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Mine minste søsken

For en tid tilbake var jeg prest i en litt spesiell gudstjeneste som jevnlig feires her i Follo. Alteret var dek-
ket av en stor hvit duk overstrødd med håndtrykk i forskjellige farger og størrelser. Fargerikt fellesskap. 
Nederst i kirkerommet sto en flokk som ventet på å få gå inn i prosesjon med det som skulle settes på 
alteret. Og så begynte gudstjenesten. Det gikk sakte. En satt i rullestol og kunne ikke holde noe som helst, 
og fikk hjelp til alt. En annen kunne nesten ikke gå, men han greide å bære et utent lys – litt på skeive, 
men det gikk med en krykke og en annens hånd til støtte.  Foran gikk noen og bar lykkelig sine blomster; 
de er av de små og enkle i samfunnet – vi sier de har et kromosom for mye. Eller er det kanskje de som 
har det passende antallet; de gangene jeg får et stort smil eller en god klem av en av dem, tenker jeg ofte 
det. De ledet an opp kirkegulvet uten å se seg tilbake, mens de andre hang etter, og de så mest ut som en 
stor saueflokk der de kom. Og jeg så for meg Jesus med sauene sine, de han passer på så han ikke mister 
en eneste av dem. Det var så sterkt at tårene sto i øynene mine, for jeg bare visste: her er Gud. Er det noe 
jeg vet, er at her er Gud, han gleder seg stort akkurat nå. Dette er mennesker som står hans hjerte aller 
nærmest; de er Jesu minste søsken. 

Mens vi fortsatt hadde asylmottak i Vestby, var jeg på besøk der noen ganger. Ofte, da jeg kom inn av 
inngangsdøra, holdt de minste på og leke der. Som regel stanset leken og de fulgte meg med øynene; de så 
at jeg var norsk. De har vel lært at jeg representerte håpet de har med seg. De så på meg med nysgjerrige 
barneøyne, noen tillitsfulle, noen mer sky – og noen preget av det de hadde bak seg. De var til forveksling 
lik mine barn hjemme, bare at disse har trukket feil lodd eller ble født på feil sted til feil tid, mange på 
flukt fra noe vi ikke kan forestille oss. Men jeg tenkte: her er de som Jesus snakket om, sauene som han 
ikke vil miste, eller de som han stilte seg bak når han sa: det dere gjør mot en av mine minste søsken, gjør 
dere mot meg. Disse små, de er hans hjerte aller nærmest – her ser jeg hans minste søsken. 

Jeg kom over et visdomsord fra Iona nylig, som fanget opp mine møter disse dagene:
Jeg møtte en fremmed her om dagen. Jeg ga ham mat da han var sulten, drikke da han var tørst og musikk 
da han trengte glede. Han velsignet meg, mitt hus, mine kyr og mine kjære i Treenighetens navn. Så gikk 
han. Men lerka fløy opp og sang: ofte, ofte, ofte kommer Kristus forkledd i fremmed kappe. 

For - det dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg (Matt 25,40) 

Marit Bekken
FreeImages.com/B S K
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Kirkevergen i Vestby, 

Per Hemming 
Martinsen  

fyller 68 år i juli.

1. juni gikk han av med pensjon etter å ha
vært ansatt på kirkekontoret i Vestby 

siden 1. februar 2002. Før det var 
han ansatt i Forsvaret fra 1969 

til 2001, i Troms, Trøndelag, 
 Oscarsborg  og Oslo.

Da vi møttes første gang, var Per 
til intervju til stillingen som saksbe-
handler, i desember 2001. Han var 
ansatt i Forsvaret,  på Oscarsborg,  
til 2001 da han sluttet med "pakke". 
Jeg undret meg over hva som kunne 
få en mann til å ville skifte fra For-
svaret til et kirkekontor. Per kan i dag 
fortelle at det ikke var å gå fra en yt-
terlighet til en annen. Han vokste
opp i et kristent hjem. Faren var læ-
rer og formann i menighetsrådet og 
var en meget engasjert mann i me-
nighetslivet på hjemstedet. Siden 
Per vokste opp i et bedehusmiljø, var 
ønsket om å bli kirkeverge i Vestby 
slett ikke så fjernt som det kunne se 
ut. Han visste hva han eventuelt gikk 
til selv om navnet Vestby kirkelige 
fellesråd hørtes noe spesielt ut.

Per har en spennende bakgrunn fra 
Forsvaret. Han har vært FN- obser-
vatør  både i Kashmir og Makedonia 
i flere år. I tillegg var han FN-obser-
vatør  i Angola i ett og et halvt år, fra 
juni -91 til november -92. Angola var 
en portugisisk koloni som fikk sin 
uavhengighet i 1975. To organisasjo-
ner som kjempet mot Portugals ko-
loniherredømme var bl.a. UNITA og 
MPLA som i dag er to politiske par-

tier. MPLA er regjeringspartiet mens 
UNITA er det største opposisjons-
partiet. Dessverre utviklet det seg til 
en borgerkrig  etter uavhengigheten 
i 1975, en borgerkrig  som varte helt 
til 2002. Det var under denne tiden 
at Per var observatør i landet. Det 
var en tøff tid. Noen ble drept. Det 
hendte at håndgranater ble sprengt 
utenfor huset, men  man venner seg 
til alt. Fra dette oppholdet har Per 
et minne, to t-skjorter med bilde av 
lederne for kamporganisasjonene. 
Han har ikke vært tilbake etter 1992. 
Skulle gjerne ha vært det.

Kirkeverge og fellesråd er kanskje 
ukjent for mange. Per sier at stil-
lingen kan betegnes som kirkens 
rådmann. Han tar seg av kirkene, 
kirkegårdene, nybygg, vedlikehold 
og personalet på hele 10 personer. 
I dag har han nettopp ansatt en tros-
opplæringsleder i et halvtårsvikariat.

Ellers er han tilfreds med at det er 
gjort en del med kirkene. Det er jo 
alltid noe som må gjøres. Nå skal for 
eksempel Hvitsten og Garder kirker 
males. Utvidelse av Vestby kirke-
gård står også på programmet. Mas-
kinparken er blitt bra, også driftsbyg-
ningene. Flytting av kirkekontoret 
har han også vært med på.

Som kirkeverge er Per saksbehand-
ler for Fellesrådet som består av 
to representanter fra hver av kom-
munens fire sokn (menighetsråd), 
prosten og en politiker. Alle har til-
svarende varamenn. Som medlem 
av Fellesrådet har jeg nytt godt av 
hans oversiktlige, tydelige og grun-
dige saksfremlegg. Jeg er også im-
ponert over den roen han viser når vi 
får forelagt sakspapirene. Han smi-
ler når jeg nevner det. Mener selv at 
han stresser sakte.

Det viktigste han har vært med på 
i sin tid som kirkeverge, må være 
byggingen av Son kulturkirke. Han 
ser frem til at ungdomsrommet i kjel-
leren blir ferdigstilt. Videre ferdig-
gjøring avhenger av at vi får de tip-
pemidlene vi har søkt om, sier han. 
Han setter stor pris på at kommunen 
har vært positiv til kirken og dens be-
hov og er glad for det gode forholdet 
han har hatt til kommunen. Ydmyk-
het og forståelse er viktig  i et slikt 
samarbeid.

Hva har han så likt best i jobben? 
Han trekker frem gode medarbei-
dere og det å treffe hyggelige folk i 
alle livssituasjoner. Det har vært lite 
klager. Som tidligere nevnt er han 

Inger Brit Lea
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fornøyd og glad for alt som er blitt 
gjort med kirkene.

Hva kommer han til å savne når han 
blir pensjonist? Det å dra på jobb 
hver morgen, møte kolleger. Det 
blir et savn. Kjøringen til og fra As-
kim kan være slitsom. Etter at kona 
døde, er det blitt et ork å komme 
hjem til tomt hus. Han mistet litt av 
livsgnisten. De hadde store planer 
for pensjonisttilværelsen, bl.a. å 
reise en del. Slik gikk det ikke. Men 
han har likevel planer. Han vil nå få 
bedre tid til campingstedet han har 
i Sverige, vil reise litt mer, lese bø-
ker, redigere filmopptak han har hatt 

liggende lenge og se mer til barne-
barna. Han gruer seg ikke. Så lenge 
han har helsen i behold, kan det bli 
en fin tid.

Per har prøvd å ta vare på dialek-
ten sin. Så det er ikke vanskelig å 
høre at han kommer fra Nord-Norge, 
nærmere bestemt Kvaløya utenfor 
Tromsø. Både søsken og foreldre er 
borte. Men han holder kontakt med 
nieser og nevøer og besøker Nord-
Norge gjerne en gang i året.

Jeg skulle ha spurt om så mye mer, 
bl.a. om hvilke utfordringer som kan 
dukke opp når kirke og stat skilles. 

Men jeg måtte bruke de siste minut-
tene til å forhøre meg om navnet 
Hemming. Er det et fornavn eller et 
mellomnavn? Per kunne fortelle meg 
at det er et fornavn, et meget gam-
melt fornavn. Det stammer fra beste-
faren hans og tidligere forfedre som 
kom fra Balsfjorden. Per synes det 
er praktisk  med et slikt gammelt og 
uvanlig navn. Han er nok den eneste 
som heter Per Hemming Martinsen  
og kan derfor ikke tas feil av.

Hvordan intervjuet ble avsluttet? 
Selvfølgelig med en god klem!

Kenneth Holm er kirketjener her i kom-
munen vår. Han er også anleggsgartner, 
med meget konkrete planer om å fullføre 
fagbrevet sitt ved å anlegge en navnet 
minnelund på Vestby kirkegård. Tegnin-
gene har han klare. Priser på materialer 
er hentet inn. Og Kenneth er veldig 
motivert for å lose prosjektet i havn.

Lisbeth Garder Ruud 

Navnede minnelunder blir stadig mer 
etterspurt og stadig mer vanlige over 

hele landet. Disse minnelundene er et felles minnesmerke på kirkegården, hvor det gis anledning til å sette opp en 
navneplate med avdødes navn. Dette er et godt alternativ for mange. Stadig oftere ser man at de etterlatte er bosatt 
i en helt annen del av landet, og de ønsker derfor ikke det ansvaret en egen gravplass med gravstein fører med seg. 
Andre ganger kan det være økonomiske hensyn som spiller inn. Men ønsket om en grav å gå til står likevel sterkt. 
Ved å velge gravsted i en navnet minnelund gis de pårørende mulighet til å være tilstede ved urnenedsettelsen. 
Dette har man ikke anledning til dersom man velger en anonym minnelund. 

Kirketjener Kenneth forteller engasjert om fordelene en navnet minnelund fører med seg;
Først og fremst vil minnelunden være svært plassbesparende i forhold til vanlige urne- og kistegraver. Området som 
er satt av på kirkegården i Vestby er på totalt 600 m2. Av disse er 400 m2 tiltenkt urneplasser, og her vil det bli plass 
til 1600 urner. Resten av det avsatte området (200 m2) utformes som en liten park som blir selve minnelunden. 

Kenneth er sikker på at det vil bli et løft og en berikelse for kirkegården med et slikt anlegg. Han ser for seg et 
delvis skjermet område med trær, beplantning og egnet belysning, samt egne granittmurer hvor navneplatene festes. 
Under navneplatene er det tenkt en liten steinhylle, spesielt tilrettelagt slik at de pårørende kan tenne lys eller sette 
fra seg blomster til minne om sine kjære. 

Gangveien fra kirken og ned til den planlagte minnelunden skal få egen belysning. Og området skal få universell 
utforming, slik at også rullestolbrukere enkelt skal kunne komme seg frem. 

Minnelunden vil forhåpentligvis bli et godt sted å være. Et sted hvor man kan komme, sette seg på en benk og finne 
litt fred og ro. Og når blomstene man hadde med seg har visnet – så vet man at disse ryddes bort av kirkegårdsar-
beiderne. Her vil ikke visne blomster eller ugress skjemme minnet etter den som har gått bort.
Den planlagte minnelunden i Vestby er foreløpig ikke tidsberammet. Kenneth håpet den kan være en realitet i løpet 
av et års tid, men det gjenstår fremdeles noen grønne lys.
Prismessig tror kirketjeneren at en gravplass på minnelunden i Vestby vil ligge på omtrent samme nivå som i 
nabokommunen Frogn. En plass ved den navnede minnelunden på Drøbak kirkegård koster per i dag 2500,- kr, 
inkl. navneplaten.

Navnet minnelund 
på Vestby kirkegård
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Etter terrorangrepene i Paris i november i fjor og i Brussel i mars, kom det flere innlegg som hevdet at religion i 
seg selv er farlig, og at verden hadde vært et bedre sted uten. Kjetil Aarseth skrev i Aftenposten1  at vi ikke skulle be 
for Paris og Brussel, slik mange oppfordret til. Tvert imot bør vi ta avstand fra all religion, mente han, for det er re-
ligion i sin ytterste konsekvens som gjør at mennesker er i stand til å begå slike grusomheter. Aksel Braanen Sterri 
fulgte opp i Dagbladet2  med en kronikk hvor han hevdet at «religion er en parasitt på den verste delen av mennes-
kehjernen». Religion, ifølge Sterri, medfører ansvarsfraskrivelse, fordi man kan begrunne alle slags grusomheter i 
religionen, og den bør bekjempes med makt.

Som kristen og som prest blir jeg en-
gasjert av slike utfordringer. Jeg har 
tenkt mye på dette den senere tiden, 
og jeg har lyst til å dele noen tanker 
med leserne av Vestby menighets-
blad.

Bildet er sammensatt. Oppi den sek-
ken som heter religion ligger det så 
mye forskjellig. Der finner vi IS og 
Mor Theresa, Taliban og Frelses-
armeen. Vi finner sekter som begår 
kollektivt selvmord, og vi finner Son 
kulturkirke. Vi finner religionskri-
ger, og vi finner religiøse som arbei-
der for fred. Noe av dette skulle vi 
gjerne ha sluppet, andre ting i reli-
gionssekken betyr en viktig positiv 
forskjell i verden. Den store feilslut-
ningen til Aarseth og Sterri med fle-
re, er at de snakker om religion som 
om det var bare én ting. Religion har 
fått mennesker til å begå grusom-
heter, altså må all religion være av 
det onde. For meg blir det omtrent 
det samme som å si at fordi Anders 
Behring Breivik hadde en politisk 
motivasjon for ugjerningene i 2011, 

så må all politikk være av det onde. 
Det er minst like lett å finne eksem-
pler på at grusomheter er blitt begått 
med politikk som motivasjon som 
med religion.

Siden religion er et så mangfoldig 
fenomen, så er det krevende å gi en 
dekkende analyse av hvordan reli-
gion preger samfunnet. En som har 
gjort et godt forsøk på dette, er for-
skeren Olav Elgvin i en lang kronikk 
i Aftenposten3.  Han går gjennom en 
stor mengde forskning, og kommer 
med mange eksempler på forskning 
som viser religionens positive effek-
ter på samfunnet. Dette er et kompli-
sert område, og det er ikke rom for å 
gi et sammendrag av hele kronikken 
her – men les den gjerne på nettet! 
La det her være nevnt at det er van-
skelig å finne forskning som tyder på 
at religion som fenomen i seg selv er 
en negativ kraft i samfunnet. Interes-
sant er det at han viser at forskning 
på lykke viser at religiøse synes å 
være lykkeligere enn ikke-religiøse, 
og at når muslimer blir mer religiøse 
og praktiserende, og altså tar troen 
sin på større alvor, så blir de sam-

tidig mindre tilbøyelige til å støtte 
terror.

Det er likevel ikke til å stikke under 
stol at religion kan ha negative kon-
sekvenser. Religiøst begrunnet terror 
er ett eksempel. Et annet er de siste 
månedenes fortellinger om mennes-
ker som har tatt skade av å være i 
usunne kristne miljøer. VG-tvs serie 
Frelst har satt dette på dagsorden, og 
i kjølvannet av den har mange andre 
stått fram med lignende historier. Vi 
har hørt om autoritære menighets-
ledere, om en kultur der det å stille 
spørsmål ble sett på som et syndig 
opprør eller i verste fall demonbes-
ettelse, og vi har hørt om sammen-
henger der kallet til tjeneste har vært 
så sterkt at enkeltmenneskets behov 
ikke har vært av interesse. Vi som 
hører til kirken bør lytte til disse 
historiene og lære av dem, for det er 
ikke slik det skal være i et kristent 
fellesskap.

Det går an å si at fordi religion på-
viselig har ført til mye negativt, så 
hadde det beste vært om all religion 
ble borte. Selv synes jeg det er langt 

Er religion farlig?

Frode Granerud
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bedre å si at vi vil motarbeide de de-
struktive sidene av religionene, men 
samtidig legge godt til rette for alle 
de positive. Det er ingen grunn til å 
kaste en hel kasse med gode epler 
fordi det finnes ett og annet råttent 
eple blant dem.

Så hvordan gjør vi dette? Jeg har to 
punkt. Det første retter seg til dem 
som bekjenner seg til en eller annen 
religiøs tro, det andre retter seg til 
alle mennesker uavhengig av tro el-
ler ikke tro.

Til oss som har en tro, vil jeg si: Se 
etter hva slags frukt troen bærer. 
Med andre ord: Blir troen praktisert 
på en måte som fører gode ting med 
seg? Får mennesker frihet til å vokse 
og utvikle seg på en sunn måte? En 
tro hvor systemet er viktigere enn 
enkeltmennesket, er en destruktiv 
tro. Er det rom for å stille spørsmål? 
Er det rom for kritikk? Er det rom for 
tvil? En tro som ikke tåler å bli stilt 
spørsmål ved, er ingen sunn tro. Selv 
har jeg lært at det er alltid nyttig å 
bli utfordret av mennesker som ten-
1 http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Be-for-Brussel-Be-for-Paris-Be-for-Boston-Nei_-ikkje-be-Gjer-noko--Kjetil-Aarseth-8405109.html
2 http://www.dagbladet.no/2016/03/23/kultur/meninger/kommentar/terrorisme/religion/43631567/ 
3 http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Har-religion-negative-konsekvenser-for-samfunnet-Dette-sier-forskningen--Olav-Elgvin-8429671.html 

ker annerledes enn meg. Da skjer ett 
av to: Enten innser jeg at den andre 
har bedre argumenter enn jeg, og jeg 
endrer mening. Da har diskusjonen 
hjulpet meg til å få ny innsikt. Eller: 
ved å tenke gjennom det jeg står for 
en gang til, ser jeg at argumentene 
mine fortsatt holder mål. Da har jeg 
ett enda bedre grunnlag for det jeg 
står for. I begge tilfeller har det vært 
nyttig for meg å bli utfordret. Når 
vi tenker på denne måten, er ikke 
spørsmål og kritikk farlig. Da er det 
muligheter til vekst. Når troende 
mennesker lever etter disse holdnin-
gene, da blir religion mindre farlig.

Og det leder meg over på det andre 
punktet mitt: La oss alle, troende 
som ikke troende, være åpne for den 
gode diskusjonen. Selv har jeg lært 
meg å sette pris på religionskritikk, 
hvis den er seriøs og velbegrunnet. 
Det finnes mange eksempler på det 
motsatte, ikke minst i nettavisens 
kommentarfelt. Der kan vi stadig 
lese at kristne er dumme og naive og 
har blitt lurt til å tro på ting bare for-
di det står i en gammel eventyrbok. 

Du må gjerne mene at jeg er dum og 
naiv fordi jeg er kristen, men du får 
meg ikke i tale med å kalle meg det. 
Da bare tenker jeg at deg er det in-
gen vits i å snakke med, for du virker 
ikke interessert i å høre på hva jeg 
har å si. Men hvis du i stedet spør 
meg hvordan det er mulig for meg 
å tro at det virkelig finnes en Gud, 
eller hvordan jeg kan tro at Jesus 
faktisk sto opp fra de døde, og hvis 
du er genuint interessert i å høre på 
hva jeg svarer, da kan vi få en god 
samtale. Da tar du meg på alvor, og 
du gir meg lyst til å ta deg på alvor. 
Sannsynligvis vil vi begge kunne 
lære noe av hverandre.

Det er ingenting som tyder på at re-
ligion er noe som vil forsvinne. Det 
kan være interessant å diskutere om 
vi hadde fått en bedre verden uten 
religion, men så lenge det ikke er en 
realistisk situasjon, er det langt mer 
nyttig å diskutere hvordan vi kan 
skape en best mulig verden sammen, 
med det religiøse mangfoldet som 
faktisk finnes.

Jeg heter Silje Mathea Kleftås Nygård. Jeg er 29 år 
og er født og oppvokst på Grünerløkka i Oslo. Jeg ble 
ferdig utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i juni 
2015, og 21. februar i år ble jeg ordinert til prest. Under 
studietuden min hadde jeg deltidsjobb som ansvarlig 
voksenleder i Løkka Ten Sing på Oslos østkant, og jeg 
har også jobbet mye med konfirmanter og trosopplæ-
ring. Jeg har gledet meg stort over å få jobbe med ung-
dom og dette er også noe jeg virkelig brenner for! Jeg 
begynte selv i Ten Sing da jeg var konfirmant, og sluttet 
etter 15 år for da var jeg ferdig utdannet. Ten Sing har 
for meg vært innsteget til både kristen tro og til tanken 
om å bli prest. Det å ha et trygt sted hvor jeg ble møtt 
og sett for den jeg var i ungdomstiden var utrolig viktig, 

og noe jeg i voksen alder også ønsker å formidle til både barn og ungdom. 

Min vei til å bli prest var ikke bare rett frem, jeg har vært innom både jobbing som skolefotograf, setter i et tidsskrift og freelan-
cing innenfor tv-produksjon på veien mot å bli prest. 

Før jeg begynner i Vestby har jeg vært på en liten rundtur i Søndre Follo prosti - jeg begynte som vikarprest i Ås og fra februar 
og ut mai har jeg vært vikarkapellan på Nesodden. Nå gleder meg jeg til å starte som trosopplæringsleder i Vestby, til å bli kjent 
med både stab og menigheter og ikke minst alle unge som vi møter gjennom trosopplæringa!

Møt Silje
vikarierende trosopplæringsleder
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Svein-Gerhard Soma Hordnes

Boberg kom fra Mönsterås i Sverige 
og levde 1859-1940. Han var en tid 
sløydlærer og ble kristen i 20-årsal-
deren og fra da av var hans livsgjer-
ning å være forkynner. 
Både på norsk og på svensk heter 
hymnen «O store Gud» og på en-
gelsk «How Great Thou Art». Jeg 
tror ikke Boberg hadde tenkt tanken, 
men den skulle bli en av verdens 
mest berømte salmesanger. 

Vers 1
O store Gud når jeg i undring aner.
Hva Du har skapt i verden ved Ditt ord,
ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved Ditt ord.
Da bryter lovsang i fra sjelen ut; 
O store Gud, O store Gud!
Da bryter lovsang i fra sjelen ut; 
O store Gud, O store Gud!

Salmen må ikke blandes sammen 
med den kjente Luther-salmen med 
samme navn. Her er den første ver-
selinjen på norsk «O store Gud, vi 
lover deg». Denne salmen bygger på 
den latinske Te Deum laudamus og 
er en gresk/latinsk salme fra 300-tal-
let. «O store Gud, når jeg i undring 
aner» er i likhet med Luther-salmen 
også en lovsang til Gud, men med en 
helt annen stil.

Det fortelles 
at Bobergs 
salme ble til 
på en helt spe-
siell kveld, et-
ter et symøte 
i hjembyen, 
der han hadde 
vært og holdt 
andakt. Det 
skal ha vært 
en vakker 

sommerkveld som plutselig foran-
dret seg og i stedet ble fylt av lyn og 
torden. Regnet øste også ned en liten 
stund, før alt var over og det igjen 
ble blikk stille og en regnbue strakte 
seg over himmelen. Det hadde også 
vært gravferd og klokken kimet fra 
kirketårnet. Det var her og nå ordene 
til sangen kom til ham. Han gikk 
hjem, åpnet vinduet i arbeidsværel-
set sitt og skrev ned salmen «O store 
Gud, när jag den värld beskådar.» 
Det er ikke alt som stemmer like 
godt med orginalen når man overset-
ter det, så derfor tar jeg dette vers på 
svensk.

Vers 2 
När jag hör åskans röst i stormen brusa,
och blixtens klingor springa fram ur 
skyn;

När regnets kalla, friska skurar susa,
och löftets båge glänser för min syn;

Og på norsk:
Når jeg i skriften ser de mange under
Som Du har gjort fra første Adams tid
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
Har ført sitt folk igjennom livets strid

Hvis jeg ser tilbake på livet mitt, er 
det blant annet en ting jeg ser; jeg 
har, som alle andre, vært gjennom 
både daler og fjelltopper. Jeg har gått 
gjennom stormer som har vært tøffe, 
men også fått sveve til nye høyder. 
En annen ting jeg innser når jeg ser 
tilbake, er hvordan Gud hele tiden 
har ført meg gjennom det. Jeg så det 
kanskje ikke der og da, men i etter-
kant. Og det er jeg ikke alene om. Vi 
trenger å bli enda mer trygge i det at 
Gud ikke forlater oss – men han støt-

O store Gud
Denne godt likte salmen har endelig kommet med i den norske salme-
boken. Den har fått nr 284 i den nye utgaven vår fra 2013.
Dette er en salme som har fulgt meg hele livet og som gir meg ny inn-
fallsvinkel om og om igjen. 
Salmen er skrevet av den svenske pastoren og salmedikteren Carl Gustaf 
Boberg i 1885. 
Musikken er en svensk folkemelodi. 

Carl Gustaf Boberg
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ter oss og går sammen med oss gjen-
nom stormene, for at vi skal komme 
trygt frem.

Vers tre:
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde.
Ja, at Han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil Han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel

Som jeg skrev i starten, hadde nok 
Boberg aldri kunnet drømt om hvil-
ken popularitet denne sangen skulle 
få. «How Great Thou Art» er den 
mest fremførte og innspilte hymnen 
i verden. 
I USA kan den nesten sidestilles 
med selveste nasjonalhymnen. Den 
synges i nær sagt alle anledninger. 
Men det er vel kanskje Billy Graham 
som har gjort salmen mest berømt i 
Amerika. Den ble benyttet av Billy 
Graham-teamet første gang i Toron-
to i Canada i 1955. Siden da har den 
gått sin seiersgang verden over på 

alle kontinenter. Den er for øvrig den 
eneste svenske sang som har blitt 
spilt in av Elvis Presley. Hymnen var 
tittelsporet på Elvis Presleys gospel- 
LP nr 2 med samme navn. For denne 
fikk han en Grammy Award i 1967 
som «Best Sacred Performance». 
Elvis fikk også en annen pris i 1974 
for «Best Inspirational Performan-
ce» med den samme sangen. Det er 
også laget film om sangen.
Den første strofen er oversatt til 
mer enn 50 språk, og hele salmen er 
oversatt bl. a. til norsk, dansk, rus-
sisk, tysk, engelsk, fransk, spansk 
og rumensk. Trolig eksisterer hym-
nen også på de tre baltiske lande-
nes språk. Og i engelsk versjon ble 
«How Great Thou Art» ranket som 
nummer to etter «Amacing Grace» 
i en kåring over alle tiders favoritt-
hymner utført av Christianity Today 
i 2001.

Jeg siterer koret på engelsk:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

Vers fire:
Når så til slutt hvert tidens slør må falle
Når troens mål er nådd og jeg får se
Vil evighetens klokker sjelen kalle
For tronen mellom skaren hvit som sne
Da bryter lovsang i fra sjelen ut
Takk store Gud, takk store Gud

Lovsang er en respons til Gud, på 
den Han er. Denne teksten beskriver 
mye av hvem Gud er. 
Når vi opplever og ser det, da bryter 
lovsang i fra sjelen ut! Når vi opple-
ver og ser hvem Gud er, blir respon-
sen vår at vi ærer og lovsynger Han. 
Fra sjelen. Fra det indre i oss. Dypet 
i oss ønsker å løfte opp en sang til 
Gud.

De tre guttene
 som fikk fred

(her ved to av dem – den tredje ønsket ikke å være med på bildet)

Gjennom barnevernet har jeg fått kontakt 
med tre «enslige mindreårige asylsøkere» 
- som det heter på kommunalt forvalt-
ningsspråk; Og de jeg treffer når jeg 
ringer på døra til rekkehus-leiligheten de 
deler, er tre vakre og vennlige ungdom-
mer, Eremias, Johannes og Yonas, som 
har dekket kaffebordet til jeg skal komme, 
og lagd popkorn, og satt fram kjeks og 
druer. Og når jeg kommenterer at alle 
har bibelske navn, får jeg vite at Yonas 
er katolikk, mens Eremias og Johannes 
er ortodokse. Johannes har til og med et 
stort kors hengende rundt halsen. Og alle 
er fra Eritrea. Fra forskjellige landsbyer.
Bla om og les de dramatiske historiene 
deres

Torbjørn Aas
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Det første jeg spør dem om, på veg-
ne av menighetsbladet, er hvorfor 
de dro fra Eritrea, og hvordan rei-
sen var? Det vil si; Før vi setter oss, 
studerer vi et stort verdenskart som 
dekker nesten hele den ene veggen 
i stua. Og vi kommenterer at det er 
veldig langt fra Eritrea til Norge! 
Historiene deres likner ganske mye 
på hverandre; For alle tre handler det 
på en eller annen måte om militæret. 
Én av guttene er eldst i en søsken-
flokk på syv. Faren hans var i mili-
tæret, og rømte. Da kom soldatene, 
for å ta eldste sønn i stedet. Så var 
det en gammel mann i landsbyen 
som klarte å forhindre det. Men han 
ble redd. Og reiste. Sammen med to 
andre gutter. En annen av guttene ble 
satt i fengsel fordi broren hans had-
de klart å rømme fra fengselet. Og 
i et ubevoktet øyeblikk, en gang to 
soldater skulle passe på fire fanger, 
klarte de fire fangene å rømme, i alle 
retninger. Da ble to tatt, og to kom 
seg unna. Og da reiste de. Den tredje 
av guttene har ikke lyst til å fortelle 
hva som skjedde. Det gjør for vondt 
å snakke om…  

Mens vi sitter og prater, kommer 
Silje. Som er miljøterapeut og reser-
vemamma for de tre. Ja, hun er litt 
mamma for alle eritreerne som bor i 
Vestby (som kanskje er litt mer enn 
femti til sammen, de fleste i 20-åre-
ne)! Og Silje elsker jobben sin. Og 
forteller meg litt mer utfyllende om 
militæret i Eritrea. Som er et dikta-
tur; Det likner litt på slavearbeid!
 

Så får jeg noen glimt fra reisen, som 
begynte til fots, i dagevis. Det vil si 
de gikk om natten, og sov - for ek-
sempel i uttørkede elveleier – om 
natta. På veien fikk de hjelp av snille 
mennesker, én fikk hjelp av en slekt-
ning. De fikk vann, og mat, retnin-
gen de skulle gå. Over til Etiopia. Så 
reiste de videre med buss, eller trai-
ler - hvor de satt tett i tett, musestille, 
i flere døgn, uten å få komme ut og 

strekke på beina. Ja, det var vanske-
lig å puste. Og de måtte bare finne 
løsninger på det å late vannet og 
gjøre fra seg. Gå gikk turen gjennom 
Sahara i overfylte jeeper, hvor det 
gjaldt å holde seg fast. Den som falt 
av var ferdig! Og så kom døgnene i 
åpen båt over Middelhavet. Jeg får 
høre om hvor kaldt det var. Og hvor 
redde de var. Og hva det kostet. Over 
6000 dollar. Som de har lånt. Eller 
fått av en onkel i Amerika. 

Alle de tre kom hit i løpet av våren og 
forsommeren 2014. Til Oslo. Hvor de 
fikk hjelp av andre til å finne fram til 
politiet. Og banket på; «Vi kommer 
fra Eritrea!» «Velkommen!». Og så 
ble de tatt fingeravtrykk av. Og sendt 
til Mysen. Og så videre til Valstad 
transittmottak i Asker. Og videre til 
Finnsnes eller Sunndalsøra. Før de 
kom hit til Vestby i oktober 2014. Og 
nå går de på Voksenopplæring i Ski. 
Sammen med folk fra alle kanter av 
verden. Og når jeg spør om hva unge 
mennesker fra alle kanter av verden 
snakker om på skolen; Snakker dere 
om hva dere har opplevd, spør jeg? 
Nei, vi snakker om fotball, om Arse-
nal, og om helse, og om skole. 

Så spør jeg hva dagene deres var fylt 
med den gangen de var barn hjemme 
i landsbyene sine. To passet dyr. Og 
én, han som har seks yngre søsken, 
måtte være den voksne mannen 
i huset. Så han hadde ho-
vedansvaret for å dyr-
ke grønnsaker. Men 
det var òg fritid. 
Og da sparket 
de fotball. Og 
gikk på skole. 
I en av lands-
byene var det 
òg litt strøm. 
Av og til. Så 
de kunne se 
TV. På Arsenal 
for eksempel. 

Det jeg òg har 
lyst til å høre om, 
er hvordan de har det 
her i Norge. Og da sier en 

av guttene at overskriften på det jeg 
skal skrive, kan være «De tre gut-
tene som fikk fred». For nå har de 
det godt. De er trygge. Nå kan ingen 
komme og vekke dem og ta dem 
med seg. Men den norske kulturen er 
veldig annerledes enn den eritreiske, 
sier de. Her i Norge snakker vi ikke 
på veien, sier de. Nordmenn snak-
ker ikke. Og ser litt sure ut. Det er 
vanskelig å bli kjent med naboer. Og 
noen ser på dem flere ganger, uten 
å hilse. Mens i Eritrea er naboer fa-
milie. Og en besøker hverandre, og 
har ansvar for hverandre. Og prater 
og ler hele tiden. Det er forskjellig 
kultur. 

Før jeg takker for meg – og nå kjen-
ner jeg at det er så hyggelig å være 
her at jeg egentlig ikke har lyst til 
å bryte opp, men jeg må jo hjem! – 
spør jeg hva de drømmer om; Hva 
har dere lyst til å bli? Noe med helse, 
sykepleier for eksempel, sier Eremi-
as. Mens Johannes nylig har kommet 
på den tanken at han vil bli veiarbei-
der. Og Yonas svarer mekaniker. Og 
jeg kjenner, med hele meg, at jeg øn-
sker at de tre guttene, som nå er tryg-
ge, skal få det godt her i livet, her 
Norge. Og for egen del får jeg lyst til 
snakke mer på veiene. Og smile mer. 
Og le. Og se folk inn i øynene. 

De tre guttene
 som fikk fred

(Forts. fra forrige side)
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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. sept. 
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
vestby.kirken.no/menighetsbladet

Vannrett
1. Bildetekst
9. Spak
10. Hageredskap
11. Furen
13. Tall
14. Kostbar
15. Hovedstad
17. Retning
19. Engelsk frue
21. Lik
22. En Kaci
24. Plass
26. Avkom
29. Kunstretningen
31. Union (fork.)
32. Avtrede
33. Tidsrommet
34. Vekst
35. Parti (fork.)
36. Overhodet
37. Snakke ut
39. Pronomen
40. I realiteten sammen 
med “de”
42. Uthus
43. Mercedes-modell
44. Tilbys
46. Bindeord
47. Departement (fork.)
48. Ærbødig

50. Ampert
51. Utslette
54. Forvaltning
55. Halvøy i Østfold
57. Tre
59. Øke
60. Grevskap
62. Gløde
64. Nøle
65. Lesse
66. Før Lanka
67. Hunnfugl
68. Lage lyd
69. Styring
72. Beholderen
74. Avlukke
76. Nynorsk førsteperson
77. Evner
78. Virkelig
79. Innehaverne
80. Etterlignet

Loddrett
1. Konferer (fork.)
2. Haste
3. Angrep
4. Praksisen
5. Avis
6. Fleipa
7. En Eivind
8. Yte

12. Merke
16. Artikkel
17. Mystisk ting
18. Tillot
20. Beskjære
23. Lage stoff
25. Periodens
26. Skubba
27. Greit
28. Den gang
29. Engelsk herre
30. Nynorsk pause
32. Pronomen
34. Tåka
36. Formidler
37. Nedfor
38. Adlyde
41. Amerikansk minibank
43. Legge egg
44. Landområde
45. Uvitende
49. Substans
50. Hilsen
52. Sjikanere
53. Dyr
55. Dunst
56. Håndtverker
58. Ugress
61. Spiss
63. Oppklare
65. Helbrede

68. Gitt med glede
69. Bevege
70. Pronomen
71. Musikkstil
73. Byge
75. Pronomen
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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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Sommeren nærmer seg og dermed 
blir det ekstra arbeid på gravplasse-
ne i form av gressklipping og grav-
stell. Enkelte trær skal beskjæres og 
mye skal fikses på.

Son kulturkirke
I uke 18 starter vi med innredning 
av ungdomsrommet i kjelleren. Heri 
ligger også ferdiggjøring av toaletter 
og montering av heis. Foldedør mel-
lom kafe og gang vil også bli mon-
tert. Ferdigstillelse med alle god-
kjenninger er berammet til uke 38. 
For øvrig er det diverse andre min-
dre ting som skal utføres, men disse 
må vente litt til vi forhåpentligvis får 
neste del av tippemidlene til høsten. 

Hvitsten kirke
Det jobbes med å skaffe entreprenør 
som kan ta oppgaven med vasking 
og maling av kirken. Det må settes 
opp stillaser rundt hele kirken som 
må tildekkes under malingsproses-
sen. Riksantikvaren vil gjøre et for-
søk på en liten flate med nye ma-
lingstyper.

Garder kirke
Også her vil vasking og maling bli 
iverksatt så snart entreprenør er klar.

Øvrige prosjekter
Vestby kirkelige fellesråd har fått 
bevilget midler fra kommunen til 
følgende:
• Innkjøp av ny bil og utstyr til 

gravplassdriften. Utstyret er inn-
kjøpt og prosjektet er fullført.

• Utredning av navnet minnelund 
i Vestby og utvidelse av Vestby 
gravplass. Utredning angående 
utvidelse av Vestby gravplass 
er ferdig og midler til å utføre 
arbeidet vil bli søkt om i neste 
handlingsplan. Navnet minne-
lund er under utredning.

• Lys mellom Vestby kirke og me-
nighetshuset. Vil bli lagt snart 
med et uttak ved tenkt navnet 
minnelund.

Trosopplæringsreformen
Trosopplæringslederen sluttet i stil-
lingen 1. april. Hun har klargjort 
trosopplæringsplanene for en første 

godkjenning i samarbeid med aktu-
elle prester, øvrig stab  og trosopplæ-
ringsutvalget. Bispedømmerådet har 
utgitt retningslinjer for disse med 
diverse dimisjoner. Plan for trosopp-
læring i Vestby skal være ferdig til 
godkjenning av biskopen til høsten. 
Prostidiakonstillingen fungerer godt 
og mentor hjelper til i styring av ar-
beidet.
Vi vil ansette en vikar i trosopplæ-
ringsstillingen fra 01.06.16 og i seks 
måneder framover.

Personell
Ny kirkeverge er tilsatt og vil starte i 
stillingen fra 1 juli. Hun heter Anne-
Cathrine Aas. Vår saksbehandler, 
Siv-Helene Østnes, vil fungere som 
kirkeverge i juni etter at nåværende 
kirkeverge går inn i pensjonistenes 
rekker fra 1. juni.
Vi vil ellers ha en ungdom i ca. 8 
uker i sommer til å jobbe på grav-
plassene.
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18.30

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

Treffpunkt på Gardarheim

Øving torsdager 

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

29.sept, 27.okt, 24.nov

5.sept, 3.okt, 7.nov, 
5.des

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

21.august, 18.sept, 23.sept, 
23.okt, 4.nov, 13.nov, 11.des

19.00 - 21.00

19.30

11.30

17.00

Såner kirke
Kontakt: Kantor Tatiana Grushina, 
tlf. 64 98 00 73 
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

Vestby menighetshus
For skyss, kontakt Olimb på tlf. 900 98 510.

Fredagstreff / Between - fra 5. klasse
Ungdomstreff - fra 8. klasse

1.sept, 30.sept, 14.okt, 
28.okt, 11.nov, 25. eller 
26.nov, 9.des

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

Søndagsskole i Vestby kirke
Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2016

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)
Følg med på vestby.kir-
ken.no for datoer 2016 11.00-12.30

Vestby menighetshus og Son kulturkirke
Mulig å kjøpe lunsj: 30,- kr.
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Døpte i Vestby
Theodor Hagen Erlandsen
Eira Elise Ørseng (døpt i Ullerøy 
kirke)
Olivia Baltzersen Wedeld (døpt i 
Sagene kirke)
Mie Josefine Barkvoll
Anton Midtsæter Rungran
Leander Qvist Jacobsen
Julie Årmo (Døpt i Atrå kirke)
Therkel Oldemar Volle-Sørensen

Døpte i Såner/Son
Arnulf Kristian Reiling Dellnes
Sivert Fraurud-Hoel
Lukas Dahlman Doherty
Leo Jayson Jakobsen
Emma Marie Christensen Hange-
land (døpt i Kolbotn kirke)
Oscar Jacobsen
Frida Torshaug Berg
Markus Haakonsen
Filip Fosse
Edvard Nygård Andreassen

Døpte i Hvitsten
Olivia Høyland Malwitz
Alva Qvist Jacobsen
Clara Meliha Marie Neset Guvåg

Døpt i Garder
Mari Hem

Vigsel i Vestby
Cecilie Marie Tenold og Marius 
Minster

Kirkelig velsignelse av borgelig 
inngått ekteskap
Marte Johanne Aspeli og Hans 
Christian Jahr

Døde i Vestby
Candelaria Finsrud
Else Marie Svartholt
Gro Runhovde
Gunvard Karstein Smeby
Helga Enoksen
Oddvar Svartholt

Ove Kristian Sørli
Petrus Maria Huijsmans
Rolf Kjell Nilsen
Svenn Bolle
Synnøve Johansen
Inger Lise Solberg
Tor Ansgar Heldal
Frank Thoralf Olaussen

Døde i Såner/Strømbråten/Son
Aadel Bencze
Erlend Ruste
Kåre Solbrekke
Arve Gudmundsen
Karina Maria Liltvedt Strand 
Asbjørn Peder Espenak 
Tom Øyvind Johansen

Død i Garder
Knut Arve Nilsen

Død i Hvitsten
Marit Synnøve Solli
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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 
19. juni

Solåsen kl.11.00 
Økumenisk gudstjeneste m/nattverd

Søndag 
26. juni

Kystkultursenteret kl.11.00 
Bryggegudstjeneste 
(ved regn – Son kulturkirke)

Søndag 
3. juli

Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
10. juli

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
17. juli

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
24. juli

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
31. juli

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
7. august

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
14. august

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
21. august

Vestby kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste m/dåp
Son kulturkirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste

Søndag 
28. august

Son kulturkirke kl. 11.00
Hollenderseilasgudstjeneste m/dåp og 
nattverd
Hvitsten kirke kl. 13.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Lørdag 
3. september 

Vestby kirke kl. 11.00 
Konfirmasjon
Vestby kirke Kl. 13.00
Konfirmasjon

Søndag 
4. september

Vestby kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Garder kirke kl. 11.00
Konfirmasjon 
Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Vestby kirke kl. 13.00
Konfirmasjon

Søndag 
11. september

Såner kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
Vestby kirke kl. 19.00
Bandgudstjeneste 

Lørdag 
17. september

Son kulturkirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 13.00
Konfirmasjon

Søndag 
18. september

Såner kirke kl. 10.30
Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 13.00
Konfirmasjon
Hvitsten kirke kl. 11.00
Konfirmasjon

Søndag
25. september

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Garder kirke kl. 13.00
Høsttakkefest m/dåp og 4-årsbok

Søndag
2. oktober

Vestby kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Son Kulturkirke kl. 13.00
Bandgudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag
9. oktober

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl. 19.00
Høstkveld

Søndag
16. oktober 

Såner kirke kl. 12.00 
Gudstjeneste m/nattverd i fellesmøteuke.

Søndag
23. oktober

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Vestby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd og 
4- årsbok


