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I skrivende stund er en stor begivenhet i ferd med å passere Vestby. Den internasjonale klimapilegrimsvandringen 
2015. Den begynte i Nidaros på forsommeren, har gått sørover lang den gamle pilegrimsleden gjennom midt-Norge 
- der pilegrimer har gått i århundrer, barbent, med slitte hjemmelagde skinnsko, med støvler eller med toppmoderne 
gore-tex-sko. Men denne gang ikke med vandrings-stav som følge, men en flaske med rent vann. Gjennom hele 
sommeren har ferden gått, med diverse avstikkere og tilstøtende vandringer, både her og der. Og nå passerer den 
oss. Søndag 23.august, sånn ca. kl.13.30, passerer den bautaen ved Klokkerud gård, inne i skogen midt i Vestby 
kommune, der det står «Nidaros →69 mil» «Santiago→420 mil»; målet for noen pilegrimer og starten for andre. 
Og mandag 24.august går ferden videre til Moss, nedover i Norge og Sverige, den passerer også Danmark og går 
gjennom Tyskland denne sommeren, og videre sørover.  
Og så, senere i høst, skal verden topp-politikere møtes i Paris og diskutere internasjonale klimatiltak. Og håpet 
vårt er at vår lange vandring gjennom Europa, med tusenvis av mennesker som sier fra, vil påvirke hva de velger å 
gjøre. For vi kan jo ikke bare sitte stille! 

For hvem skal gjøre noe - om ikke vi? Vi, som har fått i oppdrag å være Guds hender og føtter på jord. Han som 
en gang stolt ga oss i oppdrag å ta vare på det vakre skaperverket han hadde gjort. Han sa: «La oss lage mennesker 
i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himmelen, over feet og alle ville 
dyr og alt krypet det kryr av på jorden». (1. Mos 1.26) Og så ga han oss beskjed: pass på det, dyrk og lev av det – 
men han sa aldri utbytt, utnytt og søple til. Og i dag er vi kommet dit at naturen Gud ga oss er blitt noe av det mest 
sårbare vi har fått i oppdrag å ta vare på; vi lever på en såret jord. Der rent vann ikke er selvsagt, lengre.  

Vi har sommeren bak oss, jeg hadde gleden av å få gå i fjellet i ferien. Et sted jeg vet om kommer en liten bekk 
rennende nedover stien opp mot fjelltoppen. Ikke så påfallende med en liten bekk, kanskje - bortsett fra at følger 
du den lille bekken kommer du til et lite oppkomme der den springer rett ut av bakken. En kilde. Å sette seg der en 
varm sommerdag og drikke iskaldt rent vann, ga meg litt å tenke på, akkurat i sommer. Rent vann. Guds gode gave 
til meg på en fjelltur, Guds gode gave til deg en varm sommerdag – og Guds oppdrag til oss; ta vare på den vakre 
jorda jeg ga dere, med ren jord, ren luft og rent vann, for alle.  

Rent vann

Marit Bekken

Menighetshuset vårt trenger stadig vedlikehold og 
fornyelser. 

Bidra gjerne med en gevinst til et av de mange lot-
teriene våre, eller noe håndarbeid eller hjemme-
bakt til høstmarkedet. 

Du kan kjøpe vafler og kaffe eller rømmegrøt og 
lytte til flott korsang fra menighetens barnekor.

Vi håper å se deg!

Hilsen basarkomiteen 
ved Anne Kristine Ligaard

7. november er det igjen tid for 

til inntekt for Vestby 
menighetshus. 

Se også annonse side 13
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Høsten og vinteren for to år siden la jeg merke til et nytt par, som kom trofast på alle gudstjenester. To blide og 
vennlige mennesker. Jeg husker første gang jeg hilste på dem. Det var i Garder. Så ble det med den lille praten i 
kirkedøra eller på kirketrappa. Men jeg fikk vite, gjennom andre, at de heter Synnøve og Petter, og at Petter har 
vært både skolemann og prest. Og det vekket både gjenkjennelse og nysgjerrighet hos meg. Så når Petter òg dukket 
opp ”på sikker plass” på valglista til menighetsrådet (nummer 2 for Garder - i skrivende stund ligger valget et 
stykke frem i tid, mens det har vært når dette leses!), så får jeg lyst til å bli litt bedre kjent med Petter, både for egen 
del og på vegne av Menighetsbladet.  

Så nå sitter vi foran den vakre alter-
tavlen i Garder kirke, og Petter kan 
bekrefte at han har vært både prest 
og lærer. Og nå er han blitt pensjo-
nist. Og så la det seg sånn til rette at 
de fikk kjøpt hus her i Garder - midt 
mellom alle barn og barnebarn! Syn-
nøve og jeg har til sammen 5 barn 
og 8 barnebarn, forteller Petter. Og 
de er spredd fra Jessheim i nord, 
til Høland i Øst, og i Oslo, Ås, og 
Oppegård. Så Garder er omtrent 
midt mellom alle! Og hvor mange er 
dere når alle er samlet? 19, svarer 
Petter stolt. Og får alle plass rundt 

bordet da? Ja, svarer Petter stolt. Og 
nå kjenner jeg en trang til å gå videre 
på temaet barnebarn. Men overvin-
ner den! 
Du har vært prest, Petter. Fortell litt 
om din vei inn i yrket! Det startet i 
skolelaget på realskolen, forteller 
Petter. Jeg kommer ikke fra noen 
kirkelig familie, men jeg kom med 
i et stort ungdomsmiljø i Nordstrand 
menighet. Og på en lederleir jeg var 
på, mens jeg gikk på gymnaset, var 
temaet ”Høsten er stor, men arbei-
derne få”. Da fikk jeg prestekall, og 
skiftet linje og skole (fra reallinje 
på Nordstrand gymnas - jeg har all-
tid vært realist i hue, sier Petter) til 
latinlinje, med gresk, på Kristelig 

Gymnas i Oslo. KG er privat, med 
skolepenger. Og det måtte jeg betale 
selv, forteller Petter! Så det var ingen 
begeistring i familien. Kanskje hel-
ler en viss irritasjon!
Og det å studere teologi? Jeg opp-
levde at ungdomstroen min utviklet 
seg til en voksentro. Og det var både 
vondt og godt. Men mest godt. Og 
jeg begynte studiet som konserva-
tiv, og gikk ut som radikal - i hvert 
fall politisk. Nå fortsatte jeg å være 
en del av ungdomsmiljøet på Nord-
strand gjennom studietiden, og var 
med på mange store arrangementer, 
med hovedansvar for lyd. Så det 
første studielånet mitt gikk til en 
BOkord! Til en hva for noe? Bang 

Torbjørn Aas   

Jesu kjærlighet gjør meg til 
den optimisten jeg er!

En samtale med 
Petter Lind
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& Olufsen båndopptaker med mik-
sebord for flere mikrofoner, forkla-
rer Petter. En forsterker. Bedre enn 
Tandberg! Så jeg er engasjert av 
både den religiøse dimensjonen og 
skrutrekkere! 
Etter mange år i yrket, først som 
feltprest på Linderud, og senere som 
menighetsprest på Manglerud, tok 
Petter mer utdanning, og ble lektor 
i ungdomsskolen, først på Kløfta, 
og senere i Drøbak, hvor han var in-
spektør på Seiersten ungdomsskole i 
mange år. Men så valgte Petter å gå 
tilbake til presteyrket igjen, først som 
vikarprest på Romerike, og så som 
sokneprest i Bakke og Fiskum i Øvre 
Eiker. Og hva tok du med deg fra det 
ene yrket og til det andre? Kanskje 
jeg ble bedre til å lytte i de årene jeg 
jobbet som lærer, undrer Petter seg. 
For det ble mange elevsamtaler. Og 
jeg lærte at alle ungdommer har noe 
fint i seg, bare de får slippe det fram.  
Hvis jeg spør hva som er kjernen i 
troen for deg, Petter? Så er det den 
kjærligheten Jesus brakte inn i ver-
den. For den er unik. Det er den som 
gjør meg til den optimisten jeg er! 
For i den ligger en altomfattende 
anerkjennelse av hver enkelt av oss. 
Og den hjelper meg i det daglige. 
For det er mye som blir bearbeidet i 
bønn, sier Petter. 
Og nå som du er blitt pensjonist vel-
ger du å gå inn i frivillig arbeid!? 
Vi trives så godt her, og opplevde å 
komme ualminnelig fort inn i menig-
heten her i Garder, og i Vestby i det 
hele tatt. Hva har du lyst til å få til? 
Ja først og fremst ønsker jeg at flere 
skal bli kjent med kirken og kirkens 
Herre. Og det handler om personlig 
kontakt. Så jeg kunne for eksempel 
se for meg at Menighetsbladet av og 
til ble delt ut på dørene! Ellers tror 
jeg spørsmål om kirkens fremtid rett 
og slett må rettes til Sjefen selv, altså 
Vår Herre! 
Så får Petter og jeg en lengre samtale 
om utviklingstrekk i Den norske kir-
ke. Om hvordan den indre debatten 
er blitt polarisert og unyansert. Sånn 
at alle som ikke hører til på en av po-

lene, har blitt tause. Ja, at debattkli-
maet rett og slett har blitt utrygt. For 
hvis en sier noe høyt i dag om tidens 
store stridsspørsmål, som for eksem-
pel vigsel av homofile, så blir en med 
en gang satt i bås, eller stilt til veggs. 
Og det er ubehagelig. Derfor har vi 
ingen åpen debatt, sier Petter. Vi har 
bare de som roper høyt fra hver sin 
pidestall. Mens mange opplever at 
det eneste trygge stedet å snakke er 
i små grupper, som bibelgrupper og 
misjonsforeninger. Men Petter har et 
sterkt ønske om at disse stridsspørs-
målene ikke skal splitte kirken. For 
kirken har et oppdrag i alle avkroker 
i dette landet. 
Ellers er det å være pensjonist et 
aktivt liv. Ja egentlig ganske heftig, 
sier Petter. For han er altså nevenyt-
tig! Så en av grunnene til at han og 
Synnøve valgte å kjøpe hus, var at 

Petter skulle ha noe å holde på med. 
Men de har så mange som trenger 
hjelp at Petter av og til kjenner seg 
som en omreisende vaktmester. Og 
når vi kommer ut på kirketrappa, for 
å få et utebilde, blir Petter opptatt av 
malingen som flasser av kirkeveg-
gen. Og det kommer en lang utred-
ning om forskjellige slags maling, 
og hva som skal til her! Og jeg må 
love å fortelle kirkevergen at hvite 
store hus kan Petter ganske mye om! 
Takk for samtalen, Petter, og takk 
for at du stiller dine kunnskaper på 
så mange felt til rådighet for felles-
skapet. Og lykke til med det viktige 
arbeidet i menighetsrådet (- for jeg 
tror du blir valgt inn!), som skal 
legge forholdene best mulig til rette 
for at vi alle skal bli bedre kjent med 
kirkens Herre. For det er det som er 
målet med det hele! 
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Salmen er ofte et naturlig valg i be-
gravelser, og særlig salmens slutt er 
kraftfull i den sammenhengen: 
”Hjelp mig, Herre att vad helst mig 
händer, taga ur din trogna Faders 
hand. 
Blott en dag ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land.”

Lina Sandell opplevde selv mye 
tungt i sitt liv, og derfor gir de trøs-
tende ordene hennes troverdighet. 
Og vi som tror på oppstandelsen og 
gjensynet ”i det goda land” har en fin 
trøst i salmen. 

Jeg siterer vers 1:
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig ett  fadershjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och   
    smärta, 
möda, vila och behag. 

Vi har så lett for å lytte til mange 
ulike stemmer, men i denne salmen 
peker Lina på en stemme hun ønsker 
vi skal høre på; Gud. Salmen viser 
en veldig tillitt til ham, og vi blir 
minnet om at Gud er far under alle 
omstendigheter i livet vårt. I origi-
nalversjonen skrev Lina ”Han som 
bär för mig en moders hjärta”, noe 
som ble for sterk kost for de ”lærde” 
på den tiden, så hun måtte forandre 
ordene til ”faders hjärta”. Kanskje 
originalordene viser oss en annen 
sorts omsorg for oss. 

I Matteus 6:31-34 sier Jesus:
”Vær altså ikke bekymret og si: Hva 
skal vi spise? Eller hva skal vi drik-
ke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt 
dette er hedningene opptatt av, men 
den Far dere har i himmelen, vet 
at dere trenger alt dette.  Søk først 
Guds rike og hans rettferdighet, så 
skal dere få alt det andre i tillegg. Så 

vær ikke bekymret for morgendagen; 
Morgendagen skal bekymre seg for 
seg selv. Hver dag har nok med sin 
egen plage.” 
 
Det finnes bekymringer som bare 
kommer. Plutselig og uventet og i 
motgang kan vi fort bli selvsentrer-
te, og vi tenker bare på det som er 
vanskelig. Da behøver vi stanse til 
og lytte til Jesu ord: Vær altså ikke 
bekymret. I denne salmen opplever 
jeg at Lina Sandells ord hjelper oss 
til nettopp det. 

Vi hører noen ganger snille og vel-
menende mennesker si til oss: Be-
kymre deg ikke så mye! Ta livet med 
ro!  Resultatet av det bruker å bli 
enda en bekymring å bære: Jeg be-
kymrer meg da for, hvordan jeg ikke 
skal bekymre meg.  

Men når Jesus sier Vær altså ikke 
bekymret, så skjer det noe hos meg. 
På en gåtefull måte gir han meg det 
som han sier. Når han sier ordene, 
skjer det noe. Bekymringskrampen 
gir slipp. Et smil kommer frem på 
leppene. Jeg ser hvordan Gud strek-
ker ”sina fadershänder” mot meg. 
Og han har så mye å gi, som Lina 
Sandell skriver.  Både fröjd och vila 
och behag.

Vi har en stor Gud som har både ”fa-
dershjärta” og ”modershjärta” for 
oss. Og det er litt av en trøst! ”Skulle 
jag som barn väl ängslas då?”

Lina Sandells fantastiske salme 
med melodi av Oscar Ahnfeldt.
Vi finner den som nr 490 i Norsk 
salmebok og i den nye salme-
boken N13 finner vi den på nr. 
489.
Det er en salme som alltid har 
betydd mye for meg, som har 
gitt meg trøst ved mange anled-
ninger og som berører meg hver 
gang jeg synger den eller hører 
den fremføres.

Denne gang er Min salme 

Svein-Gerhard Soma Hordnes
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Vers 2:                     
Själv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära,                     
han som heter både Kraft och Råd. 
Morgondagens omsorg får jag    
         spara, 
om än oviss syns min vandringsstig. 
"Som din dag så skall din kraft ock  
          vara”, 
detta löfte gav han mig. 

Hvorfor bekymrer vi oss? Det er 
kanskje det første vi skal spørre oss 
om.  
Jesus gir oss en oppskrift mot be-
kymringer: ”Se på himmelens fugler. 
Se på engens liljer”.

Jesus sier også dette: "Deres him-
melske Far vet at dere behøver alt 
dette." Det er godt å vite at Han vet 
hva vi behøver. “Själv han är mig 
alla dagar nära, för var särskild tid 
med särskild nåd.” 

Om vi ikke kjenner hans omsorg, 
kan vi egentlig aldri bli fornøyde. Vi 
må ha mer og mer. Mer av alt. Og 
når vi jager etter alt dette, kommer 
vi å jages av det. Når noen jager kal-
les det jakt. Når jeg jages kalles det 
stress.
Derfor er det godt å ha en samtale-
partner som vi kan få legge alle be-
kymringer fram for og få legge dem i 
hans hender. “Varje dags bekymmer 
vill han bära”. 

Vers 3:
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig  
          händer, 
taga ur din trogna fadershand 
blott en dag ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land. 

Guds navn er ”Kraft och Råd”, leste 
vi i vers 2 .
Det finnes så mye kraft og så mye 
trøst og så mange råd å få. 
De ligger der ”förvarade åt mig” i 

ordet. Guds fars hender er alltid ut-
strekt mot oss. 
Men vi ser det ofte ikke. 

”Så vær ikke bekymret for morgen-
dagen; Morgendagen skal bekymre 
seg for seg selv. Hver dag har nok 
med sin egen plage.” 

Og da kan det være godt å be om 
hjelp til dette med Linas ord: ”Hjälp 
mig då att vila tryggt och stilla blott 
vid dina löften, Herre kär, ej min tro 
och ej den tröst förspilla som i ordet 
mig förvarad är.”

Det fortelles om et gulvur som plut-
selig sluttet å gå. Det ble da en kran-
gel i uret om hvem sin feil det var at 
klokken hadde stoppet opp. Viserne 
sa at det i hvert fall ikke var deres 
feil. Det samme sa urverket. Til slutt 
måtte pendelen erkjenne at det var 
han som hadde sluttet å slå. Han 
hadde begynt å tenke på hvor mange 
ganger han gikk frem og tilbake – 
hvert minutt, hver time, hvert døgn, 
og når han kom frem til at han gikk 
frem og tilbake 30 758 400 ganger i 
løpet av et år, så gav han opp. Urver-
ket, som var en klok kvinne, sa da til 
pendelen at han ikke måtte tenke på 
den måten. Han burde heller tenke 
et slag av gangen, ”ett  ögonblick i 
sänder” – et øyeblikk av gangen, og 
da kunne pendelen med friskt mot 
fortsette sin gjerning.
Noe til ettertanke også til oss i dag.

Vestby kirke:
Trapper er reparert og resultatet er blitt 
bra. Det har vært befaring i bårehuset for 
planlegging av bedre kapasitet for kiste-
oppbevaring. Tilbud på arbeidet er mot-
tatt og vil bli vurdert.

Son kulturkirke:
Kirken er blitt godt mottatt og brukes mye 
både til kirkelig bruk og kulturelt. Vi er 
blitt tildelt kr. 2,5 mill. i tippemidler, noe 
som kommer godt med til videre ferdigs-
tillelse. I juni hadde kirken branntilsyn og 
en del avvik vil bli rettet opp.

Hvitsten kirke:
Oppussing av vinduer og innsetting av 
varevinduer er utført og resultatet ble 
fint. Vi har hatt befaring av representan-
ter fra Riksantikvaren angående kirkens 
tilstand utvendig. Kirkens tilstand er bra, 
men er dekket med mye svartsopp. For 
at vasking og maling skal bli bra må kir-
ken tildekkes før en setter i gang. Dette 
gjør at det må planlegges med stenging 
av kirken i en månedsperiode til våren. 
Entreprise vil bli sendt ut på tilbud i løpet 
av vinteren.

Garder kirke:
Også her har Riksantikvarens represen-
tanter vært på befaring og gitt sin utta-
lelse. Kirkens tilstand er bra, men det 
trenges maling en del steder, spesielt på 
tårnet. Kun linoljemaling anbefales. Ser 
på dette til våren.

Såner kirke:
Belysningsutstyret i kirken er skiftet til 
ledlys. Den gamle belysningen var dår-
lig og ny belysning gir oss mange flere 
muligheter for lyssetting av diverse ar-
rangement.

Trosopplæringsreformen:
Den nye trosopplæringslederen er kom-
met godt i gang med planlegging av ak-
tiviteter og regelverk i samarbeid med 
stab og menigheter.

Personell.
Vi vil annonsere etter ny kirketjener/
gravplassarbeider med ansettelse fra 
nyttår da Ingar Svenningsen går av med 
pensjon. Trond Halvorsen overtar som 
ny leder for kirketjenere/gravplassarbei-
dere.

Da er sommeren snart over etter en 
værmessig variert periode. Den store 
varmen har da dette skrives foreløpig 
uteblitt. Personellet på gravplassene har 
jobbet mye med gressklipping og plan-
ting på graver. Vi har også hatt vår faste 
sommervikar, Ingvild Røyneberg, i jobb. 
Resultatet er blitt svært bra og vi har fått 
mye skryt for utseende på gravplassene. 
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Fredag kveld var det tid for Showtime. Showtime er et 
underholdningsopplegg som finner sted to ganger i løpet 
av leiren, og som arrangeres av lederne. Her var det 
konkurranser, leker, sketsjer og masse humor. 

Ellers har det vært 
sosialt samvær, 
undervisningsgrupper,  
bading og god tid til 
å bli kjent med nye 
mennesker fra både 
Son, Vestby, Hvitsten 
og Garder. 

Leiren var en fin avslutning på sommerferien, og mange var nok litt slitne etter en travel, 
men morsom helg.  

Engasjerte ungdommer på konfirmantleir

Bildene er tatt 
av konfirmantene 
i fotogruppa på 
leiren

Flere bilder på 
vestby.kirken.no
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Over hundre konfirmanter fra 
Vestby kommune har vært sam-
let på Haugetun folkehøyskole 
for fem morsomme dager. 

Kaja Strand Karlsen og Thea Alvilde Dørum

Det var mange spente konfirmanter på bussen til 
Haugetun Folkehøyskole fredag 7. august. Etter 
omtrent tretti minutters kjøring ankom bussen 
leirområdet, der konfirmantene skulle bo og bli kjent 
med hverandre de neste fem dagene. Fredagens 
store samtaleemne var om det var bad på rommet, og 

ikke alle var like heldige.  

På forhånd hadde konfirmantene valgt seg en aktivitet hver, son de skulle 
jobbe med på lørdag og søndag. Dette var aktiviteter som er foto, baking, 
volleyball, friluftsliv/brannslukking, fotball, hobby, band og leiravis. 

Ellers har det vært 
sosialt samvær, 
undervisningsgrupper,  
bading og god tid til 
å bli kjent med nye 
mennesker fra både 
Son, Vestby, Hvitsten 
og Garder. 

Leiren var en fin avslutning på sommerferien, og mange var nok litt slitne etter en travel, 
men morsom helg.  

Engasjerte ungdommer på konfirmantleir
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Anne-Kristin var naturlig nok foku-
sert på babyene og foreldrene som 
hadde møtt opp, men hun tok seg 
likevel tid til en liten prat med me-
nighetsbladets utsendte.
Jeg fikk vite at hun er utdannet bar-
nehagelærer med videreutdanning i 
pedagogisk veiledning og barnevern. 
Hun har blant annet jobbet som dag-
lig leder i barnehage, men har også 
jobberfaring fra andre bransjer. 
Opprinnelig kommer Anne-Kristin 
fra Oslo, men hun flyttet til Son med 
familien for fire år siden, og her stor-
trives hun. 
Etter å ha pendlet til Rælingen og til 
Oslo var hun på jakt etter en ny stil-
ling i nærmiljøet. Da stillingen som 
trosopplæringsleder dukket opp, 
tenkte hun straks at dette ser ut som 
en spennende jobb med litt andre 
arbeidsområder enn hun hadde hatt 
tidligere. Hun valgte å ta det som 
Pippi Langstrømpe: «dette har jeg 
aldri gjort før – så det kan jeg helt 
sikkert». 
Anne-Kristin er rask med å legge til 
at en av de viktigste oppgavene som 
daglig leder i barnehage var i hennes 
øyne å få menneskene rundt henne 
til å trives. Det samme mener hun er 
viktig i jobben hun nå har trådt inn 
i ; At både barn, unge og deres for-
eldre skal trives med det de får være 
med på gjennom trosopplæringen i 
Vestby-menighetene.

Trosopplæring, - hva er egentlig det?
Kristendomsundervisningen som 
skolene tidligere hadde, finnes ikke 
lenger. Vi har derfor fått en trosopp-
læringsreform med statlige midler. 
Reformen har gradvis blitt innført i 
landet og Vestby var en av de siste 

kommunene som fikk tildelt midler. 
Meningen er å gi kunnskap om kris-
tendommen, kjennskap til menig-
hetslivet og deltakelse i menighetens 
fellesskap. Målgruppen er alle døpte 
barn, fra dåpen - opp til de er 18 år. 
Stillingen i Vestby er nyopprettet 
og innebærer planlegging og gjen-
nomføring av breddetiltak for hvert 
enkelt alderstrinn. Eksempler på 
breddetiltak er babysang, lys våken, 
konfirmantopplegg osv. Planleggin-
gen og gjennomføringen av tiltakene 
skjer i samarbeid med stab, frivillige 
medarbeider og trosopplæringsut-
valg.
Anne-Kristin ønsker at barn og unge 
skal få en god opplevelse med tro-
sopplæringsopplegget, slik at de får 
lyst til å lære mer om troen og de fø-
ler en tilhørighet til menigheten sin.  
Anne-Kristin trives i jobben sin og 
har blitt tatt godt i mot: «Jeg kan vel 
si at jeg aldri har fått en så god vel-
komst noe sted». 

I vår var en av de første oppgavene til 
Anne-Kristin å starte med babysang 
– og det var selvsagt høydepunktet 
i uka. Babysangen er en vakker og 
rolig stund med sang og dans hvor 
babyene ser ut til å nyte sangen og 
musikken. 
Nå er høsten i gang, og med den lig-
ger mange muligheter åpne for den 

nye trosopplæringslederen. Anne-
Kristin sier at stillingen hennes er 
under stadig utvikling. Hun har selv 
sendt oss noen ord om høsten som er 
i gang og litt om det videre program-
met:
«Babysang starter opp i både Vestby 
menighetshus og Son kulturkirke 
denne høsten. Vi skal også ha skat-
tejakt for fireåringene, samt utdeling 
av fireårsbok og ikke minst Lys vå-
ken-  første helgen i advent.
 

Tidligere i august var jeg med på kon-
firmantleir på Haugetun, sammen 
med en flott gjeng med konfirmanter, 
100 i antall. Konfirmantleiren har 
lange tradisjoner i Vestby og noen av 
foreldrene selv hadde vært på denne 
leiren da de var unge.
Fredag 4. september inviterer vi til 
TACO kveld i Son kulturkirke for 
alle 8. klassingene i Vestby. Her til-
byr vi alt fra singstar, bordtennis, 
airhockey, spill og andre spennende 
aktiviteter og noen ord til ettertanke. 
Med oss på laget har vi flotte ung-
domsledere, samt en gjeng med vok-
senledere. Vi tenker at kvelden skal 
danne grunnlag for en ungdomskafe 
som selv ungdommene kan være med 
på å utvikle og forme som de har lyst 
til. I dag sendes ut invitasjoner til 
144 ungdommer og vi håper mange 
har lyst til å komme.
 

Min visjon for trosopplæringsarbei-
det er at vi skaper møtepunkter som 
gjør at barn og unge finner sin plass 
i det kristne fellesskapet og at de får 
et godt forhold til sin lokale kirke.»

Vi i menighetsbladet ønsker Anne-
Kristin lykke til med alle de spen-
nende oppgavene. Vi håper hun fort-
setter å trives i jobben her hos oss!

Lisbeth Garder Ruud

Vår nye trosopplæringsleder
Menighetene i Vestby har fått ny trosopplæringsleder. Hun heter Anne-
Kristin Fossum, er bosatt i Son og begynte i stillingen den 2. mars i år.
Jeg fikk møte henne til en liten prat i Kulturkirken i Son bare en drøy 
måned etter hun hadde begynt i stillingen. Da var det babysang som stod 
på agendaen, og bortimot 20 voksne og barn var samlet til en veldig hyg-
gelig sangstund, men påfølgende lunsj.
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Vannrett
1. System
5. Sjanser
9. Varmekilde
11. Elv i Spania
12. Sjøvekst
13. Fortiet
15. Oppkomme
16. Kul
17. Artikkel
18. Rørte
19. Rygg
20. Benådet
24. Kant
25. Kan tall være
28. Bokstaven
29. Ikke elektriske
32. Ventelig
34. Del av stuing
36. Glans
37. Møtes
39. Sterile
41. Byrå (fork.)
44. Trussel
47. Matvekst
51. Harpiks
52. Framspring
54. Tone
55. I Fredrikstad

56. Stillehavsstat
58. Husdyr
60. Gripe
61. Avkrefte
62. Utrop
63. Måned (fork.)
65. Etterslåtten
66. Doneres
69. Ingenting
71. Sedaner
75. Ishuset
77. Fugl
78. Tråkig
79. Isbjørnmat
80. Vestfoldkommune
81. Bildetekst (forts.)

Loddrett
1. Bildetekst
2. Virkelighetsnære
3. Forskrifter
4. Øke
6. Forbrytelse
7. Kolossalt
8. Sykdom
10. - og hast
14. Trerest
16. Kremte
20. Så mye

21. Inkastat
22. Opphav
23. Rep
24. Detektivutstyr
26. Fisk
27. David Andersen
30. Lengdemål (fork.)
31. Toskete
33. Forliste
35. Virke
38. Føljetong
40. Knadde
42. Fik
43. Fat
44. Bildetekst (forts.)
45. Utpregete
46. Troløshet
48. Speider
49. Brygge
50. Skorpa
53. Retning
56. Liksom
57. Reise
58. Uttalte
59. Kortmelding
61. Krenker
64. Passer
65. Bildetekst (forts.)
67. Træl

68. Tilskuer
70. Stoff
72. Tre
73. Glefset
74. Trave
75. Sportsunderlag
76. Fase

Vinner forrige gang ble Per 
Lund, Lokes vei 18 i Vestby, 
som får tilsendt 4 Flax-lodd.

Løsning sendes Vestby menighetsblad, 
Ugleveien 16, 1555 Son før 1. nov. 
Merk konvolutten "Kryssord nr. 3".

Løsning fra forrige nummer:

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

Tlf. 64983040

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

Ski - Kolbotn
Nesodden - Lillestrøm
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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 2016, kan 
søke om stipend. 
Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres.

Søknadsskjema utleveres hos 
Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth, 
Møllevn. 2, 1540 Vestby, eller ved prestekontorene i Ås og 
Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under 
Ressurser.

Søknad må være innkommet forretningsfører 
advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby 
senest innen 1. desember 2015.



 Vestby Menighetsblad 

14

18.30

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

Familiesamling for småbarnsfamilier

Treffpunkt på Gardarheim

 Øving torsdager. 

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

Følg med på vestby.
kirken.no for datoer

17.30 og 18.45

17.00 - 19.00

17.00-19.00

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.
kirken.no for datoer 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

24.sept,  26.nov.

5. okt, 2. nov, 7. des

Ta kontakt for datoer

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
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 17.30 - 18.30

Son kulturkirke
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 under prekenen

Babysang (3 mnd-1 år)

Torsdager fra 22. sept. 11.00
Vestby kirke partallsuker
Son kulturkirke oddetallsuker

18.00 - 20.00

Ungdomskafe - fra 8. klasse

19.00-21.30

Son kulturkirke

Kveldsmesse

Hver onsdag 19.00-21.00

Son Kulturkirke. Messe 45 min, deretter kvelds-
mat. Fri entré.

Kontakt: Anne-Kristin Fossum, 
anne-kristin.fossum@vestby.kommune.no

Mulig å kjøpe 
lunsj: 20,- kr.

Fredager, følg med på 
vestby.kirken.no for datoer 
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Døpte i Vestby 
Henrik Sandland
Arman Palmitos Fossum
Anna Volleberget Ringsby
Victoria Mathilde Myrhaug Markussen
Edvald Riisnæs
Storm Aspeli-Jahr 
Alexander Ioxley Schewe
Cedrik Messel
Sean Aleksander Caladia Sørlie
Josefine Engebø Johannesen 
Mathilde Haugen Presterud (Rygge kirke)

Døpte i Såner/Son
Line Enge
Philip Hanche-Olsen
Ada Smaadahl Tønsberg
Liam Salamonsen Moe
Daniel Ramsleth Solstad
Casparian Stojanovic Dalheim
Johanne Bergerud Vikan (Jeløy Kirke)

Døpte i  Hvitsten
Eline Andersstuen
Ingrid Lie Brestad
Trym Linnestad
Norma Olivia Bakke
Sophia Elin Nergaard Strandås
Olivia Merete Nergaard Strandås

Døpte i  Garder
Aron Dahle Svae
Thorvald Haram
Adina Haram

Viet Vestby
Herman Wickstrøm Wold og 
        Heidi Brokjøb Wold

Viet i Strømbråten
Espen Jul Larsen og Linda Davidsen
Svein Eriksson og Ebba Skogen Thomas 
Ingebrigtsen og Lill - Helen Mortensen
Peer Olsen og Turid Ingeborg Hansen
Odd Rune Mikkelsen og Merete Estensen

Viet i Hvitsten
Sven André Thorsen og Cecilie Conradi
Magnus Blix og Camilla Solberg Olsen 

Viet i Såner 
Jens Marius og Ane Haveråen
Sondre Sandvig og Victoria Jane Harvey 

Viet i Garder
Espen Andreas Røed og Elin Marie Skaug

Døde i Vestby
Sverre Willy Hansen
Kristian Wilhelm Authen
Karsten Hamborg

Tormod Ingvald Skavås
Kathe Synnøve Grimsen
Steinar Rune Lafjell
Adeleid Winifred Edvardsen
Johanne Marie Sørensen
Dagmar Nelly Sørensen
Kjell Roar Solberg
Dagmar Fredrikke Larsen
Marie Næsse
Juan Munoz
Per Einar Stubberud

Døde i Såner/ Strømbråten
Jens Arvid Aasen
Arild Jan Gustavsen
Eva Stubberud
Inge Jacobsen
Ruth Mørk
Paul Le Masurier
Solveig Skøien
Per Pettersen
Edith Solveig Blix Breivik

Døde i Garder
Laila Helene Johnsrud

Døde i Hvitsten  
Rolf Lekang
Roger Hilmar Karlsen  
Johan Arnt Wenaas

Sommeren 2015 er på hell, og sjelden eller aldri har vi fått så mye skryt for stellet på kirkegårdene/gravplassene. Vår 
visjon er at vi skal ha blant de fineste parkene i kommunen. Da er det selvsagt avgjørende at vi har nok ressurser og 
mannskap, noe vi har hatt i sommer, kombinert med lite seremonier (type begravelser) i juli måned. Vi gjør vårt yt-
terste for at besøkende skal trives når de kommer til gravplassene i kommunen. Vil med dette benytte anledningen til 
å rette en kjempetakk til vår supre sommervikar Ingvild, som gjør en fremragende jobb. Vi er veldig glade for at hun 
har sagt ja til å komme tilbake også neste sommer. Ingvild har hatt hovedansvaret for stellet i 
Vestby og Garder. En annen person som også skal hedres, er Inger Berit Venta, som har hatt 
hovedansvaret for Såner og Strømbråten, i tillegg til Son Kulturkirke. Dette er to damer som 
setter sin ære i holde det velstelt og fint rundt seg.

Navnet minnelund for urner.
Vi har fått noen kritiske synspunkter på en nøytral minnelund i Vestby (se bildet). Den ligger 
i skråningen i bakken ned mot menighetshuset. Mange synes vi burde gjort mer ut av den, 
og er av den oppfatning at det skal så lite til for å gjøre den mer trivelig. Siden dette er en 
nøytral minnelund, mener vi at den ikke skal være så prangende, nettopp av den grunn at den er nøytral. Vi planlegger 
i disse dager en navnet minnelund, som vil bli av en helt annen karakter.  Ideen har vi fått fra andre kirkegårder/grav-
plasser, som ikke ønsker egen grav med eget monument. Den vil forhåpentligvis stå ferdig en gang neste sommer. Den 
vil dekke behovet for veldig mange urner, med et stort monument med graverte plater på hver enkelt sin urne. Denne 
er kun på planleggings-stadiet ennå, men målet er å kunne starte på å bygge denne en gang på våren 2016. Om noen få 
år vil gravplassene rundt Vestby kirke være fylt opp, så vi må starte planlegging for utvidelse av nye gravplasser også. 
Om besøkende skulle ha noe på hjertet, av både ros og ris, så ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 64 98 00 70.

De fineste parkene 
i kommunen?

Trond Halvorsen
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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!)
Son kulturkirke oppfyller regler for universell utforming

Søndag 13. september
Vestby kirke kl. 11. Bandgudstjeneste med dåp og nattverd. 
Søndagskole
Son kulturkirke kl. 13. Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Kirkeskyss: 928 28 032
 
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. 
Kirkeskyss: 907 32 083
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. 
Kirkeskyss: 980 96 198
 
Søndag 11. oktober
Vestby kirke kl. 11. Fellesmøteuke. Gudstjeneste med natt-
verd. Søndagskole.
Son kulturkirke kl. 13. Dåpsgudstjeneste. 
Kirkeskyss: 959 94 162
 
Søndag 18. oktober
Hvitsten kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Garder kirke kl. 11. Høsttakkefest med dåp og utdeling av 
4-årsbok.
 
Søndag 25.  oktober
Såner kirke kl. 11. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd 
og utdeling av 4-årsbok.
Vestby kirke kl. 11. Bot- og bønnedagsgudstjeneste med dåp. 
Søndagskole.
 
Søndag 1. november
Garder kirke kl. 11.Allehelgens festgudstjeneste med dåp og 
nattverd.
Vestby kirke kl. 19. Allehelgensgudstjeneste - minnegudstje-
neste.
Såner kirke kl. 19. Allehelgensgudstjeneste - minnegudstje-
neste. Kirkeskyss: 997 20 928
 

Søndag 8. november
Vestby kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
 S ø ndagskole.
Såner kirke kl. 19. Hele menigheten synger.
Kirkeskyss: 928 28 032

Onsdag 11. november
Vestby kirke kl. 19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.
 
Søndag 15. november
Hvitsten kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Garder kirke kl. 13. Gudstjeneste med dåp og nattverd.
 
Torsdag 20. november
Vestby kirke kl. 19. Ungdomsgudstjeneste.
 
Søndag 22. november
Vestby kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
S øndagskole
Son kulturkirke kl. 19. Bandgudstjeneste. 
Kirkeskyss: 907 46 690
 
Søndag 29. november 
Såner kirke kl. 11. Lys-våkengudstjeneste. 
Kirkeskyss: 456 10 608
Vestby kirke kl. 11.Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
S øndagskole.
Garder kirke kl. 16. Lysgudstjeneste.
Hvitsten kirke kl. 16. Lysgudstjeneste med utdeling av 
 4-årsbok


