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Påsken er i grunnen ganske optimistisk av seg. Påsken handler om liv der en minst skulle tro at det kunne 
være noe levende, nemlig på Golgata der Jesus ble hengt på korset. Påsken handler om håp der en trodde 
alt håp var ute. Kvinnene som kom til graven på påskemorgen for å se etter Jesus forventet å finne en død 
Jesus. Men det gjorde de ikke! 

Jesus var menneske. På langfredag var han tørst, redd og han kjente smerte. Selv om Jesus var Gud flyktet 
han ikke fra det menneskelige. Han kunne gjort det, om han ville, men han gjorde det ikke. I stedet var 
Jesus menneske. Han gikk rundt og møtte mennesker. Han snakket med mennesker, som deg og meg. Og 
han stoppet oftere opp ved de syke, svake og sørgende i stedet for ved de glade og friske. For Jesus så 
menneskene. 
Jesus var menneske. 

Jesus så deg og meg. Han forsto hva de lengtet etter da, og han forstår hva vi lengter etter nå. Menneskene 
ble sett. Og invitert til å tro på Gud, og til å tro på et annerledes liv. Jesus stilte seg på menneskenes, og 
vår, side i kampen mot ondskap, lidelse og død. 

Påskebudskapet om at Jesus sto opp fra graven utfordrer oss. Det utfordrer oss til å møte Jesus. For det 
umulige har skjedd: Han som var død, Jesus, som døde på korset og som ble gravlagt, var ikke der lenger. 
Graven var tom! Da kvinnene fant denne tomme graven forandret alt seg. Livet, døden og håpet fikk en 
ny farge, og en ny klang. Jesus lever! 

Denne nye fargen og nye håpet betyr at det har skjedd noe radikalt nytt. Livet og døden er ikke det samme 
som før. Å møte en tom grav slik som kvinnene gjorde må ha vært et enormt sjokk. De sto ovenfor en 
sorg og et sammenbrudd og så fikk de høre at Jesus var oppstanden. 
 
Det umulige ble mulig gjennom kjærligheten som var sterkere enn døden.

God påske!

Silje Mathea Kleftås Nygård
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Hølenkunstneren – og livskunstneren – 

Erling Nortvedt
Du har glemt Strømbråten, sa en bekjent jeg møtte! For da hadde jeg skrevet om «påske-kunsten» i kirkene våre 
her i menighetsbladet. Og min bekjente, som har bodd i Son i mange generasjoner, kunne fortelle at det er Erling 
Nortvedt – som jeg aldri hadde hørt om, jeg innrømmer det - som har malt fondveggen i Strømbråten kapell. Så 
ville tilfeldighetene at jeg møtte Erling Nortvedts svigerdatter, Astrid Nortvedt, og hennes datter Therese (Erlings 
barnebarn - som selv er kunstner!) i Strømbråten ganske kort tid etter. Så da ble det utvekslet både navn og telefon-
nummer, som har ligget på mitt skrivebord siden. Og det er lenge!

Og nå tok jeg kontakt, og fikk en in-
vitasjon, og en varm mottakelse – til 
og med varm lunsj(!) – og et glimt 
inn i det fargeglade og eventyrlige 
livet Erling Nortvedt og ektefelle 
Helga skapte seg i Hølen. Eller ret-
ter sagt i Såner – noen ganske få 
meter fra grensen til Hølen. Erling 
Nortvedt elsket alt som var vakkert, 
får jeg vite, så han malte, og dekor-
erte, og samlet på antikviteter. Og så 
tegnet han hus. I hvert fall sitt eget, 
eller sine egne. For det ble mange 
hus på Flaten etter hvert. Som etter-
kommerne har bevart, og restaurert, 
og modernisert i bestefars ånd. Både 
hovedhuset – bestefarhuset som bar-
nebarna kaller det. Og huset som en 
gang var to hus, atelier og verksted. 
Og huset som ligger opp mot veien, 
som var kafe. For Dronningveien var 
den gang hovedfartsåre fra Christia-
nia og sørover. Riksvei 1. Den gang 
det var tre bensinstasjoner bare i Hø-
len! Og mulig å drive kafe. Så det 
gjorde ektefelle Helga. 

Men vi må begynne med begynnel-
sen. Vi sitter på kjøkkenet i hoved-
huset. Og det er Astrid som fortel-
ler (- som kom fra Nordre Ek her i 
Såner, og ble svigerdatter i huset i 
1949. Gift med Gunnar.) Astrid sitter 
på svigerfarens faste plass, og over 
hodet hennes henger ett av de por-
trettene datteren Ellen malte av faren 
sin. Og jeg ber Astrid å fortelle, sam-
tidig som jeg prøver å sortere alle 
inntrykkene…

Erling kom fra Oslo, eller Christia-
nia, retter Astrid, og var en av åtte 
søsken. Og allerede da Erling gikk 
i første klasse på Gamlebyen skole, 
oppdaget klassekameratene at han 
var flink til å tegne. Så det gikk «be-
stillinger» på små lapper fra pult til 
pult; «Indianer og hvit», «Indianer 
som slåss»…Og Erling tegnet. Sene-
re ble det Kunst- og håndverkskole, 
og utdanning hos diverse kunstnere. 
Blant annet var han læregutt hos 
Gustav Vigeland. 

Så flyttet de hit. For også Helga var 
fra området her. Huset sto ferdig i 
29, og da var begge barna kommet 
til verden, Gunnar og Ellen. Erling 
likte best å male bilder, forteller As-
trid, men det å dekorere kastet mer 
av seg. Så det ble mange dekoropp-
drag i hytter og hus, og store opp-
drag som Torderød på Jeløy og El-
linggård i Onsøy; dører og lister, og 

vegger og tak, og kister og skap. Fra 
der jeg sitter kan jeg se inn i spise-
stua, hvor det er dekket et festbord. 
Og tanken streifer meg: at jeg håper 
jeg ikke har kommet ubeleilig. Så 
viser det seg at barnebarnet Maria, 
som bor her, men som er fraværende, 
har dekket bordet og lagd pai til oss! 
Og snart sitter vi til bords i den vakre 
spisestua, som fremstår akkurat slik 
den var for 80 – 90 år siden. Alt her 
er dekorert av Erling, og det er man-
ge vakre antikviteter her. I et intervju 
jeg får låne, gitt til Norsk Ukeblad 
i 1971, forteller Erling hvordan han 
løp som en grå katt rundt hos anti-
kvitetshandlerne i Christiania allere-
de mens han bodde der. Og han har 
vært rundt i bygdene omkring her og 
kjøpt vakre gamle ting. Før jeg går 
får jeg være med opp og se en him-
melseng fra 1700-tallet. Erling og 
Helga hadde hver sin! 

Torbjørn Aas

Noen ganger kan det være veldig fint å være utsendt medarbeider for Vestby menig-
hetsblad... Rundt bordet fra venstre: Artikkelforfatteren, Astrid Nortvedt, Camilla 
Nortvedt og Pål Bjur (som bor i huset).
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Men det intervjuet i Norsk ukeblad 
fokuserer mest på, er haven. «Male-
risk eventyrhave i Hølen» er over-
skriften. For her var det en overflod 
av blomster i alle farger, og midt i 
gårdsrommet var det en fiskedam 
omgitt av bregner og ridderspo-
rer, med gullfisk og gulldorfer som 
svømte omkring mellom vannlil-
jene. Og inntil atelieret hadde Er-
ling bygd en fuglegård med tropiske 
fugler i alle regnbuens farger. Som 
overvintrer inne i atelieret! Og som 
han til og med fikk til å legge egg, og 
ruge. Så hadde han påfugler, som òg 
hekket. Så rundt omkring her trippet 
det små påfulgunger… og høner og 
griser. Dessuten hadde Erling alltid 
hund.    

Så jeg begynner å danne meg et bil-
de av denne mannen. Og Astrid be-
krefter. Erling var glad i mennesker 
og dyr. Han var snill og hyggelig. Og 
hadde godt humør. Og elsket å sette i 
gang ting. For eksempel å arrangere 

dansefester. Og holde danseskole i 
atelieret sitt.  

Men det var jo fondveggen i Støm-
bråten kapell vi skulle se på! Og jeg 
har allerede spurt Camilla (som er 
søster til Therese og Maria – Astrid 
og Gunnar fikk åtte barn!) om hun 
kan være med bort i kapellet. Og 
det kan hun. Så etter en hyggelig 
lunsj – og etter å ha sett på noen av 
Erlings malerier, blant annet en akt 
som henger i trappeoppgangen; et 
vakkert og litt romantisk bilde, i et 
realistisk formspråk, som han malte i 
en tidlig fase av karrieren – drar Ca-
milla og jeg til Strømbråten. Og ser 
på fondveggen sammen. Som fanger 
hele universet, i alle sjatteringer av 
blått og brunt. Markens grøde, blom-
ster og trær, havet, himmelen med 
solstråler og lysspill, og månen og 
stjerner. Alt holdt fast i geometriske 
former. Det var sånn det malte på 
femtitallet, sier Camilla (Strømbrå-
ten kapell ble bygd i 1924, og Erling 

malte fondveggen i 1954). Og når 
hun sier det, ser jeg at her er det et 
ekko fra kubismen. Og midt i dette 
rike, og samtidig stramme universet, 
en medaljong med Agnus Dei, Guds 
lam, med korsfanen, og blodet som 
renner ned i kalken. Guds lam - slak-
tet og samtidig triumferende.  

Og Camilla kan fortelle at bestefaren 
også hadde malt begge sakristiene i 
Gamle Såner kirke. Og han har malt 
altertavlen i Arneberg kirke i Solør. 
Som jeg googler når jeg kommer 
hjem, og kjenner igjen formspråket 
fra Strømbråten. 

Og når jeg takker Camilla for at hun 
har tilbrakt disse formiddagstimene 
sammen med meg – og menighets-
bladet – kjenner jeg at Strømbråten 
kapell er tilført en ny dimensjon. 
Helt til slutt peker Camilla på list-
verket og dekoren rundt vinduene, 
og sier at bestefar hadde syn for 
helheten. Ja, jeg ser det nå! Så fint! 
Takk!!
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Stat og kirke har skilt lag
 – hvor store blir endringene?
Forholdet mellom Staten og Den norske kirke er i endring. 
Grunnloven ble endret i mai 2012. Disse endringene betyr at vi 
ikke lenger har en evangelisk-luthersk statsreligion i Norge. Staten 
driver ikke lenger religiøs virksomhet, men understøtter nå Den nor-
ske kirke og andre tros- og livssynssamfunn på like linje. Staten er ikke 
lenger en evangelisk-luthersk stat, men en stat med et verdigrunnlag som 
er bestemt i Grunnlovens § 2:
"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal 
sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene."

Per Kristian Aschim  
rådgiver i Presteforeningen 
bosatt i Ås

Fra 2012 utnevner ikke regjerin-
gen biskoper og proster
Etter grunnlovsendringene i 2012 
ble det slutt på at regjeringen ut-
nevnte biskoper og proster. Bisko-
pen i Borg, Atle Sommerfelt, var den 
siste biskopen som ble utnevnt av 
regjeringen. Prosten i Søndre Follo, 
Hege Fagermoen, var en av de første 
prostene som ikke ble utnevnt av re-
gjeringen, men ansatt av bispedøm-
merådet.
I mai 2016 vedtok Stortinget enda 
noen endringer i forholdet mellom 
stat og kirke. Disse endringene skjed-
de i praksis fra nyttår (1.1.2017). 

Den norske kirke ble juridisk selv-
stendig
Den norske kirke ble etablert som 
selvstendig rettssubjekt. Det vil si 
at Den norske kirke nasjonalt og på 
bispedømmeplan ikke lenger er stat-
lig virksomhet. Kirkerådet og bispe-
dømmerådene er ikke lenger statlige 
forvaltningsorganer.
Kirkemøtet overtok mye av den 
myndigheten som regjeringen og 
departementet har hatt i kirken fram 
til nå. Kirkemøtet fordeler myndig-
heten mellom seg, Kirkerådet, bispe-
dømmerådene og biskopene.

Prestene er ikke statsansatte 
Prester, proster og biskoper skal ikke 
lenger være statstjenestemenn, men 
ansatte i Den norske kirke. Dette 

gjelder også de biskopene og pros-
tene som var utnevnt før grunnlovs-
endringene i 2012, og som til nå har 
vært embetsmenn. Arbeidsgiveran-
svaret for prestene og for de ansatte 
ved nasjonale kirkelige organer og 
bispedømmekontorene ble overført 
fra staten til kirken. 

Kirkens organisasjonsstruktur 
blir som før
Kirkens organisasjon ble ikke en-
dret fra nyttår. Det vil fortsatt være 
bispedømmer, prostier, fellesråd og 
sokn med menighetsråd. Kirkemøtet 
fikk større myndighet til å bestemme 
hvilke oppgaver Kirkerådet, bispe-
dømmerådene, Bispemøtet og bi-
skopene skal ha. Kirkemøtet i 2016 
vedtok at man ikke gjør endringer i 
organiseringen i første omgang. 
Soknene i kirken har vært rettslig 
selvstendige siden 1996. Soknets 
organer, menighetsråd og kirkelig 
fellesråd, har ikke vært kommunale 
organer, men kirkelige organer siden 
da.

Hva med finansieringen?
Det skjedde ikke større endringer i 
finansieringen av Den norske kirke. 
Staten vil fortsatt bevilge penger til 
drift av kirken nasjonalt og på bi-
spedømmenivå, og penger til lønn 
av prester og midler til trosopplæ-
ring. Det nye er at disse pengene vil 
bli samlet i ett stort rammetilskudd 
som Kirkemøtet får myndighet til 
å fordele. Kirkemøtet har vedtatt å 
følge den fordelingen som tidligere 
har vært gjennom statsbudsjettet, så 
bispedømmene vil ikke møte store 

endringer. Det blir ikke mindre, men 
heller ikke mer penger fra staten å 
rutte med for kirken.
Den kommunale finansieringen ble 
ikke endret. Her vil kommunene 
fortsatt ha lovbestemt plikt til å fi-
nansiere drift av den kirkelige virk-
somheten i soknene i kommunen, 
etter nærmere bestemmelser i kirke-
loven. Den økonomiske ansvarsde-
lingen mellom staten og kommunen 
på kirkens område føres videre. 

Det videre arbeidet med en helhet-
lig tros- og livssynspolitikk
(fra www.regjeringen.no)
Regjeringen vil utarbeide en helhet-
lig lov for tros- og livssynssamfunn. 
En ny lov vil omfatte lovgivning og 
finansieringsordninger for Den nor-
ske kirke og andre tros- og livssyns-
samfunn. Aktuelle temaområder og 
problemstillinger vil være:
• Vilkår for registrering og tilskudd
• Rapportering og tilsyn
• Medlemskap i tros- og livssyns-

samfunn
• Tros- og livssynssamfunn og an-

net regelverk
• Særlig lovregulering av Den nor-

ske kirke
• Gravplassforvaltning
Lovforslaget skal etter planen sen-
des på høring i 2017. Videre forbe-
reder regjeringen en stortingsmel-
ding om tros- og livssynspolitikk, 
antydningsvis i 2018. Her ønsker 
Kulturdepartementet en bred og in-
kluderende samtale i forkant om 
prinsipper som skal ligge til grunn, 
og har gitt tilskudd til ulike tiltak 
som kan bidra til en slik samtale.
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Helt plutselig dukker det opp nye sanger som du bare ikke får ut av hodet ditt, og du går og nynner 
på dem i flere dager. Sånn har jeg, og flere jeg kjenner, det med denne nye nattverdsalmen som vi 
prøver å introdusere for dere her i menighetene våre.

Denne tiden på året bruker jeg å skrive om en påskesalme, men denne gang blir det altså en nattverdsalme. Natt-
verden ble jo innstiftet på skjærtorsdag så vi er jo veldig nær påske både med tanke på at det er en nattverdsalme 
og i salmens tekst.

Hellige mysterium

Svein-Gerhard Soma Hordnes

«Hellige mysterium» er en av de nye salmene som fikk 
plass i kirkens nye salmebok som vi fikk i 2013. Der 
den er plassert sammen med våre andre nattverdsalmer 
som nr. 620.
Dette er en av de 29 salmene fra vår verdensvide kirke 
som vi har i vår norske salmebok.
Salmen er fra 1984 og har funnes med i den «svenske 
psalmboken med tillägg» som kom i 2003, og der har 
den fått nr 726. På svensk heter den «Vilket stort mys-
terium».
Salmen kommer fra Filippinene og melodien bygger 
på en folketone fra Bicol. Både tekst og melodi er av 
Francisco Feliciano også han fra Filippinene. Den ble 
oversatt til norsk av Hans-Olav Mørk i 2007.
Vers 1
Hellige mysterium. Omsorg uten grenser.
Jesus Kristus døde, ble vår bror på Golgata.
Her ved nattverdbordet møter han oss fortsatt.
Umulig å forstå, men han er nær oss nå.

Nattverden er et av våre sakramenter, dvs. en hellig 
handling. Det er det hellige som er vår kontakt med 
Gud og dermed også et mysterium.
Denne teksten forteller om hvilket stort mysterium 
nattverden er. Om Jesu tilstedeværelse i brødet og vi-
nen som vi deler under nattverdsfeiringen.

Vers 2
Hellige mysterium. Kjærlighetens måltid.
Vi blir ett med Kristus ved det brød vi bryter.
Vinen som vi drikker, strømmer fra hans hjerte.
Umulig å forstå, men han er nær oss nå.

Nattverden er også et kjærlighetsmåltid og et måltid vi 
feirer sammen med andre. Det er også et måltid like 
mye for sjelen som for kroppen. En påminnelse om at 
også sjelen vår trenger næring så vi kan være Guds red-
skap og Guds hender.

Vers3
Hellige mysterium. Evighetens kilde.
Livet kommer til oss, åpner våre øyne.
Her i denne verden blir vi Herrens redskap.
Umulig å forstå, men han er nær oss nå.

Nattverd feirer vi som en naturlig del av gudstjenesten, 
og her ønskes alle velkommen, for innfor Gud står vi 
alle likt. Nattverden forener oss uten at vi helt kan for-
stå det, med Guds sønn, Jesus Kristus. Så bare kom, for 
alt er gjort ferdig. For til forskjell fra vårt andre sakra-
ment, dåpen, der vi kun døpes en gang, kan vi ta i mot 
brød og vin så mange ganger vi vil. 

Vers 4
Himmelrikets måltid gir oss håp og glede,
Vi kan møte dagen trygge på hans trofasthet.
Han har sagt at en gang kommer han tilbake.
Umulig å forstå. Han kommer, er her nå.
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Mor Teresa var en fantastisk kvinne, 
som viet hele livet sitt til å hjelpe de 
fattige og vanskeligstilte i samfunnet. 
Hun inspirerte en hel verden med sin 
gode gjerning, og i 1979 mottok hun 
Nobels fredspris for sitt arbeide. 

Siri Katrine Vinje Haugen

Den hellige Mor Teresa eller Teresa 
av Calcutta ble født Gonxha Ag-
nes Bojaxhiu den 26. august 1910 i 
Skopje i Makedonia. Men selv valgte 
hun å feire fødselsdagen sin den 27. 
august 1910, da dette var den datoen 
hun ble døpt katolsk. Det var denne 
dagen som markerte starten på hen-
nes kristne liv, og dette var uten tvil 
det viktigste for Mor Teresa. 

Oppvokst i en katolsk familie
Legenden om Mor Teresa sier at 
hun kom fra en fattig gårdsfamilie, 
men i virkeligheten så kom hun fra 
en relativt velstående familie, hvor 
faren var en suksessrik entreprenør. 
Familien hennes var katolsk, og de 

ba hver kveld og gikk i kirken nesten 
hver dag, så hun vokste opp med en 
sterk kristen tro rundt seg. Familien 
hennes  hjalp også de svakere stilte 
i samfunnet. I 1919 døde faren hen-
nes uventet, og etterlot familien og 
henne i økonomiske vanskeligheter. 
Moren jobbet derfor som syerske for 
å forsørge dem, og skal ha hatt en 
stor innflytelse på datterens karak-
ter og kall. Mor Teresa eller Gonxha 
gikk på en katolsk grunnskole, og 
hun engasjerte seg mye i jesuittme-
nigheten Jesu hellige Hjerte. 

Valget om å bli nonne
Mor Teresa hadde et ønske om å 
hjelpe fattige fra hun var tolv år gam-
mel, og da hun var atten år gammel 
bestemte hun seg for å bli nonne. I 

september 1928 dro hun til Irland for 
å slutte seg til «Den salige Jomfru 
Maria institutt» kjent som Loreto-
søstrene. Der valgte Gonxha navnet 
«søster Maria Teresa av Jesusbar-
net» etter den hellige Teresa av Lisi-
eux (1873-97). Mor Teresa ville dra 
til India, og Loreto-søstrene hadde 
klostre i India. I desember 1928 dro 
hun til dit, og hun kom til Calcutta 
den 6. januar 1929. Dette var starten 
på hennes tyve lykkelige år i Loreto. 
Da hun avla sine evige løfter i dette 
tidsrommet, ble hun som hun sa selv 
”Jesu brud i all evighet” og ble fra 
den tid ble hun kalt ”Mor Teresa”. 

Fikk et kall av Jesus
Hun var kjent for sin nestekjærlig-
het og fattigdommen hun så utenfor 
klostermurene gjorde dypt inntrykk 
på henne. Den 10. september 1946 
på en togreise mottok hun kallet sitt 
som vi kjenner henne for idag. Hun 
kalte selv denne dagen for sin Inspi-
ration day. I løpet av de neste på-
følgende månedene åpenbarte Jesus 
seg for Mor Teresa og kalte henne til 
å grunnlegge et religiøst samfunn, 
«Nestekjærlighetens misjonærer», 
som skulle være viet til tjeneste for 
de aller fattigste. Hun begynte sitt ar-
beide med å hjelpe fattige i 1948, og 
den 7. oktober 1950 ble Missionaries 
of Charity eller «Nestekjærlighetens 
misjonærer»  offisielt etablert i erke-
bispedømmet Calcutta.  Denne orde-
nen bestod av tolv søstre, og Mor Te-
resa som deres generalsuperior, noe 
som hun fungerte som inntil kort tid 
før sin død. Søstrene avla de tre løf-

Mor Teresa 
Den hellige

av Calcutta
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Tiden går fort, også i rollen som kirkeverge, og det første halve året er allerede 
tilbakelagt. Jeg begynte en solrik julidag i fjor, og når jeg titter ut av vinduet fra 
kontoret og ser et vakkert og hvitlagt landskap (for nesten første gang i år) så gir 
det en fin ramme for å reflektere over den første tiden her i Vestby. 
Etter nesten tyve år i samme bransje, så tar det tid å omstille seg til en ny ar-
beidshverdag. For eksempel kom jeg fra åpent og papirløst kontorlandskap, med  
”clean desk og free seating”  til det største egne kontoret jeg noensinne har hatt 
og med mye – og viktig – historie – i mapper. Etter hvert har jeg ambisjoner om 
å få gjort noe med alt papiret, og med tanke på at vi skal jobbe frem mot å bli 
”grønne”, så kan disse tingene forhåpentligvis gå hånd i hånd. Jeg kom også fra 
en organisasjon med nesten 1000 av mine nærmeste kollegaer i samme bygg, 
og her på kirkekontoret er vi på langt nær så mange. MEN det handler ikke om 
kvantitet, men kvalitet, og det siste har jeg definitivt fått i mine nye kollegaer. Selv 
om vi ikke er så mange, så er det en berikelse å være omgitt av så mange flotte 
mennesker med så forskjellige bakgrunn og historie. Jeg har dyp respekt for alt 
det alle kan som jeg ikke kan; fra organister, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, 
prester, trosopplærer, menighetsarbeider til saksbehandler som også er stedfor-
treder for kirkevergen. 

Jeg har vært i alle kirkene våre i ulike sammenhenger, og det er fantastiske byggverk og del av Norges kulturarv, i 
tillegg til å være viktige tilholdssteder for åndelig føde og ulike typer seremonier og arrangementer. Kirketjenerne våre 
setter sin ære i å sørge for at kirkene er presentable hver gang noen skal inn i kirkene våre, og det er ingen liten jobb 
skal jeg love dere. Kirkene våre trenger imidlertid også pleie utvendig, og da må det ofte fagfolk inn, og avgjørelser 
må som regel tas i samråd med både riksantikvar og biskop -  samt at finansiering må være på plass. I 2016 var det 
største enkeltprosjektet som ble gjennomført maling av tårnbygningen i Garder. Hva 2017 bringer er fremdeles usik-
kert, men håpet er å få malt mer til sommeren. Jeg må for all del heller ikke glemme at barne- og ungdomsavdelingen 
i kjelleretasjen i Son kulturkirke nylig er tatt i bruk og innviet, og det er selvfølgelig en viktig milepæl. 

Tusen takk for det første halve året til alle dere jeg har møtt, samarbeidet med og fått innspill og tilbakemeldinger fra. 
Kom gjerne innom oss på kirkekontoret til en kopp kaffe og en prat hvis dere har noe på hjertet – dere er hjertelig 
velkomne. 

Helt til slutt så må jeg bare få lov til å fortelle videre en liten gåte jeg fikk presentert fra min far for kort tid siden? Hvem 
er det som går med posten i himmelen? Se svar nederst 

Med ønske om en fortsatt god vinter og god vår fra Anne-Cathrine

tene om fattigdom, kyskhet og lydig-
het, men la også til et fjerde løfte om 
å «gi gratis tjeneste til de fattigste 
av de fattige». Mor Teresa grunnla 
til sammen 594 hus med nesten 4 
000 søstre i 123 land, som jobber 
for å hjelpe fattige og mennesker i 
nød. Hennes hus for aidssyke i New 
York var verdens første institusjon 
av sitt slag. Hun grunnla også flere 
andre katolske ordener i tillegg til 
flere hjelpeorganisasjoner for men-

nesker fra forskjellige religioner og 
nasjonaliteter som hun delte sin ånd 
av bønn, enkelhet og offer med, i til-
legg til sitt veldedige arbeid. Den 5. 
september 1997 døde Mor Teresa i 
Calcutta, 87 år gammel. 

Den hellige Mor Teresa
Mor Teresa ble helligkåret av pave 
Frans søndag den 4. september 2016 
på Petersplassen og skulle heretter 
kalles “den hellige Mor Teresa”. Om 
seg selv sa hun: «Av blod er jeg al-

bansk, av statsborgerskap er jeg in-
disk, av tro er jeg en katolsk nonne. 
Når det gjelder mitt kall, tilhører jeg 
verden. Når det gjelder mitt hjerte, 
tilhører jeg fullstendig Jesu hellige 
Hjerte» . Den hellige Mor Teresa 
er også blitt kalt «De døendes en-
gel» fra Calcutta. Et av hennes mere 
kjente utsagn er “Not all of us can 
do great things. But we can do small 
things with great love.” Noe som kan 
inspirere alle og enhver til å gjøre en 
positiv forskjell i både lite og stort. 

1962 Ramon Magsaysay Award for 
Peace and International Under-
standing

 Padma Shri
1969 Jawaharlal Nehrus pris
1971 Pope John XXIII Peace Prize
1973 Templeton-prisen

1975 Albert Schweitzer International 
Prize

1976 Pacem in Terris Award
1978 Balzan Prize for humanitet, fred 

og brorskap blant mennesker
1979 Nobels fredspris
 Patronal Medal

1980 Bharat Ratna
1982 Order of Australia
1983 Order of Merit
1985 Presidentens frihetsmedalje
1994 Golden Honour of the Nation
1995 Dronning Jelenas stororden
1997 Kongressens gullmedalje

Mor Teresa mottok følgende priser for sitt hjelpearbeid:

I tillegg fikk Mor Teresa Order of the Smile–prisen.
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MER MORO PÅ
WWW.NETTSPRELL.NO

1. På hvilken dag red 
Jesus inn i Jerusa-
lem på et esel?

2. Hvem fornektet 
 Jesus tre ganger?

3. Hvem av disiplene 
fikk tilnavnet 
"Tvileren"?

4. Vi nordmenn spiser 
over 5 tonn av 
denne frukten i 
påsken, hvilken?

Svar nederst på side 2

Barnas 
side
Denne tegningen ser ikke 
helt ferdig ut. 
Slik gjør du den ferdig:
Trekk en strek fra prikk til 
prikk. Begynn på nummer 
1, fortsett til nummer 2, så 
til nummer 3, og så videre 
til du ender opp på nummer 
20.
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Vannrett
1. Bildetekst
8. Kilde
10. Fråtse
12. Skåte
13. Frø
14. Kort øyeblikk
15. Klare eksamen
17. Stråleformet
19. Barnemat
21. Vrimlet
22. Bæreredskap
23. Skrammel
26. Velnært
27. Fet mat
29. Slusk
30. Periode
32. Skrik
33. Melding
34. Ruin
35. Redskapet
38. Rusgift
40. Utøve trolldom
43. Pronomen
44. Fare
45. Plante
47. Fjordarm
48. Virke
49. Trio
51. Rusten
52. Lages av frukt

54. Står bak 1 vannrett
59. Boikotte
60. Fugl
61. Utrop
63. Nynorsk førsteperson
64. Godt
65. Fortrinn
67. Forkortet union
68. Engelsk frue
69. Strøm
70. Transportør
72. Tre
73. Kappe
75. Hardkokt
78. Bygen
80. Der er 26 loddrett

Lodrett
1. Førstespråk
2. Reseptinnløsings- 
  foretak
3. Plate
4. Engelsk artikkel
5. Merke
6. Oppbevaringssted
7. Avtagende
9. Jordmål
10. Avsluttet
11. 1 vannrett fortsetter
16. På Bergensbanen
18. Bibelsk kiste

20. Plukke
24. Sjenere
25. Kroppsdel
26. Viser bildet
27. Tråkle
28. Dyrehår
29. Organisasjon (fork.)
31. Kø
32. Eie
33. Emils søster
34. Ga etter
36. Bedehuslodd
37. Fylle på
39. Staur
41. -sette
42. Intervaller
46. Hostekule
49. Underarmslengder
50. Hanndyr
51. Holmium
52. Nyttekjøretøy
53. Forkortet departement
55. Grov
56. Spasere
57. Lærside
58. Flere førstepersoner
62. Bildesymbol
64. Tappes
66. Famle
68. Brødskive
69. Tallord

71. Farge
74. Yte
76. Fore
77. Snart avlegs radio
79. Artikkel

Vinner forrige gang ble Liv Ei-
kenes, Vålerveien 110 i Hølen, 
som får tilsendt 4 Flax-lodd.

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

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
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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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Høgdaveien 2, 1540 Vestby
Telefon 64 95 04 29

www.vestbygrafiske.no

Vi utfører din trykksak fra 
ide til ferdig produkt

Påskedag

Tidlig så tidlig en påskedag,
kvinner som haster langs veien.
De søker en død mann i hans grav,
men hvem skal velte bort steinen?
Men steinen er alt borte,
snart skal kvinnene se.
Men de aner jo ingenting,
de aner ingenting om det. 

Sent, så sent, det er påskekveld,
elleve menn sitter sammen.
Redde og overlatt til seg selv,
tilbake er bare skammen.
Men sammen skal de glede seg,
for snart skal underet skje.
Men de aner jo ingenting,
de aner ingenting om det.

Fred være med deg er Herrens ord,
reis deg og ta i mot meg.
Salig er de som ikke ser, men tror,
kom også du som forlot meg.
Og mot oss kommer Frelseren,
underet er i ferd med å skje.
Han kommer som han en gang kom,
og den som tror skal se!

Stille, så stille en påskenatt, 
vaktene sitter ved graven.
Vinden leker i busk og kratt,
månelys våkler i haven.
I graven ligger frelseren,
-snart skal underet skje,
men vaktene de aner ingenting,
de aner ingenting om det.

Fra «Tango i haven»
Tekst og melodi: Tore Thomassen
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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.
kirken.no for datoer

17.30 og 18.45

16.30-18.00

Vestby menighetshus
Kontakt: Kari Bergitte Finstad, tlf. 91 76 51 19
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

18.mai

3.apr, 8.mai

Se vestby.kirken.no for 
dato og sted

2.apr, 14.mai, 11.juni 

19.00 - 21.00

19.30

11.30

17.00 søndager
17.30 fredager

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. 93 21 31 35

Vestby menighetshus
Kontakt: Sølvi Olimb, tlf. 41 65 90 42

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

21.apr, 5.mai, 19. mai 

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

Søndagsskole i Vestby kirke

2.april, 7.mai, 28.mai 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: 27.april, 11. mai
Vestby: 20.april, 4. mai 

12.00-13.30

Mulig å kjøpe lunsj: 30,- kr.
Kontakt: Marit Roos Hansen, tlf. 64 98 00 76

SAGA-middag

6.april, 11.mai
Son Kulturkirke 
Pris for middag: 25,00 kr.
Kontakt: Ingun Trageton Ileby, tlf 90 52 95 53

17.00 -
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Pilegrimsvandring 
– i år fra Son til Ås!

De mest morgenfriske av oss har møttes på Solåsen pilegrimsgård i Son kl.9 til morgenbønn. I 
kjølige vårmorgener med fuglesang og sol mellom lysegrønt bladverk har vi samles til fellesskap 
inne i det lille kapellet, og så har vi vandret i smågrupper til båthavna i Son, der flere har sluttet 
seg til og der skogen langs Hølenselva har ventet oss med hvitveis og skog duftende av vår. Og 
noen ganger regn og gjørme, men hva gjør det – når vi er sammen om noe fint? 
Vi har gått sammen i flokk, eller litt for oss selv, i fine samtaler, eller i god stillhet. Midtveis har 
det ofte blitt en liten titt innom gjestfrie Klokkerud gård, deretter en stopp ved bautaen noen hun-
dre meter nordover. Og da skjønner vi at vi er med på noe stort. Her står det gravert i stein at det 
er hundrevis av mil til Santiago; pilegrimsmålet i Spania, og titalls til Nidaros; pilegrimsmålet i 
nord. Og nå er vi på vei, vi også.
Og så ser vi åkrene sør for Svartedal og vi vet at matpausa venter. På tunet midt mellom heste-
glade jenter og lent inntil fredspålen blir det en liten rast. Over oss, i alle fire himmelretninger og på fire språk, står det også 
skrevet inn: ”måtte det bli fred på jord”. Her er det godt å hvile bein. 
Vi trasker trøstig videre, og snart ser vi klokketårnet i Vestby kirke, og nå hører vi kirkeklokkene ringe oss i møte. Og en stund 
etter kipper vi av oss sølete sko og rusler inn i helligdommen, som står og venter på oss, som alltid på vandringen vår, både i dag 
og alle dager.  En liten tidebønn – og så litt god mat som gode mennesker fra frivillig-sentralen har laget til oss. 
Og i år har vi tenkt å fortsette! I skrivende stund har vi tatt kontakt for å få til et samarbeid med turlaget i Ås for å få til nye 
stier for vandringen vår over Vardåsen, i retning Ås kirke. For de som måtte orke hele turen fra Son, hele vandringen er ca. 2,5 
mil, eller for de som måtte ønske å slutte seg til underveis. Vi skal stanse underveis og vi skal ta oss god tid, men når kvelden 
kommer, håper vi at kirkeklokkene i Ås også vil ringe i møte de iherdige vandrerne. Og nok en gang; sølete sko av – og det vakre 
og hellige kirkerommet venter på oss. Detaljene? De kommer! Følg med på våre hjemmesider: vestby.kirken.no! 

Marit Bekken

Døpte i Vestby
Emil Jacobsen Austad
Sander Thaagaard
Connor William Kovarskas
Sol Malea Strøm Bendiksen
Mathias Zetterstrøm Øiseth – Ullern kirke
Esther Paulson Skogsrud
Sofie Østlid Dalen – Kolbotn kirke
Christoffer Pettersen Lotz
Emilian Lundberget Hylland
Isak Holta Fagerlid
Leo Aleksander Voll
Hedda Mathilde Eldor – Ås kirke
Saga Olsen –Lindsay – Kolstad kirke
Marie Androniki Karras Langlid
Fia Myrvang Faber 
Thilde Anstensrud Hvedding – Våler kirke

Døpte i Såner/Son
Erik-Andreas Schereck-Pedersen
Martine Jakobsen
Jenny Vaar Mangård
Elise Linde Borge Plementas
Kim Tone Ompad Kritiansen
Amelia Hammer Bjerke
Erle Maakestad Enghaug
Juliane Brevik Jonas
Ingrid Marie Lorentzen Gundersen

Sakarias Bergerud Vikan – Jeløy kirke
Marc Zander Hollen – Kirkelandet 
kirke
Iben Henriksen Riis
Mikkel Overvig  Hermansen
Ingrid Sønsteby Jensen
Hedda Elnes Sørensen

Døpte i Garder
Amanda Elise Selander Smestad
Kornelia Alice Breivik
Ingrid Olivia Schlanbusch Wergeland
Frida Dahle Svae

Døpte i Hvitsten
Maiken Holth Steen
Sebastian Moen
Lucas Kristiansen Narozny
Oliver Sletten
Johannes Andersen Lødøen

Døde i Vestby
Grete Synnøve Svingen
Frank Hoffmann
Else Margrethe Follum Bjerk
Thorbjørn Fjeldstad
Tom Vidar Andersen
Karen Johanne Fjeldstad

May Helen Østnes
Edith Kaxrud
Jan Andersstuen
Anne Eugenie Bjørkeng Hegli

Døde i Såner/Son
Kai Erik Pettersen
Christoffer Arthur Christoffersen
Marit Kristoffersen
Maiken Krohg Mongstad
Rita Haukeland Halvorsen
Fredrik Johan Aagaard
Siri Le Masurier
Alf Monrad Knudsen
Thora Oline Hoel
Astrid Marie Værnes
Hilma Hafredal
Tor Engedahl
Tone Tryggestad
Per-Egil Rygg
Raymond Skaug Larsen
Else Margrethe Pettersen
Anne Kristin Lassen
Henry Lars-Evert Arvidsson
Ola Killi

Døde i Hvitsten 
Wally Lorentine Andersen

Det er blitt en årviss tradisjon at vi går pilegrimsvandring gjen-
nom Vestby i begynnelsen av mai. Og i år har vi tenkt å gå videre! 
Langs veien så mange har gått, i århundrer -, med sko, uten sko, 
barbent eller skinnsko, med gummistøvler eller joggesko – men alle 
på vandring mot helligdommen. Og i år altså enda en. Ås kirke.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

PÅ
S

K
E

Søndag 
9. april
Palmesøndag

Garder kirke kl.11.00 
Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd

Torsdag 
13. april
Skjærtorsdag

Son Kulturkirke kl.18.00
Felles kveldsgudstjeneste m/nattverd. 
Kveldsmåltid

Fredag 
14. april
Langfredag

Såner kirke kl.11.00
Felles langfredagsgudstjeneste
Vardåsen kl.13.00
Korsvandring m/nattverd

Søndag 
16. april
1. påskedag

Vestby kirke kl.11.00
Felles høytidsgudstjeneste m/dåp og 
nattverd.
Kirkeskyss: 92 789 37 49

Mandag 
17. april
2. påskedag

Hvitsten kirke kl.11.00 
Felles høytidsgudstjeneste m/dåp og 
nattverd

Søndag  
23. april

Vestby kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
Barnas påskefest. Speiderne deltar. 
Kirkeskyss: 90 89 77 58
Son kulturkirke kl.13.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
30. april

Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Mandag 
1. mai

Såner kirke kl.18.00
Jazzgudstjeneste m/nattverd

Søndag 
7. mai

Såner kirke kl.11.00
Innsettelsesgudstjeneste for Silje Mathea 
Kleftås Nygård m/dåp og nattverd

Søndag 
14. mai

Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Vestby kirke kl.13.30
Tidebønn v/ pilegrimsvandring
Kirkeskyss: 48 12 07 24

Onsdag 
17. mai

17. mai-gudstjenester:
Vestby kirke kl. 08.30. 
Kirkeskyss: 93 84 57 70 
Såner kirke kl. 09.00. 
Garder kirke kl. 10.30. 
Son Kulturkirke kl. 10.45. 
Hvitsten kirke kl. 12.15. 

Lørdag 
20. mai

Vestby kirke, se lokalavis og 
vestby.kirken.no for tidspunkt
Bygdedagsgudstjeneste

Søndag 
21. mai

Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Torsdag 
25. mai 
Kristi him-
melfartsdag

Garder kl.11.00
Storfamiliegudstjeneste/Friluftsgudstje-
neste m/nattverd
Aktiviteter, grilling

Søndag 
28. mai 

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Søndagsskole. Kirkeskyss: 92 89 37 49

Søndag
4. juni
1. pinsedag

Såner kirke kl.11.00
Felles høytidsgudstjeneste m/dåp og 
nattverd

Mandag
5. juni
2. pinsedag

Kl. 12.00 Pinsefest på Oscarsborg, 
felles for hele prostiet

Søndag 
11. juni

Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
18. juni

Solåsen kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste m/nattverd

Søndag 
25. juni

Son kystkultursenter kl.11.00
Friluftsgudstjeneste m/nattverd
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Ny kapellan!
Rett før bladet går i trykken har vi 
fått den gledelige meldingen om at 
Silje Mathea Kleftås Nygård har 
takket ja til stillingen som kapel-
lan i Vestby. Hun har vært vikar 
hos oss siden 1. juni i fjor – og mange av oss har allerede ruk-
ket å bli litt kjent med henne, og vet at vi nå har fått en flott 
prest hit, med en spesielt god evne til å møte ungdommene 
våre. Dette er en gladnyhet!
I neste nummer av menighetsbladet vil vi få anledning til å få 
vite litt mer om henne. Og før den tid: hold av 7.mai! – da er 
det  innsettelsesgudstjeneste for Silje i Såner kirke.


