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Kirkekontoret i Vestby
Kirkekontoret har åpningstid  
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Besøksadresse:
Vestby rådhus 3 etg.
Postadresse:
Postboks 122
1541 Vestby
www.vestby.kirken.no

Her finner du:
Kirkeverge Per Hemming Martinsen 
som bla. driver med administrasjon og 
drift av kirker og kirkegårder, og saks-
behandling for fellesrådet.
Tlf. 64 98 00 88
kirkevergen@vestby.kommune.no
fellesraadet@vestby.kommune.no

Saksbehandler for kirkevergen Siv-
Helene Østnes gir informasjon om 
vigsel og begravelse i kirkene i Vestby. 
Til henne kan du også hendende deg 
angående avtaler om feste av gravsteder 
og gravstell.   
Tlf. 64 98 00 70
Fax 64 98 00 71
siv.helene.ostnes@vestby.kommune.no

Menighetsarbeider Marit Roos 
Hansen kan kontaktes vedrørende dåp, 
konfirmasjon og eldretreff. 
Tlf. 64 98 00 76
marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

Trosopplæringsleder Anne- Kristin 
Fossum kan kontaktes om alt av  barne- 
og ungdomsarbeid. 
Tlf. 90 80 97 72.
anne-kristin.fossum@vestby.kommune.no

Prestene kan ringes for avtale om 
trefftid.
Sokneprest Marit Bekken 
tlf. 64 98 00 72
marit.bekken@vestby.kommune.no 

Sokneprest Torbjørn Aas 
Tlf 64 98 00 74
torbjorn.aas@vestby.kommune.no

Kapellan Frode Granerud
Tlf. 64 98 00 75
frode.granerud@vestby.kommune.no

Organistene kontaktes i musikalske 
spørsmål og i forbindelse med konserter 
i kirkene.

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 
Tlf . 64 98 00 77
svein.hordnes@vestby.kommune.no

Kantor Tatiana Grushina 
Tlf. 64 98 00 73
tatiana.grushina@vestby.kommune.no

******************************
Kirkegårdsdriften
Bla. vedlikehold av kirkegårdene, grav-
stell og oppretting av gravminner.
For bestilling ring 64 98 00 70.
******************************
Stabens private telefonnummere:
Sokneprest Marit Bekken
Tlf. 95 70 54 69

Sokneprest Torbjørn Aas  
Tlf. 99 44 89 70

Kapellan Frode Granerud
Tlf. 99 73 51 80

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 
Tlf.  92 40 14 41

Kantor Tatiana Gurshina 
Tlf. 46 91 61 07 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen
Tlf. 92 08 24 08

Trosopplæringsleder Anne- Kristin 
Fossum 
Tlf. 90 80  97 72 

Saksbehandler Siv-Helene Østnes 
Tlf. 47 23 14 81 

Arbeidsleder kirketjenere/gravplass-
driften
Ingar Svenningsen Tlf. 41 45 87 50

Kirketjener/ gravplassarbeider
Arne Ekse Tlf. 91 54 53 72

Kirketjener/gravplassarbeider
Inger Berit Venta Tlf. 40 47 66 50

Kirketjener/gravplassarbeider
Trond Halvorsen Tlf. 94 80 99 66

Kirkeverge Per Hemming Martinsen
Tlf. 92 25 58 67
******************************
Menighetsrådene
Postboks 122
1541 Vestby
menighetsraadene@vestby.kommune.no

Ledere i menighetsrådene
Felles menighetsråd for Vestby, Såner 
og Garder
Eva Lisa Piiksi Tlf. 90 73 20 83

Hvitsten menighetsråd
Berit Helleve Asdal Tlf. 64 95 52 46

Leder i Vestby kirkelige fellesråd
Ole Einar Garder Tlf. 90 61 42 94
*******************************
Frivilligsentralen i Vestby
Berit Sandvig (dgl. leder) 977 84 241
vestby.frivilligsentral@gmail.com
www.vestby.frivilligsentral.no



 Vestby Menighetsblad 

3

Lær oss å telle våre dager! 
Knut Kristian Olstad
Pensjonert prest, Son

Tiden går og vi blir stadig 
eldre! Det er en kjensgjer-
ning vi ikke kan gjøre noe 
med. På en måte føles det 
som om tiden går fortere 
og fortere jo eldre en blir. 
Etter hvert går det også 
opp for oss at våre leveda-
ger på denne jorda er be-
grensede. Som unge tenkte 
vi kanskje at vi hadde et 
hav av tid å øse av. Litt 
etter litt går det opp for oss 
at tiden er dyrebar og at det 
gjelder å bruke den rett.

Salmisten som har skrevet Salme 90 i Salmenes bok, grunner nettopp over hvor fort et menneskes dager 
flyr av sted. Han minner oss om at vi lever våre liv i Guds verden. Om Gud sier han: “Herre, du har vært 
en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.” Mens tusen år 
for Gud er som dagen i går da den for forbi, eller som en nattevakt, er menneskets liv å ligne med gresset 
på marken, som gror og blomstrer om dagen og om aftenen blir tørt og visner.

Riktignok sier han at vår levetid er 70 år, og når det er stor styrke 80. Så er det også denne salmisten som 
har gitt oss følgende bønn: “Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.!” Salme 90,12.
Hva lærer Gud oss da? Jo, Han lærer oss at vi bare kan telle til en. Vi har bare dagen i dag. Gårsdagen er 
forbi, og morgendagen kan vi ikke vite noe sikkert om. Hvordan skal vi da innrette oss? Visdommen sier 
oss at vi da må knytte våre skjøre liv til den Gud som alltid består. Det gjelder å slutte fred med Gud mens 
vi ennå er underveis mellom vugge og grav. Livets mening finner vi nettopp når vi betror oss med våre liv 
i Guds hender.

Reklamemakerne er ikke redde for å ta store ord i sin munn. Et eksempel på det er følgende slagord: “Ti-
den går, Gjensidige består”. Forsikringsselskapet skal ha takk for at de hjelper oss til å tenke på hva eller 
hvem som virkelig består gjennom alle livets stormvær. I lys av Guds ord må vi heller si: “Tiden går, bare 
Gud og hans sønn består.” Derfor er det så avgjørende viktig at vi legger vår vei i Herrens hånd, og stoler 
på ham i stort og smått.

I Hebreerbrevet 13,8 heter det om Guds sønn: “Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” Så 
lenge vi får leve i fellesskapet med ham, kan vi være trygge. Må Gud bevare oss alle i livssamfunnet med 
Han som består, når alt annet forgår.

Foto: Boe Johannes Hermansen
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I år er det fjerde året på rad vi ar-
rangerer bryggegudstjeneste i Glen-
neparken, i samarbeid med Son 
kystkultursenter, med "Min båt er 
så liten, og havet så stort" som over-
skrift. Og da jeg spurte meg litt for, 
fikk jeg vite at det 
var Birger Hek-
kelstrand som i 
sin tid tok initiati-
vet til dette arran-
gementet. For han 
er "veldig aktiv 
i kystkultursen-
teret"! Så tok jeg 
kontakt, for å få 
vite mer om både 
Hekkelstrand selv 
og senteret. Selv 
hadde jeg hørt 
den tidligere kul-
tursjefen holde 
foredrag én gang. 
Og det handlet 
om et arbeid som 
pågår for å få en 
oversikt over alle 
husmannsplasser 
som har eksistert 
her i kommunen. 
Så når vi treffes 
i Glennehuset på 
Kystkultursenteret 
en vakker formid-
dag i april, begyn-
ner jeg der. Og 
får vite at det er 
Historielaget som 
arbeider med det-
te, og at Hekkel-
strand har trukket 
seg ut av denne komiteen (som nå 
ledes av Jarleif Norheim). Fordi ar-
beidet her på senteret tar all ledig tid. 

Og det er kystkulturen vi skal snakke 
om; Om de gamle ladestedene Son 
og Hølen - og Hvitsten(!), og sjøfart 
og fiske, og båtbyggerier og rederier. 
- Nå sitter vi i den gamle smia til det 
siste båtbyggeriet her i Son, forteller 
Hekkelstrand. Og den siste som bod-

de i dette huset var brannmester Jon 
Glenne. Han bodde her helt til den 
store springfloen i 87, eller var det 
i 89? I hvert fall fant hjemmehjel-
pen ham sittende på kjøkkenet her 
med vann til langt opp på leggene. 
Da fikk han plass på sykehjemmet. 
Men han gav navn til huset her. Og 
til parken. 

Så begynner Hekkelstrand å for-
telle om bakgrunnen for at senteret 
ble etablert. Det var Fylkeskommu-
nen som i sin tid tok initiativ til et 
Kystkulturprogam. For å ta vare på 
en kultur som var i ferd med å for-
svinne. Og da sluttet vi (altså Vestby 
kommune) oss til, forteller Hekkel-
strand. Og vi tok oppgaven veldig på 

alvor. Så kommunen sikret seg eien-
dommen her, og opprettet en stiftel-
se, som ansatte Else Mehren Olsen 
til bestyrer på Son Kystkultursenter. 
Else og Kari Anne Slettjord fra Soon 
og Omegn Vel gjorde en kjempejobb 
med å samle inn og katalogisere 
gjenstander. Deretter fikk vi flyttet 
det gamle fiskerhjemmet Jostushu-

set hit. Det sto 
opprinnelig der 
Soon Seilforening 
holder til i dag – 
men ble for mange 
år siden flyttet til 
Follo museum 
i Drøbak. Edith 
Blix Brevik har 
faktisk bodd i hu-
set som barn! En 
slipp som opprin-
nelig hørte til et 
annet båtbyggeri, 
ble rekonstruert 
her, deretter ble 
brygga bygd, og 
parken anlagt, for-
teller den forhen-
værende kultur-
sjefen stolt. 

Det er spennende 
å få historien. Og 
da blir jeg samti-
dig nysgjerrig på 
mannen selv, som 
jeg vet har brukt 
tid på flere store 
prosjekter her i 
kommunen som 
handler om å ta 
vare på historien; 
Husmannsplas-
sene, Prestegården 
i Vestby, Elverhøy 

i Hølen, Wesselstua og ikke minst 
første bind av Vestbys bygdehisto-
rie, Øystein Kock Johansens bok – 
fra Istid til vikingtid.  Så jeg spør. 
Og får vite at Hekkelstrand alltid 
har vært interessert i lokalhistorie 
og kulturarv. Jeg kommer fra Ham-
merfest, forteller han, og var aktiv i 
mange sammenhenger der – særlig 
idrett. Men Hammerfest by ble helt 

Torbjørn Aas 
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nedbrent under krigen. Det eneste 
som sto igjen der var kapellet. Jeg 
har historie som fag fra universitetet, 
og det å komme til et sted hvor så 
mye av historien er bevart, var vel-
dig flott, sier han. Og hvordan kom 
du hit da? Jo, jeg møtte ei jente på 
dans i Oslo, Kari, som kommer fra 
en gammel familie her i Vestby. Så 
flyttet jeg sammen med henne. Det 
var i 67. Da jeg var ferdig på lærer-
skolen i 1970, søkte jeg jobber, og 
fikk tilbud både her i Vestby og i 
Svelvik. Det ble Svelvik, for der fikk 
vi hus òg. Vi bodde ti år i Svelvik, 
hvor jeg jobbet som lærer på ung-
domsskolen, kulturkonsulent – og 
kinosjef. Da det ble det ulyst stilling 
som kulturkonsulent i Vestby, søkte 
jeg – og fikk stillingen, med tiltre-
delse 1. januar 1983

En kultursjef har òg mye med kir-
ken å gjøre? Ja, kirken har alltid 
stått sentralt her i Vestby. Helt fra 
de tidligste tider. Det var en sterk 
Olavs-tradisjon her i Vestby, fortel-
ler historikeren Hekkelstrand. Og for 
den som er interessert i historie kan 
Hekkelstrand fortelle at helgenkon-
gen og halvbroren hans, Olav Hard-
råde, hadde en søster som var gift i 
Hvitsten! Hun var gift med Nevstein 
Stallare, en av kongens rådgivere og 
betrodde menn. Så det er ikke usann-
synlig at begge disse  kongene har 
vært  i vinterveitsle her i Vestby!! 

Jeg var for øvrig med å ansette den 
første kirkevergen her i Vestby, Tor 
Remme, fortsetter Hekkelstrand. Og  
legger til at før Remme ble ansatt 
hadde kirketjener Erling Berntsen 
alt som hadde med kirker og kir-
kegårdsdrift å gjøre oppi sitt eget 
hode. Jeg hadde òg gleden av å være 
leder for utsmykkingskomiteen da 
nye Såner kirke ble bygd. Det var 
spennende! Og det var mange harde 
tak. For eksempel var det Bjørn Lin-
nestad og jeg som foreslo Finn og 
Dagny Hald som utsmykkere. Nei, 
Hald, lager ikke han bare troll, var 
en reaksjon!? Men Hald ble valgt. 
Arkitektene, som kom rett fra ar-

beidet med Lommedalen kirke, ville 
for øvrig at  Jürgen Ubisch skulle få 
utsmykke gulvet i kirken – med en 
flott, svart stein på gulvet. Den kos-
tet skjorta, så det forslaget falt. Men 
det ble både døpefont av Hald, og 
svart stein på gulvet – importert fra 
Portugal. Jeg tror alle opplevde at 
det ble vellykket. Det ble for øvrig 
en slisse i sør-østveggen, etter for-
slag fra arkitekten – konstruert slik 
at solstrålene skulle treffe alteret ak-
kurat klokken halv fire på julaften! 
Og hva med kirken i Son? Det var et 
riktig valg å bygge ny kirke i Son. 
For kulturkirken har blitt en kirke for 
vår tid. Jeg var på konsert der med 
Caledonien Jazzband for to dager 
siden. Og de skrøt sånn av kirken, 
forteller Hekkelstrand. 

Så vender vi tilbake til kystkultur-
senteret, og jeg får vite at det ble en 
litt traurig tid etter at Follo museum 
overtok i 2007 – Else Mehren Olsen 
ble sagt opp og det kommunale til-
skuddet som bl.a. dekket lønnskost-
nadene til bestyreren ble trukket inn. 
Så da Hekkelstrand gikk av i 2009, 
tok han initiativ til Kultursenterets 
venner, som han er leder for. I tillegg 
har han nå en liten timestilling på 
Follo museum - for å lage et som-
merprogram for senteret. Som er 
imponerende! Og som han bruker 
mye tid på. (Jeg gikk inn på nettet 
for å orientere meg litt før jeg skulle 
møte ham, og tok ut årets program, 
som fylte 7 A4-sider! Og da konsta-
terte jeg med stolthet at vi var med! 
På side 3. Bryggegudstjeneste den 
29. juni!). Tittelen på programmet, 
salmen "Min båt er så liten..", lær-
te Hekkelstrand å synge da han var 
med på misjonsmøter hos bestemo-
ren sin som barn. 

Så neste år vil jeg være forrettende 
prest på bryggegudstjenesten. Men i 
år skal jeg forrette i Son kulturkirke 
den 30. august. På en kveldsgudstje-
neste som arrangeres i forbindelse 
med Hollenderseilasen. Og det gle-
der jeg meg til.  

Da er det vår igjen og alt begynner 
å spire og gro. Den store varmen 
har foreløpig uteblitt. Personellet på 
gravplassene jobber med gressklip-
ping og vil starte planting på graver 
så snart det er sikkert at det ikke 
kommer nattefrost.

Vestby kirke:
Trapper vil bli reparert etter 17. mai. 
Det har vært befaring i bårehuset for 
planlegging av bedre kapasitet for 
kisteoppbevaring.

Son kulturkirke:
Kirken er blitt godt mottatt og brukes 
mye både til kirkelig bruk og kultu-
relt. Rutiner begynner å gå seg til og 
mange frivillige er i aktivitet her.

Hvitsten kirke:
Oppussing av vinduer er i gang og 
varevinduer blir satt på disse for å 
gjøre kirken mer fyringsvennlig. Sa-
kristiet er pusset opp og er blitt fint 
med ny kjøkkenløsning. Menigheten 
dekker disse utgiftene. 
Vasking og maling av kirken vil bli 
igangsatt så snart bispedømmerådet 
har svart på vår søknad om dette.

Garder kirke:
Frivillige i menigheten ønsker å 
skrape, vaske og male kirken. Også 
her venter vi på svar fra bispedøm-
merådet. Det hele er litt avhengig av 
hva slags malingstype som må bru-
kes.

Såner kirke:
Det foregår arbeid med å skifte ut 
belysningsutstyret i kirken til ledlys. 
Den gamle belysningen var dårlig 
og ny belysning gir oss mange flere 
muligheter for lyssetting av diverse 
arrangement.

Trosopplæringsreformen:
Den nye trosopplæringslederen er i 
full gang med planlegging av aktivi-
teter i samarbeid med stab og menig-
heter.
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Kirkeskip i Vestby

Skipet er et eldgammelt religiøst symbol i mange religioner. Tenk bare på alle helleristningene av båter, eller 
vikingtidens båtgraver, der den mest kjente er Osebergdronningens skipsgrav og hennes siste seilas mot en trygg 
havn og det hinsidige. Så når det gjelder døden, kan man trygt si det gir mening med utrykket: «Vi er alle i samme 
båt».

Kristendommen har også tatt opp i 
seg skipet som symbol. Kirken og 
troen skal hjelpe oss på livets sei-
las. Fortellingen om Noahs ark, el-
ler Kristus som stiller stormen er 
svært symbolmettet. Kirkeskip er to 
forskjellige ting. Det kan vise til ho-
vedrommet i kirken (langskipet) der 
menigheten sitter, eller til en skips-
modell, som er hengt opp i en kirke. 
Spesielt i Nord-Europa er slike skip 
svært vanlige, særlig i kystnære 
strøk. I Danmark finnes det snaut 
800 kirkeskip, i Norge drøyt 200. 

Det er mange forklaringer på hvor-
for skipene henger i kirkene: Votiv 

er latin og betyr et høytidelig løfte til 
Gud. Dersom noen blir alvorlig syk 
eller i livsfare, kunne gaven være en 
såkalt votivgave.  Dersom Gud red-
der meg vil jeg som takk gi en gave 
til Gud eller gudene. Denne skikken 
er svært gammel og finnes i alle re-
ligioner over hele kloden. Men kir-
keskipene er sjelden votivgaver. Det 
synes å være en uskrevet regel at kir-
keskip alltid er gitt som gave – det er 
ikke noe kirken bare kjøper seg. Om 
storfolket kunne donere hele kirker 
og dyre altertavler, kunne vanlige 
folk ha råd til å gi sin kirke en min-
dre gave f.eks et kirkeskip. Århus 
domkirke fikk et vakkert fullrigget 
kirkeskip av fiskerne i byen. Nesten 

3 meter langt og 4 meter høyt! I Eide 
kirke, Grimstad, henger et nesten 
like stort skip. Et prakteksemplar gitt 
anonymt.
Man tenker seg at menigheten er 
mannskapet om bord i skipet.  Seilet 
fylles av Den Hellige Ånd, Guds Ord 
er kompasset og ankeret represen-
terer håpet og bønnen. Ankeret var 
tatovert på mang en sjømanns arm. 
Baugspydet skal alltid peke mot al-
teret. Det bør ikke være livbåter i et 
kirkeskip, hva skal man med det når 
skipet er et Kristussymbol?  Kirke-
skipet der oppe under taket skal også 
få menigheten til å stille tenke og be 
for sine kjære som er der ute på det 
farefulle havet. 

Truls Erik Dahl
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Vår på gravplassene

Selv om boltene fungerer som de 
skal, skjer det hver vinter at grav-
støtter velter, og støtten tar med seg 
sokkelen i fallet. Når vi som jobber 
på gravplassene i kommunen opp-
dager dette, så melder vi det inn til 
kirkekontoret, som igjen melder 
det videre til fester av graven. Men 
egentlig er det fester av graven selv 
som har dette ansvaret, og kan hen-
vende seg til kirkekontoret for å få 
satt den opp igjen.

Om gravstøttene står skjevt, og fes-
ter av graven ønsker å utbedre dette, 
så kan man også ringe inn til kirke-
kontoret for å be om en oppretting, 
noe som blir gjort mot et lite honorar.

Endelig står gravplassene grønne og 
i full blomstring etter vinterens «her-
jinger». Vi lever i et land hvor klimaet 
og kulden skaper til dels store forand-
ringer med grunnen. Det gir bevegelse 
i gravstøttene, og dette er grunnen til 
at man for en del år siden ble pålagt 
å bolte gravstøtten til sokkelen, for at 
ikke gravstøtten skulle være til fare for 
besøkende på gravplassene.

Vi som er ansatte ute på gravplas-
sene, prøver så godt vi kan med de 
midlene og utstyret vi har å holde 
gravplassene så fine som mulig. Vi 
ber likevel om hjelp fra de besø-
kende, så vi sammen kan sørge for at 
gravplassene alltid skal være et godt 
sted å komme til.
Det er fint om dere luker bort gress 
som gror inntil gravstøtten. Vi rek-
ker ikke alltid å gå rundt alle grav-
støttene med kantklipper. Og vær så 
snill: Ikke bruk baksiden av grav-
støtten som lagringsplass, spesielt 
ikke glass, da dette lett knuses når vi 
klipper rundt gravstøtten.

Fra kirkegårder til gravplasser.
Ja, våre kirkegårder har fått nytt 
navn. De heter i dag gravplasser.
Som følge av den endrede befolk-
ningsstrukturen i Norge er gravferds-
forvaltningen i dag i en endringspro-
sess. Lovendringen som ble vedtatt 
i Stortinget 15. juni 2011 slår fast 
at det skal tilrettelegges for tros- og 
livssynsminoriteter, og «gravplass» 
er et begrep flere kan føle tilhørighet 
til enn «kirkegård».

Og helt til slutt: Hvis du er i tvil om 
lover og regler for gravstell, så ta en 
kikk på kirkens hjemmesider, www.
vestby.kirken.no, eller ring kirke-
kontoret!

Trond Halvorsen

For drøye hundre år siden sto pietis-
men i Norge sterkt. Kirkene ble ofte 
ribbet for vakkert inventar. Mye vak-
ker kirkekunst, helt fra katolsk tid, 
ble overmalt i brunt og grått. «Guds 
ord alene» var mottoet. Mange kir-
keskip forsvant, så en del av kirke-
skipene vi ser i dag er derfor av ny-
ere dato.

Kirkeskip i Vestby
Norge og Vestby har en lang uav-
brutt maritim historie. I dag finnes 
det tre kirkeskip i Vestby. Et nytt i 
Såner kirke, og to eldre i Hvitsten 
kirke. Ingen jeg har snakket med kan 
huske om det har hengt kirkeskip i 
innlandskirkene i Garder og Vestby. 
Dog skal det ha vært et kirkeskip i 
Såner kirke i følge en kilde fra 1732.                                                                                                                                        
Kirkeskipet i den nye Såner kirke, 
heter «R.Wold & Huittfeldt» og 

er laget av en modellskipsbygger i 
Fredrikstad. Det er dette skipet som 
pryder forsiden av dette bladet, og er 
en kopi av en smekker brigg som ble 
bygget i Son i 1860. 

I 1903 donerte den folkekjære 
skripsrederfruen Bolette Olsen et 
kapell, senere kirke, til Hvitstens be-
folkning. Om kirkeskipene i denne 
kirken knytter det seg mer usikker-
het. På 1960 tallet skjenket skips-
reder Thomas Olsen et kirkeskip 

til kirken. Det stammer fra Rissa i 
Trøndelag, et navnløst krigsfartøy. 
Omtrent halvparten av alle kirkeskip 
i Norden har det symboltunge navn 
«Håbet», kanskje det er navnet? 

Senere skjenket sønnen Fred Olsen 
et kirkeskip til. Det er fraktefar-
tøyet «Jenny Gustava Sannum». Et 
1800-talls navn som ikke passer, for 
begge skipstyper er nemlig 16-1700 
talls galleoner. Når og hvor model-
lene ble bygget er i følge Norsk Ma-
ritimt Museum vanskelig å si. At de 
er gamle, er i alle fall sikkert.  
Vedlikehold av gamle kirkeskip er 
det Norsk Maritimt Museum som 
har kompetanse på. Skipene i Hvit-
sten kirke trenger sårt til oppussing. 
Hvem føler ansvar for å gjøre noe 
med det? Kommunen, kirken eller 
Olsenfamilien?
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Arve Skutlaberg og Marit Bekken

Tro og Lys med 25-årsfeiring i Follo. 
 

Lørdag 7. mars feiret Tro og Lys i Follo 25-årsjubileum med 
seminar, fin middag og gudstjeneste i Ås arbeidskirke.  
Høsten 1990 startet Aslaug Espe ei gruppe for utviklingshemmede 
og deres foreldre og venner i Follo – Follogruppa. Hun fikk god 
hjelp av sokneprest Karl Gervin i Ski og den katolske presten 
Brian McNeill. I foredraget sitt trakk Aslaug fram hvor mye støtte 
og hjelp hun fikk fra familier med funksjonshemmede barn. I løpet 
av det 25 åra som har gått, har også mange frivillige og kirkelige 
ansatte deltatt i arbeidet.  
 
 
Aslaug brakte Tro og Lys-bevegelsen fra Frankrike til Follo og 
Norge. Tanken om å gi funksjonshemmede og deres familier et 
kirkelig fellesskap, har vokst fram over hele Europa siden 
oppstarten sist på 1960-tallet. I Norge er det nå 10-11 grupper. I 
Follogruppa blir fortellinga om hvordan Tro og Lys ble til, spilt 
som dokketeater, gang på gang. Kanskje er dette den viktigste 
kulturimpulsen norske kristne 
har fått fra Frankrike siden 
revolusjonsbudskapet om 
Frihet, likhet og brorskap for 
200 år siden.  
 
Johannes Leirgul fra Ås 
hadde en travel lørdag. På 
bildet til høyre blir han 

intervjuet av Ole Herman Winnem. Johannes fortalte om hvor viktig Tro og Lys 
er som møteplass for funksjonshemmede i Follo. Og hvor mye tro og lys betyr 
for ham selv. For å få nye venner, spise litt sammen, og synge bursdagssanger, 
ikke minst. Og så er gudstjenestene fine. Mange her i Vestby vil huske ham fra 
innvielsesgudstjenesten i Son Kulturkirke i desember, der han blant annet 
deltok i inngangsprosesjonen og var med og delte ut nattverd. 
 Noen ganger kan han kjenne Jesus i hjertet – det er fint, smiler han. Under 
prekenen hjalp han prest Tor Ivar Torgauten med å dramatisere teksten. Som 
stand in for Jesus! Som vanlig spilte han tromme til sangene og dansen, sammen 
med Lars Giltvedt. Innimellom, under seminaret, middagen og ikke minst i 

pausene, var Johannes 
travelt opptatt som 
jubileumsvert i dress og slips.  
 
Gry Andresen fra Ski hadde også flere oppgaver. Først ble hun 
intervjuet av prest og Tro og Lys-veteran Hilde Margrethe Voll. 
Så fortalte Gry og Ski-diakon Unni Merethe Weydahl Langen 
om ungdomsgruppa til Tro og Lys i Follo-byen. Ved 
kaffebordet holdt Gry en munter hilsningstale, og under 
nattverden delt hun ut brød og vin sammen med biskopen. 
Travel dame! 

Karl Gervin, Aslaug Espe, Reidun Strøm, Gerd 
Grønvold Saue, Kristin Espe Bjørnstad, Gro 
Elisabeth Saue. 
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Annar Pedersen fra Knapstad fortalte om hvor viktig det er for familier med 
funksjonshemmede barn å bli inkludert i samværet med andre, og å bli møtt med 
forståelse, respekt og tilrettelegging. Fellesskapet i Tro og Lys har vært til stor 
hjelp for ham, kona Grethe og datteren Monica.  
 
Bursdagsfeiring er fast innslag på Tro og Lys-samlingene. Denne gangen var det 
Lars Giltvedt fra Ski (under) og Torun Torgauten fra Fredrikstad som fikk 
bursdagskrona på hodet. Stor stemning! 

 
 

 
Tro og Lys er et samarbeid på tvers av hele Follo, 
og prester fra flere menigheter deltar, blant andre 
sokneprest Marit Bekken fra Vestby. På bildet over 
er hun sammen med Heidi Løvstad, også fra 
Vestby. Til høyre deler hun ut blomster fra 
vestbymenighetene i anledning dagen. Sammen 
med henne deltok også Elisabeth Hystad fra Garder, 
Dag Brosstad fra Vestby og Eva Lisa Piiksi fra 
Såner. 
 
Knut Kielland-Lund (i rød skjorte, bildet t.v.) har 
oversatt en av sangene som Tro og Lys bruker fra 
engelsk. Han skriver selv salmer og sanger, og 
deltar flittig på lørdagssamlingene.  
 
 

 
Tro og Lys er en tverrkirkelig 
internasjonal bevegelse med 
utspring i den katolske kirke. 
Sokneprest Pål Bratbak fra St. 
Olav menighet i Oslo deltok på 
jubileet, sammen med Borg-
biskop Atle Sommerfeldt og prost 
Hege E. Fagermoen. De aktive i 
Follo-gruppa har bakgrunn fra 
ulike trossamfunn: lutheranere, 
katolikker, pinsevenner... Sam-
men gjør de en stor innsats, også 
på landsplan: Birgit Aarrestad fra 
Ås er landsleder, i tospann med 
Helga Mosland Raen.  
Se www.trooglys.com.  
 
Foto: Ole Herman Winnem og  
Arve Skutlaberg 
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Konfirmeres i Vestby kirke 
lørdag 5. sept. kl. 11.00
Linnea Cecilia Krogvold Lundqvist
Erle Seljeset Ørbeck
Pernille Krogh Kristiansen
Sondre Authen
Kari Linnestad
Maria Opdal
Aleksander Aaboen
Markus Thorp
Marlene Bønsnæs Olsen
Silje-Marie Bønsnæs Olsen
Annie Hansen Nagy
Thea  Marie Gjønnes
Birk Louis Aarseth Grindal

Konfirmeres i Vestby kirke 
lørdag 5. sept kl. 13.00
Julie Hoel Stene
Kim Marcus Bjørnstad Romano
Sofie Bekkhus Winther
Sebastian Sandvik
Halvor Wiik Pedersen
Ingrid Alice Øinæs Eriksen
Silje Amor Sollerud
Joakim Edvardsen
Fredrik Fjærvoll Olsen
Martine Engan
Miriam Block
Maria Fransiska Demuth
Mats Gulbrandsen
Tobias Westmoen Lesteberg

Konfirmeres i Vestby kirke 
søndag 6. sept kl. 11.00
Magnus Hammerlund
Eirik Fagerbakke
Jesper Brettum
Sondre Brettum
Andreas Karlsen
Elise Wibye Habberstad
Jonas Westgaard
Mina Linh Nesmoen
Silje Haugerud
Malin Østlund Edvardsen
Anneli Aarum
Tiril Marie Eidsvaag
Mathias Abelvik

Konfirmeres i Vestby kirke 
søndag 6. sept kl. 13.00
Emilie B. Folkvord
Mats Esperum Nielsen
Thomas Esperum Nielsen
Thea Alvilde Dørum
Sandra Lågstad Tang
Tyra Hæhre
Charlotte Øien Høyland
Elise Marie Larsen
Aurora Sjølie
Michelle Slette
Ben Isak
Mads Adrian Kvivesen Karterud
Lena Marie Lindstad 

Konfirmeres i Garder kirke 
søndag 6 .sept. kl. 11.00
Hedda Marie Kjølberg Hauge
Tonje Ruud Helgestad
Thea Marie Næss
Ingeborg S.-Karlsen

Konfirmeres i Son kulturkirke 
lørdag 19. sept kl. 11.00 
Brage Tvedte
Karoline Lumayag Myrvang
Selma Damengen Ausland
Tobias Snerten Holtan
Eivind Lundberg Larsen
Gabriel Yttergård Lian
Sigurd Holmboe Skår
Vilde Elvrum
Vegard Østensvig
Solveig Horn
Sjur Fjelde Haakonsen
Hanna Fjelde Haakonsen
Karoline O. Bjerk
Viktor Østgård Røyseth
Erik Austarå Botnen
Emily Høgseth Asphaug

Konfirmeres i Son kulturkirke 
lørdag 19. sept kl. 13.00 
Eivind Tukkensæter
Philip Kristian Pedersen
Ole Kristoffer Lønne
Helene Monsen
Dorthea C. Øvrelid

Elias Henriksen
Sander Person
Martine Farstad
Herman Gåsland Sørensen
Edvard Frøysland
Sebastian Engebretsen
Villum Eilif Hansen
Christiane Petersen
Andreas Aanrud
Victoria Lorentzen
Christoffer Mentzoni Hansen
Kristian Birger Stenen

Konfirmeres i Såner kirke 
søndag 20. sept kl. 10.30
Andrea Åkre Eberhardt
Emilie Prestmoen
Celine Lunde Danielsen
Silje Ådnegard
Helene Johansen Fossen
Pernille Skog
Kim Christopher Stormoen Grip
Mari Johanne Bylterud Sørensen
Charlotte Erlandsen
Simen Finstad
Pernille Husby

Konfirmeres i Hvitsten kirke 
søndag 20. sept. Kl. 11.00
Kaja Strand Karlsen
Otto Hansen Rognstad
Sarah Elisabeth Bruun
Gaute Storsæter

Konfirmeres i Son kulturkirke 
søndag 20. sept. Kl. 13.00
Kristine Klevengen Valen
Noah Alexander B. Myrer
Andreas Marcolin
Vilde Hultgren
Judith Victoria Linstad Sunde
Tobias Angell Hedenstad
Jacob Guttormsen Fløgstad
Arian Markus Bolz Ebrahimian
Emma Næss Schierning
Åsa Skaalvik
Fredrik Bådstangen
Tuva Elise Siggerud
Håkon Dammann Ellingsen

Årets konfirmanter
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Vinner forrige gang ble Per 
Magnus Breen, Sole Allé 
51 i Vestby, som får tilsendt 
4 Flax-lodd.
Løsning sendes Vestby menig-
hetsblad, Ugleveien 16, 1555 
Son før 1. aug. Merk konvolutten 
"Kryssord nr. 2".

Løsning fra forrige nummer:

TIPS:
Hvis du ikke vil klippe i bladet, 
kan du skrive ut kryssordsiden 
fra den elektroniske utgaven av 
bladet på
www.vestby.kirken.no.

Vannrett
1. Offersted
4. Perioden
7. Negl
10. Beseirer
12. Alpehorn
13. Slagsted
14. Spansk kunst
15. Fugl
16. Vekst
18. Utrop
19. På finske biler
20. Tallord
21. Kommunikasjonsmiddel
25. Førstemann på Zugspitze
27. Tidsrommene
28. Ringt
31. Ildsted
34. Fengselsted
36. Herrers
37. Fest
38. Stillhet
40. Gjøre klar
42. Enda en gang
44. Amerikanerne
48. Månedsdel
51. Delstat
52. Kanskje (fork.)
53. Sauen
56. Solo
57. Feriemål

60. Uklart
61. Senen
63. Sikre
65. Atomnummer 85
66. Vasse
67. Hevelser
70. Studer
72. Energimål (fork.)
74. Amerikansk olje
75. Land
77. Musikkstykket|
80. Opprørsbevegelse på 

60-tallet (fork.)
81. Lydene
83. Europeer
84. Sting
87. Bildetekst forts.
88. Bildetekst forts.
91. Bildetekst forts.
94. Materie
96. Imot
97. Forbilde
98. Stikke gjennom
99. Forfaren
100. Legge i haug
101. Lille
102. Fisk
103. Floken
104. Angrep

Loddrett
1. Blomsten
2. Annektere
3. Smerte
4. Lukermotpart
5. Brunst
6. En Kalvø
7. Lemmen
8. Småvarm
9. Glose
11. Flåte
17. Beholder
19. Nordboeren
22. Framstille
23. Sesongarbeid
24. Ordnes
26. Nynorsk hylster
27. Bildetekst
29. Tanken
30. Skremte
32. Skru
33. Fuglemat
35. Lokkemat
39. Osama bin Laden
41. Sta
43. Kristi
45. Fortrinn
46. Haug
47. NAV
48. Tute
49. Målestokk

50. Singulær
54. Arkitekt-tittel
55. Dramadel
58. Stolpe
59. Fornemmes
60. Tiåret
61. Land
62. Solosang
64. Arbeidstid
68. Retning
69. Hederstegn
71. Strev
73. Føle
74. Engelsk preposisjon

76. Appendiks
78. Grunnen
79. Ble blokkert
82. Ferdigheter
85. Plate
86. Epoken
87. Renne
89. Fryse
90. Brant
92. Avfall
93. Bygen
94. Pakk
95. Rep
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

Storgt. 13, tlf. 64 95 79 80

Blomster og tilbehør 
til alle anledninger. 
Velkommen!

64 91 49 00 (24 timer)
www.jolstad.no 

Ski - Kolbotn
Nesodden - Lillestrøm
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Vestby 
Inger Brit Lea, 70 år, Lærer
Christin Boretti Westby, 52 år, Leder fellestjenesten
Nils Oskar Jekstad, 34 år, Siviløkonom
Dina Marie Egeberg, 37 år, Saksbehandler
Ståle Audun Haram, 62 år Daglig leder
Steinar Bernt Hansen, 66 år Rådgiver

Garder 
Ole Einar Garder, 36år, Avdelingsleder   
Petter Lind, 67 år, Pensjonist
Tove Simone Emberland, 61 år, Helsesekretær
Ellen Garder, 60 år, Gravferdskonsulent

Såner 
Malvin Leif Nordstrand, 55 år, Fagansvarlig
Kirsten Eeg, 72 år, Pensjonist
Terje Røyneberg, 59 år, Seniorrådgiver
Morten Vinje, 62 år, Lege
Ian Christian Burman, 39 år Juridisk rådgiver
Trond Kivijervi, 51 år, Postbetjent   

Hvitsten
Anne Kari Borg, 68 år, Pensjonist
Karin Moonga Bjerke, 78 år, Pensjonist
Elin Lysøe, 65 år, Pensjonist
Brit Ranveig Rønstad, 70 år Pensjonist
Ingrid Ficher, 45 år, Arbeidsledig

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1258 menig-
hetsråd.Valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør 
Kirkemøtet i Den norske kirke.

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og 
kommunestyrer 13. og 14. september 2015.

Nedenfor har vi listet opp kanddatene til menighetsrådene 
i våre fire sokn. Etter hvert som valget nærmer seg, vil du 
finne nærmere presentasjon av kandidatene på nettsidene 
våre: www.vestby.kirken.no.
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18.30

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

Familiesamling for småbarnsfamilier

Treffpunkt på Gardarheim

 Øving torsdager. 
Oppstart 27. august

Denne aktiviteten ligger 
nede for tiden. Følg med på 
våre hjemmesider

Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2015

17.30 og 18.45

17.00 - 19.00

16.30-18.00

Vestby menighetshus
Kontakt: Inger Heidi Francer, tlf. 47 65 49 00
www.vestbybarnekor.net

Vestby menighetshus
Kontakt: Marit R. Hansen, kirkekontoret, 
tlf. 64 98 00 70

Gardarheim
Kontakt: Anette Breivik, tlf. 92 29 96 26

Småbarnsang for barn (1-4 år)
Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2015 17.30 - 19.00

Vestby menighetshus
Kontakt: Gudrun Gaballa, tlf. 924 35 099

Såner kirkekor

Normisjon i Vestby

Formiddagstreff

Misjonsforening i Garder - NMS

Norsk Luthersk Misjonssamband

Øving tordager
Oppstart 27. august

27.aug, 24.sept,  26.nov.

7. sept, 5. okt, 2. nov, 
7. des

Ta kontakt for datoer

30. aug, 20. sept. 18. okt, 
15. nov, 13. des

19.00 - 21.00

19.30

11.30

17.00

Såner kirke
Kontakt: Kantor Tatiana Grushina, 
tlf. 469 16 107 
tatiana.grushina@vestby-kommune.no

Vestby menighetshus
Kontakt: Jan Helge Ljøstad, 
tlf. 64 95 21 27

Vestby menighetshus
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76. Ring før 10.00 for henting!

Private hjem
Kontakt: Elisabeth Hystad, 
tlf. 64 95 08 46

Hos Olimb i Soleveien 22 i Vestby.
For skyss, kontakt Olimb på tlf. 900 98 510.

Fredagstreff / Between - fra 5. klasse
4.sept, 18.sept, 9.okt, 
23.okt, 6.nov, 20.nov, 
4.des, 18.des.

Son Kulturkirke 
Kontakt: Ingun Trageton Ileby, tlf 90 52 95 53

Soon Pikekor (7-9 år)
Torsdager 
Oppstart 27. august 17.30 - 18.30

Såner kirke
Kontakt: Margit Tukkensæter, tlf. 996 17 258 
og Tatiana Grushina, tlf. 469 16 107

Søndagsskole i Vestby kirke
Hver 2. og siste søndag 
i måneden

11.00

Vestby kirke

Babysang (3 mnd-1 år)
Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2015 11.00

Vestby menighetshus
Mulig å kjøpe lunsj: 20,- kr.

18.00 - 20.00

Søndagstreff - samlinger for voksne

19.00-21.30

Sagbruksveien 14, Son (hos Todne B. Syvertsen)
Påmelding 98 01 56 78 / todne2@hotmail.com
Kontakt: Anne Britt Larsen, tlf. 64957971 / 93018471

Kveldsmesse

Hver onsdag 19.00-21.00

Son Kulturkirke. Messe 45 min, deretter kvelds-
mat. Fri entré.
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Døpte i Vestby 
Ferdinand Øivind Orholm
August Pedersen
Leander Andersen Hoel
Iver Barkved Aarseth
Daniel Grønli-Øveraasen
Fredrik Andreas Randem
Sonja Marie Grydeland Russel
William Rønning
Imma  Fiskvik Mongstad
Marcus Aisosa Jensen
Emilian Sørby Testad
Sander Søholm
Henrik Sandland

Døpte i Såner/Son 
Ole Herman Svanberg Randem
Emilie Houston Vik
Sofie Louise Henning Brunsæl
William Nygård Jarli
Rosalie Kristoffersen Skjærstad
Ulrik Hersleth Krohg
Oliver Elias Jådem-Idsøe
Sky-Kayden Enohtah Bech
Jens Braaen Kleven
Rikke Marie Fagerjord 
(Læstadianske forsamling, Oslo)

Døpte i Garder
Rikard Harald Bjerke Gustavsen
Børge Olai Kalfjøs Harang

Døpte i Hvitsten 
Ellinor Margrethe Solli
Linus Haugstad Billingsø
Andreas Wilhelmsen Stenseth
Dominic Veres
Sedinius Veres

Viet i Vestby
Pål Andreas Rygge og Elisabeth 
Solsrud
Joachim Jensen og Hilde Budde 
Erichsen

Viet i Son
Alf Emil Robert Olandersson og 
Cecilie Engeseth

Døde i Vestby
Grete Elisabeth Asmyr
Svein Erik Skjerden
Arne Johnsrud
Sten Robert Hensriksen
Runar Karrestad
Kari Ustvedt

Erling Ragnar Sørensen
Helga Othilie Dehli
Bjørn Geir Klemmetsrud

Døde i Såner/Son
Elena Banini
Knut Pettersen
Rolf Einar Finsrud
Arne Ivar Johansen
Hildur Gulliksen
Lis Tvedt
Liv Andresen

Døde i Garder
Dagmar Røsholm
Sigurd Martin Lohrbauer
   
Døde i Hvitsten  
Bjørn Fredrik Edstrøm 

Takk
for all vennlig deltagelse ved 
Erling Ragnar Sørensens

bortgang.

Hilsen 
Norma, Ragnar og Leif Sørensen

Småbarnsforeldre og besteforeldre – 

Velkommen til kirke 
med de minste!
Søndagskolen prøver å nå stadig flere,  og satser nå på faste 
og forutsigbare datoer Hver andre og hever siste søndag i 

måneden er det søndagsskole i Vestby kirke, fra og med august ,måned. Barna blir med ut i 
sakristiet under salme før prekenen,  har opplegg en stund og kommer inn igjen mot slutten av 
gudstjenesten. Ta ungene med og la dem bli kjent med kirka og med Jesus!
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Gudstjenesteliste

Vestby kirke har rullestolrampe og teleslynge.
Garder kirke har teleslynge.
Hvitsten kirke har rullestolrampe og teleslynge
Såner kirke har teleslynge og er tilpasset rullestolbrukere 
(NB: Inngang fra baksiden!)

Søndag 21. juni
Solåsen pilegrimsgård kl. 11 Økumenisk gudstjeneste 
med nattverd.
Hvitsten kirke kl. 13. Dåpsgudstjeneste.

Søndag 28. juni 
Kystkultursenteret, Son kl. 11. Bryggegudstjeneste med 
nattverd. (I Son kulturkirke hvis regn)

Søndag 5. juni
Garder kirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 12. juni
Vestby kirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 19. juli
Son kulturkirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 26. juli
Hvitsten kirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 2. august
Garder kirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 9. august
Vestby kirke kl. 11. Felles gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Søndag 16. august
Garder kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Hvitsten kirke kl. 13. Dåpsgudstjeneste 

Søndag 23. august
Son kulturkirke kl. 11.Samtalegudstjeneste med dåp.
Vestby kirke kl. 11. Tidebønn. Klimapilgrimsferd.
Vestby kirke kl. 18. Samtalegudstjeneste.

Søndag 30. august
Vestby kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd
Son kulturkirke kl.19. Hollenderseilasgudstjeneste 

Lørdag 5. september
Vestby kirke kl. 11. og 13. Konfirmasjon.

Søndag 6. september
Vestby kirke kl. 11 og 13. Konfirmasjon.
Garder kirke kl. 11. Konfirmasjon.

Søndag 13. september
Vestby kirke kl. 11. Bandgudstjeneste med dåp og natt-
verd. Søndagskole
Son kulturkirke kl. 13. Gudstjeneste med dåp og natt-
verd.

Onsdag 16. september 
Vestby kirke kl. 19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.  

Lørdag 19. september 
Son kulturkirke kl. 11 og 13. Konfirmasjon.

Søndag 20. september 
Såner kirke kl. 10.30 Konfirmasjon.
Hvitsten kirke kl. 11. Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 13. Konfirmasjon.

Søndag 27. september 
Vestby kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Søndagskole
Garder kirke kl. 19. Høstkveld.

Søndag 4. oktober
Vestby kirke kl. 11. Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd.
Son kulturkirke kl. 19. Bandgudstjeneste med nattverd.


