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FREDAG 2. SEPTEMBER
PÅ STENGRUNN
er blitt navnet på en visegruppe som laget musikk til Rudolf Nilsens tekster - i 
1973. Snart 50 år etter turnerer gruppen landet rundt med nyskrevne melo-
dier til Rudolf Nilsens vakre, poetiske, politiske og humoristiske dikt. Gruppen 
består i dag av Pål Moddi Knutsen, Jon Arne Corell, Lars Klevstrand, Kari 
Svendsen, Steinar Ofsdal og Carl Morten Iversen.

TIRSDAG 30. AUGUST
SVERRE LODGAARD tidligere direktør for NUPI 
Hva skjer med Ukraina – og med verden rundt? 
Krigen i Ukraina har rystet oss, og landets innbyggere lider hver dag krigen 
fortsetter. Hva vil være de langsiktige geopolitiske konsekvenser av krigen i 
Ukraina – for Norge og for verden?

LØRDAG 24. SEPTEMBER
LIV KREKEN
Etter begeistret å ha opplevd Liv på scenen forrige gang hun holdt konsert 
i Son kulturkirke, tok australske Mark Axiak i Studio X kontakt for å inngå et 
samarbeid. Musikken er raskere og røffere enn det Kreken har presentert tid-
ligere, men de gode tekstene sitter fremdeles som et skudd! I kulturkirken han 
hun med seg sin faste gitarist Vegard Iversen, Steinar Kreken Kvalnes og flere.

TIRSDAG 27. SEPTEMBER
HARALD STANGHELLE journalist
Rakner tilliten til det politiske Norge?
NAV skandalen, rot med reiseregninger og pendlerboliger. 
Hva skjer med demokratiet, styringsevnen og politikeres legitimitet når tilliten 
svekkes? Hvor er Norge på vei? 

LØRDAG 22. OKTOBER
STEIN TORLEIF BJELLA
har bl.a. mottatt Edvardprisen, Prøysenprisen og Bendiksenprisen. I april 
2020 kom Bjellas 6. soloalbum; «Øvre-Ål Toneakademi» og ble mottatt med 
strålende anmeldelser. I juni 2021 kom albumet «Bjellasangar arrangert for 
messing & tre» som er et samarbeid mellom Bjella og KORK.
Kort sagt: Det er bare å glede seg til et nytt dykk ned i Bjellas låtunivers. Sørg-
modig glede og romantisk hjertesorg.

TIRSDAG 25. OKTOBER
EINAR DUENGEN BØHN professor i filosofi 
Å forstå verden – og seg selv
Noen mener verden kun består av fysisk materie som opererer etter blinde na-
turlover. Andre at verden består av noe mer, kanskje i retning av en intensjon 
bak alt slik fysisk materie.
Foredraget tar for seg forholdet mellom disse to virkelighetsoppfatningene og 
spør: Er det noen konflikt mellom dem?

LØRDAG 19. NOVEMBER
SOLVEIG SLETTAHJELL
greier som få andre å gjøre alt hun synger til sitt eget. Om det er originalkom-
posisjoner, popklassikere, viser, gamle spirituals eller julesanger er Slettahjells 
stemme en krystallklar og personlig avsender.

TIRSDAG 29. NOVEMBER
INGEMAR CLAUSEN avd.sjef DPS Sykehuset Østfold  
Når livet blir uutholdelig. 
Depresjonen er en tilstand, men også en sykdom. Den har mange navn 
og årsaker, - og den rammer hver femte person i løpet av livet. Hvordan 
skal vi forstå depresjon, hva hjelper og hvem kan man henvende seg til 
for hjelp?

LØRDAG 10. DESEMBER
HERBORG KRÅKEVIK
har med seg forfatteren Nina Lykke, trompetvirtuos Mathias Eick, pianist Es-
pen Berg og bassist Johannes Eick. I tillegg til ny og tradisjonell julemusikk, vil 
disse eminente formidlerne gi publikum fortellinger, dikt og humoristiske høy-
depunkt fra Juleroser-heftene. Det blir adventstemning, julelatter og -tristesser, 
klassiske julefortellinger og helt rykende ferske tekster om hverandre.
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Om å få hjelp til å gjøre 
seg klar… til å tro
Et møte med Tyra Ekhaugen

Etter en gudstjeneste i Vestby kirke, når alle har gått, kommer en flott dame 
oppover kirkegulvet, med besluttsomme skritt, sammen med en av kirke-
tjenerne. Jeg går etter; jeg vil jo hilse på. Og får en liten samtale, hvor 
 damen forteller at hun nå har «fått til å tro», og er i ferd med å bli prest…..! 
Deg vil jeg gjerne snakke mer med, tenker jeg – og sier det vel høyt! 
Og en måned senere møtes vi en tidlig morgen «på teams» (– som jeg, og 
mange med meg, aldri ville visst om hvis vi ikke hadde vært gjennom en 
pandemi; men det har vi!)
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Tyra heter hun. Og vokste opp i Trøgstad. Og var med i alt folkekirkelig arbeid, 
forteller hun, som menighetsbarnehave, og 7 - 9 årsklubb, og Yngres osv. Så 
et fundament ble lagt. Men familien hennes gikk ikke på gudstjenester. Og da 
hun ble tenåring, ble det viktig for henne å avvise alt sammen. Og særlig den 
«gladkristendommen» hun så rundt seg. Ja, hun ville være annerledes enn 
andre; så fordi mange unge engasjerte seg i Natur og ungdom, ble Tyra med 
i Fremskrittspartiets ungdom (– som barna hennes i dag – hun har fem – ikke 
kan fatte!). Men hun var opptatt av enkeltmenneskets selvstendighet. Og så 
ville hun være smart. 

Og det tror jeg hun er! Hun ble student, og endte med en doktorgrad i sam-
funnsøkonomi, og har jobbet i flere departementer, også som frittstående konsulent (– og da tjener en veldig godt, forteller 
hun!) Det hun hadde spisskompetanse på, var barnevern; hvordan stat og kommune kan samarbeide smartere. Og hun 
trivdes godt. Og fikk mye anerkjennelse. Og opplevde å være til nytte. Hun var til hjelp for barn! Så det var meningsfullt.
Likevel måtte det finnes noe mer…! Ja, hun så at det var noe mer. Så stemte det ikke det hun en gang hadde slått fast, at 
alle «kristne var dumme». Helt konkret la hun merke til folk som Henrik Syse og Inge Lønning. Intellektuelle, som samtidig 
var «veldig» kristne. En kan altså være en smarting, og samtidig være åpen for det åndelige! Så dette ville hun inn i! For det 
er noe med smilet til Henrik Syse, sier Tyra og ler; en ser at han har kontroll på denne verden. Og samtidig har han tilgang på 
noe annet…!

Så nå begynte hun å lese. Bibelen. Og biografier. Og tidsskrifter. Og det var interessant det, sier hun, men det gjorde lite med 
henne emosjonelt. Så har Tyra, som så mange av oss, for vane å gå i kirker når hun er i utlandet. Og nå begynte hun å gå i 
kirker her hjemme også. Blant annet Domkirken i Oslo. Og en gang hun var på ferie i Torino kom hun i snakk med noen som 
sto på gata og delte ut mat og pratet med folk! Så kult, sa hun til dem som sto der! Og spørsmålet hun fikk da, var hva slags 
frivillig arbeid hun drev med. Da jugde Tyra på seg at hun gjorde det samme som dem! 

Det første hun gjorde da hun kom hjem, var å be departementet ansette henne, i 
stedet for å ha henne som konsulent! Det sparte de mye på, sier hun! Så kontaktet 
hun Frivilligsentralen, og begynte å jobbe på «Værestedet» i Trefoldighetskirken 
i Oslo, hvor hun var med å dele ut mat, og hadde fantastiske samtaler med folk! 
(– tiltaket fins dessverre ikke lenger, legger hun til, men Tyra er opptatt av det hun 
kaller «den diakonale inngangen» til tro). 

Jula 2017 var hun i Italia igjen. Og håpet det skulle bli idyllisk. Så ble det ensomt 
og kaldt. Og mens hun står foran et helgen-bilde i en kirke, sier hun: Nå tror jeg! Sa du det fordi du kjente det – eller kjente 
du det fordi du sa det, spør jeg? Det opplevdes… som jeg hadde fått hjelp til å gjøre meg klar til å ta det imot, svarer Tyra. 
Ettertenksomt. I dag ser hun òg hvor skjør hun var. Hun var både alene òg ensom. Og det er bra å være skjør, legger hun til. 
Da kan ting skje! Så gikk hun tilbake til hotellrommet og meldte seg inn i Den norske kirke. Hun gjør seg òg noen tanker om 
at det kunne ha blitt et annet kirkesamfunn. Eller en annen religion. Hun har vært opptatt av buddhismen. Men det ble Den 
norske kirke! 

Nå begynte hun å gå i Fagerborg kirke, som var den nærmeste. Og hun syns hun hadde flaks med det. For der er det høyt 
nivå både på prekener og musikken, sier hun. Og mange kommer alene. Det var skummelt de første gangene. Og det tok tid 
før hun gikk til nattverd. Og hun ble aldri igjen til kirkekaffe. Men hun spurte presten, Sjur Isaksen, om å få prekenen hans på 
mail. Den andre gangen spurte han om hun ville komme og ta en prat. Og når han spurte hvorfor hun trodde, svarte hun at 
jeg må ha noen å si takk til! Og jeg må få en vei for livet mitt, sa hun, for det er så mange valgmuligheter! Dette var svar som 
overrasket presten. For de fleste som kommer, er i krise. Det hadde Tyra òg vært. Men nå var hun på et bra sted! 
Samtalen endte med at hun ba om tips på bøker hun kunne lese. Og da foreslo han – muligens med en tanke bak i hodet – 
et par pensumbøker i teologi. Og neste gang de møttes, sa han, i slutten av samtalen: Vet du at du kan bli prest? Det hadde 
hun aldri tenkt på! Og det syns hun var en god idé! Så kort tid etter meldte hun seg til studier på Menighetsfakultetet. Presten 
skvatt nok, og lo litt, da han fikk vite det! Samtidig kjente presten godt til den komiteen som legger til rette for, og godkjenner, 
alternative studieløp for dem som vil bli prester uten å gå den «vanlige» veien. Så han hadde det nok i bakhodet da han kom 
med forslag til bøker! 

Og nå jobber Tyra som prestevikar i Nes på Romerike (– hun har lenge hatt lyst til å komme tilbake til bygda!), samtidig 
som hun fullfører studiene sine. Og hun har allerede fått stillingen som sokneprest samme sted. Og skal ordineres i juni. Og 
hvordan er det å være prest? Det er godt! Jeg opplever å være til nytte på en annen måte enn før. Og det handler mye om 
å være fullt og helt til stede i møte med mennesker. Så er det en jobb hvor jeg fortsatt kan tenke, legger hun til med et smil! 
Og det viktigste er at jeg får representere noe som er større enn meg selv. Det er godt for meg som har et solid ego – som du 
sikkert har skjønt!

Kanskje jeg har skjønt det? Jeg vet ikke! Men jeg kjenner meg berørt. Og oppløftet og glad. Én jeg kjenner, bruker uttrykket 
«moments of meeting» om korte møter som bare kommer til oss, og setter spor. Og det er nesten litt trist å måtte trykke på 
den røde knappen – Tyra skal videre til medstudentene sine, til en kollokviegruppe, som det heter i de kretser – men stor 
takk, på vegne av menighetsbladet, og meg selv! Med ønske om alt godt! 

Jeg må ha noen å si takk til!
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I en tid der det er mye fokus 
på falske nyheter, er det 

interessant å peke på gapet 
mellom sannheten og det 

som gjengis

Hanne er født og oppvokst på Grorud som 
den gang hørte til Østre Aker. Hun studerte 
nordisk, engelsk og lingvistikk ved Univer-
sitetet i Oslo før hun tok American Studies 
ved King’s College i London. 
Hun og mann og forfatterkollega Lars 
Amund Vaage kom til Hølen i 1990. De 
bodde senere noen år vestpå der Lars 
Amund kommer fra, og noen år i Berlin før 
de flyttet inn i nytt hus i Son i 2020. Hanne 
får stjerner i øynene når hun prater om det 
aktive kunstnermiljøet i Berlin. Her hentet 
hun og mannen inspirasjon både i gallerier, 
i museer og på konserter. 

   Visste du tidlig at du skulle bli lyriker? – 
Jeg begynte å sysle med dikt allerede da 
jeg var 10-11 år, og etter hvert vokste troen 
på å jobbe med dette fram, sier Hanne. 
Hun debuterte i 1983 med diktsamlingen 
Korrespondanse og foreløpig har det blitt 
12 diktbøker for voksne og fem for barn og 
unge.  

Hvilke lyrikere leser du selv? - Gunvor Hofmo har betydd mye for meg, men jeg leser også gjerne Henrik Wergeland, Aas-
mund Olavsson Vinje, danske Inger Christensen og tyske Rainer Maria Rilke, sier Hanne før hun trekker fram forfattere og 
lyrikere fra Son. – Son har vært, og er, et kraftsenter i norsk lyrikk, sier hun og nevner Sigmund Mjelve, Annie Riis, Halvor 
Roll, Arne Ruste, Dag Larsen og ektemann Lars Amund Vaage som er både lyriker og romanforfatter. 

Og så fortsetter samtalen… 
Hanne sier at historie er et viktig interessefelt og at det er viktig for henne å lese dikt fra andre tider. Hanne er også opptatt 
av å fremme kvinnelige lyrikere. I ti år var hun redaktør for bokserien Stemmens kontinent. Hele 26 bøker med oversatt ly-
rikk fra hele verden er det blitt, mye av stoffet har ikke tidligere vært tilgjengelig på norsk. Dette har vært et kjærlighetsarbeid 
både for henne og de andre som har jobbet med disse utgivelsene, en måte å få nye stemmer fram i lyset. 
Hanne forteller at hun også har jobbet som lærer, blant annet med prosjektet Skrivekunst i fengsel. Dette var på oppdrag 
fra Norsk Forfattersentrum. Hanne forteller at mange av dem som deltok på kurset, kom fra andre kulturer hvor dikt har en 
mer sentral plass i samfunnet enn hos oss. Mange trengte selvfølgelig hjelp med språket og det var fint å se at de innsatte 
hjalp og oppmuntret hverandre. 
Sammen med kollega Atle Næss drev hun også en periode Møllebyen Skrivekunstforum i Moss, også dette initiert av 
Norsk Forfattersentrum. Studentene hadde ambisjoner og Hanner forteller at flere av dem har debutert.

Hanne og ektemann Lars Amund driver også Nordsjøforlaget som gjendikter og 
utgir samtidspoesi fra landene rundt Nordsjøen. 
 
Hanne har også skrevet for barn, og dette er selvfølgelig annerledes enn å skrive 
for voksne. – Fortellingen må være tydeligere, sier hun. Hun er stolt av at Skogen i 
hjartet som handler om en frosk, spilles som teater. 

Som nevnt er Hanne Bramness en av våre største lyrikere. Hun skriver både på bok-
mål og nynorsk og bøkene hennes er oversatt til engelsk og fransk, og i disse dager 
utgis «Fra håpets historie» på islandsk. 

Hanne Bramness
er en av Norges fremste lyrikere, hun skri-
ver både for barn og voksne, på bokmål og 
nynorsk, hun utgir andres dikt, og hun har 
undervist i skriving. Og hun bor i Son.
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Arbeidene hennes er resultat av mye tankearbeid, og diktene hennes gjenspeiler dybden i det kompli-
serte mennesket. Hun jobber med tid og hukommelse og med manipulasjon av hukommelsen. Hun 
sier at vi har en tendens til å endre vår egen historie, slik at det ikke nødvendigvis er den objektive 
sannhet vi forteller. - I en tid der det er mye fokus på falske nyheter, er det interessant å peke på 
gapet mellom sannheten og det som gjengis, sier Hanne. Hun henter også stoff fra sitt eget liv.
Hanne er opptatt av åndelige verdier framfor de materialistiske, og hun tror framtiden vil by på 
et sterkere fokus på akkurat dette. Slik kunsten alltid har vært preget av å representere åndelige 
verdier. Samtidig er hun bekymret for at kommersielle krefter kan føre til ensretting i kunsten. 
– Antall solgte bøker betyr ikke alltid kvalitet, sier hun og forteller at hun selv er opptatt av et rikt 
og variert ordforråd i sine arbeider. – Hvert ord svever i sin egen energi, det er ikke rom for gjen-
tagelser. Ordlista og synonym-ordbøker er de mest leste bøkene på kontoret hos meg, smiler hun 
avslutningsvis.

Fra håpets historie
Diktsamlingen Fra håpets historie utkom i 2017. I disse dikte-
ne gir Hanne en personlig tolkning av historien. Hun viser håpet 
som en avgjørende kraft, like viktig som alle de dystre hen-
delsene som preger samfunnet. Hanne sier at det selvfølgelig 
finnes mennesker som lever gode liv uten håp, men håpløshet 
har ødelagt mye både for det enkelte mennesket og for sam-
funnet som helhet. Hannes historiebok er sterk lesning, som 
i diktet Gjennom mørket. Diktet er skrevet til minne om den 
somaliske sprinteren Samia Yusuf Omar (1991 – 2012) som 
deltok i Olympiaden i Beijing i 2008. Etter år med motgang, 
prøvde hun å flykte til Europa. Under Sommer-OL 2012 ble det 
kjent at hun hadde druknet i Middelhavet under flukten.

Gjennom mørket
Vi svinger med varmesøkende kamera inn over
Sudans ørken og får øye på henne der hun løper
i ly av natta. To tusen kilometer tilbakelagt til
fots, på tilfeldige lasteplan, men nesten to tusen
kilometer gjenstår. Hun løper der sanda sletter 
spor. En rød sommerfugl i stjerneløst mørke.

Med vekta av sin egen usynlighet, utenfor alle kart, 
løper hun en umulig strekning, gjennom døden for
å bli gjenfødt sammen med barnet hun har i magen.
Hun løper med lys for sitt indre blikk, de blafrende lysene fra
Lampedusa som hun maner fram. Hun svingte av fra banen på
olympiastadion i Beijing, dro via trusler

i Mogadishu til et skur i Addis Abeba før hun la veiene 
nordover. Hun løper for å binde verden sammen,
noe verden ikke tåler.

Snø på museum
Også i den nyeste diktsamlingen Snø på museum fra 2021, er 
håp et underliggende tema, diktene tangerer både politiske og 
klimamessige spørsmål. Her finner vi også det vakre kjærlighets-
diktet Pasjon. Hanne sier tittelen er en allusjon til Bachs ulike 
pasjoner.  

Pasjon
Det var om vinteren vi var der, eller en iskald vårkveld med 
mørkeblå luft, i kirka ved rue Galande. Den samme lufta fløy
under taket, mettet av vibrasjoner fra strykere, orgel og kor.

Vi hadde benket oss, satt rakrygget mens toner snødde i skyene
av pust. Vi fanget dem ikke inn, for vi var samtidig ute og 
gikk, befant oss på hver vår side av Seinen, vinden overdøvet

stemmene om vi prøvde å snakke. Vi satt skulder ved skulder og 
så rett fram, men din tynnkledte arm kom inn i synsfeltet og
hånda løftet seg i fanget som om den grep om ukjente akkorder.
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Kari ivrer for at kirken skal være varm, åpen og levende til stede i menneskers mangfoldige liv. – Jeg håper at kirken kan være 
med å gi folk ro. På mange arenaer er det et voldsomt prestasjonspress. Folk skal kunne komme til kirken og ikke prestere. 
Bare ta imot og hvile. Det er nåde, sier biskopen, som gleder seg over at flere og flere kirker holdes åpne på hverdager som i 
helger.

Den nye biskopen har i tidligere intervjuer fortalt om gode opplevelser i bedehusmiljøet i hjembygda Tomb. Kari vokste opp på 
Tomb, der faren var rektor. Etter bibelskole i Grimstad og teologi ved MF ble det prestevikariater og to år som sjømannsprest i 
Dubai fra 1999. Senere har hun undervist ved Frederik II og Tomb videregående, og i tre år var hun ansatt ved bispekontoret i 
Fredrikstad. Deretter var Kari prost i Søndre Borgesyssel i åtte år og domprost i Fredrikstad fra høsten 2020.
Hun forteller om sin teologiske reise som har gitt utvidet horisont.
– Jeg tenker at det er rom for mye i Guds rike og vil gjerne utvide troens og teologiens landskap. I dag er jeg en åpen teolog, og 
jeg mener at menneskers erfaringer må få prege teologien. Noen vil gi meg stempel som liberal. Jeg er opptatt av å være modig 
og tror det er viktig å stille spørsmål om hva som opptar folk i dagliglivet, sier hun.

Åpen, ærlig og modig 
biskop

Søndag 24. april ble Kari Mangsrud Alvsvåg 
vigslet til Borg biskop i domkirken i Fredrik-
stad. Kong Harald og biskoper fra inn-og ut-
land var til stede i en fullsatt domkirke. Nå er 
hun igang med tjenesten som biskop og skal 
besøke alle prostiene for å bli kjent i bispe-
dømmet 
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De unges biskop
Vårt Lands religionsredaktør Elise Kruse skrev etter utnevnelsen at Kari Mangrud Alvsvåg er første tegn på et generasjons-
skifte blant landets biskoper. Med sine 51 år er hun yngst i fellesskapet. To av kirkens ungdomsrepresentanter (Thomas 
Iversen og Telise Heksem) har fulgt opp med leserbrev i samme avis der de betegner Kari som de unges biskop.
" Vi utfordrer deg som biskop til å være synlig og møte ungdom," skriver de to og fortsetter:
"Du kjenner til den verden som ungdom lever i, hva som opptar oss og hvordan vi kommuniserer."

– Hvordan vil du møte utfordringen?
– Jeg vil gjerne vite mer om hva de unge mener. I første omgang har jeg foreslått at jeg deltar i et møte med ungdoms-
rådet. Jeg tror det er viktig å lytte til ungdommene selv. Hvordan unge kan finne seg til rette i kirken, er jo et av de aller 
viktigste spørsmålene vi bør stille oss. Jeg gleder meg til bispevisitasene, og jeg skal love å bruke disse anledningene til å 
møte ungdommer og å følge opp utfordringen fra Thomas og Telise.

– Nødvendig homofili-uttalelse
På sitt første bispemøte var Kari Mangrud Alvsvåg med på et historisk vedtak, 50 år etter at sex mellom menn ble avkrimi-
nalisert. For første gang har biskopene i en felles uttalelse uttalt seg om homofil kjærlighet.
"Vi som biskoper erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofile opp gjennom årene har påført 
mange mennesker stor skade og smerte," heter det i uttalelsen. Bispemøtet uttrykker samtidig glede over at kirken nå har 
mange homofile og lesbiske medlemmer og ansatte.
– Det er nødvendig og på tide at uttalelsen kommer. Jeg er glad for å være en av underskriverne. Så må vi gå videre fra 
dette og arbeide for at kirken skal være et ikke-diskriminerende fellesskap og en 
god arbeidsplass for alle ansatte. Også her håper jeg å få mer kunnskap og veiled-
ning fra folk som har erfaringene i eget liv, sier Kari.
Hun vil samtidig understreke at kirken har to teologisk begrunnede syn på likekjøn-
net ekteskap og lover at alle skal møtes med respekt av sin nye biskop.

Nye muligheter for kirken
– Hva er den største utfordringen for kirken i dag?
– Å bryte gjennom lydmuren for å vise hvor mye meningsfylt innhold vi har i tro-
sopplæring, diakoni og kultur. At flere blir døpt og får tilhørighet til kirken og den 
kristne tro, må likevel alltid være høyeste prioritet. Her må vi bare henge i, og ikke minst må kirken være synlig i sosiale 
medier. Lenge har pandemien lagt en viss demper på fellesaktivitetene. Nå må vi øve oss å være sammen igjen.
– Hva tenker du om at det vokser opp nye generasjoner med minimale bibelkunnskaper og at kirkebenkene fylles stort sett 
av folk med grånende hår?
– Kanskje kan det gi kirken en ny mulighet. I vårt multikulturelle samfunn vokser det opp unge med færre fordommer enn 
før. Det er et stort mangfold, der noen bruker mye tid på religion. Vi ser stor åpenhet for tro i konfirmantgrupper. I min ung-
dom var nok kunnskapen om kristendom mye større, samtidig levde vi også med krevende fordommer.
– Hvor lenge blir du biskop, og hva er en videre vei etter din tid som hyrde i Borg?
– Så langt har jeg ikke tenkt. En gang i framtiden kan jeg kanskje bli farmor eller mormor på heltid, svarer Kari, som har de 
tre barna Sindre (28), Erlend (26) og Vilde (20) og som i fjor høst ble lykkelig farmor til Kristian.

Kirken skal være varm, 
åpen og levende til stede i 

menneskers mangfoldige liv
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går helt tilbake til midt på 60-tallet; da bestemte menighetene i Norge seg for 
å bruke fastetiden til å samle inn penger til dem som trenger det mest. Så har fasteaksjonen i praksis mer og 
mer blitt konfirmantenes fasteaksjon. Og det folk flest har merket, er at det har kommet konfirmanter på døra med informa-
sjon om aksjonen og en innsamlingsbøsse. Men pandemien gjorde dette vanskelig. Eller umulig. Så nå er fasteaksjonen i ferd 
med å finne nye former. 

I år het aksjonen «Håp i en dråpe vann», og pengene går til rent vann, mat, tepper og hygieneartikler til ukrainske flyktninger, 
og til rent vann og vanningssystemer i Malawi. Hos oss var aksjonsdagen tirsdag 5. april. Da gikk konfirmantene først med in-
formasjonsmateriell, og invitasjon til å vippse, som de la i postkassene. Så ble de traktert med saft og boller når de var ferdig 
med det. I tillegg skulle konfirmantene skaffe seg en jobb og tjene penger til aksjonen. Eller de kunne skaffe sponsorer, og gå 
med en bøtte vann på hodet, og få betalt etter hvor mange runder de greide å gå, eller de kunne løpe (– en mye lenger runde, 
uten vann!) og få betalt per runde. 

Resultatet ble ca 25 000, -. Stor takk for innsatsen!! Og her ser vi noen glimt fra konfirmantene i og omkring Son kulturkirke. 

Konfirmantenes fasteaksjon
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Vestby kirke 
lørdag 3/9 kl.10.30
Henrik Olsen Berntsen
Tobias Johnsrud Braaen
Louise Kristine Damengen
Sander Romstad Eriksen
Johannes Venås Galby
Mina Wallin Isachsen
Fiona Amira Rallonza Karlsen
Amy-Sophie Kittl
Rebekka Aarum Lindahl
Susanne Westby Lund
Maija Nærkland
Lucas Rikheim Oprann
Camilla Ryen-Amunds
Aksel Andreas Thinn

Vestby kirke 
lørdag 3/9 kl.12.30
Lea Synnøve Håkonsen  Amundsen
Hedvig Enger Andersen
Fredrik Aspeli-Jahr
Birk Edvard Hegland
Marie Helland
Helene Henriksen
Josephine Elmann Høyum
Iselin Ihlen-Johansen
Ina Faife Jakobsen
Ida Sundmark Kjelsrud
Tobias Kjos-Meland
Liv Cleopatra Kongsberg
Mathilde Kristoffersen
Tobias Forfang Rømset
Sofie Østnes

Vestby kirke 
lørdag 3/9 kl.14.30
Marlen Aamodt Brandt
Birk Andreassen
Nikolai Bakken
Gabriel Pettersen Engelberg
Elias Gjønnes
Sander Lohmann Hauger
Haakon Johannes Kjølberg Hauge
Iver Lunde
Anniken Jobsen Pedersen
Emanuel Rudshaug
Christian Smith
Thea Britt Suphammer
Elvar Peder Sylte

Vestby kirke 
søndag 4/9 kl.11.00
Iselin Aamodt
Xeno Matheus Borge Svaleng
Filippa Bjerke Borgen
Adrian Gadiano Eriksen
Selma Bjerved Folkvord
Leif Henrik Baardsen Huse
Jesper Jahr
Mathias Slorafoss Nybo
Tiril Thulin Pretorius
Tor Erik Jensen Røed
June Sikveland
Jasmin Nooma Syvertsen
Fredrik Westgaard

Garder kirke 
søndag 4/9 kl.13.00
Benjamin Miller
Kristian Dahle Torstensen
Oskar Tamburstuen Ulviksbakken

Son kulturkirke 
lørdag 17/9 Kl.10.30
Maia Sofie Fledsberg
Alicia Adrianne Gabrielsen
Sofie Emilie Heimdahl-Jacobsen
Erle Kleven-Solvang
Eliah August Knudsen
Julia Daher Knutsen
Brandon Aleksander Kristiansen 
Dromnes 
Jonathan Leine
Isabel Linge
Amanda Moi-Breda
Oliver Nicolay Nyheim
Sirianne Bergseth Pettersen
Inga Bøyum Smith
Edel Andrea Rønning Solstad
Victor August Rønning Solstad
Alvaro Utakleiv

Son kulturkirke 
lørdag 17/9 kl.12.30
Haakon Weel Aasen
Jakop Fleisje Andreassen
Selma Brevig-Christiansen
Nora Oly Sivertsen Gibba
Sara Hauge
Lucas Hestevik
Eirik Westerheim Imsen
Aksel Stubbe Listerud

Sunniva Netzebandt
Oliver Aleksander Olsson-Bjørsland
Marcus Aleksander Pedersen
Theodor Skarpnord
Anton Sommernes
Leander Tvedt
Martinius Tvedt
Simen Valdal

Son kulturkirke 
søndag 18/9 Kl.11.00
Tia Elise Berg
Emilie Haug Eide
Sofie Haug Eide
Dina Evadatter Hermansen
Nora Kjørkleiv Lauritzen
Linus Rasmussen
Celin Alves Westbye

Såner kirke 
søndag 18/9 Kl.10.30
Tor-Odin Pihlstrøm Berntsen
Isabel Grønbeck
Elisabeth Dolonen Gundersen
Henrik Johannes Haglerød
Julie Eide Ingolfsrud
Andreas Juberg-Fjelldal
Thomas Juberg-Fjelldal
Mia Elise Oddhaug
Markus Nikolai Røed

Hvitsten kirke 
søndag 18/9 kl.13.00
Jeppe Mannich Borg
Martin Thorstensen

Årets konfirmanter      i kirkene våre

Ministrant-
tjeneste

 – en kort samtale 
om hvordan det er...

Søndag 3. april var det fire barn som ble døpt i gudstjenesten i Vestby kirke. Så da var det full 
kirke. De konfirmantene som var ministranter den dagen, var Tobias Kjos Meland, Birk Andreas-
sen, Christian Smith, Tobias Braaen og Xeno Borg Svaleng. Og etter gudstjenesten satte vi oss 
ned for å samtale litt om hvordan det hadde vært.
Konfirmantene møtte allerede en time før gudstjenesten begynte, for å øve på det det skulle 
gjøre. Som først var å gå i prosesjon, sammen med klokkeren og dåpsfamiliene og presten. Da 
bar en av ministrantene kannen med dåpsvannet, og brødet og vinen til nattverden, og blom-
stene til alteret; de dekket alteret til fest! 

Så kom vi til dåpen. Og da hadde en av ministrantene i oppgaver å helle vannet i døpefonten, og 
assistere presten under dåpen. De fire andre ministrantene tente barnas dåpslys. Når vi kom til 

forbønnen, leste to av ministrantene deler av bønnene, mens tre tente lys i globen. 
Etter det kunne ministrantene senke skuldrene, for nå var det ikke flere oppgaver. Men de var 
med på nattverden. Og etter gudstjenesten overrakte de dåpslysene til barna (– eller famili-

ene).  
Hvordan var det å være ministrant, spør jeg. Da har vi satt oss ned i sakristiet. - Det var spen-

nende, sier Birk. For det var en helt ny erfaring. Og han syns ikke det var skummelt. Tobias B 
syns også det var en fin opplevelse. – Det er fint å lære å ta ansvar, sier han. Og på spørsmål 
om det var noe som var dumt eller vanskelig, forteller Tobias at dåpslyset ble stående litt skjevt, 
og at han var redd for at det skulle velte. Men det gikk bra! Xeno syns det var gøy. Og koselig å 
se på barna som ble døpt (det var Xeno som bar inn dåpsvannet, og helte i vannet i døpefonten). 
Og så sølte han litt vann på dem som satt på første rad, sier han. Men ellers var alt enkelt og lett. 
Også Tobias K.L. syns det var en spennende opplevelse å være ministrant. Så ble det litt anner-
ledes under forbønnen enn vi hadde avtalt. Og det hadde han tenkt på. Men vi blir enige om at 
det er helt i orden. For når vi ber om fred i Ukraina og Jemen, blir rekkefølgen på bønn og lysten-
ning lite viktig! Christian syns det har vært keeg, og det må jeg få forklart – det betyr kult! Og det 
han har tenkt på underveis – som han ikke har tenkt på før – er at det er veldig mye arbeid bak 
en gudstjeneste!
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DØPTE I VESTBY 
Victoria Hjertholm
Elisabeth Hjertholm
Josefine Fengås Johansen
Elliot Aakerlund Skogli
Saga Hæhre Røis
Victoria Ingrid Røiseland Urke
Olivia Marie Roberts
Birk Mathias Veggeland Knudsen
Tora Janina Gustavsen
Emilie Mørk Kristiansen
Sophia Xin Nyaas
Olav Lie Beck
Tuva Thoen Berntsen
Odin Angell Granheim
Andrea Johnsen Freeman 
Amelia Cathrine Langstrand
Mia Valentina Oliveira Olsen
Sofia Agnor
Erik Torgrim Gulowsen
Eren Solberg Rinde

DØPTE I SÅNER / SON 
Willas Valentin Roer-Eide
Sander Wetlesen Lunden 

Vemund Litangen
Tobias Klevberg Natvig

DØPTE I GARDER 
Iver Lyckander Lithén

DØPTE I HVITSTEN 
Louise Conradi Syversen
Nottov Emilsønn Berg-Askland 
Phillip Alexander Caladiao-Sørlie
Johannes Gystad Bjørseth

VIELSER I SÅNER/SON
Lillian Jenssen og Knut Kvarme

VIELSER I HVITSTEN
Helene Conradi og Henrik Syversen

DØDE I VESTBY 
Solvor Henriksen
Ivar Sigfred Trondvold
Borghild Sofie Tannum
Per Arne Remmem
Unni Schjolden
Astrid Huijsmans 
Rolf Rønneberg

Pål Brettum
Terje Georg Johansen
Kåre Olav Solheim
Sonja Solberg

DØDE I SÅNER / SON 
Harry J Hasse
Morten Allum
Olga Lervik
Ruth Henny Christoffersen
Bjørn Henry Røtterud
Synnøve Kinnerød
Marit Oddveig Hesthagen
Friedrike Vevstad
Turid Mjelve 
Karl Alfred Ansteensen
Istvan Bencze
Kåre Olav Mørk
Nelly Lovise Olsen

DØDE I HVITSTEN 
Randi Voje

Her ser dere flotte Kusum Sinjali som var 23 år da hun gikk på yrkesskolen Butwal 
Technical Institute (BTI) i Nepal. Hun tok et utradisjonelt valg ved å utdanne seg i en 
mannsdominert bransje. Rektor ved skolen beskriver Kusum som beskjeden, men tøff, 
hardtarbeidende og en av de beste studentene ved skolen.Det er ingen selvfølge at 
hun fikk studere ved BTI. Jenter blir oftere bortprioritert, sier rektor– i noen tilfeller blir 
de direkte motarbeidet av foreldrene sine dersom de ønsker å studere ved BTI. Meka-
nikk, elektronikk og byggearbeid er ikke «kvinnearbeid». 
Kusum studerte ved Mekanisk Avdeling. Der trivdes hun godt. 
-Det var lett å få venner her, og skolen har et godt miljø, sier Kusum. -Vi var flere jenter som jobbet sammen og snakket om faget. 
Arbeidsoppgavene som mekaniker består hovedsakelig av vedlikehold av maskiner. Etterhvert har Kusum planer om å starte sin 
egen business. Hun har valgt mekanikk fordi det er lett å få jobb, og at hun hele tiden får interessante arbeidsoppgaver.

– Jeg elsker denne jobben! Sier Kusum engasjert.  
– Jenter som Kusum er det Nepal trenger, sier rektor stolt!

HimalPartner informerer videre om at nybygg og renovering av byggfagverkstedene så å si 
ble fullført i 2021. Klasserommene står klare. Målet er å ta imot 30 studenter, hvorav 10 jenter. 
Avtaler om lærlingplasser med industrien er klare.
Vi ønsker studenter og ansatte lykke til og er glad for at vi i Vestby kan være med å støtte 
denne skolen. Vil du også være med? Se info om kontonummer.
Kilde: Line Konstali / HimalPartner

Hittil i 2022 har det kommet inn 
kr 11.878.

VIPPS konto 13311
Bankkonto: 1080.29.06744
Husk å merke gaven med 
«Misjonsprosjektet»

Kusum: 
Jeg elsker denne jobben!
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Vinner forrige gang:
Tone Skretting
Urbergs vei 2
1542 Vestby

 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
10. Sjømat
11. Kommune i Innlan-

det
12. Marint framdrifts-

middel
13. Utfor
14. Paris-hendelse 

2024
16. Bevege
18. Byge
20. Toppen
23. Stri
24. Yte
26. Alfrakrøll
28. Oppmode
30. Sammenføyde
33. Bildetekst 4
35. Bildetekst 4 fort-

setter
39. Tre like
40. 1/8 byte
41. Oppkomme
42. Delt land
44. Forkortet selskap
45. Redskap
47. Forkortet medium
49. Bjelke
51. Togstasjon
52. Tilskitne
54. Prognostisere
56. Midtakse
59. Gammel Volvo
60. Skrattet
61. Vekst
62. Forlikes
63. Etter 1. januar
66. Forkortet departe-

ment
67. Virvar
68. Oppgitt
69. Kramkar
71. Belte
73. Anser
74. Raid
76. Etterskrift
78. Røysa
80. Bildetekst 3 fort-

setter
82. Lager
84. Ved siden av
85. Rommet
87. Tau
89. Lagde hull
90. Seilføring
91. Bilmerke
92. Klanglikhet

LODDRETT
2. Ryke
3. Boet
4. Donere
5. Husrom
6. Sommergodteri
7. Preposisjon
8. Eksisterer
9. Kutte
13. Bildetekst 2
15. Tre komma fjorten
17. Artikkel
19. Tone
21. Beholdning
22. Satt ikke
23. Beskue
25. Belegg
27. Bildetekst 1 fortsetter
28. Bildetekst 2 fortsetter
29. Forkortet vietname-

sisk frigjøringshær
31. Innøving
32. Trekke
33. Mineralforbindelse
34. Som 26 vannrett
35. Slette
36. Bildetekst 4 fortsetter
37. Avgrenset bydel
38. Forkortet Storbritan-

nia
40. Forening for småfolk
43. Ubearbeidet
45. Svimmel
46. Er uten
48. Før fodselen
50. Bildetekst 1 fortsetter
53. Snille
55. Flatulens
57. Føle
58. Smuget
60. Smart
64. Hvin
65. Domstol
69. Bildetekst 3
70. Idrettsutøver
72. Frøken
75. Ynkelig vesen
77. Forlegenhet
79. Spansk elv
80. Hallo
81. Beitemark
82. Grave
83. Sylinder
85. Uttalte
86. Klokke
88. 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
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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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MAN Formiddagstreff Vestby menighetshus 5.sept. – Ut på tur, 3.okt, 7.nov,
5.des.

Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 23 88 46 77. 
Ring før 10.00 for henting!

TIRS Tirsdagskafe Son kulturkirke Hver tirsdag kl. 11.00-13.30
Kontakt: Svein Gran
tlf: 404 08 888 
svein@komforlag.no

ONS

Babysang Vestby menighetshus 
Son kulturkirke

Onsdager kl. 12.30-14.00
For hvilke onsdager og mer informasjon, 
sjekk ut
www.facebook.com/babysangVestby

Kontakt: Kristin Gulowsen, 
Tlf. 466 33 335
 KG887@kirken.no

Kveldsmesse Son kulturkirke Hver onsdag kl. 19.00 
Messe 45 minutter, deretter kveldsmat

Kontakt: Kirsten Gustavsen
kirsten.gustavsen@gmail.com

Misjonsforening i Garder 
- NMS Private hjem 31.aug, 28.sept, 26.okt, 30.nov. Kontakt: Elisabeth Hystad, 

tlf. 932 13 135

TORS

Vestby barnekor 
(1.-5. klasse) 
Vestby ungdomskor 
(6. klasse og oppover)

Vestby menighetshus Hver torsdag kl. 17.30 (barnekoret) 
og 18.45 (ungdomskoret)

Kontakt: Svein-Gerhard Soma Hordnes, 
tlf 924 01 441
www.vestbybarnekor.net

Barnekoret BALUBA 
sang og lek 4-6 år Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30-18.30 Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 

tlf. 996 17 258
Barnekoret JUBEL
fra 1. klasse Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30-18.30 Kontakt: Cecilie Nesstrand, 

tlf. 934 37 150

Såner kirkekor Såner kirke Hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Tatiana Grushina, 
tlf. 469 16 107 
TG524@kirken.no

SØN
Tro og Lys i Follo 
Gudstjeneste- og sosialt 
fellesskap for utviklingshem-
mede med følge/familier

Ås arbeidskirke En lørdag i måneden

Kontakt: 
Prostidiakon Atle Eikeland 
tlf. 948 56 362 
ae943@kirken.no

Se kirken.no/vestby for mer og oppdatert informasjon.
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Søndag 
26. juni

Solåsen Pilegrimsgård kl. 11
Økumenisk gudstjeneste.
Hvitsten kirke kl. 19
Kveldsgudstjeneste med nattverd.

Søndag 
3. juli

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
10. juli

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
17. juli

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
24. juli

Hvitsten kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag
31. juli

Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
7. august

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
14. august

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
21. august

Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
En gruppe konfirmanter deltar
Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
28. august

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
En gruppe konfirmanter deltar
Såner kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med dåp 
Utdeling av 4-årsbok

Lørdag 
3. september

Vestby kirke kl. 10.30, 12.30 og 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
4. september

Vestby kirke kl. 11.00 og
Garder kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
11. september

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Strømbråten kapell kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste - sensommerkveld

Lørdag 
17. september

Son kulturkirke kl. 10.30 og 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
18. september

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

Søndag 
25. september

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

Denne logoen markerer de guds-
tjenestene som feires i forbindelse 
med trosopplæringstiltak.



Det sies at de viktigste ting i livet ikke er ting. Utrolig nok, men man kan skape veldig gode 
minner med bruk av forholdsvis få materielle ressurser. Utflukt med et gammelt telt kan bety 
mer for barna enn overnatting på et 5-stjerners hotell. Og en halvsvidd pizza i et hyggelig fel-
lesskap kan være mer kjært enn en 3-retters middag i ensomhet.
Og sommer er en fantastisk anledning til å satse på å bygge og vedlikeholde gode relasjoner 
med familie og venner. Og livskvalitet er i stor grad avhengig av gode relasjoner. 

Så kan vi bygge relasjoner ikke bare oss imellom, men også med Gud. Bibelen sier at Gud er 
vår Far og vi er skapt for å likne på ham. Noe av vår likhet med Gud består i at han også er 
en person, som oss. Han kan elske, reagere, mene noe, tenke og kommunisere. Det kan vi 
også! Bibelen introduserer oss for hans måte å tenke på. Og vi kommuniserer med ham, som 
oftest, i bønn. Det kan være stille bønn, eller i form av noen setninger eller tanker vi deler 
med ham. Og Gud kan svare oss i form av en tanke, en følelse av fred, en glede eller på 
andre måter. 

Så vil våre relasjoner med hverandre til en viss grad påvirke våre relasjoner med Gud. Det 
finnes forskning som viser at flere barn som er født mellom 1982 og 2004 mistet sin tro på 
grunn av ødelagte relasjoner i deres familier: skilsmisse, konflikter og mistrivsel hjemme. 
Mens de som forsøker å gjenopprette relasjonene og styrke vennskapsbånd, opplever ofte at 
det er lettere å komme til Gud også.

Og det å bygge gode relasjoner, koster ikke mye. Det er viktig å være ærlig med hverandre 
og respektfull. Og det å bruke tid sammen er den viktigste investeringen. Så nå som dagene 
er lange og forhåpentligvis varme; la oss investere i våre nærmeste, og skape verdifulle min-
ner som skal bety mye for oss selv og venner, barn, foreldre, slektninger og andre.  

Sommeren er også en flott tid til å bygge relasjoner med Gud. Det er bare å gå ut med en kaf-
fekopp på morgenen og sette seg på verandaen og la hjertet fylles med Guds fred og takk-
nemlighet. Også Bibelen kan gi en inspirasjon for dagen og visdom til å møte våre neste på 
en god måte. 
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ord.4:23 

Så la oss bevare kjærlighet til Gud og mennesker og investere i gode relasjoner. 

Ha en god sommer! Fred og glede fra Herren i hvert hjem.

Invester i gode relasjoner


