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BTI (Butwal Technical Institute) ble 
etablert av HimalPartner i 1963 og 
har siden utdannet unge voksne i 
elektro- og mekaniske fag.  Blant 
elevene er 23 % jenter. I 2019 inngikk 
HimalPartner og Knarvik Videre-
gående skole et samarbeid om å 
oppruste og modernisere skolen, slik 
at den kan tilpasses den nye tid. Før 
lockdown var byggeprosessen godt 
i gang og BTIs framtid så lys ut. Så 
stoppet alt.

– Elevene på skolen får dessverre 
ingen yrkestrening under lockdown, 
sier Raj Kumar Thapa (bildet til høyre). Han er prosjektleder ved BTI og har siden lock-
down forsøkt å holde kontakt med de som nå er hjemme. Det er derimot ikke alltid like 
enkelt.
-Noen av elevene er svært fattige. De har hverken laptop eller smarttelefon, så kontakt 
over internett begrenser seg.
Likevel når han ut til de fleste på facebook og messenger. De aller fleste har en PC i 
nærheten, enten på et bibliotek eller på nettcafè. Her prater han med flere av de unge. 
Selv om eksamen ble fremskyndet grunnet lockdown, er konsekvensene så store at 
flertallet må gå lenger på skolen enn forventet. Raj ser likevel et lyspunkt i skrivende 
stund. 
– Bygningsarbeiderne er i gang igjen, sier han. – Det betyr at vi kanskje kan tilby elev-
ene en bedre skole når de en gang kommer tilbake.

De ansatte ved BTI har blitt oppfordret til å jobbe 
med kvalitetsheving av pensum og ta kontakt med bedrifter som er gjenåpnet. Det lig-
ger også i planene å kjøpe en brukt CNC-maskin, som lærerne skal arbeide og bli kjent 
med. Dette er tiden for lærerne til å ta maskinen i bruk og bli gode på å bruke den så at 
de kan instruere elevene når de er tilbake.
-Disse tiltakene skal gjøre lærerne trygge og bedre forberedt. Vår jobb per dags dato er 
å styrke den faglige kompetansen og sørge for at folk ikke mister motet.  

Har du lyst til å lese mer om dette, finner du mye her. 
himalpartner.no/arbeid/hva/naering/

I nært samarbeid med ECEC (Early childhood Education Center) fortsetter vi også å 
støtte lærere og førskolelærere i sitt arbeid med barna. Mange har ingen pedagogisk 
utdannelse, og noen benytter trusler og straff for å oppnå disiplin. ECEC  ønsker også 
å styrke foreldrene i sin rolle og gir  foreldrene veiledning. Det fortelles om en positiv 
utvikling når foreldrene og nære omsorgspersoner slutter å bruke vold hjemme mot 
barna.

Vestbymenighetene samles 15. november 2020 til gudstjeneste i Son Kulturkirke. Vi 
får bl.a. besøk av Nepalmenigheten i Oslo. Hjertelig velkommen! 

Menighetene i Vestby har siden 2019  
samlet seg om to ulike misjonspro-
sjekt i Nepal.
Og det er ikke bare vi som har 
fått erfare Coronaens virkninger. 
Her kommer en liten rapport fra 

 Himalpartners ansatte.

Vi har i løpet av året samlet inn 
kr 11.398 til Himalpartners ar-
beid som vi deltar i. 
Vi håper du ønsker å støtte 
dette arbeidet i forbønn eller med 
gaver. 

VIPPS konto, 13311 
eller overføring til bankkonto 
1080.29.06744.  Husk å merke 
gaven med Misjonsprosjektet. 

BTIs framtid så lys ut. 
Så stoppet alt.
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Fordi Jørgen Jeksrud har begynt som frivillig 
klokker i Vestby, har vi møttes noen ganger 
det siste året. Og det er noe ved Jørgen som 
gjorde at jeg gjerne ville bli litt bedre kjent med 
ham – også på vegne av menighetsbladet. Og 
dette «noe» må være at han virker så glad og 
tilfreds – og åpen og nysgjerrig. Det var han 
også da jeg ringte og inviterte meg selv. Og 
samtidig var han nok litt … undrende; En sam-
tale om tro og liv med meg!? 

Og samtalen, når vi sitter i sofaen med kaffe og smultringer hjemme i Tors vei (– hvor han og kona Grethe nå har bodd i 10 år), 
bekrefter det inntrykket jeg hadde; at Jørgen har mye glede og takknemlighet i seg. Han forteller om en fantastisk barndom 
hjemme på gården Jeksrud (– som ligger 2 km inn fra Kroerveien, nærmest til «verdens ende», eller nesten til Garder kirke – 
som ligger bare 1,5 km videre gjennom skauen!). Med foreldre som hadde stor omsorgsevne og ga Jørgen og søsteren Olaug 
mye trygghet. En beskjeden og varm mor som la sin ære i å være en flink husmor, som hadde med seg barnetroen fra sin 
oppvekst i Kroer, glad i å synge blant annet salmevers, og en mer utadvendt far, som var en «brukbar bonde» og brøt mange 
barrierer ved å være tidlig ute med mye nytt: skurtresker for eksempel, og kjøleskap, innlagt vannklosett og TV. De utfylte hver-
andre på en veldig god måte. Og med mange tanter, onkler, fettere og kusiner i nærheten møttes storfamilien jevnlig til utallige 
bursdager og juleselskaper.  

Men det som har preget Jørgen mye av det voksne livet, er at faren døde brått og uventet, bare 58 år gammel, da Jørgen 
trengte ham som mest. Jørgen kjenner gråten i halsen når han forteller om det, enda det nå er 42 år siden. Grethe og Jørgen 
hadde bygd hus på gården, og hadde fått tre sønner som var 4 år, 2 år og 10 måneder. På denne tiden jobbet Jørgen i Oslo i 
traktorbransjen, og skulle ha en stor demonstrasjon hjemme på gården som både faren og Jørgen gledet seg til. Alt var i orden 
da de gikk og la seg dagen før, men neste morgen var faren død! Etter hvert valgte Jørgen å begynne som bonde selv. Og drev 
for fullt i åtte år. Med griser. Og poteter. Og korn. Og skogen. En travel og utfordrende tid som «gikk rundt» med god hjelp av 
Grethe, guttene og mor. 

Men tidene endret seg, og det kom til et punkt hvor han kjente han måtte velge igjen: 
enten å investere betydelig eller å kvitte seg med dyra og finne en annen jobb. Da 
valgte han det siste. For han trodde han ville trives bedre ute blant folk enn hjemme 
blant griser. Han hadde noen forskjellige jobber før han fikk jobb i Felleskjøpet, og 
etter hvert ble markedssjef for John Deere traktorer i Norge. Det var en jobb med 
mye reising. Fram og tilbake til Kløfta! Og med reiser i hele Norge, til Europa og USA. 
Med kunder som hadde reist lite (– én lurte på hva pass var!), men som kjente seg 
trygge når de reiste med Felleskjøpet. Og det var et sjokk å komme til Midtvesten, 
forteller Jørgen, som på mange måter var et u-land. Med fjøs som nesten drev med 

dyreplageri. I en verdensledende nasjon som USA. Og etter 16 gode år var det litt for mange ting Jørgen ønsket kunne gjøres 
på en annen måte i jobben han var i. Så da valgte han å slutte og fikk jobb hos Hydac på Langhus. Hvor han var i 11 år til han 
ble pensjonert for litt mer enn et år siden. 

Så nærmer vi oss temaet tro. Jørgen og Grethe er så heldige å ha syv flotte barnebarn. Og da det siste ble døpt for 5 år siden, 
holdt Jørgen en tale hvor han tok utgangspunkt nettopp i tallet syv. Syv dager i uka, syv farger i regnbuen, syv toner i skalaen 
hvor alle har sin tone og sin farge og sitt preg, og alle er like viktige for helheten og fellesskapet. Og jeg tenker at den talen 
skulle jeg gjerne hørt. 

Ellers har Jørgens forhold til kirka variert gjennom livet. Han fikk med seg barnetroen fra moren. Så ble konfirmasjonstiden, 
med presten Haaje, veldig verdifull. For han lærte så mye interessant, om Bibelen, og kirkerommet, og gudstjenesten. Men 
etter konfirmasjonen ble det lite kirkegang. Utenom 17. mai og julaften. Og Jørgen har lurt på hvorfor? Kanskje kjente han seg 

Syv dager i uka, syv  farger 
i regnbuen, syv toner i 

 skalaen
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så sterk? Eller hadde han det for 
travelt? Men søndagsgudstjenesten 
appellerte ikke! Eller var det fordi 
Jørgen òg hadde fått med seg noe 
av det han visste at moren strevde 
med, nemlig opplevelsen av aldri å 
være bra nok. Til å gå til nattverd for 
eksempel. Det var det noen andre 
som var!

Men Jørgen fikk noen gode sam-
taler med moren sin på slutten. Og 
så snakket han med Marit Bekken, 
som tok med seg nattverdutstyr, til 
omsorgsboligen hvor moren bodde, 
og forrettet nattverd for mor og 
sønn. Det var en flott stund, fortel-
ler Jørgen! Hun døde for snart 2 år 
siden. Så snakker Jørgen og jeg 
lenge om hvor mye enklere det har 
blitt å gå til nattverd i dag enn det 
var tidligere. Og hvor verdifullt det 
er. 

Så vet jeg at Frimurerlosjen òg har 
blitt viktig for deg!? Det kan Jørgen 
bekrefte. Han siterer en som har 
sagt at losjen ikke er en selskaps-
klubb, men en «menneskelig utdan-
ningsarena». For det det handler 
om, er å jobbe med egne holdninger 
og innstillinger, en jobb som en 
aldri blir ferdig med. I et trygt miljø. 
Og komme videre. For kanskje å 
kunne bli en litt bedre utgave av seg 
selv. Og det kirken og Frimureriet 
har felles, sier Jørgen, er at det er 
høytidelig og alvorlig - og samtidig 
sosialt og hyggelig. Og det er en fin 
kombinasjon. 

Så når kirken har blitt viktigere for 
Jørgen de senere årene, så handler 
det om flere ting. Det handler om 
moren, om den hun var, og det som 
skjedde med henne. Og så handler 
det om frimureriet. Og så hand-
ler det om å ha blitt sytti og nådd 
«skjels år og alder», og se hvor små 
vi er og hvordan vi kommer til kort 
med egne krefter.  

Og samtidig er det et privilegium å 
få lov til å være en «oppegående 
pensjonist», og kunne se seg rundt 
og se hvor en kan bidra. Og tenke 
litt dugnad. Og kunne gjøre det med 
lave skuldre. 
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Anledningen var at det som heter Ås læringssenter, 
som gir undervisning i norsk og samfunnskunn-
skap – og mye annet – til innvandrere som er bosatt 
i kommunene Ås, Vestby og Frogn, hadde med 
seg studentene sine til Urtegården for at de skulle 
lære om norsk «havebruk». For Urtegården er kjent 
for sin have. I tillegg er Nordre Mørk en pilegrims-
gård og et retreatsted. Det er Sissel Brandtzæg og 
Gunnvor Hovland som driver stedet. Og fordelingen 
er at Sissel har hovedansvaret for urtegården, mens 
Gunnvor har hovedansvaret for gjester og retreater. 
Grunnen til at kirken var så godt representert denne 
dagen, er at Ås menighet er engasjert i et dialogar-
beid, knyttet opp mot læringssenteret. 

Og dagens undervisningstime gikk ut på å gå gjen-
nom urtehagen sammen med Sissel og Gunnvor, 
haven som var en grusbelagt oppstillingsplass for 
tunge maskiner da de overtok gården for fem år si-
den. På vandringen fikk vi vite hvordan en kan lage 
et bed med et levende mikroliv. Det gjør en ved å 
grave et stort hull, og legge trestokker i bunnen, og 
så kompostjord, og løv og blad og gjerne halm, og 
klippet gress på toppen - som holder på fuktigheten, 
og forbedrer jorden, og binder karbon. Så pas-
ser Sissel på å plante planter sammen som trives 
sammen. Bønner og poteter, for eksempel, og løk og gulrøtter. Og vi fikk se bed med isop, og 
salvie, og timian, og solhatt, og marikåpe, og legevendelrot, og til og med ryllik og masse mer. 
Og alt blir brukt. I tillegg har Sissel lagd en meditasjonslabyrint, hvor en kan vandre omkring 
med alle slags urter langs stiene. Og i grønnsakhagen fikk vi se alle typer «norske» grønnsaker 
og bær, nye og gamle – bondebønner og svedjerug er gammelt, og nytt for meg! Og noen av 
studentene kjente igjen noe. I hvert fall kjente de igjen hønene, som vi fikk møte på slutten av 
turen. 

Utetime i 
det grønne

Vet du hvordan man la-
ger et hugelbed? Eller 
visste du at planter kan 
være «gode naboer og 
hjelpe hverandre»? El-
ler at piletrær er gode til 
å «ta opp vann» der det 
kan være litt for vått? 
Jeg visste òg lite om 
dette. Men i sommer, 
på den siste dagen i 
juni – etter mye sol og 
varme, òg mye ned-
bør, hvor det var grønt 
og frodig over alt – var 
jeg på besøk på Urte-
gården Nordre Mørk i 
Hølen, sammen med 
mennesker fra mange 
kanter av verden, fra 
Syria og Tyrkia og Su-
dan og Eritrea, pluss 
soknediakonen i Søn-
dre Follo prosti, Atle 
Eikeland og prost Hege 
Fagermoen – pluss 
pluss… 
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Når timen var over, og vi spiste matpakka – inne, for nå kom regnet – fikk jeg en liten prat med fire av studentene, som alle 
var fra Eritrea; Fiori, Rahwa, Maher og Aster (fra venstre til høyre på bildet). Rahwa og Fiori kom til Norge i 2017, og begge 
hadde mennene sine her da de kom. Aster kom i 2019, og har mann og to barn, på 10 og 11 i Etiopia. Som hun snakker med 
hver dag. Og Mahler kom òg i 2019, etter mange år i Sudan og Libya. Mahler er muslim. Mens Aster, Fiori og Rahwa er kristne, 
ortodokse. De har både en kirke i Ski og en i Oslo, som nå bare er åpen for barnedåp. På grunn av koronaen. Og Mahler går 
i moske både i Oslo og Ski, hvor de nå kan samles 50. Og når jeg spør hvorfor de reiste fra Eritrea, svarer de bare Diktator. 
Og på spørsmålet om hva som er bra her, svarer de frihet og selvstendighet.  Og det å lære. Men det var mer sosialt i Eritrea, 
forteller de. Så de savner naboer og familie og venner og gatene og butikkene. 

Så har de veldig klart for seg hva de kunne ønske å jobbe med her: Rawa ønsker å 
bli hjelpepleier, og Fiori har mange ønsker, for eksempel barnehageassistent, og As-
ter vil bli helsefagarbeider, og Mahler vil bli bilmekaniker. Og når jeg spør om de har 
lært noe i dag, svarer de ja. Men de har ingen have der de er nå. Men det òg kunne 
de ønske seg…

Og jeg kan bare takke for samtalen, og ønske dem velkommen og lykke til og alt godt 
i dette nye landet langt mot nord!  

Det var mer sosialt i Eritrea
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FARGEBRUK 
I KIRKEN

De fire liturgiske fargene, 
fiolett, hvit, rød og grønn, 
har vært en naturlig del av messe-
klærne fra 1980-tallet, men kanskje 
tenker vi ikke over hvorfor presten 
kler seg i forskjellige farger under 
gudstjenestene. 

Helt fra kristendommens første tid har kirken brukt visuelle symboler for 
å uttrykke troens innhold, og slik er det fremdeles. De av oss som har 

levd noen år husker at prestene brukte svarte prestekjoler (sama-
rier) med hvit pipekrage, men fra 1980 ble samarien avskaffet og 

albaen, en hvit fotsid kappe, tatt i bruk. Over denne enkle pre-
stekjolen brukes stolaer (8 – 12 cm brede bånd) i de liturgiske 
fargene som hadde blitt mer og mer utbredt i våre kirker fra 
1960-tallet.  

Kirkeåret 
Kirkeåret begynner 1.søndag i advent og hver søndag møtes 
kristne over hele verden til gudstjeneste. Kirkeåret er knyttet 
til de viktigste hendelsene i Jesu liv. Året er delt inn i dager og 
perioder som følger Det nye testamentes kronologi for Jesu liv 

og gjerning. Sentralt i kirkeåret står de store festene, jul, påske 
og pinse.  Påske og treenighetstiden er en fordypningstid som 

strekker seg gjennom vår-, sommer- og høstmånedene. I denne 
perioden markerer vi nasjonale og lokale merkedager samt naturens 

gang. Vi feirer Sankthans og Olsok, Høsttakkefest, Bots- og bønnedag, 
Allehelgensdag, og til slutt Domssøndag. 

De liturgiske fargene
De liturgiske fargene gjenspeiler kirkeår-

ets perioder og dager. I adventstiden vil presten bruke sin fiolette stola over albaen, 
og prekestolkledet vil være fiolett. Den fiolette fargen symboliserer forberedelse, 
oppgjør og sorg. Den fiolette fargen brukes også i Fastetiden, fra Askeonsdag til 
Påskeaften, og på Bots- og bønnedag. Og den brukes ved begravelser og sørge-
gudstjenester. 
Etter advent kommer juletiden, og den er ikke rød i kirken! Uken fra julaften til 
1.nyttårsdag brukes den hvite fargen, hvitt symboliserer glede, fest og renhet. Unn-
taket er 2.juledag som også er Stefanus-dagen. Stefanus regnes som den første 
kristne martyr, og martyr- eller minnedagene symboliseres med den røde fargen. 
Den hvite festfargen brukes også i påsketiden, fra påskenatt og til søndag før pinse. Første og andre pinsedag markeres med 
den røde fargen. Den røde fargen symboliserer Ånden (ild) og offer (blod), dette refererer til pinsen og martyrdagene. Første 

søndag etter pinse er treenighetssøndag, og da brukes den hvite 
fargen. 
Og så kommer treenighetstiden som varer fra treenighetssøn-
dag og fram til advent, og denne lange perioden preges av den 
grønne fargen. Den grønne fargen symboliserer vekst og liv. 
Innimellom i denne lange perioden, vil vi oppleve enkeltdager med 
andre farger, som for eksempel Maria Budskapsdag, Sankthans 
og Allehelgensdag, de er alle hvite dager. Olsok, Olavsdagen 
markeres med den røde fargen. 

Messehagel
Messehagelen er et slags overplagg, i form nesten som en pon-
cho. Messehagelen brukes over alba og stola under nattverdsfei-
ring og ved alteret på kirkens høytidsdager og ved enkelte festda-
ger. Tidligere var det vanlig med én messehagel i kirken, gjerne i 
vakre farger og materialer, men i løpet av de siste tiårene har det 
blitt vanlig med messehagler i kirkeårets farger og med kristne 
symboler som dekor.

Her legges  det stor vekt på 
selve symbolbruken, alle detaljer 

er nøye gjennomtenkt
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Kirketekstilene i Såner kirke
Vi tok en tur til Såner kirke for å se på de vakre kirketeksti-
lene der. Her finnes stolaer, messehagler og prekestolkleder 
i alle de fire liturgiske fargene. Tekstilene er designet av bil-
ledkunstner Greta Rimington (1933-2013) og utført av Randi 
Veiteberg Kvellestad. Unntaket er det fiolette prekestolkledet 
som ble tegnet og utført av Dagny Hald (1936-2001). Som de 
fleste vet, var det Dagny og Finn Hald (1929-2010) som fikk 
oppdraget med å utsmykke nye Såner kirke som ble innviet 
3. desember 2000. Dagny bad selv om å få lage det fiolette 
prekestolkledet, og hun jobbet faktisk med broderidelen fra 
sykesengen. 
Det er utrolig hyggelig at det er lokale kunstnere som sto for 
utsmykningen av kirken. I tillegg til alterpartiet og kirketek-
stilene, er de flotte gyllenlærsstolene utført av Jørgen Aker 
(1911-2015), og det flotte veggteppet i våpenhuset, av Doro-
thea Volkart Nordahl. 

Tilbake til kirketekstilene. Det er ikke slik at designeren 
«bare» kan lage noe vakkert, her legges  det stor vekt på 
selve symbolbruken, alle detaljer er nøye gjennomtenkt, alt 
inventar og utstyr i kirken skal tjene til Guds ære og fremme 
menighetens gudstjenestelige liv, som Den norske kirke skri-
ver i sine regler. 
Den lilla messehagelen er i dyp fiolett fløyel med striper i flere 
fiolette nyanser. Baksiden preges av Alfa og Omega, den 
første og siste bokstaven i det greske alfabetet, et evighets-
symbol. Symbolet har en klar referanse til engelens ord i 
Johannes åpenbaring: «Jeg er Alfa og Omega, den første og 
siste, begynnelsen og enden.» Prekestolkledet viser korset 
på Golgata.

Den hvite messehagelen har en mengde symboler, blant an-
net en krone med et Chi Rho-kors; de to første store boksta-
vene XP i det greske ordet Kristus oppå hverandre slik at det 
danner et monogram. Her er også en fisk og symbolet for Alfa 
og Omega. Bak på den flotte stolaen er et treenighetssym-
bol. Brystsymbolet på stolaen minner om kirkedøren på den 
gamle kirken som brant. 
Det røde settet har enklere og renere linjer, prekestolkledet 
har et stilisert Chi Rho-kors.
Og så til slutt ser vi på den grønne messehagelen med sine 
sterke farger og symboler for vekst. Stolaen har fisker, fisken 
var et av de første kristne symboler, og trekanter som peker 
på den treenige Gud.   
Prekestolkledet har vakre aks og bokstavene IHS som sym-
boliserer Jesus Kristus. Det er høytid over de vakre kirketek-
stilene våre!

Takk til Gunnvor Hovland som møtte oss i Såner kirke og 
viste fram de flotte kirketekstilene!

Vil du dykke enda dypere ned i symbolikken i kirketekstilene 
i Såner kirke? Etter hvert som tekstilene ble ferdige utover 
på 2000-tallet, hadde Vestby menighetsblad en serie artikler 
om de ulike messehaglene og stolaene, der Greta Riming-
ton selv forklarte symbolikken og tankegangen bak. Du 
finner lenker til bladene med disse artiklene på 
vestby.kirken.no/menighetsbladet/arkiv

På www.kirken.no kan du lese mer om symboler, messeklær 
og liturgiske farger.
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Atle Sommerfeldt ble født på Eidsvoll i 1951. Få år 
senere flyttet familien til Asker og det var her Atle hadde 
barndoms- og ungdomstid. Han var med i det kristne 
ungdomsarbeidet i Asker, og her traff han også ung-
domsprest Sigurd Osberg, senere biskop i Tunsberg. 
Sommerfeldt sier det var Osberg som inspirerte ham 
til å bli prest. Han studerte både sosiologi og nordisk 
grunnfag før han begynte på teologistudiene, og han 
mener at dette har gjort ham til en bedre prest. Som-
merfeldt gjorde prestetjeneste på Radiumhospitalet, 
på Stovner og i Tøyen Småkirke. Han var opptatt av 
samfunnsspørsmål og kom med i miljøet rundt stats-
sekretær Torvald Stoltenberg. Dette førte til arbeid med 
internasjonale spørsmål for Den norske kirke i Mel-
lomkirkelig Råd. Han var generalsekretær i Botswana 
Christian Council og i Mellomkirkelig Råd før han ble 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp i 1994. Her ble han 
til han ble biskop i Borg i 2012.

Hva får en til å bli biskop?
Ja, i bunnen ligger prestekallet, selv om biskopen 
utfører en spesialisert prestetjeneste, sier Sommerfeldt. 
Dette er jo ikke en stilling man søker på. Bispedømme-
rådet nominerer kandidater, og så er det avstemning 
i mange råd og utvalg, blant annet menighetsrådene. 
Jeg var den siste biskopen som ble utnevnt av Kongen 

i statsråd, nå er det kirkerådet som utnevner en av de tre som har fått flest stemmer. Jeg hadde lite erfaring som menighets-
prest, men jeg fikk uttelling for de andre erfaringene jeg hadde, sier han.  

Hva er biskopens viktigste oppgaver?
Biskopen har ansvar for prestetjenesten i bispedømmet. Biskopen skal støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og 
gjøre kirkens nærvær synlig i samfunnet. Mye tid går med til møter på mange plan. Biskopen arbeider også med kirkens lære, 
han bidrar med å formulere troen på den treenige Gud i den tiden vi lever. Og her siterer han Sigrid Undset: «Men menneske-
nes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.» 
Han fortsetter med å si at kirken er landets største ikke-statlige organisasjon, og at mangfoldet er enormt. Han er opptatt av å 
påvirke til et forsonende mangfold i kirken.

Hvilke oppgaver liker du best?
Biskopen er snar til å si at han trives veldig godt i jobben sin, og at han gleder seg til å gå på jobben hver dag. Men kanskje 
er det visitasene han setter aller mest pris på, møte med både kirkelige ansatte og lokalsamfunnet ellers. Og han sier med et 
smil at når han kommer får han ofte se kirken fra den beste siden; flotte gudstjenester med blant annet mye fin musikk. 
De fleste av oss ser jo oftest biskopene på TV ved større anledninger. Det er mye seremonielt rundt biskopens oppgaver. 
Biskop Atle er likevel ikke mer høytidelig enn at han deltok i en veterantraktor-parade under en gudstjeneste på Trøgstad Byg-
demuseum i fjor sommer. Det så ut som han likte seg bak rattet også.

Interessant og 
interessert biskop

Biskop Atle Sommerfeldt 
kommer på bispevisitas til 
Vestby i november.  Vi fikk 
møte biskopen i forkant av 
visitasen.
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Døpte i Vestby
Herman Jonsgård Wilhelmsen
Aksel Hauge Bratbakk
Linnea Viola Eliasson
Aleksander Kristiansen
Amalie Berg

Døpte i Såner og Son
Ellinor Viktoria Nygård Andreas-
sen
Max Vinje Mordal
Philip Schou
Frida Lossius Berg-Østerud
Magnus Alslie Pedersen
Erik Johan Halland Skjerve
Sofie Finstad Klubnes

Døpt i Garder
Storm Alexander Michelet

Viet i Vestby
Mari Christine Stensaker og  Marius 
Andre Løken

Viet i Såner
Cathrine Torgersen og Thomas 
Ultveit-Moe

Viet i Hvitsten
Anita Lillejord Kaldal og Torbjørn 
Andersen
Nina-Helen Johansen og Albert 
Ceron Prat
Celine Caspara Aronsen og 
 Kenneth Hæhre Kristiansen
Anne-Helene Rask Arnesen og Geir 
Holløkken

Døde i Vestby
Erna Årvik
Terje Hagen
Walter Sigmund Eide
Frank Ronald Damengen
Arnulf Grønnevik
Helge Melby

Døde i Såner og Son
Randi Aagedal
Svein Arild Lurud
Zulema Karina Huaman Rouque
Kjell Bjørlidalen
Tove Mangård
Terje Arild Frostad
Richard Mustorp
Øivin Ek Jacobsen
Anne Kjølås
Ågot Lovise Røtterud
Sonja Marie Birkeland
Tarjei Tvedte
Zulema Karina Huaman Roque
Yvonne Christina Gustavsen

Død i Hvitsten
Solveig Olsen

Bispevisitas i Vestby i november
Programmet for bispevisitasen er i skrivende stund ikke lagt, så vi prater litt på generelt grunnlag. 
Når biskopen kommer på visitas, kommer han til et lokalsamfunn, han vil blant annet se hvordan kirken fungerer i 
lokalsamfunnet. Det er første gang Sommerfeldt kommer på visitas, men det er ikke første gang han kommer til kommu-
nen som biskop. Han var med på både grunnstensnedleggelsen (13. april 2014) og vigslingen (30. november 2014) av 
Son kulturkirke. Han har også vært på éndags-besøk i Vestby. Han forteller at det var tidligere biskop Per Lønning som 
innførte denne formen for kortere besøk. Da traff han blant annet representanter 
for kirken og ordfører Ludvigsen. Biskopen uttrykker stor respekt for lokalpoliti-
kere og for det politiske håndverket. 
Sommerfeldt er opptatt av at det skal være en forpliktende relasjon mellom kir-
ken og samfunnet. Han snakker om kirkens ansvar for å være med å skape et 
bedre samfunn. Samtidig er kirken en viktig bærer av kultur og tradisjon. 
Visitasen her i Vestby avsluttes med visitasgudstjeneste og visitasforedrag 
søndag 29. november.

Når en snakker med biskop Atle blir det snart klart at han er levende engasjert 
i menneskene og samfunnet rundt seg, han er opptatt av integrering og mangfold, han mener at kirken må ha et tydelig 
språk både i disse sakene og i miljøspørsmål. Han sier at årene i Kirkens Nødhjelp ga ham innblikk i menneskers li-
delse og nød, og de store forskjellene i verden. Han bruker ofte det latinske ordet «caritas» som betegner Guds kjærlig-
het til mennesker og den kristne nestekjærligheten. Samtidig snakker han om rettferdighet og mener at rettferdighet og 
barmhjertighet må forenes. 

Menighetsbladet takker for praten, og ønsker biskop Atle velkommen til Vestby i november! 

Takk for blomster og all vennlig deltagelse 
i forbindelse med 
Erna Borge Årviks 
bortgang.

For familien
Anders Årvik

Det skal være en 
 forpliktende relasjon mellom 

kirken og samfunnet
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 I nyttårstalen i 1995 etterlyste Gro Harlem Brundtland «nabokjerringa», et 
symbol på et trygt nabolag der folk bryr seg om hverandre. Intervjuunder-
søkelser viser at svært mange opplever samhørighet og tillit i nabolaget. At 
naboer til en viss grad følger med hverandre og utøver en viss sosial kontroll, 
er viktig for at folk føler seg trygge der de bor.

Undersøkelser viser også at de fleste slår av en liten prat når de møter en 
nabo. Likeledes sier en del at de har minst en i nabolaget de kan låne ting av 
og at naboen kan handle for deg hvis du blir syk. Noen har også så stor tillit 
til hverandre at de vet hvor nøkkelen til huset befinner seg. Men sosial kon-
troll kan bli negativ. Sladder og sosial utestenging kan også være en måte å 
utøve sosial kontroll på. Det kreves mye raushet og forståelse for «annerle-
deshet» der vi bor, f.eks hvis vi får en ny innvandrerfamilie i nabolaget vårt.

Hvordan bli dus med naboen?
Allmenn høflighet tilsier at det handler om et nikk, det å smile, slå av en prat. 
Disse enkle småtingene. Rent fysisk handler det om hvordan man ter seg 
på eiendommen sin. Naboloven har utallige lover og regler om naboskap. 
Nabovettsreglene handler ofte om busker og trær, om uteprosjekter som 
ikke blir gjennomført innen rimelig tid, at nabovarsler ikke blir gitt når vi gjør 
forandringer på hus eller hage, at vi ikke viser hensyn til naboene med høy 
musikk, plenklipp og kantklipp, at vi ikke tar hensyn til Helligdagsloven* osv.  
Gode råd for å unngå konflikter kan være: Tenk at du ikke er alene. Vend 
i tide, det er ingen skam å snu. En gryende uoverensstemmelse kan alltid 
dempes igjen. Spar på kreftene og ikke la deg irritere av småting – toleranse 
er naboskapets første bud.

Kan jeg være en neste for 
 naboen min?
I lignelsen om den Den barm-
hjertige samaritan blir følgende 
spørsmål stilt: Hvem er min neste? 
Kanskje vi også skulle stille oss 
spørsmålet: Hvem kan jeg være 
en neste for? Kan det også være en nabo? Kan jeg tenke: Er det noen i 
nabolaget som trenger min støtte, min trøst eller oppmuntring? Ikke den som 
har fortjent det nødvendigvis, men en som har opplevd sorg, en som har 
blitt skilt, en som har blitt syk, en som har brutt loven og trenger min hjelp til 
å kunne reise seg igjen, en som faktisk kjenner på stor ensomhet? Er dette 
å bry seg for mye? Jeg har jo ikke valgt mine naboer slik jeg har gjort med 
familie og venner? Det eneste er at de bor så nærme, og jeg ser dem til sta-
dighet. Ja, kanskje nettopp derfor kan vi si at naboen min også er min neste, 
at naboen min ikke er en hvem som helst?

Naboloven gir oss informasjon om alt vi ikke skal gjøre og hvilke konsekven-
ser det kan få for oss. Men naboloven sier ikke noe om alt vi kan gjøre for å 
gjøre en nabo glad, at en nabo kan kjenne seg sett, at en nabo kan kjenne 
seg trygg fordi vi nettopp bor der. Hva med å måke snø hos naboen som er 
på ferie og det plutselig kom så mye snø? Hva med å legge merke til at post-
kassa er blitt full hos en nabo eller at lyset ikke kommer på om kvelden? Hva 
hvis husalarmen går hos naboen. Skal jeg ringe? Har jeg telefonnummeret? 
Hva heter naboen min? 

I liknelsen om den barmhjertige samaritan spør Jesus den lovkyndige til slutt: 
«Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble 
overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» 
Da sa Jesus: «Gå du bort og gjør likeså.»  Det er godt å ha gode naboer. 
Det er fint å ha mennesker rundt seg som kan hjelpe oss når vi trenger det. 
Velferdssamfunnet vårt gjør mye. Men det kan langt fra gjøre alt.

Granner
Her sitter vi

bak nedrullede gardiner
i vårt prektige byggesenter.

Så nær hverandre at vi har fått
gnagsår på hjertet.

Ser ofte for meg et syn
fra barndommens dager

heime på Skogen:
Et arret svaberg…. Det lå

på stien fram til nærmeste granne
en dryg times gange nord i Odalen.

Og alle ensomme skritt
gjennom århundrer

hadde gnuret og slitt
ei djup fure i gråsteinen…

Hans Børli Naboen min er ikke en 
hvem som helst

Loven om helligdager og helligdagsfred
På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det 
være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.*
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Du skal ikke lenger rive ut og sende inn hele kryssordet.  Løsningen 
er setningen som kommer fram i de grå stripene, i riktig rekkefølge 

(bildetekst 1, bildetekst 2 og så videre). 
Du sender løsningssetningen 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. november
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Vinner forrige gang:
Per Lund

Gamle Hobølvei 23
1550 HØLEN

NB! Ny innsending!

VANNRETT
1. Triksing
5. Luftigere
10. Skaper varme i 

mange hjem
11. Fransk vann
12. Bildetekst 2
13. Fugl
14. Bildetekst 3
18. Betrakte
19. Feilfri
20. Ser man det!
23. Motta
24. Remedie
26. Spas
27. Passasje
28. Drivstoffselskap
30. Nattdyr
31. Ny
32. Babbel
35. Lokale
36. Tilholdssted
38. Omskriving
43. På foten
44. Bildetekst 4
46. Landområde
47. Tilbehør
49. Gris
51. Vende
53. Bildetekst 5
56. Sommerplage
57. Jeg på Vestlandet
58. Levende
59. Hive i seg
60. På fornavn
62. Under koppen
63. Trygler
65. Forkortet enhet
67. Ble grønt
71. Fisken
73. Ildsted
75. Dott
76. Kroppsdel
77. Ta på
78. Rest

LODDRETT
1. Bildetekst 1
2. Ikke på land
3. Tank
4. Nedbør
5. Tilskuere
6. Skrekkfigur
7. Utrop
8. Omgjort
9. Øke
10. Forkortet sammen-

ligning
15. Kjerret
16. Veggvern
17. Forkortet klokkeslett
18. Slutte
21. Eier
22. Fagperson
23. Ensidighet
24. Forkortet titel
25. Gammeldags slave-

betegnelse
27. Robert-variant
29. Søndagsmiddag
30. Kroppsdekke
33. Bildetekst 1 fortset-

ter
34. Plenum
35. Skuer
37. Typisk nordmann
39. Landsdomene
40. Offiser
41. Begråte
42. Formbare
45. Ensemble
47. Hjelpemiddel
48. Ikke inn
49. Innsikt
50. Dyr
52. Glede
54. Forkortet teragram
55. Klaske
61. Vinglete
63. Framkomstmiddel
64. Foran Lanka
66. Ledd
68. Stropp
69. Skogens konge
70. Kollektivtransport
72. Før EU
73. Forkortet aksjesel-

skap
74. Gud
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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

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? 
DR. SIGURD SØDRING OG 

HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT 
FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.
Ungdom som har avsluttet videregående skole og som 
fortsetter med utdannelse/studier med mer enn 1 års  varighet 
og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2021, kan 
søke om stipend. 
Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres.

Søknadsskjema utleveres hos Skar advokater, Møllevn. 2, 
1540 Vestby, eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. 
Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Legater.

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn 
Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby 
senest innen 1. desember 2020.
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MAN Formiddagstreff Vestby menighetshus Starter ikke opp i høst. 
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76. 
Ring før 10.00 for henting!

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

tlf. 932 13 135

ONS
Babysang Vestby menighetshus 

Son kulturkirke

Onsdager kl. 12.00
For hvilke onsdager og mer informasjon, 
sjekk ut
www.facebook.com/babysangVestby

Kontakt: Kristin Gulowsen, 
Tlf. 466 33 335
kristin.gulowsen@vestby.kommune.no

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

Kontakt: Kirsten Gustavsen
kirsten.gustavsen@gmail.com

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

Barnekorene JUBEL (fra 
1.kl.) og BALUBA (4-6 år) Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30 Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 

tlf. 996 17 258

Såner kirkekor Såner kirke Hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Tatiana Grushina, 
tlf. 64 98 00 73 
tatiana.grushina@vestby-kommune.no

Sagamiddag Son kulturkirke Følg med på vestby.kirken.no og 
sonkulturkirke.no

Kontakt: Ingun Trageton Ileby, 
tlf 905 29 553

Normisjon i Vestby Husmøter Torsdager Kontakt: Jan Helge Ljøstad, 
tlf. 982 45 565 for sted for hvert møte

FRE Between - fra 5. klasse Son Kulturkirke Annenhver fredag kl. 18.00 Kontakt: Ingun Trageton Ileby, 
tlf 905 29 553

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

Ås arbeidskirke Datoer ikke klare på trykketidspunk-
tet. 

Kontakt: 
Prostidiakon Atle Eikeland 
tlf. 948 56 362 
atle.eikeland@as.kommune.no

Se vestby.kirken.no for mer og oppdatert informasjon, også om eventuelle endringer pga. koronaviruset

Barnekorene Baluba og Jubel startet opp 27 aug. kl. 17.30-18.30 
i Son kulturkirke. Begge korene øver samtidig hver torsdag. 

«Baluba» er for barn fra 4 - 6 år. Baluba synger enkle barnesan-
ger og har sangleker. Lederne denne høsten er Karoline Lønne og 
 Betina Linge, som var hjelpeledere i fjor.

«Jubel» er for barn fra 1 klasse og oppover. Jubel synger «glad-
sanger», og har noen lyst å synge solo er det mulighet for det. Vi 
har fått ny leder denne høsten til Jubel, hun heter Selma Edwards 
Granly. 

Kantor Tatiana Grushina vil også være med enkelte ganger. Vi gle-
der oss til å starte opp og håper mange har lyst til å være med.  Vi 
opptrer 2 ganger i halvåret på gudstjeneste og har avslutning med 
familie og venner første torsdag i desember. 
 
Kontaktpersoner og påmelding til: Margit Aa. Tukkensæter 99617258 
Se informasjon: www.sonkulturkirke.no eller www.vestby.kirken.no

JUBEL OG BALUBA
BARNEKOR I SON KULTURKIRKE

Karoline

Bettina

Selma
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Søndag 
27. september

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl.19.00
Høstkveld, kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
4. oktober

Vestby kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
11. oktober

Garder kirke kl.11.00
Høsttakkefest med dåp og nattverd
Son kulturkirke kl.11.00
Diakoniens søndag. Dåp og nattverd

Søndag 
18. oktober

Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl.13.00
Familiegudstjeneste med krølletreff 
og babysang. Dåp

Søndag 
25. oktober

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

Søndag 
1. november

Såner kirke kl.11.00 og
Vestby kirke kl.19.00 
Minnegudstjeneste på Allehelgenssøndag

Søndag  
8. november

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

Søndag 
15. november

Son kulturkirke kl.11.00
Misjonsdag. 
Dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
22. november

Vestby kirke kl.11.00 og
Såner kirke kl.19.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
29. november

Son kulturkirke kl.11.00
"Lys våken"-gudstjeneste 
Dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl.16.00 og
Garder kirke kl. 16.00
Lysgudstjeneste

Søndag
6. desember

Vestby kirke kl.11.00
Felles visitasgudstjeneste med nattverd
Kirkekaffe på menighetshuset

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

NB: Her kan det bli endringer, ikke minst på grunn av 
koronasistuasjonen.
Nettsiden vår, vestby.kirken.no , vil være oppdatert til 
enhver tid.



Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.

Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

 
Hans-Olav Mørk, 14.03.2020


