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Gud er hos oss
Biskop Atle Sommerfeldt

En av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende stjerne i vinduet. I de mørke juledagene er stjernen synlig på god avstand 
og gir mørke vinduer et vennlig inntrykk. I mitt barndomshjem var stjernen også en markør som viste at i dette hjemmet lot vi 
stjernen lede oss til det store underet i stallen i Betlehem. I den stallen ble Gud født som menneske. Der tok jorden himmelen 
i favn når Maria vugget barnet i søvn. For å sitere Alf Prøysen: «Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru, imellom seg og 
himmel`n og ei krubbe og ei ku»

Julefortellingene i Det nye testamentet knytter stjernen til tre vise menn. Det sies ikke noe annet om dem enn at de kom østfra. 
Noen mener de kom fra Petra i Jordan, et av de viktigste knutepunkter mellom øst og vest, nord og sør. Gavene de brakte med 
seg; gull, røkelse og myrra, viser at de kom fra et sted med vidstrakte handelsforbindelser. Gavene markerte at hele verden var 
med på vandringen til Betlehem. Andre mener de kom fra Iran fordi kunnskapen om å lese stjernetegn var mest utviklet der. Den 
iranske zoroastrismereligionen la særlig vekt på kunnskapsdannelse basert på tyding av stjernetegn.

Fortellingen sier at vismennene dro ut på vandring fra trygge og kjente omgivelser, ledet av en stjerne. De vandret til et folk de 
ikke tilhørte, et folk som hadde en tro vismennene sto utenfor. Deres vandring startet som en leting etter en kraftfull konge som 
skulle herske over sitt folk. Vandringen førte dem vekk fra maktens palasser og inn til en konge født i en stall av en ugift tenår-
ingsmor.

For meg representerer de tre vismennene den lengsel som ligger dypt nedlagt i de aller fleste mennesker gjennom alle tider og 
på alle steder. Det er en lengsel som ikke tilfredsstilles av makt, penger, prestisje og godt omdømme hos naboer og kolleger. 
Det er en lengsel etter helhet, akseptering og helbredelse. Denne lengselen gjør menneskeheten til et folk på vandring, som 
søker styrke og stillhet midt i en tilværelse som ofte har islett av uro, bekymring og nød slik dikteren Eivind Skeie beskriver det i 
salmen «Vi er et folk på vandring» (Norsk Salmebok 618). Betlehemstjernen leder oss dit.

Gud lar vismennene fra en annen kultur, med et annet språk og annen religion bli ledet av en stjerne til Jesu føderom. Jesus ble 
ikke bare sendt til jødefolket, men kom til hele menneskeheten for å vise oss alle at Gud er hos oss. Gud er ikke lukket inne i de 
båser og grupperinger vi måtte finne tjenlig og naturlig. Stjernen forteller oss at Gud er større enn alt vi kan forestille oss. Stallen 
og krybben viser oss at Gud oppsøker hver og en av oss der vi er, og slik vi er, med Ordet om nåde og kjærlighet.

Julestjernen i vinduene våre uttrykker at stjernen har stoppet også over våre hjem, og forteller at Gud er tilgjengelig for oss. I vår 
livsvandring under Betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til at Gud ledsager oss hele tiden. Da kan vi synge de gode julesangene 
med full røst og tenne de mange lys og stjerner i vintermørket. Gud er hos oss.

FreeImages.com/Anne Soleng
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Det første han sier er at det er ukes-
jubileum; I dag er det er èn uke 
siden han ble valgt til ordfører. Og 
hvordan kjentes det å bli valgt? Når 
en har vært med så lenge, for jeg har 
jo vært innom her før, og når en har 
drevet valgkamp, og vinni et valg… 
ja da var det en rar følelse, og jeg 
fikk noen småtårer i øya, svarer Tom 
Anders. For jeg er frøktlig glad i 
denna kommunen. Jeg har bodd alle 
mine 60 år her. Og 50 av dem her i 
Vestby sentrum. 

Og de fire åra som kommer nå, hva 
er drømmene og visjonen? Nå er det 
fem partier og fem partiprogram som 
skal forenes…, begynner han. Og det 
vi vil ha, er utvikling med bevaring 
(-og jeg kjenner igjen begrepene fra 
det som boka om ”n,Tom Anders” 
omtaler som konflikt-aksen mellom 
”dem som satt på Rådhuset” (som 
ville ha utvikling) – og ”dem som 
bor i vannkanten i Son” (som ville 
ha bevaring). Så nå vil Arbeiderparti 
og de fire andre ha begge deler, 
tenker jeg! Så bra!). Og hvis du 
skulle være mer konkret? Nå skal vi 
utvikle Vestby sentrum. Og skape liv. 
Med næringsliv, og kulturaktiviteter 
(ute og inne), og boliger. Da må vi 
ha fortetting. Og høyere hus. Pene, 
høyere hus, presiserer han. Og så skal 

vi ta oss tid til å titte på det andre har 
gjort, andre som har gjort masse feil, 
og andre som har gjort masse riktig. 
Som for eksempel? Drammen har 
gjort masse riktig. Og Fredrikstad. 
Og feil da? Jeg tør å si deg, sier Tom 
Anders, etter litt nøling: Ski sentrum 
ble hakkete, med Ski storsenter som 
en mastodont.… Og det at vi har fått 
Norwegian Outlet, og Bauhaus, og 
Storsenteret, og nå får IKEA, det gjør 
oss interessante for investorer… Og 
så vil vi støtte og høyne det frivillig 
organisasjonslivet i kommunen, 
legger ordføreren til, på vegne av de 
fem partiene. 

Så har jeg lyst til å komme inn 
på boka (som heter ”Den som gir 
seg er en dritt”, skrevet av Marit 
Haugsbakken, og kom i fjor, og 
forteller om adopsjon, og det å vokse 
opp bare med ho mor og en bror, og 

åra i AUF, og alle de store politiske 
kampene Tom Anders har stått i), så 
jeg spør: Hvordan var det å bli skrevet 
bok om? Jeg trengte betenkningstid, 
svarer han, men når jeg hørte at det 
òg skulle handle om betydningen 
av lokalpolitikk…. Og jeg kjente jo 
Marit godt. Hun har vært politisk 
journalist i ØB i mange år, og har 
ikke alltid vært like velvillig. Men 
jeg lærte mye av det jeg òg. For 
jeg måtte bruke mye tid, og tenke 
gjennom mange ting. Så det var fint.  
Og jeg skyter inn at jeg syns det ble 
en fin bok. 

Så forteller jeg at jeg kommer rett 
fra et preste- og organistmøte i Ski, 
som ble avsluttet med gudstjeneste. 
Det gir meg en god følelse, sier jeg, 
som kanskje likner på det du kjenner 
når du synger arbeidersangene på 
partimøter? Det er rart du spør, sier 

Sosialt langbord – Ja!
Vi har fått ny ordfører. Som ”alle” kjenner, 
og har meninger om, fordi han har sittet i 
ordførerstolen i to perioder før, og vært helt 
sentral i det politiske livet her, helt fra han 
møtte i kommunestyret første gang i 1991. 
Så det er med noe frykt og beven jeg møter 
opp på Tom Anders Ludvigsens kontor, på 
vegne av menighetsbladet. For han skal være 
så bøs denne Tom Anders. Og stor. Og så 
erfarer jeg at han først og fremst er vennlig 
og imøtekommende, og røslig og blid, og at 
samtalen går lett.  

Torbjørn Aas

Foto: Mattias Mellquist, Vestby Avis
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han. Jeg var kultursekretær i AUF, 
og var med å arrangere kulturfestival 
på Utøya, hvor jeg var med familie 
og venner i mange år. Og jeg er 
en glimrende allsanger. Som kan 
sangene utenat. Sangene til Kåre 
Holt og Stein Ove Berg og flere. ”En 
gang i fjerne tider trellet i andres 
jord”, siterer Tom Anders med glød 
i stemmen. Så var du med i Røde 
Busser, skyter jeg inn! For det har jeg 
lest om i boka, men skjønner fort at 
her har han så mye morsomt å fortelle 
at….. Så jeg går bare videre.  

Si noe om ditt forhold til kirken da.  
Jeg har stor respekt for den kristne 
tro og kulturarv, som er i samsvar 
med arbeiderbevegelsens grunnideer. 
Det er detta til sammen som har bygd 
opp detta samfunnet. Men jeg skiller 
mellom kirka og kristen tro. Sjøl er 
jeg humanetiker. Og det var nok noen 
som lurte sist gang jeg ble ordfører; 
Hvordan går med kirkene nå? Men 
de er pussa opp alle sammen. Og 
kirkegårdene er på stell. For kirken 
er en del av virkeligheten. Og jeg 
er en politiker som er en del av 
virkeligheten. Og nå da? Jeg syns vi 
skal setta oss ned sammen, jeg, kirken 
og kommunen, og se om vi kan slå 
pjaltene enda bedre sammen. For vi 
bruker mye penger på kirke. Nå var 
det mye turbulens omkring Sonkirka. 
Men kunne vi fått til mer sambruk? 
Hva skal til…? (- nå må jeg minne 
meg selv om at dette er en intervju-
situasjon, og ikke et møte. Men jeg 
kjenner jeg har lyst til å være med på 
en sånn samtale!)

Så lurer jeg på hvor forskjellig 
Tom Anders’ oppvekst var fra min 
– for vi er like gamle. Gikk du på 
søndagsskolen, spør jeg? Ja, jeg 
gikk på søndagsskole på Lund, 
bedehuset som lå på nedsida av 
Lasaronparken, og fikk alle stjernene 
i boka. Den gangen det var ordentlige 
og hyggelige lasaroner, legger han til, 
med langpils og gode historier, som 

gikk på kveldsmøter på bedehuset 
når det ble kalde kvelder. Så gikk 
jeg på speideren, i ekornpatruljen. 
Og i skolemusikken, hvor jeg spilte 
trommer. Og fotball. Og håndball. 
Var du god? Nei. Men jeg var litt 
bedre i håndball enn i fotball. I fotball 
spilte jeg forsvar. Og jeg fikk ballen 
unna når jeg traff.  Og nå spiller jeg 
bridge. Vestby er den kommunen som 
har flest aktive spillere pr innbygger, 
legger han til. Så nå blir det ikke 
politiske møter på tirsdager…, sier 
han med glimt i øye. 

M i n  g l i m r e n d e  m o r  p r e n t a 
betydningen av menneskeverdet inn 
i meg. Og hvis det kom stygge ord, 
minte hun meg om at det er mulig å 
ordlegge seg annerledes. Og det å ha 
respekt. Som likner på det med å elske 
sin neste…!? Så kommer vi inn på det 
som heter Kristne arbeideres forbund. 
Og jeg nevner det som het Forum for 
kristne sosialister, og forteller at min 
ungdoms helter var Otto Hauglin og 
Berge Furre. Og spør om han kunne 
blitt SV’er? Jo, jeg kunne nok det. 
Men det var tunge familietradisjoner 
hos meg, med tante Sonja som var 
minister, og onkel Torstein, som ble 
ordfører. Så hadde jeg valgt SV, ville 
det vært et opprør. Og jeg hadde ingen 
opprørstrang. 

Så spør jeg rett og slett ordføreren 
om han lever et godt liv. Og det gjør 
han. Med familie, og et stort nettverk. 
Og det er mye følelser i denne store 
kroppen, sier han. Mange ser på meg 
som tøff og direkte, og nesten brutal. 
Men jeg blir lett beveget. Og så ble 
du herostratisk berømt med denne 
pub-affæren for noen år siden. Kunne 
det skjedd i dag? Da tar Tom Anders 
betenkningstid. Jeg tror det er få som 
ville latt være å gjøre det jeg gjorde 
da, sier han. Men det kommer ikke 
til å skje igjen. For jeg er blitt eldre. 
Og roligere. Og bestefar. Men sosialt 
langbord etter jobben: JA! Legger han 
til med trykk.  

Og den assosiasjonen jeg får da, er at 
når Jesus snakker om Guds rike, så er 
det nettopp bordfellesskap, med god 
mat og godt drikke, han bruker som 
bilde. Ofte. Jeg tror ikke jeg sier det. 
Men som for å understreke poenger, 
stikker ordføreren til meg to pærer 
når vi reiser oss fra det langbordet 
på kontoret hans, en til hver lomme, 
og jeg takker for samtalen og trekker 
meg tilbake. 
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Av utdannelse er jeg sosionom og 
diakon fra Diakonhjemmet, og har 
også noen videreutdanninger, blant 
annet i flerkulturell forståelse, vei-
ledning og administrasjon.

Min første jobb var som ungdoms-
diakon i Lysaker/Snarøya menighet i 
Bærum i 7 år, og jeg ble vigslet som 
diakon i Høvik kirke i 1988.

Da familien flyttet til Ås i 1994, be-
gynte jeg å jobbe i barneverntjenes-
ten i Ski kommune. Senere har jeg 
jobbet i det som het SUAK (Statens 
ungdoms- og adopsjonskontor), som 
ble til  BUFA (Barne – ungdoms 
og familieforvaltningen), som ble 
innlemmet i nyopprettede Bufetat, 
Barne- og familieetaten, det statlige 
barn- og familievernet. 

I 2008 fikk jeg jobb i Bufetats ny-
opprettede fosterhjemtjeneste i Ski, 
som dekket hele Follo og litt av Øst-
fold. Vår oppgave var å rekruttere, 
lære opp og formidle fosterhjem til 
de 12 kommunene vi betjente. Blant 
dem Vestby, så jeg hadde et utstrakt 
samarbeid med barneverntjenesten 
her i kommunen. 

Dette var et rikt og givende arbeid, 
men da jeg hørte om stillingen som 
prostidiakon våknet diakonen i meg 
igjen og jeg fant ut at jeg ville søke, 
og nå er jeg her - J 

Siden stillingens tittel er prosti-
diakon, har jeg kontor samme sted 
som prosten, nemlig i Ås. Men som 
tittelen sier, dekker stillingen hele 
Søndre Follo prosti: Vestby, Frogn, 
Nesodden og Ås. 

Den første tiden har jeg brukt til å 
bli kjent og få innblikk i mulighe-
tene og utfordringene de ulike ste-
der. Noe av det første jeg gjorde var 
å delta på Klimapilgrimsvanding 
gjennom store deler av Vestby kom-
mune, fra Ås grense til Son kultur-
kirke. Det var en flott opplevelse og 
en glimrende måte å bli kjent med 
området. 

Videre har jeg hatt et møte med en 
gruppe ressurspersoner fra alle 4 me-
nighetene i kommunen. Denne grup-
pen skal utarbeide en diakoniplan 
for Vestby og blir antakelig diakoni-
utvalg.

En diakoniplan, som vil bygge på 
Diakoniplan for Den norske kirke 
med lokale tilpasninger, er vesentlig 
for arbeidet. Her blir diakoni definert 
og planen gir en retning for arbeidet. 

Min opplevelse er at det foregår mye 
fint diakonalt arbeid i Vestby allere-
de, og frivillighetssentralen her fun-
gerer særdeles godt og er forbilde for 
mange andre kommuner. 

Atle Eikeland 

presenterer seg
Jeg er 53 år gammel, kommer fra 
Bergen, er gift og har to voksne 
barn. Jeg bor i Ås og har bodd der 
siden 1994 – og jeg er prostidia-
kon fra 15. august i år!

Vestby består av ulike lokalsamfunn 
med hver sine særpreg. Det er spen-
nende!

Mange ønsker å gjøre noe for sin 
neste, men vet ikke helt hva konkret 
de skal gjøre. Vi anbefaler dere om å 
ta kontakt med kirkekontoret, frivil-
lighetssentralen eller med underteg-
nede for å melde dere til innsats. Det 
er viktig å presisere at det alltid også 
er behov for noen som kan på ta seg 
tidsbegrensede oppgaver, det er ofte 
nok å ”gjøre det lille vi kan”. Det 
kan være å hjelpe naboen med inn-
kjøp, kjøre noen til et arrangement, 
be ensomme på en kopp kaffe osv.

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent 
med menighetene og befolkningen i 
Vestby!

Det er bare å kontakte meg.

Tlf. 64962332 Mobil 94856362

e-post: atle.eikeland @  as.kommune.no
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Hjemme hos oss synges denne sangen 
like gjerne i juli som i desember, og 
teksten uttales gjerne litt i henhold 
til forståelsen; Sa lenke natten seg…. 
Når jeg forsøker å spørre husets 
4-åring om Lucia, så blir hun svar 
skyldig. «De med små hender har lys 
i hånda si, og de med store hender 
har mange lys på hodet sitt. Vi spiser 
katteboller og grøt. Snart får vi en 
kattunge med hvit haletipp.»

Historien om Lucia er nok ikke like 
kjent for barna som det feiringen av 
henne har blitt. Og kanskje blir vi 
voksne også svar skyldig dersom 
noen stiller oss spørsmålet om hvorfor 
Lucia ble en helgen, og hvorfor hun 
hvert år feires i barnehager og på 
skoler den 13. desember…?

Lucia levde på en tid da det foregikk 
grusomme forfølgelser av de kristne. 
Mange måtte flykte fra hjemmene 
sine for å redde livet. Lucia, som 
kom fra et rikt hjem, hadde fått op-
pleve at moren hennes ble helbredet 
av en alvorlig blodsykdom. Det var 
i forbindelse med denne hendelsen 
at hun selv bestemte seg for å bruke 
livet sitt til å hjelpe mennesker i nød. 
De forfulgte flyktningene som levde 
i skjul i katakomber og underjordiske 
grotter utenfor Lucias hjemby var 
blant menneskene Lucia begynte å 
hjelpe. Hun solgte eiendelene sine og 

hun ba moren om å få pengene som 
skulle være medgiften hennes den 
dagen hun giftet seg, og alle disse 
midlene brukte hun på de fattige. 

Lucia var også praktisk anlagt. For å 
få med seg mest mulig mat og drikke 
når hun besøkte flyktningene i kata-
kombene, var det viktig å ha begge 
hendene fri. Hun flettet en krans til 
å ha på hodet, og til kransen festet 
hun lysholdere så hun slapp å bære 
lys i hendene mens hun manøvrerte 
seg frem i de underjordiske gangene.

Men Lucias tiltenkte ektemann likte 
svært dårlig at hun kastet bort alle 
sine penger og sin velstand på denne 
måten. Keiseren i landet hadde in-
nført dødsstraff for alle kristne, og i 

Svart senker natten seg
I stall og stuer.
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer.
Inni vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia.

Lisbeth Garder Ruud

sitt sinne tok Lucias forlovede med 
seg Lucia og angav henne til byens 
ledende stattholder. Stattholderen 
ville ikke gå imot sin keiser, så på 
denne måten måtte Lucia tilslutt bøte 
med livet.

Lucias navn betyr lys. Midt i den 
mørkeste årstiden er Lucia et symbol 
på lyset, og feiringen av henne er 
også en feiring av det lyset hun brakte 
med seg. 

Husets 4 åring har fått med seg at 
lys er viktig når vi feirer Lucia. I 
forbindelse med årets feiring får vi 
kanskje benytte anledningen til en 
hyggelig lesestund i sofaen, så kan-
skje enda mer av legenden om Lucia 
kan «få komme frem i lyset». 

Lucia-feiring
i Garder
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Stille natt, hellige natt
Det er julaftens morgen i det Herrens år 1818. I 
den lille Østerrikske landsbyen Oberndorf kom-
mer Franz Gruber, organist i St. Nicholas kirke, 
styrtende inn til sin kollega, hjelpepresten Joseph 
Mohr.
”Mohr, Mohr … orgelet vårt virker ikke. Det vil 
ikke lage så mye som et lite pip. De forferdelige 
musene har laget hull i belgen så luften går bare 
ut igjen. Hva skal vi gjøre, det er julaften og 
allting!”

Man kan jo bare tenke seg for en ka-
tastrofe dette måtte føles som – en 
julenattsmesse uten orgel.
På denne tiden var det ingen enkel 
oppgave å få tak i en orgelreparatør. 
Det kunne ta mange uker, så jeg ten-
ker at de syntes at dette kom til å bli 
en stusselig messe.

Joseph Mohr ble litt vemodig, men 
sa at han skulle tenke litt på dette. 
Da han ble alene, satte han seg ned 
og tenkte. Det var trange tider og 
mange kom sikkert sultne til guds-
tjenesten. Han ønsket så veldig å få 
hjelpe dem, om ikke med legemlig 
spis, så i hvert fall noe vakkert og 
nyttig for sjelen. 
Plutselig fikk han en idé og begynte 
å skrive ”Stille nacht, heilige nacht, 
alles schläft, einsam wacht nur das 
traute hochheilige Paar… 

Vers 1
Stille natt, hellige natt!
Alt har søvn og mørke tatt.
Trofast våker de hellige to.
Varsomt vugger de barnet til ro.
Jorda tar himlen i favn.

Han ble overrasket over seg selv, 
for han hadde aldri skrevet vers før. 
Men den 26 år gamle hjelpepresten 
hadde nå skrevet en helt ny julesang. 
Nå måtte han bare finne en melodi, 
så han hastet av gårde til organist 
Franz Gruber som bodde bare 6-7 
km unna. 
”God kveld. Nå har jeg et oppdrag til 
deg,” sier Mohr.
”Et oppdrag… så sent på julaften,” 
svarer Gruber.
”Ja, jeg har skrevet en ny sang, og 
jeg trenger en melodi som skal frem-
føres på midnattsmessen, og jeg 
tenkte du kunne spille gitar da orge-
let jo ikke virker.” Sier Mohr.
Gruber og Mohr samler seg over den 
nyskrevne julesangen – som mange 

år senere skal bli 
en av verdens mest 
kjente og kjære jule-
sanger. Men akkurat 
det hadde nok ingen 
av dem trodd der og 
da.
Presten lover å finne 
noen gode forsan-
gere til messen og 
Gruber setter seg 
straks ned med gita-
ren sin og teksten til 
Mohr. 

Vers 2
Stille natt, hellige natt!
Barnet er vår største skatt.
Hyrder vekkes av gåtefull klang.
Natten fylles av englenes sang:
Kristus, vår Frelser, er født!

Det ble sen kveld før Gruber hadde 
hele melodien klar. Han reiste til kir-
ken og traff de som skulle hjelpe han 
med sangen. Han delte ut tekst og 
håndskrevne noter og de gjorde seg 

Svein-Gerhard Soma Hordnes

St. Nicholas kirke er senere revet. På plassen den stod er det reist et "Stille Natt-kapell".

St. Nicholas kirche i Oberndorf, der 
Franz Gruber var organist
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Stille natt, hellige natt

klare. Da klokkene hadde ringt inn 
til midnattsmessen begynte det lille 
koret å synge den helt nye julesan-
gen med organist Gruber på gitar.

Vers 3
Stille natt, hellige natt!
Aldri ble vår jord forlatt.
Himlen smiler fra barnets munn,
kommer nær i en frelsende stund;
vier Guds fremtid til vår.

St. Nicholas kirke er senere revet. På plassen den stod er det reist et "Stille Natt-kapell".

Sånn var historien om da Stille natt, 
eller Glade jul, som vi kjenner den 
best som, ble til. Historien er fritt 
gjendiktet av meg, men ett står i 
hvert fall fast, og det er at dette er en 
av de mest kjære og kjente julesan-
gene som synges over store deler av 
verden. Den finnes på ca. 140 ulike 
språk, og slik er den med på å knytte 
sammen mennesker fra alle verdens 
kanter sammen med fortellingen om 
Jesusbarnet og den gode nyheten om 
at Jesus er for alle mennesker. 

Midt på 1800-tallet kom sangen til 
Danmark og ble oppdaget av B.S. 
Ingemann, og som alle andre ble han 
betatt av melodien. Han bestemte 
seg for å sette en ny tekst til den, en 
selvstendig gjendiktning. Og slik 
fikk vi i Norge og Danmark ”Glade 
jul”. I dag finner vi den som nummer 
43 i den nye salmeboka.

Teksten jeg har brukt her, ble skrevet 
av Erik Hillestad rundt 1990.

Originalt håndskrevet noteark av Franz Xaver Gruber fra ca. 1860
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Juletreets symboler - hva betyr de?
Hvorfor er det blitt en tradisjon å ta et tre i hus til jul? Og hvorfor bruker vi akkurat den pynten vi gjør, hva er den 
symbolske betydning i juletrepynten? Disse spørsmålene er viktig å få svar på. Tradisjoner og symboler vi ikke 
kjenner innholdet i, blir tomme for oss. Men når vi kjenner innholdet i dem, kan de snakke til oss om ting som er 
viktig i livet og i troen. Slik kan juletreet bli en preken i seg selv.

Juletreet skal tradisjonelt være et eviggrønt tre. Det skal symbolisere det evige liv. Det symboliserer 
også livets tre som ved skapelsen var i paradiset og som vi skal få spise frukten av en dag på den 
nye jord. Selve treet er bygd opp av korsformede greiner, og peker slik fram mot hvorfor barnet som 
ble født julenatt, kom til verden. Juletreet pyntes, i de fleste norske hjem, etter faste tradisjoner.

Juletrefoten skulle tradisjonelt ha form som et kors, for å minne om Jesu død på kor-
set. Den ble laget av tre. Symbolsk kan vi si at Jesus ble hugget løs fra sin himmelske 
rot og satt som et tegn mellom menneskene, på et kors. Juletreet ble spikret fast til 

de korsformede treplankene. Jesus ble «naglet til et kors på jorden». Juletreet befinner seg mellom 
korsfoten og stjernen, og slik blir det et bilde på Livets tre og på Kristus. «Jeg er det sanne vintre, og 
min Far er vingårdsmannen. Jeg er vintreet, dere er grenene.» Joh. 15, 1 + 5.

Stjerna står øverst i toppen, og skal minne om stjerna som skinte og viste de vise menn veien til 
barnet. Barnet som senere kalte seg selv Veien til Gud. Den kan også minne om at barnet i krybben er 
Herren over kosmos. En tredje betydning er at den er symbol for Jesus selv: «Jeg er Davids rotskudd og 
ætt, den klare morgenstjerne.»  Åp. 22, 16.

Lysene på treet er den pynten vi legger merke til etter stjerna. Lysene skal minne om Jesus som er 
"verdens lys".«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets 
lys.» Joh, 8, 12.

Glitter på juletreet er med på å forsterke virkningen av stjerna og lysene. Det 
handler om Guds herlighet som kommer til jorden, med stjernen, englene og med 
Jesus. Strålene av glitter fra toppen av treet, er et bilde på stjernelyset som favner jorden.

Gavene: Den store gaven som gis til oss i julen, er Guds egen Sønn. Gavene 
minner oss også om de vise menn som kom med verdifulle gaver til Jesusbarnet.

Englene minner om den store hærskaren av engler, som sang ut det glade 
budskapet om at Frelseren var født. De lovsynger Gud og synger om fred på 
jorden. De er Guds budbærere som kommer med Guds glade nyhet til menneskene.

Kurvene har form som hjerter. De skal minne om Guds kjærlighet til men-
neskene, som han viste oss ved å sende sin sønn. Men også om vår godhet for hverandre. 
«Det dere har gjort mot en av mine minste brødre, har dere gjort mot meg.» Matt. 25, 40.

Lenkene skal minne menneskene i verden om må vise solidaritet og neste-
kjærlighet. Ingen lenker er sterkere enn det svakeste leddet. Slik er det også for 
jordens mennesker; vi hører sammen. Lenkene spenner om hele juletreet og viser også at julens evan-
gelium er for alle mennesker. Slik understreker de misjonsansvaret vi kristne har. «Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til mine disipler. ... Og se, jeg er med dere alle dager til verdens ende.» Matt. 28, 19-20.

Flaggene vi bruker, er for det meste norske flagg. Juletreet ble tradisjon samtidig med at 
Norge ble en selvstendig nasjon. Kanskje var det derfor de ble tatt i bruk på treet. I dag hender 
det at man ser juletrær med lenker med mange nasjonalflagg i. Da kan flaggene minne om at 

evangeliet er for alle mennesker på jorda, uansett rase eller nasjon.

Kulene, eplene og andre frukter symboliserer frukten på kunnskapens tre, som 
Gud nektet Adam og Eva å spise av. Nyere tolkning sammenlikner  kulene med 
jordkloden vår. De senere år har enkelte hevdet at sammenlikningen er svært reell, jordkloden er like 
sårbar som de skjøre glasskulene vi pynter treet med. Gud ga oss ansvaret for å ta vare på hans skaper-
verk.

Stor takk tilVestvågøy kirkelige fellesråd for bruk av tekst og bilder fra nettsiden deres! 
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Vinner forrige gang ble Dagfinn 
Rino Olsen, Kolåsveien 89 i 
Son, som får tilsendt 4 Flax-
lodd.

Løsning sendes Vestby menighetsblad, 
Ugleveien 16, 1555 Son før 1. februar. 
Merk konvolutten "Kryssord nr. 4".

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.menighetsblad.no.

Vannrett
1/6. Bildetekst
8. Tekstet
9. Komiker
11. Byrå (fork.)
12. Villmark
15. Avsette
16. Hilsen
19. Bråke
23. Røre
24. Renhet
25. Relingen
26. Maskinleder
28. Støttespiller
30. Ugjerne
31. Lyd
32. Enkelte
33. Odin var en
35. Myntenhet
36. Rett
38. Språk
40. Insekt
43. Fornavn
44. Knekkes
45. Fotografier
47. Flekk
49. Hel
50. Finpussing

54. Sanse
55. Mangel
57. Etat (fork.)
58. Irritere
59. Plasserte
60. Likt
63. Grunnstoffet
65. Ledd
66. Arbeidsredskap
67. Fast

Loddrett
1. Isolert
2. Kreve
3. Tren
4. Pronomen
5. Vekstene
6. Uvitende
7. Tallord
10. Hunn
13. Artikkel
14. Dott
17. Organisasjon (fork.)
18. Organ
20. Hvelvinger
21. Tidligere 
forskningsråd (fork.)
22. Sakkyndig
23. Næringens

51. Løfte
52. Det forente kongerike (fork.)
53. Svakt skrånende (nyn.)
56. Prekt
61. Stasjonsby
62. Nabokommune
64. Uttalte

27. Sykdom (fork.)
28. Oppsop
29. Underdel
34. Tall
35. Pluss
37. Utblåst
39. Dame
41. Skiensgutt
42. Tre
43. Plusser
46. Tverrtre
48. Husdyr
50. Skipsrom
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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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Vestby kirke:
Det er montert nytt kjøleanlegg og 
kisteoppbevaringsramper med plass til 9 kister 
i bårehuset. I tillegg er noe malingsarbeid blitt 
utført.

Son kulturkirke:
Vi venter fortsatt på tildelte tippemidler. 
Arkitekten har utredet diverse utstyr som skal 
skaffes, og prioritert liste over innkjøp er delvis 
på plass. Ungdomsrommet i kjelleren har høy 
prioritet.

Hvitsten kirke:
Vasking og maling av kirken vil bli igangsatt i 
samarbeid med Riksantikvaren, mest sannsynlig i 
mai.

Garder kirke:
Også her vil vasking og maling bli iverksatt til 
våren dersom nok midler. Riksantikvaren har uttalt 
seg om tilstand og bruk av maling.

Vinteren lar vente på seg. 
Noe opprydding er blitt gjort 
på gravplassene i det vårlige 
været.

Trosopplæringsreformen:
Den nye trosopplæringslederen er kommet godt i 
gang med planlegging og utføring av aktiviteter 
og utforming regelverk i samarbeid med stab 
og menigheter. Plan for trosopplæring i Vestby 
skal være ferdig i februar. Prostidiakonstillingen 
fungerer godt, og mentor hjelper til i styring av 
arbeidet.

Personell.
Ny kirketjener/gravplassarbeider ble ansatt i 
november og overtar stillingen fra 1. januar 2016 
etter Ingar Svenningsen som går av med pensjon. 
Kenneth Holm, som har jobbet her tidligere, har 
fått jobben.

Kirkevalg:
Det har vært kirkevalg i høst, og nye medlemmer 
av menighetsråd og fellesråd vil overta i løpet av 
november.
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18.30

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

Treffpunkt på Gardarheim

 Øving torsdager. 
Oppstart 14. januar

Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2016

17.30 og 18.45

16.30-18.00

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

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

Småbarnsang for barn (1-4 år)
Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2016 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 14. januar

28.jan, 25.febr, 31.mars, 
28.apr.

4.jan, 1.febr, 7.mars, 
4.apr, 2.mai.

25.jan, 29.feb, 9.mars 
(tirsdag), 25.apr, 30.mai

 10.jan, 7.feb, 6.mars,
 3.april, 1.mai, 12.juni

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
Ungdomstreff - fra 8. klasse

8.jan, 22.jan,5.feb,19.feb, 
4.mars, 18.mars, 8.april, 
22.april, 6.mai, 20.mai

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

Søndagsskole i Vestby kirke
10.jan, 24.jan, 
28.feb,13.mars

11.00

Vestby kirke

18.00 - 20.00
19.30 - 

Kveldsmesse

Hver onsdag 19.00-21.00

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

Babysang (3 mnd-1 år)
Oppstart Son 12.jan.
Oppstart Vestby 19.jan. 11.00

Vestby menighetshus og Son kulturkirke
Mulig å kjøpe lunsj: 20,- kr.
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Døpte i Vestby
Eirik Jacobsen
Aslak Herberth Skjervik Thoresen
(Nordby kirke)
Ella Botner Kongsten
Benjamin Borgen Eide
Ashton Natukunda Albmbakk
Maria Østerdahl Kristiansen
Julian Aleksander Thorstensen
Marion Kaald Stenseth
Sverre Johan Karlsen Snellingen
Alma Svantesvold
Malin-Madeleine Klemmetsen
Jenny Hasmo Svindseth
Filip Handelsby
William Harry Henriksen
Vebjørn Sletten Sund
Emil Rengphimai-Ottesen
(Skårer kirke)
Isabella Ludvigsen Ånnegård
Lucas Fabian Aas
Aksel Hellum
Aurora Lekang Batalden

Døpte i Såner
Ashton Natukenda Almbakk 
Eirik Alexander Liestøl
Andreas Engh
Mia Helene Beving-Pajesø
Markus Leine
Mie Sophie Antonsen Aasen
William Waldo Pettersen
Julie Christine Nedrelid-Kloster-
mann

Døpte i Hvitsten
Haakon Lekang Holmlund
Lukas Lekang Holmlund
Erik Arthur Steensby
Sofie Gullichsen Haagensen
Louie Maana Holtet

Viet i Vestby
Mari Helene Lindstad Johansen og 
Simen Solbraa Ryan
John Gunnar Bråthe og Siv Ranveig 
Sørum Krutnes

Viet i Såner
Karine Ekerholt og Stian Kristian-
sen
Nina Marthinsen og Kjetil Elias 
Ertesvåg

Viet i Hvitsten
Karin Susanne Cappello og Tommy 
Borge Rivrud
Truls- Anders Romàn Aronsen og 
Camilla Nørbech

Døde i Vestby
Jon Anton Lippestad
Jørgen Aker
Stian Kristiansen
Rolf Hoel

Døde i Såner
Hedvig Jenny Plesner
Ingrid Johanne Thorsnes
Jenny Konstanse Hovde
Frode Lønli
Glenn Gerhard Sjöberg
(Hvitsten kirke)
Kari Johanne Lund Hansen

Vår inderligste takk 
for all vennlig deltagelse 
ved vår kjære Jørgen Aker sin bortgang. 
Takk for gaven som ble gitt til Vestby sykehjem. 

Knut og Helge med familier 

Tusen, tusen takk
for vakre kranser, nydelige blomsterhilsener og 
overveldende deltagelse ved min kjære mamma
Edith Blix Breviks bortgang. 
                                                                  Tone

Hjertelig takk
for vennlig deltagelse, for vakre blomster og all 
støtte ved vår kjære Eivind Jørgen Toppers 
bortgang. 
                        Ingvild Johanne Topper med familie

Fra torsdag 8. til søndag 11. oktober var det fellesmøter i Vestby. Hovedtaler i år var Trond Eriksen, daglig leder i 
Evangeliesenteret. Såner kirkekor sang på torsdagskvelden. Fredag kveld og på gudstjenesten på søndag deltok 
Evangeliesentermusikken med sang og vitnesbyrd. Lørdag ettermiddag var det barne- og familiemøte med Terje 
Kingsrød og band. Her deltok også Vestby barnekor. På lørdag kveld var det ungdomstreff i Filadelfia. 

Soon Barnekor og Vestby barne-
kor på barne- og familiemøtet

Evangeliesentermusikken 
og Ole Petter Olsen

Terje Kingsrød m. band 
og medhjelpere
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Gudstjenesteliste

JU
L

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 
6. desember

Vestby kirke kl.11. 
Gudtjeneste med dåp og nattverd.
Såner kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 
13. desember

Vestby kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Garder kirke kl.19. 
Julens salmer.

Onsdag 
16. desember

Hvitsten kirke kl.18. 
Gudstjeneste arrangert av Rotary.

Søndag 
20. desember

Vestby kirke kl.18. 
Vi synger julen inn

Torsdag 
24. desember
Julaften

Julaftengudstjenester:
Vestby kirke kl.14 og 16
Son kulturkirke kl.14
Såner kirke kl.16
Hvitsten kirke kl.14
Garder kirke kl.16

Fredag 
25. desember 
1.juledag

Såner kirke kl.12. 
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd

Lørdag 
26. desember 
2.juledag

Hvitsten kirke kl.12. 
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Fredag 
1. januar

Strømbråten kapell kl.19. 
Nyttårsgudstjeneste

Søndag 
3. januar

Vestby kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
10. januar

Vestby kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Såner kirke kl. 11.
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
17. januar

Garder kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Såner kirke kl. 19.
Gospelkveld

Søndag 
24. januar

Vestby kirke kl.11. 
Presentasjon av konfirmanter. Dåp.
Såner kirke kl. 18.
Presentasjon av konfirmanter

Søndag 
31. januar

Son kulturkirke kl. 13.
Bluesgudstjeneste og avslutning på 
 kulturhelg
Hvitsten kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 
7. februar

Garder kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl. 11.
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd 
(fastelavn)

Onsdag 
10. februar

Vestby kirke kl.19. 
Askeonsdag

Søndag 
14. februar

Såner kirke kl.19. 
Bandgudstjeneste med nattverd
Garder kirke kl. 11.
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
21. februar

Vestby kirke kl.11. 
Gudtjeneste med dåp og nattverd.
Såner kirke kl.13. 
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 
28. februar

Hvitsten kirke kl.11. 
Gudtjeneste med dåp og nattverd.
Vestby kirke kl.11. 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Fredag 
4. mars

Solåsen kl. 19.
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Søndag 
6. mars

Son kulturkirke kl. 19.
Jazzgudstjeneste – med Moss storband
Garder kirke kl.11. 
Familiegudstjeneste med dåp og 
barnas misjonsdag

Torsdag 
10. mars

Vestby kirke kl.19. 
Ungdomsgudstjeneste

Søndag 
13. mars
Maria bud-
skapsdag

Hvitsten kirke kl.11. 
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. 
Vestby kirke kl.11. 
Gudtjeneste med dåp og nattverd og me-
nighetens årsmøte.


