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Innleveringsfrist
for stoff til neste 
nummer

Har du lyst til å være med i menighetens 
 besøkstjeneste? Dvs. gå på besøk, tilby skyss 
eller være turfølge for eldre med behov for 
dette? 

Ta kontakt med diakoniutvalget 
v/Marit Roos Hansen og meld din interesse! 
Telefon: 64 98 00 76, 
e-post: MH552@kirken.no. 

Åpningstid
9-11 og 12-15

Besøksadresse:
Risilveien 71 
(Gamle Bjørlien skole)

Postadresse:
Postboks 122
1541 Vestby

Internett:
kirken.no/vestby/

Kirkekontoret i Vestby

Felles menighetsråd
for Vestby, Såner, Garder og 
Hvitsten 
Leder
Kari Haugstvedt 
Tlf. 911 65 738 

Vestby kirkelige fellesråd
Leder 
Ole Einar Garder  
Tlf. 906 14 294

Frivilligsentralen i Vestby
Tlf. 977 84 241
vestby.frivilligsentral@gmail.
com
www.vestby.frivilligsentral.no

Kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Linn Lund  
Tlf 413 99 139 
LL587@kirken.no

Kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Jan Frode Vedvik  
Tlf. 954 92 479 
JV679@kirken.no

Kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Anders Askov Åkerlund  
Tlf. 911 43 657
AA879@kirken.no

 
Driftsleder kirkegård/kirketjener 
Inger Berit Venta  
Tlf. 404 76 650 
IV276@kirken.no

 
Vedlikehold av kirkegårdene, gravstell 
og  oppretting av gravminner.
Tlf. 64 98 00 70.
post.vestby@kirken.no

Kantor Tatiana Grushina 
Tlf. 64 98 00 73 / 469 16 107
TG524@kirken.no

 
Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 
Tlf. 64 98 00 77 / 924 01 441
SH328@kirken.no

 
Trosopplæringsleder Kristin Gulowsen
Tlf. 64 98 00 78/466 33 335
KG887@kirken.no

Prostiprest Gunvor Hovland
Tlf. 64 98 00 78/482 87 081
GH947@kirken.no

Sokneprest Torbjørn Aas 
Tlf 64 98 00 74 / 994 48 970
TA962@kirken.no

 
Sokneprest Marit Bekken 
tlf. 64 98 00 72 / 957 05 469
MB728@kirken.no 

Menighetsarbeider 
Marit Roos Hansen 
Dåp, konfirmasjon, vigsel og eldretreff. 
Tlf. 64 98 00 76 / 920 82 408
MH552@kirken.no

Saksbehandler hos kirkevergen 
Line Gullerud Solvik 
Informasjon om begravelse og avtaler 
om feste av gravsteder og gravstell.   
Tlf. 64 98 00 70 /  928 26 697
LS376@kirken.no

Kirkeverge 
Wenche Halland Sandbæk
Administrasjon og drift av kirker og 
kirkegårder og saksbehandling for 
fellesrådet.
Tlf. 64 98 00 88 /  911 95 275
WS572@kirken.no
post.vestby@kirken.no
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Endelig ble det

bispevisitas
De av leserne våre med veldig god hukom-
melse, vil huske at vi i fjor sommer skrev om at 
biskop Atle Sommerfeldt skulle komme på visitas 
i  november. Da ble det ikke mulig på grunn av 
smittesituasjonen, men siste uka i mai kom han! Vi 
rakk å få med noen kjappe bildeglimt rett før bladet 
ble sendt til trykking.

Øverst ser vi biskopen på kirketrappa forna Vestby kirke sammen med sokneprest 
Torbjørn Aas og vår nye prost Kjerstin Jensen (som du kan lese mer om på side 8). 
Vi ser også glimt fra morgenbønn i Vestby kirke, møte med staben ved kirkekonto-
ret, møte på rådhuset og visitasgudstjenesten i Såner kirke. 
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En trygg 
tro…
Samtale med 
Anny Dybvik Hansen
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Jeg blir alltid så glad når jeg møter Anny. For hun har et nydelig vesen. Blid. Og vennlig. Og takknemlig. Anny syns 
hun har det så godt! Og hun syns livet har vært godt. Og så er hun svært ungdommelig. Og det får hun høre hele 
tiden! For 11. juni fyller hun 99 år - får jeg vite. 100 om et år altså?! Hvem skulle tro det!?

Jeg gir Anny stikkordene liv og tro, og får vite at hun vokste opp i et kristent hjem. I Ålesund. De var seks barn. Og det 
var viktig for moren at de gikk på søndagsskolen. Selv om det var langt å gå. Det sterkeste minnet fra barndommen 
var da den yngste broren, Nils, kom inn under hjulet på en flyttebil og døde momentant. Da var Anny 7, og Nils 10. 
Hun ser for seg hvordan moren sitter ved kista som sto i hjemme i stua. Med masse folk innom. Hele klassen hans var 
der. Nils var så flink til å synge, forteller Anny. Og kvelden før han døde, sang han «Ingen er så trygg i fare…!»

I ungdomstiden var Anny soldat i Frelsesarmeen. Som moren, og flere av søsknene hennes. Særlig godt husker hun 
en søndag kveld i påsken, hvor de opptrådte, 8-10 ungdommer. De sang sanger om korset og leste tekster fra Bibe-
len. Det var så … rørende, sier Anny. 

Den eldste broren, Hagbart, dro til sjøs. I utenriksfart. Som 1. maskinist. Og var ute hele krigen. Hagbart var ikke kris-
ten. Men da han skulle reise, la moren et Nytestamente i kofferten hans. Han kunne få bruk for det, mente hun. Og de 
ba for ham. Og tre ganger fikk han den innskytelsen at han skulle bytte båt. Og hver gang ble båten han hadde vært 
på, bombet og brent. Men da han kom hjem, hadde det gått ut over nervene hans, forteller Anny. Men da hadde han 
kjøpt en Bibel. Som skulle ligge oppslått akkurat sånn….! 

Anny tok barnepleierutdanning i Ålesund. Og jobbet som det en stund. Så 
ble en onkel av henne syk, som drev en kortevareforretning i Bergen. Så han 
trengte hjelp. Og da dro Anny til Bergen og sto i forretningen hans. I mange år. 
Ja, til og med etter at onkelen døde. 

Så møtte hun Finn, som var sosionom, og speiderleder, og ekte bergenser, og 
veldig snill! Ja, han visste ikke hva godt han skulle gjøre for meg, sier Anny! De 
giftet seg i 68. Og flyttet til Oslo, for Finn fikk jobb i Arbeidsdirektoratet. «Vi må 
ta henne med!», sa Anny da til Finn. Om tanten. Og det var greit! Men hun fikk bo hos en annen slektning i stedet. For 
leiligheten de fikk i Oslo var så liten. 

Denne andre slektningen jobbet på Møbelsenteret her i Vestby. Og i 71 skaffer han Anny og Finn et rekkehus her. I 
Fjellbakkveien. Og her har de trivdes. For her er det landlig. Og god plass. Og fint å gå turer. Og Anny begynte å gå i 
kirken her. Som hun etter hvert kom til å regne som sitt andre hjem. Mens Finn så på gudstjenester på fjernsynet. 
For Finn fikk dårlig helse etter hvert. Han slet med astma. Så det ble mange sykehusopphold. Ja, det hendte til og 
med at toget måtte stoppe for å få ham på sykehus. Så Anny visste aldri helt sikkert om han kom hjem. Og til slutt var 
det hjertet som sviktet. «Å, Anny, jeg er så glad i deg, at…..!», var det siste han sa. Det var på gamle Moss sykehus. 
For 20 år siden.  

Når jeg er hos Anny, har vi så akkurat begynt å ha gudstjenester igjen. Og det er hun glad for. Men hun savner 
 Formiddagstreffene. Veldig. Så snakker vi litt om Marit Roos Hansen som er så fin, og så god til å lede treffene. Så jeg 
må love å hilse. Og vi snakker om andre vi kjenner.  

Og de siste 20 årene da, hvordan har de vært? Jo, Anny fikk en venn for noen år siden. En turvenn. De gikk lange 
turer sammen. Men kortere etter hvert, naturligvis, når begge trengte rullator. Og han hjalp henne masse. Se på det 
syskrinet, sier Anny, og peker på en rosemalt kiste. Den lagde han til meg, sier Anny. Og en venninne malte det.

Nå har Anny mistet vennen også. Og hun savner ham veldig. Men hun har gode venner. Og hun har nevøer og nieser. 
Én i Son. Og én på Jeløya. Så har hun yngstesøsteren sin, Solveig. Som bor i Stavanger, og har 10 barnebarn, og fikk 
sitt 19. oldebarn i går, forteller Anny stolt! 

For Anny og Solveig har god kontakt. Og den siste fortellingen jeg får, før Anny henter kaffe og nystekte vafler, er da 
Solveigs familie arrangerte 95-årsdag for Anny og 90-årsdag for Solveig. De hadde lagd det så fint, sier Anny. Og 
gaven de fikk, var en (– helt sikkert siste!) tur til Ålesund. Da bodde de på hotell, og var alle steder. Akvariet. Og Aksla. 
Og i det lille trehuset som ikke brant i 1904. For det er nå blitt museum. Og historien sier at mannen som bodde der, 
«fikk beskjed» om at de ikke skulle flytte! Og det huset sto igjen etter brannen. Det var rart, sier Anny!? Og det jeg 
tenker, er at en sånn trygg tro har du òg, Anny, og har kanskje alltid hatt….!? Til stor glede for deg selv – og mange 
andre! 

Takk for samtalen, Anny! 

100 om et år altså?! 
Hvem skulle tro det!?
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Hvorfor feirer vi 
Sankthans?

Sankthans er oppkalt etter Døperen Johannes sitt danske helgennavn: Sankt Hans. Vi kaller fei-
ringen også for Jonsok. Jonsok kommer av Jonsvaka som er norrønt og betyr «våkenatt for Jon» 
der Jon er en forkortelse for Johannes.

I Norge knyttes Sankthans til en tradisjonell, hedensk markering av sommersolverv og midtsommer. Særlig Sankt-
hansaften, 23. juni om kvelden, feires som en folkelig, ikke-religiøs sommerfest med sankthansbål og fellesskap. Fra 
virkelig gamle tider brant man bål på denne sommerfesten fordi det skulle beskytte oss mot onde makter. Midtsom-
mer feires på liknende vis flere steder i Europa. 

I Norge er det utviklet lokale skikker i tilknytning til feiringen. Det har vært og er fortsatt vanlig med bål langs kysten 
slik vi også har tradisjon for her i Vestby. Andre steder har man gått høyt til fjells og brenner bål. Dette ser vi i Nikolai 
Astrups malerier av midtsommerfeiring i Jølster. I Ålesund har de en tradisjon der bålet skal bli så høyt som mulig. I 
2010 var bålet 40 meter høyt. Hit kommer skuelystne både til lands og til vanns hver Sankthansaften.



7

Kirken tok alt fra 400-tallet i bruk flere av de 
gamle folkelige festdagene som eksisterte og 
satte dem inn i en kristen sammenheng og 
med et kristent innhold. Helligdagen ble lagt til 
dagen etter. Sankthansdagen, 24. juni, var hel-
ligdag helt til 1770. Den katolske kirken marke-
rer den fortsatt som en minnedag for Døperen 
Johannes som ifølge Lukasevangeliet ble født 
noen måneder før Jesus. Videre vet vi at Johan-
nes døpte Jesus i elven Jordan. Johannes er 
altså dåpens opphavsmann, og 24. juni ble 
derfor en viktig dag å markere for kirken. 

Folkefest og kirkefest, livets gleder og livets 
alvor flettes sammen gjennom festdagene i 
løpet av et år. Sankthansaften, julaften, påske-
aften og pinseaften er folkefestenes og livsgle-
denes aftener. Sankthansdagen, første juledag, 
første påskedag og første pinsedag er kirkens 
helligdager, dager som fyller livsgleden med mer 
mening, retning, livsmot og livshåp - og evighets-
håp.

Jonsokbål
Nikolai Astrup

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og 
ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg 
opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han 
så  Ånden komme ned over seg som en due. Og det 
lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den 
elskede, i deg har jeg min glede.»

Evangeliet etter Markus 1, 9-11

Kirken tok alt fra 400-tal-
let i bruk flere av de gamle 
folkelige festdagene som 

eksisterte og satte dem inn i 
en kristen sammenheng

Jesu dåp
Gustave Doré

Har du rom for et barn som trenger å bli sett?
Bli fosterhjem!
Et trygt og godt hjem er viktig for alle barn. 
Heldigvis har de fleste barn foreldre og foresatte som kan gi dem dette.
Dessverre er det noen barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Foreldrene deres er 
som oftest glade i dem, men av ulike årsaker klarer de ikke å ivareta barnas behov for kjær-
lighet, for å bli sett og fulgt opp. Ofte vil hjelpetiltak fra barneverntjenesten støtte foreldrene 
til å barna en rimelig god oppvekst. Men noen barn må dessverre bo utenfor hjemmet, som 
regel i fosterhjem. Det kan være for en tidsavgrenset periode, andre vokser opp i foster-
hjemmet.

Hvem kan bli fosterhjem? Alle barn er forskjellige, også fosterbarn! Behovene 
deres vil variere fra barn til barn. Alle trenger kjærlighet, men den vil måtte gi seg utslag på 
ulikt vis. Noen trenger å hjelpes til å ta plass, andre trenger først og fremst å bli satt grenser 
for. Noen skal ha mye kontakt med biologiske foreldre, andre lite. Noen liker best inneaktivi-
teter, andre vil helst være ute så mye som mulig.
Derfor er det behov for ulike typer fosterforeldre.
Kanskje har du rom for et barn som trenger å bli sett, eller kanskje du vet om noen som kan 
gi et barn et trygt hjem? Fortell om fosterhjem, og oppfordre de du møter direkte. 

For mer informasjon 
og kontaktopplysninger til fos-
terhjemtjenesten der du bor: 
bufdir.no/fosterhjem

Ambassadørorganisasjon 
for fosterhjemstjenesten
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Det er noe kjent
ved den nye prosten 
i Søndre Follo

Kjerstin Jensen er 44 år, hun har mann og tre sønner hvorav den eldste har flyttet hjemmefra for å gå på folkehøy-
skole. Familien er bosatt på Ski. Kjerstin vokste opp i Stavanger men flyttet til Oslo for å studere da hun var 19 år, 
og hun har bodd på Østlandet hele tiden siden. Kjerstin var ungdomsprest på Lambertseter før hun ble kapellan i 
Vestby i 2008.  Mange husker henne fra årene her hvor hun blant annet hadde mye ansvar for konfirmantarbeidet. 
Siden 2013 og frem til 1.mai i år har hun vært sogneprest i Hauketo-Prinsdal. 

Du har på en måte gått gradene?
Ja, det kan du si, jeg har vært heldig og fått jobbe med mye forskjellig, sier 
Kjerstin. Jeg har trivdes med det meste, i mange år var hovedfokuset barn og 
unge. Kirken merker de samme samfunnstrendene som alle andre, en økende 
urbanisering og digitalisering. Likevel er det ikke sikkert at enhver prest skal ha 
sin egen YouTube-kanal, sier hun, men presiserer at hun selvfølgelig ikke er 
imot YouTube. 

Biskopens representant
Hva er prostens oppgaver?
Det er jeg nesten litt spent på sjøl, sier den nytilsatte prosten med et smil før hun forteller at prosten er leder for alle 
prestene i prostiet. Søndre Follo prosti består av Drøbak-Frogn, Ås, Nesodden og altså Vestby. Kjerstin sier at mye 
av jobben er administrative oppgaver som å sørge for å få vikarer på plass både ved sykefravær og for eksempel 
merutdanning. Hun skal ellers være faglig støtte både for prester, trosopplærere og diakoner. 
Prosten arbeider tett sammen med biskopen og er biskopens representant i lokalmenighetene. Dette betyr også at 
prosten er mellomleder og bindeledd mellom bispedømme og prosti. 
I Vestby er prosten fast medlem av Fellesrådet og Kjerstin blir dermed kjent med menighetene og kirkene våre. 
Hun skal samarbeidde tett både med kirkevergen og prestene. Hun sier at hun er glad for årene hun tidligere 

Kjerstin Jensen var 
kapellan i Vestby fra 
2008 til 2013. Det er 
hyggelig å ønske 
 henne tilbake som 
prost i Søndre Follo 
Prosti.

Kirken er del av lokalsamfun-
nets historie, en del av de 

lange linjer
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Søndre Follo prosti inviterer til

en retreat i stillhet
2.- 5. september 2021

på Tomasgården

Stedet: Tomasgården er et lite retreatsted som ligger 
på Kornsjø ved svenskegrensen, tre mil sør for Hal-
den. Det er plass til 7-9 gjester. 

Påmelding: Det er begrenset med plasser, 
så meld deg på i god tid (vi setter eventuelt opp ven-
teliste). Har du spesielle behov (matallergier m.m.), gi 
beskjed ved påmelding. Fortløpende påmelding skjer 
til 

-  Sigurd Andreas Bakke, SB668@kirken.no
tlf. 990 15 790 eller 
- Gunvor Hovland, GH947@kirken.no; 
tlf. 413 23 215

Pris ca. 3000 kr. pr. pers. for oppholdet (kost & losji).  
Reise kommer i tillegg.

Aktivitetsmuligheter: Tomasgården har gode turmu-
ligheter i nærområdet og disponerer kanoer og sykler 
når værforholdene tillater det. 

Transport: Vi koordinerer biltransport fra Ås og Vestby 
og deler på kjøreutgiftene. Ta kontakt med Sigurd 
Bakke og Gunvor Hovland for nærmere avtale.

Hva er retreat?  Retreat er en 
tilrettelagt samling som gir mulig-
het til å søke stillheten og søke 
Gud. I dagsrytmen er det lagt 
inn tid til vandringer, stillhet og 
bønn. Dette til forskjell fra kurs og 
lignende der man primært søker 
kunnskap og kompetanse.

Hva er hensikten? Hensik-
ten er å utdype relasjonen med 
Gud. En dagsrytme med tid for 
hvile, bønn, vandring i naturen og 
fellesskap danner en ramme for 
lettere å kunne lytte og samtidig 
løfte blikket. Lytte til hva vi dypest 
sett lengter etter – og samtidig 
lytte til Gud. Gud kjenner oss og 
våre omskiftende liv og lengter 
etter å komme oss nær. Det tilbys 
veiledning og personlig samtale 
for de som ønsker det.  For mer 
informasjon om retreat og retreat-
steder, se www.retreater.no

Gud har elsket oss først
Det er ikke bare èn gang at du 
elsker oss først, det er i hvert 

eneste av livets  øyeblikk.
Søren Kierkegaard

hadde i Vestby, fint at ikke alle relasjoner er nye, hun har jobbet både med Marit Bekken, Torbjørn Aas og Marit 
Roos Hansen. 
Kjerstin trives sammen med folk, og hennes nye rolle betyr også at hun skal være vár overfor eventuelle kon-
flikter eller vanskelige situasjoner. Hun skal se de ansatte og være tett nok på til å forstå hvor skoen eventuelt 
trykker. Samtidig er hun klar på at det er sognepresten i hvert sogn som har hovedansvar, hun har tillit til dem og 
er opptatt av at de ansatte skal ha godt arbeidsrom.

Corona
Vi kan ikke avslutte uten å spørre om kirkens utfordringer med corona-situasjonen.
Noe av det vanskeligste har jo vært nedstengning og antallsbegrensninger både på gudstjenester, i  barnedåper, 
konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Samtidig har kirken som alle andre organisasjoner tatt i bruk sosiale 
plattformer for å nå ut til menighetene. Dette har vært en bratt læringskurve for mange, men det er flott å se hva 
enkeltmenighetene har fått til. Og så blir det spennende å se hvordan det blir når vi snart er tilbake «til norma-
len», sier Kjerstin. - Det skal bli fint å møtes igjen. 
Hun påpeker også at kirken hele tiden er i forandring, og nevner blant annet at Den norske kirke sentralt ikke 
lenger sender ut informasjon til konfirmantene i posten, den legges ut på TikTok. 

Lokalkirken består
Og dermed er vi igjen inne på de store endringene også innen kirken. Det er en omorganisering på trappene, 
og denne omorganiseringen kan også få betydning for prostens rolle i kirken. Kjerstin sier at dette selvfølgelig er 
spennende, men hun har fokuset på de enkelte menighetene og deres arbeid, - det er der det skjer, sier hun. Kir-
ken er del av lokalsamfunnets historie, en del av de lange linjer, kirken og dens budskap og oppgave er konstant.

Tusen takk til Kjerstin Jensen for en hyggelig prat! Og velkommen tilbake til oss!
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Historikeren Karsten Alnæs beskri-
ver Hans Nielsen Hauge slik: «Hans 
Nielsen Hauge er en av de mest 
betydningsfulle personligheter i norsk 
historie». Kirkehistoriker Einar Mol-
land sier: «Hauge er den enkeltmann 
som har hatt størst innflytelse på vårt 
kirkeliv etter reformasjonen.» 
Hans Nielsen Hauge ble født på 
gården Hauge i Rolvsøy 3.april 1771. 
I år er det altså 250 år siden Hauge 
ble født og jubileet markeres over hele 
landet, ny forskning offentliggjøres, og i 
Fredrikstad er et nytt besøkssenter ved 
fødestedet Hauges Minde, åpnet. 

Det norske samfunnet rundt 1800
Etter Den store nordiske krigen (1709-
1720) var Danmark-Norge preget av 

stabilitet både politisk og økonomisk. 
Byene i Norge vokste, men fremdeles 
bodde mer enn 90% av befolkningen 
på landsbygda. Det sentrale statsap-
paratet i København utøvde stadig 
større enevoldsmakt. Ute i Europa 
vokste pietismen og opplysningsbe-
vegelsen frem side om side med mer 
revolusjonære krefter. De samme ten-
densene ser vi i Norge, men her rettes 
misnøyen ikke mot kongen, men mot 
den norske embetsstanden. 

Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var 
leder for den første vellykkede pro-
testbevegelsen mot embetsmennene, 
og han deltok i det nasjonsbyggende 
arbeidet på 1800-tallet. Mest kjent 

Hans Nielsen 
Hauge-jubileum

I år er det 250 år siden legpredi-
kanten, industrigründeren og sam-
funnsbyggeren Hans Nielsen Hauge 
ble født. Jubileet markeres over 
hele landet. 
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Tidemanns Haugianerne
Adolf Tidemand (1814-76) er kanskje aller mest kjent for  ”Brudeferden i Hardanger” som 
han malte sammen med en annen av våre store nasjonalromantiske malere, Hans Gude. 
”Tidemand og Gude” er et begrep i norsk kunsthistorie, men de skapte altså selvstendige 
verker begge to.

Da Tidemand malte ”Haugianerne” i 1847-48 var Hans Nielsen Hauge forlengst død, men bevegelsen levde 
videre. En svært aktiv  bevegelse, ikke bare innenfor det kirkelige liv, men også økonomisk og politisk. Når vi 
vet hva som rørte seg i Europa på denne tiden, når vi minnes Februar-revolusjonen i 1848,  kan vi kanskje si 
at denne monumentale folkelivsskildringen også kan sees som et innlegg i den politiske debatten.

Adolf Tidemand studerte i København og bosatte seg senere i Düsseldorf. Etter å ha malt både historiske og 
kirkelige motiver, ble han mer og mer opptatt av folkelivsskildring, og da spesielt norsk folkeliv. Han reiste på 
studieturer i norske dalfører og ble godt kjent med det spesifikt norske. Han malte ikke storslagne naturscener 
slik I.C. Dahl gjorde, han fant det nasjonale i bøndenes seder og skikker, slik de hadde gått i arv siden mid-
delalderen. Han malte bryllup, dåp og begravelser, og han malte fra kirkelige og andre religiøse handlinger.
I Haugianerne møter vi søndagspyntede norske bønder samlet til oppbyggelsesmøte i et privat hjem. Og et 
privat hjem betød en årestue som ga helt spesielle lysforhold og en egen atmosfære på grunn av røyken i 
rommet. Disse forholdene brukte Tidemand bevisst for å skape stemning til bildet.
Det var vanlig å bygge opp et maleri som en trekantkomposisjon. Takkonstruksjonen er med og forsterker 
nettopp dette. Midt i rommet står predikanten på en stol badet i et nesten hellig lys. Slik gir lyset fra åren både 
et billedlig og bokstavelig lys innover handlingen. De alvorlige bøndene er falt til ro etter dagens slit, og når vi 
ser nøye på dem, ser vi at de har ulike reaksjoner på budskapet om synd og nåde. Mange har sammenlignet 
den psykologiske gjengivelsen med det vi ser i Nattverden av Leonardo da Vinci. Haugianerne føyer seg inn 
i rekken av store religiøse malerier samtidig som det er en folkelivsskildring med nasjonalromantisk tilsnitt. 
Tidemand malte flere versjoner av bildet, dette er fra 1847-48 og er del av Nasjonalmuseets samlinger.    

er han likevel som høvding for den mest 
vellykkede vekkelsen i norsk kirkehistorie 
og som leder av de vakte, Haugianerne. 
Hans Nielsen Hauge hadde en spirituell 
opplevelse mens han arbeidet ute på jor-
dene våren 1796 og følte sterkt på kallet til 
å forkynne Guds ord. Han utfordret pres-
tenes monopol på å forvalte den kristne 
lære og forkynne Bibelens ord. Hauge 
var både pietist og folkeopplyser. Allerede 
året etter sin store åndelige oppvåkning, 
tok han landeveien fatt på sine vandrin-
ger som varte helt til han ble arrestert 
for sin virksomhet i 1804. Ved siden av å 
forkynne Bibelens ord om frelse, brukte 
han også mye tid på å sette igang både 
handel, håndverk og industri. Han sto bak 
flere nyvinninger i landbruket. Hauge var 
opptatt av nyskapning og mange haugian-
ske virksomheter testet tidlig ut ny tek-
nologi og nye metoder. En viktig årsak til 
fremskrittene var en omfattende opplæring 
i lese- og skriveferdigheter. 

Hauge kan vel sies å være en eksponent 
for det gamle ”Ora et Labora” – Be og 
arbeid. Han var omreisende forkynner 
og samlet mye folk overalt hvor han kom 
til han ble arrestert og fengslet i 1804. 
Hans Nielsen Hauge ble fengslet flere 
ganger for brudd på Konventikkelplakaten 
(1741-1842) som forbød legpredikanter å 
avholde religiøse møter. 

En kuriositet i dette er at Hauge ble løslatt 
i 1809 for på oppdrag av det offentlige å 
reise til Sørlandet for å anlegge og forbe-
dre saltkokerier. Blokaden under Napolo-
eons-krigene førte til at Norge selv måtte 
dekke sitt behov for salt. Hauge var en av 
få som hadde kunnskap om dette.

Hans Nielsen Hauge ble løslatt for godt 
noen år senere, men fengselsoppholdene 
hadde svekket ham så mye at han levde 
et forholdsvis stille liv til han døde i 1824. 

Det eneste kjente portrettet 
av Hans Nielsen Hauge, 
malt i København av ukjent 
kunstner ca. 1800

Hauge kan vel sies å være en 
eksponent for det gamle 

”Ora et Labora” – Be og arbeid

Mer informasjon både om 
Hans Nielsen Hauge og 
jubileet finner du på 
www.haugesminde.no 
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Døpte i Vestby
Agnes Loxley Schewe
Jakob Engen

Døpte i Hvitsten
Emma Lie Øksendal

Døde i Vestby 
Bo Erik Claeson
Solvor Sørensen
Inger Karine Uddveg
Judith Hansine Marie Hansen
Jon Bjørn Bergane

Kjell Olav Fridholm
Birger Andreas Hekkelstrand
Jan Fredrik Stubberud
Toril Skjerden
Berit Inger Johanne Asbjørnsen
Astrid Moen
Bent Erik Bredal
Lars Åge Grønneberg
Tore Øistein Eliassen

Døde i Son/Såner 
Magna Kristiansen
Gudrun Sofie Paulsrud

Karin Helene Linjordet
Bjørn Øivind Østlie
Finn Engedahl
Karl Wilhelm Trandem
Ragnhild Lundmo
Magne Øistein Hansen
Emmy Irene Karlsen

Død i Garder
Alv Ingvald Monsen

Død i Hvitsten
Jostein Berthelsen

For Anita ble morsrollen en umulig oppgave å klare alene. 
Da fikk hun hjelp og  foreldreveiledning.

En umulig oppgave
Morsrollen kom brått på Anita, som fikk en datter med 
cerebral parese. Datteren slet med å kommunisere, og hun 
hadde store vansker med å bevege seg. Problemene var 
så store at hun ikke klarte å gå uten hjelp. Situasjonen var 
ganske uholdbar for den enslige moren, og midt i håpløs-
heten opplevde hun at venner og familie vendte henne 
ryggen.
-Jeg fikk ingen støtte, ingen hjelp. Kun bebreidelse! Sier hun oppgitt.
I lang tid så Anita kun datteren sin som en byrde. Hun bebreidet 
henne for livet hun var blitt påført og slet med å kommunisere med 
datteren. Anita var ofte sint og innimellom slo hun også.
-Jeg visste ikke bedre, sier Anita selvbebreidende.
-Jeg forsto henne rett og slett ikke.

Gjenoppdaget kjærligheten
Så fikk Anita mulighet til å delta på foreldreveiledningskurs med andre mødre som også hadde barn med cerebral parese. I begynnelsen 
gråt Anita mye. Hun innså at hun hadde sterke følelser for barnet sitt, og at disse følelsene var noe hun bare hadde fortrengt. I løpet av kur-
set ble hun mer klar over sin egen adferd overfor datteren, og hun begynte å se barnet som individ og ikke en byrde. Hun forsto at datteren 
egentlig tørstet etter kjærlighet fra moren sin, og  Anita ville mer enn gjerne gi henne dette.
-Jeg lærte gode verktøy til å håndtere datteren min under foreldreveiledningen.
En dag spurte datteren henne om hvorfor hun ikke slo henne lenger. Anita var full av anger og begynte å gråte. Hun innså hvordan hun 
hadde behandlet datteren sin.

I dag er datteren mye mer tilfreds, og hun opplever å ha en god og kjærlig mor. Datteren har         fortsatt problemer med å snakke, men bruker 
gjerne kroppen for å forklare hvordan hun har det når ordene kommer til kort.
Anita er veldig takknemlig over å ha fått muligheten til å delta på foreldreveiledningskurs. (Kilde: HimalPartner og Den norske kirke)

Ta også gjerne en titt på HimalPartners spennende nettside: himalpartner.no

Møt 

Anita 
i Nepal.

Tusen takk for gaver og for-
bønn til prosjektene våre i 
Nepal. Per april 2021 har det 
kommet  inn kr 3.128.

Vi inviterer deg til å støtte 
dette viktige arbeidet:

VIPPS konto 13311
Bankkonto: 1080.29.06744
Husk å merke gaven med 
«Misjonsprosjektet»
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Vinner forrige gang:
Anne Marie Hjerpe

Linerleveien 9
1555  SON

 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. august
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Slik sender du inn:

Vannrett
1. Bildetekst 1
9. Aktsom
10. Lovbryter
12. Omriss
14. Storsinnet
15. Utløp
16. Ikke i rute
18. Hendig
20. Plate
21. Uttrykte
22. Brenne
23. Skiensklubb
26. Høydedrag
27. Yngre
28. Perioden
29. Uerfaren
30. Suger
31. Solgud
33. Ord for sammenligning
34. Forkortet departement
35. Tren
36. Uttal
37. Tone
38. Husdyr
40. Bebude
41. Greit
42. Veiledning
43. Bevege seg
45. Dyr
47. Fortære
49. IT-selskap
51. Stoppordre
53. Forkortet aldersbevis
55. Dags dato (1+3 bokst.)
57. Skvær
59. Oppsummere
61. Sitte til hest
62. Ikke
63. Toppunkt
64. Færre enn to
65. Drikk
67. Fra 1996 del av NTNU
68. Flatemål
69. Bildetekst 2 fortsetter
74. Vandre
75. Halvgardering
76. Latinsk hus
77. Overtok
79. Slitet
80. Naboer
81. Tilværelse
82. Dott
83. Bildetekst 3 fortsetter
84. Bildetekst 3 fortsetter

Loddrett
2. Trykksak
3. Misunnelse
4. Grønt i maten
5. Kampsted
6. Fattigdom
7. Europeer
8. Bildetekst 1 fortsetter
11. Disippelen
12. Bildetekst 2
13. Ordne
17. Fryser til
19. Bildetekst 1 fortsetter
20. Høre
23. Bildetekst 3
24. På vinranken
25. Endelikt
26. Kan være hellig
27. Klasse
30. Bildetekst 2 fortsetter
32. Sjøfugl
38. Bildetekst 3 fortsetter
39. Gammel Volvo
40. Hviler
42. Beredt
43. Tennisbegrep
44. Gjøn
46. Smerte
48. Tall
50. Inneholde (5+2 

bokst.)
52. Leker
54. Underavdeling
56. Utrop
58. Side
60. Gjaller
65. Fakkes
66. Inderlighet
68. Kjøretøy
69. Svar
70. Rykk
71. Enkel
72. Forkortet parti
73. Satt ikke
75. Rusten
76. Uklok
78. Strøm
81. Like
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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

Kontakt oss på:
913 00 560

anne@verdiggravstell.no
www.verdiggravstell.no

Vestby
Enebakk  Fredrikstad  Indre Østfold Moss  Nordre Follo  Råde  Sarpsborg  Våler

Stell av grav på kirkegården

Verdig Gravstell
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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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Årets konfirmanter
i Vestbykirkene 

Vestby kirke 
lørdag 4. september kl. 10.30
Lars Johan Bærby Høien
Mia Moberg Martinsen
Vilde Engh
Eli Nyagydh Ding
Kristoffer Larsen Angset
Vetle Fongen
Harald Trym Johansen
Eline Ytrehorn Wiik
Birk Larsen
Johannes Bråthen Alvim
Sigrid Fjærvoll Olsen
Maria Karlsen
Alina Lillejord-Lisjak
Elling Berntsen

Vestby kirke 
lørdag 4. september kl. 12.30
Maya Conradi Kirkfoss
Adam Emil Øveraasen Treichel
Elisa Linnea  Karlsen
Elise Sørdal-Svendsen
Mathilda Lisbeth Annie Færøvig
Tuva-Iselin Mortensen
Isac Andrè Lundgreen Raknerud
Gabriel de la Fuente Lyngstad
Linnea Céline Senneseth Skogsrud
Eskil Alvheim
Vilde Vikanes
Jens-Aage Finstad
Even Hem Bolle
Ragnhild Hafver Jacobsen
Malin Valestrand
Sverre Christian Finstad

Vestby kirke 
lørdag 4. september kl. 14.30 Karo-
line Hammond-Moe
Cecilie Nikolaisen Kruse
Thea Porsholt
Mathias Bastian Norum Eriksen
Sebastian Aune Jacobsen
Iselin Midtgard
Sandro Fallet Myrmillom

Vestby kirke 
søndag 5. september kl. 11.00 
Alexander Erik Løkling
Victoria Sofia Limm Ruvina
Nikolas Røsand Fjermerås
Knut Jonathan Westby
Tidemann Basse Stensønes
Øyvind Waagsbø Skjerden
Leo Elias Byberg
Christian Elias Staib
Lars Fredrik Vedvik
Sofie Nordbø
Emma Marie Wold Øfsti
Petter Eyde Grøtte
Celine Aurora Grønlie
Benjamin Frederick Willoughby
Philip Alexander Egeberg
Stine Skjerden Norrøne

Son kulturkirke 
lørdag 18. september kl. 10.30 Mik-
kel Erlandsen Grimsrud
Aurora Langbakk Gangestad
Lukas Lauritzen
Christopher Dragvoll
Christoffer Norheim-Lund
Signe Furuseth-Bungenberg
Leah Stornes
Emilie Ingrid Foss Gottenborg
Erle Blåhella
Synne Helene Gjærnes Sundby
Johannes Tømt
Ola Hetle Ravnestad
Adrian Optun Rakstad
Ingeborg Breivik Bjørsagård

Son kulturkirke 
lørdag 18. september kl. 12.30 
Thea Marie Hansen
Mathilde Grøneng Svoor
Emilie Vik-Sundby
Silje Høgåsen Klokkerhaug
Elise Gulbrandsen
Kristian Horn
Linnea Andrea Aareskjold
Eliane Sør-Reime Borge
Thea Jeanette Olsson-Bjørsland
Heidi Sofie Beving
Amalie Sirirud Sæther
Filippa Sofie Hasselgård
Ingeborg Berg Landmark
Martine Thorolfsen
Kristoffer Bergene Syvertsen

Såner kirke 
søndag 19. september kl. 10.30 
Sara Johanne Bredesen-Tegneby
Ole Petter Jensen Røed
Anna-Helene Roarsdotter Smith-
Ånesland
Maxim Oliver Haraldsen
Lilja Hultin
Sissel Amalie Sørum Bardum
Philip Christian King
Eskild Lundberg Larsen 
Philip Christian King

Son kulturkirke 
søndag 19. september kl. 11.00 
Markus Westby-Pedersen
Jonas Nilsen Martinsen
Stella Frances Korsmo
Oliver Jamtli Guneriussen
Ella Heen Crosby
Theo Leander  Gretnes
Ludvik Røvig-Morbech
Ellida Bjørnson
Madelen Christina Haavet
Marte Thømt Johansen
Celine Brurberg Risnes
Lukas Christoffer Henriksen
Klara Solberg Røstad

Hvitsten kirke 
søndag 19. september kl. 13.00 
Henrik Bergmo Skibenes
Josefine Hanne Stangebye Jarlebrand
Kaja Veronica Sørensen
Leonora Bjeglerud Rasmussen
Ole Johan Grasdalen Eknæs
Sara Falao-Minster
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Søndag 
27. juni

Solåsen kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste

Søndag 
4.juli

Garder kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
11. juli

Vestby kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
18.juli

Hvitsten kirke kl.19.00
Felles kveldsgudstjeneste

Søndag 
25. juli

Såner kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
1. august

Hvitsten kirke kl.19.00
Felles kveldsgudstjeneste

Søndag  
8. august

Vestby kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
15. august

Garder kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
22. august

Såner kirke kl.11.00 og
Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Son kulturkirke kl.18.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

Søndag 
29. august

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste 
Strømbråten kapell kl.19.00
Sensommerkveld på Strømbråten

Lørdag 
4. september

Vestby kirke kl.10.30, 12.30 og 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
5. september

Vestby kirke kl.11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag
12. september

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Såner kirke kl. 13.00
Familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-årsbok

Lørdag 
18. september

Son kulturkirke kl.10.30 og 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag
19. september

Såner kirke kl.10.30 og 
Son kulturkirke kl.11.00 og 
Hvitsten kirke kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

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 å eie et hus syns jeg er en vanskelig 
oppgave. Det er så mye som hele tiden skal 
ordnes! Og hvem vet vel hvordan den trege ter-
rassedøra kan få bedre gli, hvordan man bytter 
vindu i et karnapp, eller hvorfor det plutselig 
kommer en heftig dusj fra takrenna. Jeg kunne 
ønske meg en privat snekker! 

I min prestejobb kreves det også en dose byg-
geferdigheter – men heldigvis av en litt annen 
sort. «Kvart menneske er som ei øy, som kjent. 
Så det må bruer til», skrev Tarjei Vesaas i et 
av sine dikt. Det er en utfordring for hver og 
en av oss å bygge broer, og bruke ordene og 
handlingene våre til det. Vi ser mange spor av 
at samfunnet og media blir mer polarisert, og 
at det dermed blir større avstand mellom folk. 
Mange øyer med hver sin sannhet og mye vann 
imellom.

Det å være kirke handler om å bygge broer. Vi 
bygger broer mellom århundrer og generasjo-
ner, for eksempel. Vi lar den «gamle» guds-
tjenesten være et samlingssted for moderne 
mennesker, vi samler folk med høyst ulik alder, 
bakgrunn og interesser i ett fellesskap. Vi skal 
også bygge broer til folk som ikke tilhører vår 
tro, og til dem som uttrykker seg og oppfører 
seg på andre måter enn vi selv er vant til. Det er 
mange broer som skal til! 

I bibeltekster og salmer omtales ofte Jesus som 
gjeter, frelser og bror. Men han har mange flere 
navn, og i en nyere lovsang omtales han som 
«brobygger og tømmermann». Mange av utsag-
nene vi mener kan knyttes til Jesus, er spiss-
formulerte og tydelige, og i sin samtid ble han 
nok ikke sett på som diplomat. Men jeg ser ham 
likevel som brobygger fordi han bøyde seg ned 
til de som var utsatt. Fordi han henvendte seg til 
fremmede folkegrupper og til de som var ansett 
som syndere. Brobygger fordi han fortsatt snak-
ker til oss i en helt annen tid enn han selv gikk 
på jorden.

En brobygger kan godt være tydelig på hva 
han står for. Broen må jo starte et sted, den 
må ha en forankring. Og samtidig er brobyg-
geren vendt mot andre. Brobyggeren er ikke 
tilfreds med øya si, men vil nærme seg den 
andre. «Det må bruer til. Uendeleg mange slags 
bruer», skriver Vesaas. Og vi er alle lokale 
byggmestere.

Å være lokale 
byggmestere


