen 
ganger umulig å gjennomføre gudstjenester og andre arran-
gementer i kirkene. Flere av barne- og ungdomsaktivitetene 
har også blitt kansellert. 
Over hele landet har kirkene jobbet med å finne alternative 
måter å kommunisere med menigheten på, mye skjer nå 
på ulike digitale plattformer. Kirkens ansatte har vært flinke 
til å ta i bruk nye arbeidsformer som for mange har vært 
helt ukjente. Her i Vestby er det Kristin som har hatt mest 
kompetanse på dette området og som har ansvaret for 
det tekniske. Hun skryter av kollegaene som har debu-
tert foran kameraet med andakter, ord for dagen og 
musikk. Kristin oppfordrer alle til å sjekke hjemme-
siden www.kirken.no/vestby eller følge kirken på 
facebook; Kirkene i Vestby. Her finner vi både 
nyttig informasjon og altså kirkens hilsen til 
deg en eller to ganger i uka. 

I kirken fikk jeg være meg 
selv, jeg ble sett som den 

jeg var
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Jo, det ble fint! Nå strevde vi litt med å forstå hverandre. Noen ganger. Men det gjorde veldig lite. For Miguels varme smil 
og vennlige vesen nådde frem hele tiden. Jeg ble rett og slett glad i Miguel på den, tross alt, korte tiden FaceTime-møtet 
varte. Så det kan skje på nettet! 

Miguel kommer fra Venezuela. Og har vært her i Norge i tre og et halvt år. Nå går han på Ås læringssenter for å lære 
norsk språk og samfunn. Og som en del av opplæringen underviser han i spansk på Vestby Videregående skole, sammen 
med to andre lærere. Det trives han med. (Han var også i gang med spanskundervisning på tirsdagskafeen i Son kul-
turkirke – før alt ble stengt ned!) Så nå søker han både Høgskolen i Østfold (Halden) og Universitetet i Oslo. For han vil 
studere flere språk og pedagogikk. For han vil bli lærer! Miguel har forresten en solid utdanning fra hjemlandet også. Både 
videregående skole og ulike kurs og utdanningsprogram fra både offentlige og private akademier.  

Da vil jeg gjerne vite litt mer om Miguels bakgrunn. Han kommer altså fra 
 Venezuela. Som er et fantastisk land. Men med store forskjeller. Selv kommer han 
fra hovedstaden Caracas. Og det som er byens juvel, er den imponerende nasjo-
nalparken El Ávila. Der har Miguel vært masse. Og trent for eksempel. Men favoritt-
stedet hans er Amazonas, som moren kommer fra (–  og mormoren og oldemoren). 
Så Miguel var alltid på ferie i jungelen! Det elsket han. Dessuten har landet sin del 
av Andesfjellene, med Bolivar-toppen på over 5000 meter. Ja, landet har alt. Men i 
dag befinner det seg i en dyp krise, både politisk og økonomisk. Med en drapsrate 
blant de høyeste i verden, forteller han. 

Så spør jeg om Miguels religiøse bakgrunn. Han forteller at han har mor, far, en søster og tre brødre i Venezuela. Som 
han har god kontakt med. Moren er katolikk, og faren er protestant. Og han har en tante som bor i en katolsk kommunitet. 
Jomfru Maria av de innviede sjeler. Dit tok hun med Miguel flere ganger. Noe som ble viktig for ham. Så Miguel beskriver 
seg selv som dypt religiøs. 
Men det at moren og faren hører til hver sin kirke, gjorde at Miguel først ble døpt som 7 - 8-åring. Det syntes han var 
vanskelig. Og det var vanskelig for ham å vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Så han hadde mange vonde drømmer 
som barn, forteller han. Mareritt. Og i dag er alt samarbeid mellom ulike kirker noe han setter stor pris på. Ja, favorittdelen 
av gudstjenesten, både den katolske og den protestantiske, er når vi ber for Den universelle kirke. Og da den katolske og 
den lutherske kirke hadde samtaler og inngikk en avtale 31. oktober i 2016, var det «henførende fantastisk», sier Miguel!

Noe annet som ble en utfordring, var at det gradvis ble klart for ham at han er homofil. Det er et tabu i Venezuela. Og det 
foreldrene hans gjorde, var å sende ham til en lege. Som gav ham støtte. Og det gjorde det lettere for moren og faren å 
akseptere Miguels legning. 
I dag er Miguel gift med en nordmann. Som han møtte etter at han kom hit. Så får jeg vite at Miguel har fått god hjelp 
av kollega Marit Bekken. Miguel viser meg et hefte han har fått, «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på 
homofilisaken», som den såkalte lærenemnda i Den norske kirke gav ut i 2016. Det har Miguel lest. Og nå ønsker han å 
oversette det til spansk. For det har hjulpet ham. Og han håper det kan være til hjelp for andre.  

For troen er viktig for Miguel. Og kirken. Han trenger et sted å gå. Og et sted å lese og be. Og orientere seg. Han trenger 
Gud. Og en åpen kirke med plass til alle. Sier Miguel. Før jeg takker for samtalen, og sier at jeg gjerne vil få tatt noen 
bilder, og finner hvor jeg skal trykke…  – så er han borte!

Miguel trenger 
– Gud 
– en åpen kirke 
– og at kirker 

samarbeider…!
Et møte med Miguel Angel Maldonado-Rodriguez

Jeg hadde truffet Miguel noen 
ganger. I Son kulturkirke. Så jeg 
visste at han var fra Sør-Ameri-
ka. Og jeg tenkte at han kunne 
ha en spennende historie å 
fortelle (kanskje også til menig-
hetsbladet?) Så jeg tok kontakt. 
Og fikk en avtale om å møtes. 
Så ble det, av flere grunner, et 
digitalt møte. På FaceTime. Da 
var jeg spent…; Hvordan ville 
det bli?

Favorittdelen av gudstjenes-
ten, både den katolske og den 
protestantiske, er når vi ber for 

Den universelle kirke
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Da møtte jeg først Stein Roger Jørgensen, som 
er enhetsleder – og som skulle hatt permisjon 
dette året fra sin stilling som rådgiver velferds-
teknologi, og Mona Larsen, som er testpersonell, 
og som til vanlig jobber som kreftkoordinator i 
kommunen. Så de fikk begge en annen arbeids-
hverdag da pandemien kom enn de hadde sett 
for seg. Mona, Stein Roger og Jonas er tre av til 
sammen 25 personer som jobber med dette nå. 
Noen på deltid riktignok.  

Først ble det opprettet en felles koronalegevakt 
i Moss for Moss, Råde, Våler og Vestby, fortel-
ler de. Med flere ansatte her fra Vestby. Det var i 
mars i fjor. Men da var det få som fikk teste seg. 
Så ble det besluttet å øke kapasiteten. Og det 
ble nødvendig for kommunen å bygge opp sin egen stasjon for testing og sporing. Det var i september. Og det var mye 
organisering, forteller de. De var rundt i kommunen for å finne et sted som egnet seg. Det fant de i lokalene som Vestby 
håndballklubb disponerte i Vestbyhallen. Og på parkeringsplassen tilhørende grusbanen på Risil. Så var det å skaffe mø-

bler og teknisk utstyr. Og til og med en el-sparkesykkel fikk de (– for det blir 
mange turer mellom kontoret og teltet hver dag). 

Og hvordan organiserer dere arbeidet? Det er fire testere på vakt hver dag, 
forteller de. Som begynner dagen med å registrere hvem som har lagt seg 
inn i «helseboka» (dvs. bestilt testing – som gjøres elektronisk). Så er det to 
runder med testing i løpet av dagen, fra 10.00 til 11.30 og fra 13.00 til 14.30. 
Da er to ute i teltet og tester, og to er på kontoret og ordner med rekvisisjoner 
(– og de veksler på). For hver som blir testet, sender vi en rekvisisjon til Kal-
nes – og tar ut en gjenpart som vi merker prøven med. Og kl. 15.00 kommer 
en taxi som kjører prøvene til Kalnes. Og de blir analysert dagen etter. Mona 
og Stein Roger ber meg å minne om at teststasjonen er åpen også i helgene. 
For det er det nok noen som ikke vet. 

Og hvordan er det å bli testet – det regner jeg med at dere har blitt? De fleste 
syns det er helt greit, sier Mona, en får først testpinnen ned i halsen, og så i 
nesa. Langt bak. Nasofarynx, som det heter på fagspråket. I noen sekunder. 
Det er ikke noe deilig, men det går greit, sier Mona. Og så legger hun til at 
alle barn som testes får is. Som er sponset av Kiwi!!

Det siste halve året har jeg 
kjørt forbi et koronatestskilt på 

vei til og fra kontoret hver dag, 
med en ung mann med gul vest 

under. I alt slags vær. Og bak han, 
bak høye gjerder, står en brakke og 

et stort telt, ofte med en lang bilkø bak. 
Så har jeg hatt en fornemmelse av at 

det òg har vært «noe med korona» inne i 
Vestbyhallen. Etter hvert kjentes det natur-

lig å begynne å hilse på den unge mannen 
(– som viste seg å hete Jonas Westby. Og vi 

hadde felles kjente!). For jeg kom på den tanken 
at det kunne vært interessant å bli bedre kjent med ham, og 
få vite mer om hvordan koronatesting og -sporing foregår. Så 
jeg ringte, og fikk lov å komme, på vegne av menighetsbladet. 
Etter lunsj fredag den 22. januar. 

og -sporing
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Og sporingen, hvordan foregår den? (Det 
er Mona og Stein Roger som forteller – 
for hun som sporer, har det for travelt!) De 
ringer fra Kalnes med én gang de finner 
positive prøver, sier de, så vi kan starte 
sporingsarbeidet umiddelbart. Og en god 
del av dem vi ringer, er helt uten sympto-
mer. Så noen blir veldig overrasket. Da 
går de fra karantene til isolasjon. For alle 

må være i karantene fra de blir testet og til svar foreligger. Så må de huske tilbake 
de siste 48 timene; hvem de har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minut-
ter – eller vært i direkte kontakt med. Og det kan være mange. Så blir de ringt 
opp, og må i ti dagers karantene. Noen ganger er det hele skoleklasser. Da ringer 
vi skolesjefen først, og rektor etterpå. Og da er det rektor som sender ut beskjed 
– på vegne av smittesporerteamet. Og isolasjon, for dem som er smittet, varer i ti 

dager fra de er symptomfrie, fortel-
ler Mona og Stein Roger. 

Så tar jeg mot til meg og spør om 
jeg kunne få se hvordan testingen 
foregår. Det kan jeg!  For det er 
nesten en time til andre runde. Så vi går ned til teltet. Hvor Mona kler 
på seg; først sprit på hendene, så munnbind og hårnett og visir og 
smittevernfrakk og hansker (rekkefølgen er viktig!). Mens Stein Roger 
henter bilen sin og kjører fram for å bli testet – for fotografens skyld! 

Til slutt får jeg en hyggelig prat med Jonas, mens han lukker teltet 
igjen. Han trives i jobben. Det er hyggelige folk å jobbe sammen med, 
sier han. Og jeg kjenner meg oppdatert. Og imponert. Og trygg. Det er 
bare det at mens jeg sitter og skriver dette, hører jeg at de har oppda-
get «det muterte viruset» i Nordre Follo! Og i løpet av fredag kveld og 
lørdag morgen blir det klart at Vestby og ni kommuner til, og etter hvert 
enda flere, blir helt nedstengt. Så plutselig kjenner meg mindre trygg 
og glad. Men veldig takknemlig for alle som deltar i arbeidet. Og jeg 
kjenner på stor lyst til å delta i dugnaden. Og er utrolig spent på fortset-
telsen. 

Først sprit på hendene, så 
munnbind og hårnett og 

visir og smittevernfrakk og 
hansker

PILEGRIMSVANDRING
fra SON til ÅS  

Kl. 09.00: Tidebønn på Solåsen 
 pilegrimsgård i Son / eller: oppmøte 
kl.10.30 ved brua i båthavna i Son 

Kl. 11.30: Tidebønn i kapellet på Urte-
gården/Nordre Mørk gård. Matpause.

kl.14.00: Tidebønn i Vestby kirke m/
matpause. 

kl.15.00: Vandring videre fra Vestby 
kirke mot Ås kirke.Matstopp underveis 

kl.19.00: Ås Kirke: tidebønn/musikalsk 
avslutning på dagen 

Dagen begynner, for de som ønsker dette, 
med kort morgenbønn i kapellet på Solåsen, 
deretter vandring sammen til brua ved båt-
havna i Son (4 km). Fra brua går vandringen 
videre; vi følger deler av pilegrimsleden 
nordover, innom Urtegården/Nordre Mørk 
gård, via Klokkerud og Svartedal, til Vestby 
Kirke (12,5 km). Videre går vi mot Ås kirke, 
via Øines gård i Vestby, og oppom Vardåsen i 
Ås (12,5 km). 
Det er også mulig å koble seg på underveis.

Velkommen til en flott vandringsdag sammen – i vakre omgivelser! 
Arr.: Ås og Vestby turlag, Peterstiftelsen i Son, Pilegrimsgruppa i Son kulturkirke, Urtegården/
Nordre Mørk i Vestby, Vestby Frivilligsentral, Grønt utvalg i Ås og Vestby menigheter

Søndag 9. mai 2021
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Om gravferden
Og da handler møtet med de pårørende først og fremst om å lytte. Etter hvem de er? Og hvordan de har det? Og hvem var 
den de har mistet? Og hvordan ble avslutningen? Og hvordan har det livet vært som nå er avsluttet? Det bruker vi mye tid på, 
og særlig hvis jeg skal holde minnetale, på vegne av de pårørende. Hvor målet er å tegne et bilde som alle i gravferden kan 
kjenne igjen – og kan fylle inn med sine egne bilder og egne minner.

Så skal jeg lese tre tekster fra Bibelen, hvor gravferdsritualet har valgt noen som jeg kan velge mellom. De skal innledes med 
ordene: «La oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og om vårt håp i Jesus Kristus». Og jeg kan fortelle 
at jeg må ta sats hver gang jeg kommer til ordet «dommen». Og noen ganger har jeg droppet det. Som jeg vet mange prester 
i Den norske kirke gjør. Men jeg tar det med oftere nå enn før. Det kommer jeg tilbake til. 

Så skal jeg holde en andakt. Eller tale står det i liturgien. Jeg pleier å ta opp det også i samtalen med de pårørende. Da bru-
ker jeg ofte uttrykket «det kristne håpet», og sier at jeg kunne tenke meg å vite noe 
om hva slags forhold de har til det. Om det kjennes viktig – eller om det oppleves 
som noe fjernt. For det er bra for meg å vite noe om det, når jeg skal si noe det inn i 
denne situasjonen. Og gjerne òg noe om hva slags forhold avdøde hadde…. 

Så tenker jeg at oppgaven min er å prøve å sette det livet som nå er avsluttet, inn i 
|den store fortellingen som Bibelen forteller, og som hele den kristne tradisjonen har 
gitt oss. 

Om døden

og det kristne håpet
Som prest forretter jeg i gravferder. Og la det være sagt: det 
 oppleves som en svært meningsfull del av  tjenesten; Å få gå et 
stykke vei sammen med noen som har mistet en som sto dem nær. 
I en situasjon hvor alt er blitt  annerledes.
 
Så er alle sorgsituasjoner  forskjellige. 
Fordi vi mennesker er forskjellige. 
Og alle relasjonene vi står i, er  forskjellige. 
Ja, de er unike. 

Vi er på vei til å bli – ikke 
mer enn mennesker, men 

mer mennesker
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Om det kristne håpet
Og hva går denne store fortellingen ut på da, som skal kunne romme alles liv, så forskjellige de er, ja som alle er helt unike. 
Og som skal kunne gi livene våre en dyp mening, og håp og trøst. Og kan forestillingen om dom da være en del av fortel-
lingen?

Ja, fortellingen begynner i hvert fall med at Gud skapte – og fortsatt skaper – alt som er. Galakser og sorte hull, og jorda og 
solsystemet, og bergarter av alle slag, og livet, fra mikro-organismer til de største vekster, og fugler og fisker og alle slags 
dyr. Og oss mennesker. Hver og en av oss. Og jeg liker å tenke at Gud både var spent og forventningsfull da han satte det 
hele i gang. Og Han gjorde det fordi Han ønsker fellesskap med alt og oss alle. 

Så forteller Bibelen – og egentlig alle 
religioner; og kanskje vi alle fornem-
mer det? – at vi er ikke «i mål». Det 
må være noe som gjenstår. Det må 
være «noe mer». Og hvordan merker 
vi det? Jo, som en lengsel, tror jeg. 
For vi lengter etter en bedre verden. 
Vi vet at jorda kunne vært et enda 
bedre sted. Ja, vi vet at jorda kunne 
vært et godt sted for alle. Og da man-
gler det mye. Og dypest sett lengter 
vi etter at den skulle være det!? Sånn 
tror jeg det er.  

Og den store fortellingen går ut på at 
Gud også lengter. Gud lengter etter 
fellesskap. Og Gud lengter, som oss, 
etter rettferdighet og godhet og fred. 
Det vet vi fordi, i den tradisjonen vi 
står i, har profeter og budbærere for-
talt oss det. Og fremfor alt har Jesus 
fortalt oss det, med ord, og med det 
livet han levde; Gi den sultne mat 
og den tørste å drikke, sa Jesus, og 
vend ikke ryggen til den som vil låne av deg, sa han. Vi lengter etter en mer rettferdig verden, en verden med mer trygghet 
og tillit. Og det gjorde Jesus. Og det gjør Gud, sa han. 

Så bruker Bibelen mange navn på det vi lengter etter, og håper på. Jesus kalte det Guds rike. Andre navn som brukes er 
forløsning, og frelse, og forsoning, og evig liv. Og listen kunne gjøres lenger. Og til syvende og sist er det samme sak som 
skjuler seg bak alle ordene og bildene. 

Og det som er kirkens håp og tro, «det kristne håpet», er at det vi lengter etter allerede har begynt å skje, uten at vi er der 
fremme ennå. Det begynte med Jesus. Det begynte med hans liv, og hans død og hans oppstandelse. Med det kom Guds 
rike. Med det kom forløsningen, med det ble forsoning skapt, og det evige livet tok til. Men vi er ikke fremme ennå. Vi er 
ikke i mål. Men vi er på vei! 

Jeg leser for tiden en bok om det kristne håpet, av den tyske teologen Werner G. Jeanrond.  Og noe av det som har gjort 
inntrykk på meg i denne boka, er den tanken at vi mennesker er på vei til å bli noe vi enda ikke er; Vi er på vei til å bli – ikke 
mer enn mennesker, men mer mennesker. Det er målet. Og det ligger fortsatt foran oss. Også etter at livet her er over. Det 
er håpet. 

Og hva med dommen da?
Er dommen en del av håpet? Ja, hvis dere har det som meg, så bærer vi på mange bilder – både fra egne erfaringer og fra 
alt vi har sett og hørt og lest – av ydmykelse og fornedrelse og ondskap og hat. Og jeg kjenner med hele meg at hvis Gud 
lengter etter samvær med alt og med oss alle, så må all ondskap og alt hat og all fornedrelse gjøres opp. Da må de som 
har lidd overlast få oppreisning. De må få sin rett. Og vi må alle, tror jeg, se våre egne svik og nederlag. For at forsoning 
skal kunne finne sted. 

Først da kan det fellesskapet Gud lengter etter, og som vi alle dypest sett lengter etter(?), bli godt. For da blir «alle ting 
nye», som det står i Bibelen. Ja, den kaller det «en ny himmel og en ny jord». For da er verden forsonet, og fornyet, og 
forløst. Da er verden frelst. Da er vi frelst. 
 
Det er dette som er det kristne håpet. 
Og påskens dyrebare budskap. 
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Påsken er 
 kirkens  viktigste 
høytid, vi feirer 
den oppstandne 
K ristus. 
Henrik Sørensen 
brøt med tradi-
sjonen da han 
skapte sine kjen-
te  Kristus-figurer 
på 1930-tallet. 
En lys og ung 
 Kristus møter 
oss med åpne 
armer. 

Han er oppstanden, 
halleluja!
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Henrik Sørensens Kristus ligner ikke på den Jesus vi ble kjent med gjennom søn-
dagsskolens flanellografer i min barndom. Der hadde Jesus mørkt langt bølgende hår 
og som regel hvit kjortel. Sørensens Kristus omtales ofte som den første «nordiske 
Kristus», han er lys med forholdsvis kort hår og uten skjegg. Sørensens unge og milde 
Kristus brøt med den etablerte tradisjon for å fremstille Kristus. Men det tok ikke lang 
tid før Sørensens Kristus fant sin vei til både kirker og museer, og hans Kristus-fram-
stillinger har dermed preget generasjoners Jesus-bilde.

Sørensen skildret altså en mild Kristus som med åpne armer ville favne mennes-
keheten. Sørensen begynte å male sine berømte Kristus-bilder på begynnelsen av 
1930-tallet. Han hadde malt en altertavle til Vinje kirke, da han fikk i oppdrag å ut-
smykke Linköping domkirke i Sverige 1934. Med dette ble han fornyeren av kirkeut-
smykninger i Norden. Samtidig styrket oppdraget troen på norske kunstneres evner. 
Kristus er malt i en mandorla, en mandelformet kroppsglorie. Kristus er i bevegelse og 
på vei mot oss med utstrakte armer og åpne hender. En sterk, lys og levende Kristus. 
På hver side av midtfeltet er det to langstrakte felt med mange historiske personer fra 
Bibelen. 
Sørensens store alterbilder var ikke veggfaste og eksempelet bidro til å fjerne beten-
keligheter mot å slippe den nye kunsten til i et eldre, ærverdig kirkeinteriør. Den vakre 
gotiske kirken i Linköping er over 800 år gammel og Sveriges neststørste kirkebyg-
ning.  
Sørensen brukte ofte sterke farger, og gjerne primærfargene rød, gul og blå. I domkir-
ken i Linköping blir man trukket mot alteret, altertavlen er beskrevet som en glitrende 
juvel. 

Den unge tilgivende Kristus går igjen i flere andre kirkeutsmykninger, som for eksem-
pel i i Lillestrøm kirke fra 1935, Notodden kirke fra 1938 og Hamar domkirke fra 1954. 
Henrik Sørensen bodde i Lillestrøm i barne- og ungdomsårene og alterbildet malt 
på mur ble donert til kirken.  Her er bakgrunnen dus blå, men Kristus-figuren er den 
samme, han kommer mot oss med utstrakte armer. 

I Hamar er altertavlen tredelt etter samme modell som i Linköping. Midtpartiet heter 
Den seirende Kristus og viser Jesus med brutte lenker, et sterkt bilde av Jesus som 
seirer over døden. For meg er dette blitt selve bildet på påskens budskap; Etter Den 
stille uke med palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag, våkner vi 1.påskedag med 
nettopp dette; Jesus lever, og jeg skal få leve! Mange av salmene vi synger til påske 
handler om akkurat dette; «Påskemorgen slukker sorgen», «Å salige stund uten like», 
«Deg være ære», og «Han er oppstanden, Halleluja»,  for å nevne noen. Gledesbud!
Og når jeg ser på de sterke fargene som omgir Kristus i Sørensens arbeider, er det 
akkurat glede jeg opplever.

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus vår frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!
(Norsk Salmebok nr. 204)

Henrik Sørensen (1882-1962) 
var en markant kunstner i sin 
generasjon. Han studerte både 
i Oslo og København før han 
blant annet var elev hos Henri 
Matisse i Paris. Her fikk han 
også kjennskap til flere av 
Europas mest fremtredende 
kunstnere. Han er kjent for 
sine malerier med motiver 
fra norsk natur, spesielt fra 
Telemark og Oslofjords-om-
rådet, sine mange portretter 
og samfunnskritiske bilder. 
Og altså sine nyskapende 
Kristus-figurer. Han vant også 
en konkurranse om utsmykking 
av Rådhuset i Oslo, dette kan 
ses på fondveggen i Festsalen 
i Rådhuset.

Som nevnt over, var  Sørensen 
blant de ledende kunstnere i 
sin tid. Kristus-bildene hans ble 
svært populære og  Sørensen 
lagde litografier av flere av 
disse motivene. Innerst i 
kirketorget i Son kulturkirke 
henger et nummerert litografi 
fra 1944. Dette var en gave fra 
Freddie Vevstad i forbindelse 
med 100-årsdagen hennes i 
fjor. Innramming ble utført og 
donert av Owe Baann. Enten vi 
går inn i kirkerommet eller inn 
i peisestua, møtes vi av Jesu 
utstrakte armer. 

Når jeg ser på de sterke 
fargene som omgir Kristus i 
Sørensens arbeider, er det 
akkurat glede jeg opplever.
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Først må vi komme med en liten presisering. Smittevernreglene har endret seg mange 
ganger siden første nedstengning 12. mars i fjor, og det kan være andre regler i sam-
funnet og dermed også på sykehjemmet når dette leses enn når det skrives. Aktivitør 
 Marianne Lillebø påpeker at sykehjemmet til enhver tid forholder seg til gjeldende regler. 
Marianne Lillebø har hovedansvaret for alle aktivitetene på sykehjemmet, og listen er 
lang: Konserter, andakt, trimgruppe, bingo, sommerfest, turer, årstidsverksteder, og 
hyggekvelder med inviterte gjester, utlodning og hjemmebakte kaker. Marianne skryter 

av samarbeidet med Frivilligsentralen som 
sørger for at beboere kommer seg ut på tur i 
nærområdet, og selvfølgelig venneforeningen 
Gledessprederen som gjør en kjempejobb med 
mange ulike arrangementer gjennom hele året.
 
Andakt på sykehjemmet
Kirken er også samarbeidspartner. Marianne 
forteller at det har vært felles andakter for alle 
beboerne på sykehjemmet hver uke i mange år. 

Under pandemien er beboerne delt inn i kohorter og ingen beveger seg fra en avdeling 
til en annen, og andaktene må dermed arrangeres avdelingsvis. Dette betyr at tilbudet 
til beboerne nå blir annenhver uke. Besøket fra kirken loggføres, det er sjekkliste for 
covid-19 (spørsmål om de er friske, har vært i kontakt med covid-19 syke osv), hender 
sprites og munnbind settes på. Prest og organist kommer inn verandadøren og det er 
ingen fysisk kontakt mellom dem og beboerne som sitter minst 5 m fra besøket. Akti-
vitøren deler ut salmebøker og er tilstede hele tiden for å påse at smittevernreglene 
følges. Etter andakten er det spriting av hender og alle kontaktflater. Andakten varer 
ca. en halv time, og vi tenker at det jammen er mye jobb for et så kort arrangement, 
men Marianne sier at andakten betyr mye for beboerne. Hun bekrefter det vi har lest 
om at eldre som kanskje har dårlig hukommelse, likevel husker sanger og salmer de 
lærte som barn. De synger med og kan ofte alle versene utenat. Organistene avslutter 
gjerne denne lille stunden med et kjent musikkstykke, og det er tydelig at besøket er et 
verdifullt innslag for mange. 
Marianne nevner også mini-gudstjenester med nattverd til jul og påske, og muligheter 
for private møter med presten. 

Annerledes hverdag i koronaens tid
Hverdagen er annerledes, og vi prøver hele tiden å 
tenke nytt, fokusere på mulighetene og ikke begrensnin-
gene, sier Marianne. Alt skjer i kohorter, de som spiser 
sammen og sitter på stua sammen, er én kohort. Det blir 
selvfølgelig mye ekstra jobb når tiltak skal gjennomføres 
fordi vi ikke kan arrangere ting for hele sykehjemmet 
samtidig, og mye har selvfølgelig måttet kanselleres. 
Derfor er det ekstra fint med det vi kan få til, om enn i 
mindre målestokk, avslutter Marianne Lillebø og skryter 
av alle kollegaene som er med og drar lasset. 

I et år med store be-
grensninger på grunn av 
smittevernhensyn, gjør 
de ansatte ved Vestby 
sykehjem sitt beste for 
å skape hverdagsgleder 
for beboerne. Det blir 
mange mini-versjoner av 
de faste oppleggene.

Utfordringer og gleder 
i koronaens tid

Vi prøver hele tiden å tenke 
nytt, fokusere på mulighetene 

og ikke begrensningene

Ovenfra og nedover:
Maria Stubberud,
organist Tatiana Grushina og prest 
Gunnvor Hovland,
Kjell Stubberud og Berit Asdal

Aktivitør Marianne Lillebø

Hjelpepleier Jovana Krivokapic, Kathe Meilænder og sykepleier Biljana Stajkovic
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 Løsningen er setningen som kommer fram i de grå stripene, i riktig 
rekkefølge (bildetekst 1, bildetekst 2 og så videre). 

Denne setningen sender du på e-post til
vestby.menighetsblad@gmail.com

Hvis du foretrekker vanlig post, kan du sende løsningssetningen til 
Vestby menighetsblad, Ugleveien 16, 1555 Son.  

Merk konvolutten "Kryssord". 

Innsendingsfrist er 1. mai
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Vinner forrige gang:
Jofrid Sæbøe
Vangjordet 22
1543 Vestby

Slik sender du inn:

Ovenfra og nedover:
Maria Stubberud,
organist Tatiana Grushina og prest 
Gunnvor Hovland,
Kjell Stubberud og Berit Asdal

VANNRETT
1. Bildetekst 1
8. Pronomen
9. Ikke deg
11. Bilmerke
13. Bildetekst 2
17. Husdyr
18. Mister festet
20. Merke
22. Artikkel
23. Preposisjon
24. Lovbrudd
27. Oppdrett
29. Sultanat
31. Flenge
32. Plunder
35. Hovedstad
37. På det stedet
38. Fiske
39. Frø
41. Tren
42. Den gang
43. Omtale
44. Bildetekst 4
51. Fortøyningspunkt
53. Friluftsfolk
55. Fase
56. Dvelte
58. Harrysalg
59. Tre like
61. Langs veien
63. Standardiserings-

organisasjon
65. Svensk as
67. Grunn
69. Larve
70. Edru
72. Hålke
74. Slagsted
75. Vokaler
77. Pronomen
79. For seg selv
80. Kroppsdel
82. Bildetekst 3 fortsetter
84. Bildetekst 3 fortsetter
86. Bevege seg
87. Lindring
88. Sport

LODDRETT
2. Vedrørende
3. Limbåndprodusent
4. Omfatter (fork.)
5. Soltilbeder
6. Digresjon
7. Germanium
10. Bildetekst 1 fortsetter
12. Klage
13. Musikkstil
14. Behandling
16. Holbergskikkelse
19. Bildetekst 2 fortsetter
21. Morene
22. Yppersteprest
24. Krisetid
25. Fjerne
26. Stimuli
28. Bilmerke (fork.)
29. Naboer
30. Opphav
31. Vekst
33. Prege
34. Smådyr
36. Bakstrøm
38. Uselviskhet
39. Kikket
40. Europakorrespondent 

i NRK
41. Utrop
46. Ha
47. Altså
48. Pronomen
49. Bildetekst 2 fortsetter
50. Drikk
52. Skinn
54. Sjokolademerke
56. Bildetekst 3
57. Utøy
60. Tomaster
62. Dråpe
64. Biltype
66. Bildetekst 2 fortsetter
68. Blei
69. Tidsrommet
71. Rank
73. Dyr
76. Erklæring
78. Adverb
81. Uttrykke
82. Dyrebolig
83. Utløp
85. Prinsessekjælenavn
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no

 
 
 
 
 

SALG AV GRAVSTEN 
- Din lokale leverandør - 50 år i Follo – 

 

Hos oss ser du den stenen du kjøper, og unngår tvil ved 
bestilling fra katalog. Vi tar oss god tid til å hjelpe deg med 

personlig tilpassing av gravstenen. Stort utvalg av natursten. 
 

www.oslomonument.no – Ring oss: 64 94 69 53 
OSLO MONUMENT AS, Nygårdsveien 32, ved Da Vinci broen 

Velkommen til Norges 
største inneutstilling 

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

Garderveien 643 – Vestby
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Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige  l   eiligheter. 
Her får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,  

 felles  arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med god hjemmelaget mat 
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell  

og snømåking 
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

Du kan leie fast eller for kortere perioder.

Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal  
et besøk for å se på  l eiligheter og stedet. 

Les mer på solitun.no eller få tilsendt vår brosjyre.

Solitun AS, Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss
post@solitun.no • www.solitun.no • 959 96 005

EN GOD MÅTE Å BO PÅ
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Vi vet at lokalkunnskap og lang erfaring 
gir god pris for din bolig.

Tlf. 64 98 66 88 - son@fossco.no

GOD SMAK FOR EN GOD SAK
 

Høykvalitetskaffe av 100 % Arabica-bønner fra Sør-Amerika. Kjennetegnes  
ved sin fine syrlighet og gode fylde. Fairtrade bidrar til bærekraftig utvikling 
for sertifiserte råvareprodusenter ved å legge til rette for rettferdige handels- 
betingelser, sosial endring og beskyttelse av miljøet. Kaffen er sertifisert,  
handlet, kontrollert og kjøpt etter Fairtradestandardene, totalt 100 %.  
For mer informasjon, se info.fairtrade.net/sourcing

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.farmers.no
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Høgdaveien 2, 1540 Vestby
Telefon 64 95 04 29

www.vestbygrafiske.no

Vi utfører din trykksak fra 
ide til ferdig produkt

 
Vi i EiendomsMegler1 har fokus på den 
optimale boligsalgsprosessen!  
Som markedsledende i Vestby kommune 
kjenner vi nærområdet godt og har høy 
faglig kompetanse. 

Ta kontakt med oss for å høre mer om 
våre løsninger og tilbud ved salg av bolig.  
Våre flinke meglere hjelper deg og tar 
gjerne en hyggelig og uforpliktende 
boligprat! 

                         Telefon: 64 95 33 33                                          
                   E-post: firmapost.vestby@eiendomsmegler1oa.no 

Selge bolig? 
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Året 2020 og inngangen til 2021 er preget av våre tanker om corona, vaksinasjoner og karantene. Vårt samarbeids-
land Nepal opplever noe av det samme, men i motsetning til Norge er ikke helsevesenet og hverdagen den samme.
Våre partnere gjør sitt ytterste for å tilpasse seg en svært vanskelig situasjon. De har gått over til digitale hjelpemidler, 
men det er ikke like enkelt å gjøre dette i Nepal som i Norge. Likevel står de på, og de er dypt dedikerte til mandatet 
de har for sitt hjemland Nepal.

Early Childhood Education Center (ECEC) er en nepalsk organisasjon som Himalpartner har samarbeidet tett med 
i flere år. Organisasjonen styrker omsorgsevnen til foreldre, lærere og andre omsorgspersoner gjennom å holde kurs. 
Evalueringene viser forbedrede relasjoner mellom voksne og barn, og blant annet bedre skoleresultater for barna. 
ECEC er en innovativ organisasjon som klarte å omstille seg til nettkurs på Zoom og via mobiltelefon da corona-pan-
demien satte en stopper for vanlige kurs.

Fra Himalpartner ved Line Konstali har vi også fått informasjon om hvordan det går med vårt andre prosjekt i  Nepal, 
BTI, Butwal Tekniske Institutt:
«I Nepal skjer det en stor utvikling, og i den forbindelse startet de prosessen med å bygge nytt bygg for 
å tilpasse det til kravene knyttet til denne utdanningen like før lockdown. Planen var at dette arbei-
det skulle fullføres i løpet av året. Pandemien har ført til en litt mer langsom prosess, men nå er 
vi absolutt på vei mot målet likevel!
Betong og armeringsjern har lagt i grunnen, og bygget reiser seg etasje for etasje. 

På himalpartner.no kan du lese litt om hvordan elevene på skolen ble rammet av pandemien. 
Det har selvsagt vært unntakstilstander også her. Likevel fikk første kull sitt diplom like før jul. 
Små skritt mot riktig retning med andre ord.»

Tusen takk for gaver og 
forbønn til prosjektene 
våre i Nepal. Vi fikk i 
2020 inn  ofringer og 
gaver på 
14.550 kroner.

Døpte i Vestby
Tobias Hovden Leferve
Tobias Larsen 

Døpte i Såner og Son
Christopher Amos Macharie 
 Granlund
Lilje Braar Pedersen
Johannes Nikolai Villabrille Bratlie
Tuva Irmelin Gaustad 
Vilde Henriksen 
Nora Klerck

Døpte i Hvitsten
Elling Aakerlund Skogli
Eline Wold

Viet i Vestby
Frida Thingulstad Botner og 
Robert Røsnes Kongsten

Viet i Såner og Son
Neysa Manabat Villabrille og Tommy 
Bøeng Bratlie

Viet i Hvitsten
Maiken Thorgersen Christiansen og 
Adrian Thobias Mushi

Døde i Vestby
Haldor Helland
Bjørg Sigrid Bugten
Else Karin Hamborg
Gudmund Brandser
Reidun Elfrida Rogne
Astrid Louise Andersen
Arild Kristian Sørensen
Solveig Havsjømoen-Hvitsten
Svein Knutsen
Eldbjørg Sønsteby
Jan Slemmen
Anne Lise Berntsen
Britt Elisabeth Andersen

Døde i Såner og Son
Laila Nortvedt
Knut Enersen
Sidsel Tvedte
Randi Hansen
Maren Elida Pettersen
Hanna Kristine Løvaas 
Åsdam
Kjell Rydning
Inger Marie Fremming
Kjell Thore Olsen

Døde i Hvitsten
Idun Kjellaug Brustad
Finn Kindstad
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Søndag 
21. mars

Vestby kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
28. mars
Palmesøndag

Garder kirke kl. 11.00
Palmesøndagsgudstjeneste

Torsdag 
1. april
Skjærtorsdag

Son Kulturkirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste med nattverd. 

Fredag 
2. april
Langfredag

Såner kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste
Vardåsen kl.13.00
Korsvandring

Søndag 
4. april
1. påskedag

Vestby kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Mandag 
5. april
2. påskedag

Hvitsten kirke kl.11.00 
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag  
11. april

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
Son kulturkirke kl.11.00
Helt førsteklasses

Søndag 
18. april

Vestby kirke kl.11.00 og
Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
25. april

Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl.11.00
Speidergudstjeneste
Såner kirke kl.13.00
Dåpsgudstjeneste

Lørdag 
1. mai

Såner kirke kl.19.00
Jazzgudstjeneste

Søndag 
2. mai

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
9. mai

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl.15.00
Tidebønn

Torsdag 
13. mai
Kr. himmel-
fartsdag

Gøy på landet – friluftsgudstjeneste

Søndag 
16. mai

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Mandag 
17. mai

Vestby kirke kl. 08.30 
Såner kirke kl. 09.00 
Garder kirke kl. 10.30 
Son Kulturkirke kl. 10.45 
Hvitsten kirke kl. 13.00
17. mai-gudstjeneste

Søndag 
23. mai 
1. pinsedag

Såner kirke kl.11.00
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd

Søndag
30. mai

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
Son kulturkirke kl.11.00
Lys våken-gudstjeneste

Søndag 
6. juni

Vestby kirke kl.11.00 og
Garder kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
13. juni

Vestby kirke kl.11.00 og
Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
20. juni

Son kystkultursenter kl. 13.00
Bryggegudstjeneste

Søndag
27. juni

Solåsen kl. 11.00
Økumenisk gudstjeneste
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Denne logoen markerer de guds-
tjenestene som feires i forbindelse 
med trosopplæringstiltak.

NB!
Dette er planen på det tidspunktet menighetsbladet går i 
trykken, men som vi har lært oss det seneste året: 
Koronatiltak kommer og går, og det kan bli endringer. 
Hjemmesiden vår, kirken.no/vestby, vil være oppdatert 
med hva som gjelder til enhver tid. 



Det sies at mot slutten av andre verdenskrig var det noen fanger i en av utryd-
delsesleirene som fikk vite at tyskerne var i ferd med å underskrive kapitulasjo-

nen. Etterpå: alt var som før i leiren, vokterne hadde kontrollen og rutinene var 
de samme. Men likevel, for de som visste nyheten var alt helt annerledes. Fra den 

dagen var alt forandret. 

Påsken er høytiden som handler om at alt er forandret. Første påskedag er dagen 
da alt snus. Det er dagen for det ondes kapitulasjon; den dagen Jesus står der 
utenfor den tomme graven er den signert og underskrevet. Livet vant. Det gode 
vant. Kjærligheten vant. Påsken er høytiden da alt ble snudd, alt blir forandret. 

Vi lever i en usikker verden. Mange er bekymret, fremtiden kan synes usikker – og måneder 
med koronarestriksjoner og isolasjon har tatt på, og det er mye som oppleves krevende. Da 
bryter påskedagen inn: husk! Det er håp! Om ting kan se mørkt ut; ikke glem at det er det 
gode som får det siste ordet. 

Mange mennesker har hentet håp her. Fra første påskedag. Det gode vil vinne tilslutt. De har 
stilt seg på det godes side, valgt å tro på fremtid og håp. Hentet mot og krefter her – til å reise 
seg igjen, til å stå på. Tross dårlige odds, tross at ting så håpløst ut fant de nytt mot. Fordi 
selv om alt ser likt ut – så er også alt annerledes. Det gode er det sterkeste, livet og kjærlig-
heten får det siste ordet. 

For livets krefter vant, og det stanser ikke. Det sprenger seg vei, hele tiden. Gud kan vekke 
nytt liv, gi håp og grokraft i det mest frosne, nedslåtte og nedbrutte. En tidlig påskemorgen 
for mange år siden. Hver vår – i frossen jord. Og i oss. Guds krefter – som bryter ut som en 
eksplosjon på påskedagen og knuser døden og mørket: Han – er her nå, sammen med oss, 
her hvor vi lever og bor, hver eneste dag, hvert minutt. Ved våre frokostbord, i våre daglige 
gjøremål, i våre tanker og drømmer.

Alt er forandret. God påske! 

Alt 
er forandret 


