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Høstmørket nærmer seg med seg med stormskritt, og jeg har så smått begynt å finne frem telysene og 
lysestakene etter en lang sommer. Denne tiden på året er vakker. Naturen skifter farge og får flere ulike 
nyanser av gult og rødt, ispedd litt grønt. Og selv om det blir mørkere og kaldere, er det som om lysene 
vi tenner inne gjør det litt varmere. Det å tenne lys vitner om håp i en mørk tid. Det er mange i vår verden 
som opplever mørke tider, hvor det å tenne lys bare gir et vagt håp i en mørk tilværelse preget av død, 
usikkerhet og krig. 

Se for deg en liten familie. En mor, en far og en liten gutt. Kanskje reiste de med båt over havet. Bort fra 
forfølgelse i hjemlandet. Dette er ikke bare en kjent skildring fra mange historier vi hører om i media nå 
i 2016, men det er også en av Jesu første erfaringer med livet da Josef tok familien med til Egypt på flukt 
bort fra Herodes. 

Bibelen har mange fortellinger om migranter og eksil, mennesker som reiser fra hjemlandet sitt. På flukt, 
eller for å få et bedre liv. Og Jesus var en av dem. Han som ble født og skulle være konge, var også flykt-
ning. Disse fortellingene preger vår kristne tro også i dag.

Jeg har merket flyktningesituasjonen på kroppen. Da jeg jobbet som vikarprest i Ås, ble jeg kjent med 
mange av flyktningene som bodde på Bjørnebekk asylmottak. De har blitt mine venner og vi har delt 
mange historier. De har alle ulike grunner og ulike historier om hvorfor og hvordan de kom hit til Norge. 
Men de er her. De er en del av vårt lokalsamfunn, og også en del av vår kirke. 

Da Jesus ble født, kom han til jorden, ikke bare for å la det gå opp et lys for oss, men for å være lys for 
oss. Han kom for å være et lys som ikke slukker, til håp for alle mennesker. Til håp for alle som opplever 
livet som en eviglang ørkenvandring i mørke. 

Da Gud lot jord og himmel møtes, tente Han evighetens lys for alle mennesker. Det er noe godt og varmt 
over tiden vi nå er inne i- fordi vi fyller den mørke tiden med lys. Vi fyller den med å tenne lys for hver-
andre og å være lys for hverandre. For det er bedre å være et lys i mørket enn å bare kritisere mørket. 
Jesus er livets lys og lyset er et vitnesbyrd om et levende håp. Et håp om at mørket ikke kan vinne over 
lyset. 

God høst!          Silje Mathea Kleftås Nygård

FreeImages.com/Jasper Zeinstra
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Litt over midtveis i juli tok jeg turen innom kir-
kekontoret for en prat med den nye kirkevergen 
vår. En smilende dame i rød bluse møter meg, og 
rykende varm kaffe er gjort klar på kanna.

Det er sommerferie, og Anne-Cathrine er en uke 
på kontoret helt alene. Hun har bare vært i kir-
kevergestillingen noen få uker, så hun forsikrer 
meg om at hun har nok å holde på med. Det er 
mye å sette seg inn i, men når hun er alene får 
hun også et bedre innblikk i helheten, og det sy-
nes hun er fint.

Hennes fulle navn er Anne-Cathrine Aas. Hun er 
opprinnelig fra Oslo, men har de siste 20 årene 
vært bosatt i Ås sammen med mannen sin og de-
res to barn på 14 og 16 år, samt familiens hund.
Før Anne-Cathrine ble ansatt som kirkeverge i 
Vestby, har hun jobbet i Gjensidige i ulike stil-
linger og på ulike områder.  Hun er opprinnelig 
utdannet jurist og advokat, men de siste årene 
har hun primært jobbet med ledelse. 

«Jeg har kost meg veldig, alle årene i Gjensidige. 
Men etter så lang tid på ett sted er det også veldig 
godt å få prøve noe nytt». For som kirkeverge er 
hun helt fersk. Men hun tror at bakgrunnen fra jussen blant annet vil bli nyttig. «Det er mange avtaler som skal inngås, 
og da er jussen sentral. Nå er det blant annet delvis maling av Garder kirke som skal på plass,» sier hun med et smil.

Anne-Cathrine er veldig glad for at hun har fått jobben, og hun syns det er spennende å jobbe i en så stor organisasjon 
som den norske kirke. Hun er også veldig glad i å jobbe med mennesker. «Jeg har nok blitt mindre jurist og mer leder 
de siste årene,» sier hun.

Som leder ønsker Anne-Cathrine å være med på å bygge opp menneskene rundt seg. Hun ønsker at de hun jobber 
sammen med skal oppnå målene sine, og gå hjem fra jobben med en god følelse når arbeidsdagen er slutt.
«Jeg kommer fra en arbeidsplass med mye godt humør. Tilbakemeldinger var en viktig del av kulturen der, og jeg 
ønsker å videreføre det til kirkekontoret her i Vestby. Jeg har for eksempel allerede tatt i mot flere telefoner i sommer 
om kirkegårdene her i Vestby. Det er så mange som skryter av at det er så flott stelt. Dette er veldig hyggelige tilbake-
meldinger å få, og veldig hyggelige tilbakemeldinger å få lov til å gi videre til dem som jobber på kirkegårdene våre.»
Mot slutten av samtalen vår ber jeg Anne-Cathrine om å tenke litt fremover og forsøke å sette ord på hva hun tror blir 
viktig for henne som kirkeverge:

«Jeg vet at kirken er viktig for mange. Jeg ønsker at menigheten skal oppleve oss i Vestby som et åpent og imøte-
kommende kirkekontor, som er enkelt å forholde seg til.» Anne-Cathrine ønsker å bruke tiden til å bli kjent med 
menigheten og være en del av helheten, – ikke være en kirkeverge som bare sitter med sitt. «Vi på kirkekontoret skal 
alle jobbe for det samme. Vi er ett lag,» sier Anne-Cathrine. Samtidig påpeker hun at kirken er inne i en spennende 
tid, med store endringer. I den sammenhengen er hun opptatt av at endringer ikke må ses på med negative blikk. «Jeg 
har vært med på store endringer tidligere, og erfaringen er som regel at det alltid ender opp bra i den andre enden.» 
Så vender hun tilbake til noe hun har nevnt tidligere; ønsket om å være en inkluderende kirke og et inkluderende 
kirkekontor. Dette er viktig for henne.

Helt til slutt forteller Anne-Cathrine om en endring hun tror kollegaene på kirkekontoret kommer til å få merke med 
henne på laget: «Jeg er veldig glad i quiz, så det kan nok bli en del quiz, både her på kontoret og i andre sammenhen-
ger i menigheten,» sier hun med et lurt smil.
Med dette ønsker vi i menighetsbladet Anne Cathrine hjertelig velkommen og lykke til med jobben som vår nye 
kirkeverge.

Lisbeth Garder Ruud

Møte med vår nye 

kirkeverge
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Dåp på en lørdag – eller 
"Drop-in-dåp"

Kirkelig statistikk viser at dåpstallene går ned. Det er 
færre som døper barna sine. Og det er det sikkert mange 
grunner til. Det vi òg kan lese ut av statistikken, er at 
også mange av kirkens medlemmer lar være å komme 
med barna sine til dåp. Det er det òg helt sikkert mange 
grunner til. Og vi som er ansatt i Den norske kirke har 
stor respekt for de valg folk gjør. Samtidig tenker vi at det 
kanskje fins grunner til å la være å døpe barna sine (- òg grunner til å la være 
å la seg døpe selv – enda noen kanskje har tenkt på det lenge?!), som vi kan 
være med å rydde av veien. 

Torbjørn Aas – på vegne av kirkestaben i Vestby

Det å få et barn er en stor begivenhet. 
Og det fins vel knapt noen hyggeli-
gere anledning for en liten familie 
til å samle hele den store familien til 
feiring og fest enn når en har fått et 
barn. Og det vi ser, vi som arbeider 
i kirken, er at mange små familier 
bruker dåpen som en anledning til å 
samle storfamilien og feire og fryde 
seg og glede seg. Og det gleder oss 
stort. Samtidig er det å få et barn en 
så stor omveltning i en families liv 
at kanskje noen kjenner at de verken 
har tid eller overskudd - eller øko-
nomi – til å bruke en sånn anledning, 
selv om de gjerne ville det. Også om 
den store familien kanskje har for-
ventninger. Så blir kanskje dåpen ut-
satt. Og så blir det aldri noe av. For 
snart er barnet blitt «for stort»?  

Til det ønsker vi å si at alle aldre er 
riktig alder for å dåp! Og dåpen er 
verdifull helt uavhengig av om en 
ser seg i stand til å arrangere den sto-
re festen. (- og vi må feste og feire, 
men først når vi har tid og overskudd 
til det!!)

Så har vi som kirke høy bevissthet 
om at dåpen er et mysterium som vi 
ikke forstår, eller kan lodde dybden 
av. På samme måte som livet selv 
er et mysterium vi ikke forstår, men 
bare kan ta imot. Og vi tror det er et 
dypt slektskap mellom dåpens mys-
terium og livets mysterium – fordi 
de har samme opphav. Fordi de kom-
mer fra samme kilde. 

Og vi ønsker at flere skal få del i det-
te; Vi ønsker høyere dåpstall. Derfor 
vil vi denne høsten arrangere en lør-
dag med dåp for alle som vet at de 
gjerne ville, men så ble det aldri…. 
Andre menigheter rundt om i landet 
har gjort det samme før oss – og har 
kalt det «drop-in-dåp». Derfor bru-
ker vi òg ordet! 

Og hva er det som skjer, helt kon-
kret? 
Jo, lørdag 22. oktober, er Son kul-
turkirke åpen, fra kl. 10.00 til kl. 
14.00. Der kan alle som ønsker dåp, 
komme. Det er ønskelig – men ikke 
strengt tatt nødvendig – at en ringer 
kirkekontoret på forhånd (64 98 00 

70) og melder seg på. Når en kom-
mer må en ha med minst to faddere. 
Og kravet til å være fadder er at en er 
fylt femten år, og er medlem av Den 
norske kirke eller regner seg blant 
andre kristne som deler den Den nor-
ske kirkes syn på dåpen. 

Og når en kommer, får en først en 
dåpssamtale med en av prestene (alle 
de tre prestene vil være til stede den-
ne dagen!). Så gjennomføres dåpen 
i kirkerommet (kantor og kirketjener 
er òg til stede denne dagen). En får 
sin egen seremoni, eller en kan være 
sammen med andre hvis en foretrek-
ker det. I tillegg blir det en enkel ser-
vering (for frivillige medarbeider er 
òg med denne dagen!). For det må 
feires! 

Så velkommen - hvis dette er noe for 
deg, dere! 
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Hva står det i Bibelen 
– og hvordan skal vi forstå det….?

Det er mange viktige saker som diskuteres i kirken for tiden. Og ofte, opplever jeg, bunner skillelinjer og 
uenighet i ulike syn på hvordan vi skal lese – og forstå – Bibelen. Dette er et lite, personlig vitnesbyrd om 
min historie med Bibelen – og min Bibellesning.

Torbjørn Aas

Jeg vokste opp med Bibelens fortel-
linger. Jeg vokste opp med fortellin-
gene om Jesus, og Daniel i løvehu-
len, og Jonas i hvalfiskens buk, og 
Noahs ark. For jeg gikk på søndags-
skole i mer enn 10 år. Sånn var det i 
den familien jeg vokste opp i. Og det 
var fint. Men det førte samtidig til at 
jeg «måtte» studere teologi etter at 
jeg var ferdig på gymnaset. I hvert 
fall litt! For å få hjelp til å rydde i, og 
få et voksenblikk på, alt dette stoffet 
som hadde preget oppveksten min så 
sterkt. 

Så jeg har studert teologi i to omgan-
ger. Første gang som 19 – 20-åring. 
Midt på 70-tallet. Da ble jeg kjent 
med det som kalles historisk-kritisk 
bibelforskning. Og for meg var det 
veldig spennende. Og ganske utfor-
drende. For da lærte jeg at Bibelens 
fortellinger har lange og kompliserte 

tilblivelseshistorier. At mye først var 
overlevert muntlig. Derfor fins man-
ge av historiene i flere versjoner. Og 
så kan disse ulike versjonene være 
«sydd sammen» til én fortelling. El-
ler de kan være plassert «ved siden 
av hverandre». For eksempel må 
fortellingen om Noah ha eksistert i 
flere versjoner, som så er vevd inn 
i hverandre. Det ser vi hvis vi leser 
nøye. Mens de to skapelsesberet-
ningene som Bibelen åpner med, er 
plassert etter hverandre. Og de er 
svært forskjellige fordi de er blitt til 
i helt forskjellige situasjoner. Og de 
fire evangeliene i Det nye testamente 
fremstiller mange episoder fra Jesu 
liv ganske forskjellig. 

Så spørsmål den historisk-kritiske 
bibelforskningen søker å finne svar 
på, er: Hva er den historiske bak-
grunnen for de enkelte skriftene? 
Hva var situasjonen de ble skrevet 
i? Og hva var det forfatteren eller 

forfatterne ville med det de skrev? 
Hva var det Paulus egentlig mente, 
og hva var den historiske bakgrun-
nen, da han skrev de kjente ordene i 
Galaterbrevet: «Her er ikke jøde el-
ler greker, her er ikke slave eller fri, 
her er ikke mann og kvinne. Dere er 
alle én i Kristus Jesus.» 

Denne måten å nærme seg Bibelens 
tekster på, gav meg ny innsikt, og 
åpnet nye perspektiver. Og samtidig 
tenker jeg i dag at hvis vi blir for 
opptatt av dette historiske perspekti-
vet, kan vi stå i fare for at glemme, 
eller overse, bibeltekstenes eksisten-
sielle dimensjon. At vi kan glemme å 
la dem utfordre oss i dag.  

Da jeg var ferdig med første omgang 
teologi, kunne jeg gå videre og gjøre 
andre ting i livet. Men av forskjel-
lige grunner ble det, som nevnt, en 
ny omgang for meg, mer enn tyve 
år senere. Og da oppdaget jeg fort at 
Bibel-forskningen hadde gått videre 

Ill.: Bibelselskapet
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i løpet av disse årene. For nå ble 
tekstene behandlet mer som littera-
tur, som må fortolkes. Nå lærte jeg 
ordet intertekstualitet. Som handler 
om at tekster, også Bibelens tekster, 
først og fremst forholder seg til, og 
spiller opp mot, og henter mening 
fra, andre tekster. For eksempel er 
det sånn at fortellingen om «brød-
underet», som vi finner i alle de fire  
evangeliene – da Jesus mettet flere 
tusen menn, pluss kvinner og barn, 
med fem brød og to fisker – likner 
på, og spiller opp mot, og henter me-
ning fra en tilsvarende brødunder-
fortelling fra Det gamle testamente. 
Og da blir det å sette disse fortel-
lingene sammen, og lese dem opp 
mot hverandre, mer interessant enn 
å spørre «hva skjedde egentlig»? Ett 
eksempel til: Den kjente fortellingen 
om at Jesus stiller stormen, henter 
mening fra mange tekster i Det gam-
le testamente hvor flom og storm og 
opprørt hav er symboler på ondskap 
og død. Og den henter mening fra 
en mytisk fortelling om et havuhyre, 
kalt Leviatan, som vi òg finner i Det 
gamle testamente. Så intertekstuali-
tet handler om at tekst møter tekst, 
og at betydning og mening blir til i 
disse møtene. 
Og Bibelen selv er full av dette. Når 
Bibelen, og den kristne kirke, fortol-

ker Jesu død på korset som en offer-
død, så er bakgrunnen, og referanse-
rammen, alle de tekstene vi har i Det 
gamle testamente som handler om 
ofring. Alle fortellingene om ofring. 
Alle lovene og forordningene om of-
ring. Og alle offerritualene. Og lest 
opp mot alt dette, gir det mening å 
fortolke Jesus død som et offer. Og 
jeg syns dette er interessant. For da 
er det mange brikker som faller på 
plass. For meg. Og mye blir mer for-
ståelig. Men ikke nødvendigvis nær-
gående og eksistensielt utfordrende. 
For det går fortsatt an å holde det «på 
armlengdes avstand»!

Jeg lærte også om det som kalles 
leser-respons-teori. Og det handler 
om den meningen som blir til når 
vi møter Bibelens tekster med våre 
egne liv. For det er nå vi lever. Det 
er nå vi får våre opplevelser, og gjør 
våre erfaringer. Og når vi tar med oss 
våre fortellinger, og våre erfaringer, 
og våre meninger, og vår kunnskap, 
i møte Bibelens tekster, da blir me-
ning til. Ja, da blir skapelsen noe 
som skjer her og nå. Og da blir det 
de menneskene jeg treffer hver dag, 
som er «skapt i Guds bilde». Og da 
må jeg forsøke å tenke gjennom hvil-
ken betydning dette «skapt i Guds 
bilde» må få – for eksempel – i for-
hold til alt det som nå skjer innenfor 
feltet bioteknologi. Om nye måter «å 
lage barn på». 

Og for å vende tilbake til Paulus’ 
«Her er ikke jøde eller greker, her 
er ikke slave eller fri, her er ikke 
mann eller kvinne…», så er det ikke 
motsetningen mellom jøde og gre-
ker som er vår virkelighet, og heller 
ikke motsetningen mellom slave og 
fri, og kanskje heller ikke motsetnin-
gen mellom mann og kvinne. Men i 
vår verden fins andre motsetninger. 
For eksempel den store motsetnin-
gen mellom den rike og fattige delen 
av verden. Og det er motsetninger i 
samfunnet vårt: Motsetningen mel-
lom oss «som hører til her», og som 
noen kaller etniske nordmenn – og 
«de andre», som kommer utenfra, 
innvandrere og asylsøkere. En annen 

motsetning er mellom «oss vanlige», 
heterofile, (brukes ikke ordet streite 
nå?) – og alle dem som opplever 
seg selv som «skeive», eller LHBT-
personer. Og hva betyr Paulus’ ord 
om «én i Kristus» da? Det er det vi 
utfordres til å ta stilling til!

Når en leser Bibelens tekster på 
denne måten, blir det vanskeligere å 
hente fasttømrede og ferdige menin-
ger og sannheter direkte ut av tekste-
ne. For det blir færre ting som ligger 
fast. Vi kan vite en hel del om hva 
Paulus mente om saker og ting i sin 
samtid. Og det kan vi ha stor nytte 
og glede av. Men vi må «oversette» 
det til vår virkelighet. For vi må ta 
stilling til saker og ting i vår tid. Vi 
kan ikke bare sitere Paulus. Vi må si 
noe selv. 

Og jeg opplever at Bibelens tekster 
blir mer aktuelle på denne måten, og 
mer nærgående, og mer utfordrende. 
Samtidig som det knyttes mer ansvar 
til hver enkelt av oss som lesere og 
fortolkere… Og det tenker jeg er 
bra!

Det eldste bevarte fragmentet av Det 
nye testamente, Rylands Papyrus, datert 
til begynnelsen av det andre århundret.
Ill.: Wikipedia

DR. SIGURD SØDRING 
OG 

HUSTRU ELSA SØDRINGS 
LEGAT 

FOR EVNERIK UNGDOM 
I ÅS OG VESTBY.

Ungdom som har avsluttet videregå-
ende skole og som fortsetter med 
utdannelse/studier med mer enn 1 
års varighet og som ikke står foran 
avsluttende eksamen våren 2017, 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 forret-
ningsfører advokat Bjørn Clemetsen, 
Postboks 174, 1541 Vestby 
senest innen 1. desember 2016.
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Hvilken venn vi har i 
Jesus

Vers 1:
Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han 
vet og alt formår.
Tyngste byrde han oss letter, når i 
bønn til ham vi går.
Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg 
og uro blir vår lønn.
Alt fordi vi ikke bringer, alle ting til 
ham i bønn.

Joseph Scriven var født i Irland og 
levde fra 1819-1886. Etter at han 
var uteksaminert ved Trinity Col-
lege i Dublin, så han ut til å ha en 
strålende fremtid foran seg. Han var 
forlovet og skulle gifte seg. Men 
kvelden før vielsen var den vorden-
de bruden ute på seiltur med noen av 
sine venner. Båten kantret i et plut-
selig stormkast og hans kjære druk-
net i denne ulykken. En budbringer 
kom til brudgommen med brev om 
ulykken. Midt i sorgen husket han 
det løftet de to tidligere hadde gitt 

Salmen, som på 
engelsk heter What 
A Friend We Have 
In  Jesus, har tekst av 
Joseph Scriven i 1855. 
Den er en av våre 
mest kjente og sungne 
sanger og er oversatt 
til norsk av Elevine 
Heede i 1877. Melo-
dien er ved Charles 
Crozat Converse og 
fra 1868. Vi finner 
salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 333 og i den nye salmeboken N13 har den fått nummer 343. Dette er 
en salme som synges i mange sammenhenger og kan brukes både til fest og i sorg. For eksempel ble sangen sunget 
av amerikanske soldater på slagmarken under den første verdenskrig. Her hjemme synges den ofte i begravelser. I 
Japan er hymnen den mest populære åpningssalmen for vestlige bryllup. For meg har sangen mange ganger vært 
til både trøst og oppmuntring og er en av mine favorittsanger. 

hverandre, at om tunge dager skulle 
komme skulle de hver for seg bære 
det tunge fram for Gud i bønn. Han 
gråt og bad i tre timer og da var også 
kampen utkjempet. Joseph fikk er-
fare sin virkelig første store sorg her 
i livet. Men Gud kalte ham og han la 
sitt liv i Jesu hender.

Vers 2:
Blir du fristet eller prøvet, synes 
 livets kamp deg hård.
Aldri skal du miste motet, når i bønn 
til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter, 
 aldri svikter deg Guds Sønn.
Han kan hjelpe, han kan trøste, tal 
til ham om alt i bønn.

Denne ulykken var også trolig årsa-
ken til at han som 25-åring reiste til 
Canada for å begynne et nytt liv der. 
Han ville legge sorgen bak seg. Her 
levde han et enkelt liv. Han begynte 
å hjelpe de som ingenting kunne gi 
igjen. Blant annet saget han ved for 
enker og andre trengende, han delte 

med seg av klærne sine til de som 
frøs. Han viet sitt liv til veiledning 
og forkynnelse og til sosialt arbeid 
for å hjelpe andre mennesker på for-
skjellige måter. Joseph møtte også 
senere i livet mange lidelser og prø-
velser og gjennom dem fikk han et 
veldig personlig møte med Herren. 
Men i stedet for å bli bitter, fikk han 
kraft til å komme seg gjennom alle 
vanskelighetene. Herren ble ikke 
bare Frelseren, men også vennen 
fremfor noen andre.

Vers 3:
Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du 
trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt, når til 
ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne, enn 
Guds egen kjære Sønn?
Bær i gleden som i sorgen, alle ting 
til ham i bønn.

Joseph skrev et dikt og hadde lyst 
til å sende det som en oppmuntring 
til sin aldrende mor i Irland. Det var 

Svein-Gerhard Soma Hordnes
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nettopp ordene i denne sangen det 
var snakk om. Moren var blitt syk, 
og han hadde ikke sett henne på ti år. 
Joseph ville minne henne om den al-
dri sviktende vennen, Jesus Kristus. 
Selv hadde han ikke penger til å rei-
se til Irland for å besøke henne. Men 
en venn besøkte Joseph i 1855 mens 
han lå til sengs og var syk. Han tok 

med seg versene som altså opprinne-
lig var skrevet som et dikt til moren 
i Irland. Det var egentlig ikke me-
ningen at sangen skulle publiseres, 
den var kun tenkt som trøst til Ham 
selv og til hans kjære mor. Da han 
ble spurt om det var han som hadde 
skrevet ordene svarte han: ”Gud og 
jeg gjorde det i felleskap”. Tragisk 

nok fikk også hans liv en dramatisk 
slutt. Joseph døde også i en druk-
ningsulykke i 1886, men han var 
alene, så ingen vet hva som egentlig 
skjedde. På stedet der han døde, ved 
Rice Lake i Canada, ble det reist et 
3,5 m høyt monument, og der er det 
risset inn de tre versene av «What a 
friend we have in Jesus»

Årets konfirmantleir var fra fredag 12. til tirsdag 16. au-
gust. På Haugetun folkehøyskole, hvor vi har vært i mange 
år nå, og hvor vi har det veldig bra. Vi var nesten hundre 
konfirmanter, og bortimot tredve ledere - fra ganske unge 
ledere (det vil si fjorårskonfirmanter = MILK'ere) til gan-
ske gamle ledere!! Og tilbakemeldingen fra konfirmantene 
var at det hadde de fint på leir. Det var flest femmere og 
seksere på terningkast. Her er noen glimt fra leiren.
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”Jesus kaller på deg”  

Om forfatteren
Sarah Young har skrevet andaktsboken ”Jesus 
kaller på deg”. Hun ble født i 1946 i Nashville 
i USA. Hun har studert filosofi ved Wellesly 
College, har universitetsgrad fra Tufts Univer-
sity, mastergrad i sjelesorg og bibelstudier fra 
Covenant Theological Seminary i St. Louis og 
utdannelse i veiledning fra Georgia State Uni-
versity. Hun er gift med Steve som er Japan-
misjonær i tredje generasjon og som jobber i 
dag som prest i den prestbyterianske kirken. 
Sarah Young og mannen hennes har jobbet 
som misjonærer i Japan og Australia over 
mange år og jobber fortsatt som misjonærer i 
utlandet i tillegg til oppholdene sine i USA.

Andaktsboken ”Jesus kaller på deg” av Sarah Young, er en bok som er skrevet som om Jesus selv snakker til deg. 
Den inneholder oppløftende og flotte andakter for hver dag, og er kjempefin lesning å starte dagen med.

Anmeldt av Siri Katrine Vinje Haugen

Møtet med Jesus
Hun forteller i forordet av boken at 
hun opplevde Guds nærvær for før-
ste gang mens hun studerte i et kris-
tent fellesskap i en liten landsby i de 
franske alper da hun var ung. Felles-
skapet var en gren av L`abri, som er 
en internasjonal tjeneste som begynt 
i Sveits under ledelse av Francis og 
Edith Schaeffer. Grunnen til at hun 
dro dit for å studere var at hun hadde 
lest Schaeffer sin bok ”Escape from 
Reason”(Er kristendom forståelig? 
Credo/Lutherstiftelsen, 1969). Den-
ne boken ga henne svar på spørsmål 
hun hadde avskrevet som umulig å 
svare på. Søken etter sannhet førte 
henne til dette fellesskapet, men det 

var Guds fantastiske skaperverk i 
form av den vakre naturen i de fran-
ske alper som hjalp henne til å åpne 
hjertet sitt for Ham. 

En kveld var hun ute alene i de snø-
dekte fjellene, og gikk hun inn i en 
tykk skog i månelyset. Luften var 
merkbart skarp og ubehagelig i nese 
og hals. Da følte hun en varm dis 
som la seg rundt henne, og hun mer-
ket et deilig nærvær. Den umiddel-
bare reaksjonen hennes var å hviske 
ømt ”kjære Jesus”. Da hun grunnet 
på reaksjonen sin, skjønte hun at 
dette var gjensvaret fra et omvendt 
hjerte – og fra det øyeblikket visste 
hun at hun tilhørte Ham.  

”Jesus kaller på deg”
Andaktsboken ”Jesus kaller på deg” 

er skrevet som Je-
sus selv snakker til 
deg. Den handler 
om freden i nær-
været av Jesus. 
Boken er full av 
ord som opp-
muntrer, trøs-
ter og gir håp. 
Den handler om 

Guds kjærlighet og Jesus sitt nærvær 
i livet vårt. Andaktene forteller om 
en Jesus som aldri forlater deg og 
som alltid vil elske deg. Noe som er 
givende og oppløftende lesning, og 
som gir en følelse av å være verdsatt 
som en kristen av Jesus. Det er også 
en fin bok for de som ønsker en ster-
kere følelse av ”Gud med deg” eller 
er på søken i sin tro. 

Boken er basert på lesestykker fra 
Sarah Young sin bønnedagbok. Det 
er også bibelsteder som man kan slå 
opp på til hver andakt. Boken inne-
holder en andakt til hver dag av året. 
Boken ble første gang utgitt 12.ok-
tober 2004. 

Ny andaktsbok ”Jesus Always”
Sarah Young kommer med en ny 
andakstbok 4. oktober. Den vil hete 
”Jesus Always”, og handler om gle-
den i nærværet av Jesus. Den vil 
inneholde en andakt for hver dag av 
året, og er skrevet på samme måte 
som ”Jesus kaller på deg” med at 
Jesus snakker direkte til deg. Det vil 
også være bibelskriftsteder for hver 
dag til andaktene, som man kan slå 
opp på.

- En vakker andaktsbok om å ta 
imot i Jesus i livet ditt

Ill.: mtlmagazine.com

Kilder:
https://www.facebook.com/JesusCalling/home
http://www.jesuscalling.com
https://www.facebook.com/events/1162744837092575/
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Vannrett
1. Enda mer (fork.)
3. Departement (fork.)
5. Plasttype (fork.)
7. Hermet
8. Bindeord
10. OL-by
11. Veteranbilmerke
12. Rope
13. Bekymring
15. Plage
16. Sørget
18. Dyr
19. Ikke fullførte
21. Mismodig
23. Treet
25. Kjemisk symbol for   
 blåfargestoff
27. Dyrelåt
28. Gammel partiforkortelse
30. Hvor går du?
33. Bildetekst (forts.)
35. Paradoksalt
38. Sjømann
39. Arbeidsrommet
40. Vannsamling
41. Transportforbund (fork.)
42. Avsluttet kapittel
43. Overbevisning
45. Husken
49. Spire
52. Banedekke

53. Jordmål
54. Firfislene
57. Helling
58. Musikk med toneart
61. Sint
62. Fersk
63. Slite
65. Erfare
66. Bildetekst (forts.)
69. Rydde opp
72. Skrudde med
74. Rommet
76. Tall
77. Forkortet mynt
78. Bildetekst (forts.)
80. Tall
82. Bergensbanestasjon
83. Vedrørende
84. Vedlikehold
85. Vannhull

Loddrett
1. Gård ved Tyrifjorden
2. Stue på Røros
4. Antrekk
5. Behandlet kjøtt
6. Det øvrige
7. Bildetekst
8. Utrop
9. Datt
14. Retning
17. Gi

19. Fiber
20. Sløse
22. Gåsehuden
24. Forsikring
25. Bildetekst (forts.)
26. Lovsang
29. Kroppsdel
30/78. Bildetekst
31. Loshavn
32. Måned (fork.)
33. Gå i vann
34. Hast
35. Skitten
36. Utrop
37. En Olav
42. Asiatisk frigjøringsfront  
  (fork.)
44. Felespiller
46. Nedbør
47. Masse
48. Ingrediensene
50. Ansvar
51. Artikkel
55. Lik
56. Plutselig trekk
59. By i Asia
60. Gir inntrykk av
64. Astrid Lindgren-figur
67. På Nordmøre
68. Beretning
70. Organisasjon (fork.)
71. Del av påkledning

73. Engelsk herre (fork.)
74. Parti (fork.)
75. Ytterpunkt
79. Løfte
81. Gripe

Vinner forrige gang ble Stina 
Kvalbein, Neptunveien 17G i 
Oslo, 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/menighetsbladet



 Vestby Menighetsblad 

12

Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

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

Ski - Kolbotn
Nesodden - Lillestrøm
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Annenhver fredag  
utover høsten  vil vi 
arrangere Between  for 
barn og Ungdomstreff 
etterpå for ungdommen i 
Son kulturkirke.

Kl. 18.00 kan du som er 
fra 5.-7 klasse bli kjent 
i den nye kirka vår. Vårt 
mål er å skape et trivelig 
samlingsted for alle! Du 
kan spille bl.a. bordten-
nis,  air-hockey, kortspill 
eller gjøre formingsakti-

viteter, og så blir det en felles samling i kirkerommet. 
Kl. 19.30 kan alle fra 8.-10. klasse komme. I tillegg til de aktivitetene som er nevnt 
ovenfor, kan en også bruke Sing-Star (veldig morsomt i fjor ) Etter hvert er også 
planen at ungdommen kan møtes  i  de nye ungdomslokalene i kjelleren som snart skal stå ferdig. Da håper vi 
at mange av dere unge har lyst å være med å sette preg på de lokalene.

Litt historikk:  Vi startet med Between i januar 2010 på den gamle Saga/
menighetssenteret i Son som stod på tomta før den nye kulturkirken stod 
ferdig. Mens kirken ble bygd fikk vi låne gymsalen på Brevik skole og 
SFO-lokalene.

På den første kvelden i fjor høst kom det 66 på Between. I snitt har det vært 
ca. 20 hver gang. På ungdomstreffene har det vært 25 ungdommer innom.
Det er tre voksne og en ungdomsleder på Between. På ungdomstreffene er 
det noen av de samme voksne og tre ungdomsledere. Vi  bruker store deler 
av Son kulturkirke. Vi er i kafeen når vi holder på med formingsaktiviteter 
og spiser, og så bruker vi det ene siderommet til aktiviteter med myk ball. I  
2. etasje står air-hockey- og fotballspillet.
Det serveres mat, og vi har som regel vafler på Between. 
På Ungdomstreffet varierer det litt mer med at de unge er med og lager mat 
selv, som for eksempel muffins og pizza.
Tilbudet er gratis (men en kan bidra med en frivillig medlemskontingent), 
og det er åpent for alle selv om en ikke er medlem i kirken. Alle er hjertelig 

velkommen!!! Vi ønsker  at barn og unge skal kunne kjenne at kirken er et godt sted å være og høre til. At alle 
skal kjenne at de er like mye verdt i fellesskapet.  Vi ønsker å ta i mot barn og unges undring og spørsmål om 
livet og troen, og gi rom for å  formidle hva vi i kirken tror på. Hjertelig velkommen innom en fredag for å se 
om du syns dette er et sted for deg!

Ingunn T. Ileby

Her har prest Frode med den 6 
meter lange ”Tidslinjen” som viser 
Bibelfortellingene på en tidslinje 
gjennom historien. 
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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

Såner kirkekor

Normisjon i Vestby

Formiddagstreff

Misjonsforening i Garder - NMS

Norsk Luthersk Misjonssamband

Øving tordager

29. sept, 27. okt, 24. nov.

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

26.sept, 28.nov

18. sept, 23. sept, 23. 
okt, 4. nov (17.30!), 
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, se vestby.kirken.no
Kontakt: Elisabeth Hystad, 
tlf. 93 21 31 35

Hos Olimb i Soleveien 22 i Vestby.
Kontakt: Sølvi Olimb, tlf. 41 65 90 42

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

16. sept, 30. sept, 14. 
okt, 28. okt, 11. nov, 25. 
nov, 9. des.

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

Søndagsskole i Vestby kirke
25. sept, 30. okt, 
20. nov, 4. des.

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)
Son 22.9, 13.10, 3.11, 
17.11, 1.12.
Vestby 15.9, 29.9, 27.10, 
10.11, 24.11.

12.00-13.30

Vestby menighetshus og Son kulturkirke
Mulig å kjøpe lunsj: 30,- kr.

SAGA-middag

13. okt, 10. nov, 8. des.
Son Kulturkirke 
Pris for middag: 25,00 kr.
Kontakt: Ingun Trageton Ileby, tlf 90 52 95 53

17.00 -
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Døpte i Vestby
Oline Berling
Noah William Dagfinrud Hansen
Leander Russell Johansen
Pernille Tørhaugen Asbjørnslett
Karl Edwin Wilhemsen
Leon Hæhre Kristiansen
Marius Larsen
Eline Berg Ludvigsen
Celine Hovde Welgaard
Natalie Kristiansen
Nikoline Roseth
Storm Gustav Kiese-Eriksen  
 (Tanum kirke)
Ulrik Sebastian Andersen- Moe
Frida Eufemia Wasznik Johansen
Victor Ib Wessel
Oscar Ib Wessel
Noah Lesteberg Sinding
Peter Kiseli
Aurora Ericsson
Thea Cassandra Moa-Larsen

Døpte i Såner/Son kulturkirke
Theo Hyldmo Rison
Felicia Rosa Christine Olandersson
Frøya Thuve Sekkelsten
Thomas Jacobsen Dalbro
Sondre Jacobsen Dalbro
Emilia Maria Grady
Haakon Solvang

Døpte i Hvitsten
Mina Brattgjerd
Tuva Brattgjerd
Mie Fyrand-Westby

Døpte i Garder
Caroline Terkelsen Jordhøy
Alexander Erik Løkling

Vigsel i Vestby
Lena Sønsterud og Aaron Herrera
Monika Wiik og Olav Vonheim
Kathrine Hellumbråten og Roger 
Tytingvåg
Monica Flo og Emil Opheim
Jeanette Elia Ludvigsen og Tony 
Andre Ånnegaard
Ellen Hegde Rangøy og Arvid 
 Kristoffer Kleven (Drømmerud 
gård)
Ann-Christin Park og Erik Andre 
Foss

Vigsel i Såner/Son/Strømbråten
Renate Weie og Magnus Hem
Camilla Andersen og Jens Petter 
Johansen  (Kjøvangen)
Gro Engen og Magnus Lindhjem
Benedicte Srømsheim og Anders 
Messel
Bjørg June Olsen og Jonas Nortvedt
Therese Thunshelle og Kenneth Wiig

Vigsel i Hvitsten
Siv Rønstad og Hallgeir Lødøen
Renate Bakke Lie og Kenneth 
Brestad
Monika Sundkvist og Tom-Ketil 
Nygård
Jill Johansen og Alexander Gaden
Merethe Christiansen og Egil 
 Nordhagen
Christine Solberg Steen og 
 Aleksander Dragsnes

Døde i Vestby
Alf Hamborg
Bjørn Sørensen
Harry Ludvig Olsen 
Berit Synøve Kirkeng
Kjell Roger Henriksen
Kjell Feragen
Synnøve Irene Seljeseth
Torbjørn Andersen
Asle Lindseth
Ivar Krogh Hovd

Døde i Såner/Son/Strømbråten
Eva Astrid Hansen
Jan Fredrik Backe
Solveig Rygge
Finn Larsen
Helge Georg Vatle
Per Arild Jakobsen
Håkon Myhrer
Gudrun Alvilde Dahl
Annie Larsen
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Gudstjenesteliste

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. 11.00
Gudstjeneste 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

Søndag
30. oktober

Vestby kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 11.00
Familegudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag
6. november
Allehelgensdag

Garder kirke kl. 11:00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
Såner kirke kl. 16:00
Minnegudstjeneste m/nattverd 
Vestby kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste m/nattverd

Søndag
13. november

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Såner kirke kl. 19:00
Hele menigheten synger

Søndag
20. november

Vestby kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Son kultur kirke kl. 19.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Torsdag
24. november

Vestby kirke kl. 19.00 
Ungdomsgudstjeneste m/nattverd

Søndag
27. november

Såner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste "Lys våken"
Garder kirke kl. 16:00
Lysgudstjeneste 
Hvitsten kirke kl. 16:00
Lysgudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag
4. desember

Vestby kirke kl. 11:00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
Son kulturkirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag
11. desember

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Garder kirke kl. 19.00
Julens salmer

Onsdag
14. desember

Hvitsten kirke kl. 18.00
Rotary-gudstjeneste

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


