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Forsiden:
Prost Hege Fagermoen og 
vår nye kapellan Silje Mathea 
Kleftås Nygård etter innsettelses-
gudstjenesten 7. mai.

Det var Tore Thomassen som hadde 
skrevet diktet "Påskedag" i forrige num-
mer. Vi glemte dessverre å skrive det da.
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"Vet dere hva dette er?" Den gamle speiderlederen stanset dattera og meg på stien. Han holdt noe brunt i hånden. Et 
slags mykt tre kanskje?

"Det er faktisk en sopp som vokser på bjørkene", fortsatte han. "Se her!" Han trakk oss bort fra stien til treet, der 
han åpenbart nettopp hadde skåret bort noe av det brune stoffet.

"Det heter knusk", forklarte han. "Og vet dere hva det ble brukt til? Før i tiden hadde man verken fyrstikker el-
ler lightere. Når man ville gjøre opp ild, slo man gnister med en flintsten. Man fikk gnistene til å fenge i et stykke 
knusk – fordi hvis knusken først får gløden i seg, er det nesten umulig å slokke den igjen. Man må faktisk holde 
hele knusken under vann for å få den til å slokne."

Vi gikk videre. Men da vi gikk forbi stedet under resten av leiren, stakk vi ofte bort og hilste på knusken.

Kanskje vi trenger noen knuskmennesker i verden i dag? Ikke mennesker som er knusktørre og kjedelige – dem er 
det nok av fra før. Nei, jeg tenker på mennesker som kan bevare gløden slik knusken gjør.

Vi kan lett gi opp, hvis vi brenner for noe. Motstand, vanskeligheter, mer spennende ting å bruke tiden til: Det er 
mye som kan gjøre oss fuktige om hjertet, så vi mister gløden, blir likegyldige og tiltaksløse. Da kunne vi tenke på 
knusken, og be Gud om å gi oss et knuskhjerte – og la en liten gnist av sin kjærlighet fenge i det.

Knusk

Hentet fra andaktserien "Tanker i naturen", som forfatteren Ivan Chetwynd har gitt menig-
hetsbladet tillatelse til å bruke. Chetwynd er tidligere metodistprest, senere materialforvalter i 
Paulus kirke i Oslo, nå som pensjonist blant annet engasjert i "Besteforeldrenes klimaaksjon".
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Søndag 7. mai var det innsettelsesgudstjeneste for Silje i 
Såner kirke. Hun har allerede vært i menigheten vår ett års 
tid som trosopplæringsvikar, men nå har hun tatt over kapel-
lanstillingen etter Frode Granerud. Prost Hege Fagermoen 
og sogneprest Marit Bekken ledet gudstjenesten i Såner kirke. 
Og sammen med organistene våre, Hølenkoret, tidligere og 
nåværende kollegaer, familie og venner av Silje, samt mange i 
menigheten for øvrig, sørget de for at dette ble en festdag for 
vår nye kapellan. «Fest, høytid og moro på en gang,» i følge 
Silje selv.

Lisbeth Garder Ruud

Silje er opprinnelig Oslojente og 
hadde oppveksten på Grünerløkka. 
Mens hun studerte på MF jobbet 
hun også i menighetene hun fortsatt 
regner som hjemme; Lilleborg og 
Torshov. Her jobbet hun med Ten-
sing, ungdomsarbeid og konfirman-
ter, hun satt i menighetsrådet og hun 
jobbet også mye med vennskaps-
menigheten i Sør Sudan. Etter at stu-
diene på MF ble avsluttet i 2015 har 
hun rukket å jobbe både i Ås og på 
Nesodden før hun kom hit til Vestby. 
Arbeidet her i Follo begynte med at 
prosten (Hege Fagermoen) ringte 
henne en tirsdag i september 2015. 
Hun trengte da en vikar til en guds-
tjeneste allerede den førstkommende 
søndagen. Med intet mindre enn tre 
barnedåp. Og dermed var nyutdan-
nede Silje i gang! Først var hun 5 
måneder i Ås som menighetsprest og 
menighetspedagog. Deretter fulgte 
et vikariat som kapellan på Nesod-
den før hun altså kom hit til Vestby 
i juni i fjor.

Kollegaer av Silje på 
kirkekontoret forteller 
meg at jeg ikke må lage 
en A4-artikkel når jeg 
skal presentere Silje i 
menighetsbladet; for 
Silje er alt annet enn 
A4. «Silje er en fest!» 
er ett av skussmålene 
hun får. Selv presen-
terer Silje seg litt mer 

nøkternt; «Jeg er nok ikke alltid en 
fest, men jeg er meg! Også er jeg ty-
delig på hva jeg mener. Og jeg vet 
selv veldig godt hva jeg er opptatt 
av,» forteller hun.
Og nært hjertet til Silje er både ar-
beid med ungdom og globalt arbeid, 
- som blant annet med den tidligere 
nevnte vennskapsmenigheten i Sør 
Sudan. Dersom du har fulgt nøye 
med på Siljes forbønner når hun hol-
der gudstjeneste, så har du kanskje 
lagt merke til at hun alltid har med 
en bønn for nettopp Sør Sudan. Da 
Silje jobbet i Ås, var hun også med 
på å dra i gang nyttårssamling på 
Bjørnebekk, for flyktningene som 
bor på asylmottaket der. Og dette har 
siden vært en årlig tradisjon på Bjør-
nebekk. «Men nå skal asylmottaket 
der dessverre legges ned,» forteller 
Silje.

Her hos oss i Vestby og Son er det 
konfirmantene og konfirmantarbei-

det som blir Siljes hovedoppgave. 
Hun er allerede i full gang med 
undervisning, planlegging av kon-
firmantleir og booking av ledere 
til denne. «Jeg elsker å jobbe med 
konfirmanter. De stiller spørsmål 
helt uten filter!» forteller Silje. Det 
er utrolig viktig for henne at kon-
firmantene får oppleve at de er vel-
kommen akkurat som de er. «Vi MÅ 
gi dem et fint møte med kirka, slik at 
de vil komme tilbake å døpe barna 
sine når de om noen år er over i den 
fasen.»

For Silje er det viktig å ta hele seg 
med inn i presterollen, og være et 
Helt Menneske. Kanskje kan noen 
oppfatte henne som sær, men Silje 
syns det er gøy å være den som er 
litt sær. «Kanskje kan det være med 
på å åpne opp bildet av kirka eller 
bildet av presten for noen. Kanskje 
først og fremst konfirmantforeldre-
ne,» sier hun litt ettertenksomt; «de 
av dem som ikke er så ofte i kirken 
ellers, men som møter kirken gjen-
nom barna sine.»

Siljes syn og væremåte understrekes 
også av stolaene hennes; De er spe-
sialdesignet og ingen andre er like. 
Og til slutt må vi nevne hennes pro-
filbilde på Facebook: Silje i bunad 
og Stormtrooper-hjelm. Ikke akkurat 
A4. Bildet er fra 17. mai i fjor, og 

Vår nye kapellan, 

Silje Mathea Kleftås Nygård
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hun innrømmer at hun på dette feltet er litt påvirket av kjæ-
resten sin. Eller rettere sagt forloveden  Hun gleder seg 
allerede til den nye Star Wars filmen har premiere i desem-
ber. Og kanskje kommer vi til å få oppleve en Star Wars 
gudstjeneste i en av kirkene våre i fremtiden. Kanskje, 
kanskje i desember, når den nye filmen har premiere…?

Lykke til med arbeidet ditt her i Vestby, Silje! Vi gleder oss 
til fortsettelsen! 

Ofte er det fokus på bygg og bygningsmessige forhold når en kirkeverge skal 
skrive noen ord, og intet unntak denne gangen. Jeg har imidlertid lyst til å begyn-
ne å fortelle om pilgrimsvandringen jeg var med på i midten av mai her i Vestby.
 
En av prestene i Vestby, sogneprest Marit Bekken, hadde pratet varmt om 
pilgrimsvandringen fra Son til Vestby i lengre tid, og jeg bestemte meg ut ifra den 
varme omtalen for å være med i år. Vandringen var et samarbeidsprosjekt mel-
lom Frivilligsentralen I Vestby, Folkeakademiet, Den Norske Kirke i Ås og Vestby, 
FNF (Forening for Natur og Friluftsliv) og Ås turlag.
 
Jeg må innrømme at det satt litt langt unna å dra ut på tur da jeg våknet opp til 
regnvær den aktuelle dagen, men med både mann og hund som ville på tur, kom 
vi oss av gårde. Vi møtte opp i båthavnen i Son, og der var det allerede flere som 
hadde gått fra Solåsen. Vi la i vei gjennom skogen, i lett regn, alt fra barn på syk-
kel til godt voksne mennesker og vi var ca 20-13 stykker totalt. Det var hyggelig 
å prate med både kjente og ukjente for oss alle gjennom skogen, og litt duskregn 
er garantert bare sunt.  Er det noe jeg skulle ha gjort annerledes så var det å velge annet fottøy enn joggesko, men 
det gikk fint det også.

 
Etter flere timer i skogen var det tid for en kort pilegrimssamling i Vestby 
kirke, i trygg regi av Marit. Og så var vi så heldige at Frivilligsentralen i Vestby 
i år som andre år stilte opp med varm suppe til trette turgåere på Menighets-
huset. Hjertelig tusen takk til Berit og hennes gode hjelpere – jeg tror aldri 
suppe har smakt så godt noen gang!
 
Kirkevergen ga seg i Vestby, men veldig mange fortsatte turen videre til Ås. 
Ryktene sier at også det var en flott tur, så kanskje vi er enda flere som tar en 
enda lengre rute neste år.
 
Kort bygningsstatus fra kirkevergen til slutt: Vi har innhentet tilstandsrapporter 
på alle kirkene våre de siste månedene våre, med unntak av Son kulturkirke. 
Det er mye å ta tak i de fleste steder og vi får ikke gjort alt på en gang. Rap-
portene er imidlertid et godt verktøy for både planlegging og rangering av 
vedlikeholdsbehov fremover, og vil også kunne gjøre det lettere for kommu-
nepolitikerne å ta stilling til vedlikeholdsønsker fra kirken.

 
Helt til slutt: Her kommer kirkevergens litt tørre og bløte gåte, nok en gang inspirert av min far: «Hva slags lys 
hadde Noah på arken?

Her skyter vi i redaksjonen inn en liten kommentar til trøst for dere som fortsatt sitter og leter med lupe etter løs-
ningen på kirkevergens gåte i forrige nummer: Vi hadde glemt å sette den inn! Derfor kommer gåten her i reprise: 
Hvem er det som går med posten i himmelen? Svar på begge nederst. 

God sommer til dere alle!!

Løsning på dagens gåte: Flomlys!
Og den fra forrige nummer: De ti bud!
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Har dere sett menighetshuset i Vestby?

Plutselig får jeg øye på det - jeg er på vei til menighetshuset for en samtale med leder for styret i Stiftelsen Menighetshuset, 
Beathe Granerud – da ser jeg det; At menighetshuset er bygd i samme formspråk som Prestegården! Som er et signalbygg her i 
Vestby. Så de to byggene kler hverandre. Og de kler kirken. Og når Beathe og jeg har satt oss ned i peisestua, som nå fremstår 
med nymalte vegger og helt nytt gulv, kan hun bekrefte det jeg har sett. Så da huset skulle males i fjor, bestemte styret at det 
skulle males i en farge som matcher med Prestegården. Og den gangen huset skulle bygges, tidlig på 80-tallet, var det et ønske 
fra kommunen at det skulle være valmet tak. Av samme grunn. For helhetens skyld. Så fint, tenker jeg! 

Og når vi er inne på historien, forteller 
Beathe, det hun har hørt, om all energien 
som ble utløst den gang huset ble bygd. 
Og all den givergleden huset utløste. 
 Beathe viser meg det lille skiltet bak 
på den stolen jeg sitter i, hvor det står 
at møblene i peisestua ble gitt av sokne-
prest Lars Kjørsviks familie. Til minne. 
Og når vi først har reist oss, går vi en 
runde. For de to bildevevene som hen-
ger i storsalen, ble gitt av mormoren til 
en som var innom her en gang, forteller 
hun. Og når vi ser etter, finner vi en lapp 
på baksiden av det ene, skrevet av sokne-
prest Magnus, som viser at det er gitt av 
Ingrid Kristiansen, og tilegnet Magnus! 
Og det store bildet av nattverden – Leo-
nardo da Vincis nattverd – som henger 
i gangen, er en gave fra Bjørg Ottersen 
Bjølien. Og bak det gule lappeteppet i 
gangen – patchwork, er det ikke det det 
heter? – står det: Aktivitetsavdelingen 
på Vestby Aldershjem 1994. Og så er det 
nesten ikke grenser for alt Jørgen Aker 
har skåret ut av lamper og andre ting her. 
Og det var vel Jørgen Aker som ledet ar-
beidet da bygget ble reist, var det ikke!? 
Så Vestby menighetshus lyser av frivil-
lig innsats og giverglede. 

Hva var motivasjonen din for å gå inn 
i styret for menighetshuset da, Beathe?
Bruken av dette huset er todelt, svarer 
Beathe. Det fungerer som et grendehus. 
Og jeg vil gjerne bidra til at Vestby-
samfunnet har et sånt hus. For det er 

det behov for. Her er det bursdager, og 
dåpsselskaper og minnesamvær og kon-
firmasjon. Og leier speiderne. Og sys-
tue er det her… Og så er det et hus for 
kristen aktivitet. Kirkene våre er først 
og fremst bygd for gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Mens menighets-
huset er bygd for andre typer møter og 
aktiviteter. Det er bygget for «å dekke 
menighetens behov for møterom og ak-
tivitetslokaler» står det i statuttene. Det 
står òg noe om «den norske kirkes be-
kjennelsesskrifter» i statuttene. Og det 
må forstås vidt, sier Beathe. 
For mangfold er viktig. På 
80-tallet var det karismatiske 
møter her, forteller hun. Og i 
dag har NLM, eller Vestby-
fellesskapet, møter her. Og 
Normisjon. 

Hvordan er menighetshusets 
økonomi da? 
Den er grei, forteller Beathe. 
Og den viktigste grunnen til 
det, er en arv – som er bufferen vår. Men 
vi er ikke rike. Og det er vanskelig å få 
midler fra kommunen og andre stiftel-
ser. Fordi vi er «religiøs aktivitet». Men 
vi fikk 20 000, - fra Fred Olsen for et 
par år siden. Stor takk!! Og vi er opptatt 
av å holde huset i god stand. Så det er 
mye som er oppgradert de senere årene. 
Grunnmuren er tatt, maling er allerede 
nevnt, og taket står nå for tur. Så har vi 
investert i nye stoler og bord i storsalen. 
Og så forteller Beathe som vannlekka-
sjen som ble oppdaget rett før jul. Da 

fosset vannet ned fra taket på kjøkke-
net, forteller hun. Fossefall altså, gjentar 
hun! Så det førte til masse arbeid for alle 
involvert. Samtidig har det gitt som re-
sultat at kjøkkenet nå fremstår som helt 
nytt og moderne (- forsikring og noe 
egne midler!)    

Og hvordan er det å sitte i styret for me-
nighetshuset, Beathe? 
Jeg opplever at det er en måte å enga-
sjere seg i kristent arbeid på. Uten å sitte 
i menighetsråd - eller være ansatt. Og 
for meg ble det en måte å bli kjent med 

menighet og lokalsamfunn 
på da vi flyttet hit. Og jeg 
har truffet mange ildsjeler i 
styret her. Og noen har vært 
med fra bygget var nytt. Så 
nå er jeg på leting etter noen 
fra den nye generasjonen, el-
ler fra nye generasjoner! For 
det fortjener dette huset! Og 
de som har vært med lengst 
fortjener å trekke seg til-
bake. Og så fortjener de stor 

takk for formidabel innsats! 

Men er det hyggelig i styret, da? 
Absolutt! Og mye entusiasme! Se på de 
fine gardinene her! De fikk en i styret fra 
en ungdomsskole i Drøbak! Fantastisk, 
svarer Beathe. Så takker jeg for samta-
len. Etter at vi har tatt en fotorunde. Og 
jeg kjenner meg med ett mye mer knyt-
tet til menighetshuset. Som faller så godt 
inn i den helheten som kirke og gård og 
hus utgjør her i Vestby. Endelig ser jeg 
det òg!

Torbjørn Aas
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Bakenfor Garder
- Bak kirken – og bakover i historien
Redaksjonen har etterspurt «noe fra Garder» og hva en besøkende kan 
finne av severdigheter i denne bygda øst i kommunen. Og kommer du 
fra Vestby er det kanskje nærliggende å tenke at Garder ligger «baken-
for»? Men hva er å finne der, og som minner om gamle tider? Kommer 
du til Garder kirke, og søker i områdene 4-500 meter østenfor den – 
eller om du søker etter kulturminner i historien – vil du før eller senere 
finne et område rikt på kulturminner fra tidlige bosettinger og tider.

Jarleif Nordheim

Gårdene «bak» eller øst for kirken 
heter alle sammen Hovum, og min-
ner om en gammel gård som lå her 
og som ga bygda navn:  Hofheimrdalr 
het grenda – eller Hovumdal på 
mer moderne norsk. En eller annen 
gang, kanskje i tidlig vikingetid, ble 
Hovumgården delt i to – og kanskje 
ble det satt opp et gjerde eller en ski-
gard som skille mellom de to gårde-
ne. Og den nye fradelte gården fikk 
navn etter gjerdet – Garder. Da læren 
om Kvite-Krist fikk gjennomslag i 
bygda, var det bonden på Gardergår-
den som trolig lot oppføre en kirke 
på sin eiendom. Og etter den fikk 
kirkesognet navnet Garder. Kirkens 
innflytelse var stor, og viste seg bl.a. 
ved at bygda etter hvert tok navnet 
etter kirkesognet. Men så sent som 
ut på 1400-tallet ser vi fortsatt nav-
nebruken Hofheimrdalr benyttet om 
bygda.

Navnegranskerne mener Hovum – 
eller Hofheim – indikerer at gården 
fikk sitt navn omkring Kristi fød-
sel. Arkeologene mener navnet for-
teller at her har det vært et hov og 
kultplass for folk i området. Noen 
navneforskere mener navnet kan 
peke på landskapsformen – høyt og 
solvendt – og at «hof» rett og slett 
betyr gård som på dagens tysk. De 
sier også at gården trolig er eldre enn 
hov-kultusen. Men det trenger ikke 
være motsetninger mellom disse hy-
poteser – det ville jo være ganske 
naturlig å plassere et kultsted på en 
storgård som lå høyt og fritt i land-
skapet.

Men hva forteller så kulturmin-
nene på Hovum? Jo, på et re-
lativt begrenset område er det 
registrert 16 lokaliteter med nær 
40 gravminner fra jernalderen. 
Gravminner finner vi også andre 
steder i bygda, men ikke så kon-
sentrert som her, og ikke minst: Her 
finnes den eneste (gjenværende) stå-
ende bautasteinen i kommunen (bil-
det, med gravhaug i bakgrunnen). 
Steinen er nok et gravminne på en 
relativt flat gravhaug og hvor det er 
steinsettinger i sirkel rundt bautaen. 
For 100 år siden stod bautaen «på 
halv åtte» som vi sier. Men en hand-
lekraftig bonde grov opp rundt bau-
taen, spent for med hester, og trakk 
steinen til oppreist posisjon igjen. 
Skikkelig kulturminnevandalisme 
ville en vel sagt i dag, og samtidig er 
vi glad over at gjerningen ble utført! 

Gravhaugene ligger stort sett i 
skogsterreng, på beiter, men også 
i private hager. Størrelsesmessig 
strekker de seg fra ca. 5 m - 20 m 
i diameter, og høyden varierer fra 
ca. 0,5 m til ca. 2 m. I tillegg har det 
nok vært flere hauger som er fjernet 
gjennom vanlig jordbruksdrift – 
det antar vi på grunnlag av funn av 
steinøkser, ei «fuglespenne» fra ca år 
600, spinnehjul, blylodd mv – ikke 
minst i de senere år når metallsøkerne 
har gjort sitt inntog. Senest nå i vår 
ble det funnet noe som antas å være 
en jernøks fra vikingetiden.

Hvor gamle er så gravhaugene? Tja, 
det blir vel som å spørre om hvor 
gammel en kirkegård er – faktum er 
nok at bruken som gravplass har gått 

over lange perioder – trolig mange 
hundre år. Men et grevlingpar har 
sørget for en relativt fersk datering 
for oss: En gravhaug var visst et ide-
elt sted å anlegge hi, og når grevling-
familien over noen år hadde anlagt 
over 20 dyreganger, stod hele hau-
gen i fare for å bli ødelagt. Arkeolo-
ger undersøkte derfor haugen i 2015, 
og fant diverse keramikkskår, brente 
bein og diverse trekullrester som 
kunne benyttes til datering. Og de 
enkelte prøver viste alder fra 170 før, 
til 55 etter Kristus. Fra tidligere tider 
vet vi også at det har vært gravet i 
andre gravhauger – og med det som 
ble beskrevet som skrint resultat: De 
fant bare «noen potteskår og aske». 
Men dette er som forventet for gra-
ver fra jernalderen hvor skikken var 
å brenne den døde og det vedkom-
mende fikk med i graven.

Så ved inngangen til vår tidsreg-
ning, og når den kristne kirke ble 
grunnlagt, vet vi at det bodde folk i 
Garder og at de hadde sine riter og 
faste gravsteder. Om du har lyst til å 
se nærmere på området kan du følge 
Nummestadveien fra kirken, og ta av 
til idrettsplassen. Der står det over-
siktskart og nærmere beskrivelser 
over kulturminnene. Og samtidig er 
det skiltet stier og turalternativer så 
turen kan gjøres lenger og enda mer 
innholdsrik i den vakre bygda.
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Både i fjor og i år fikk jeg gleden av å være prest på «speider-
gudstjenesten» i Vestby kirke. Hvor sagnet om St. Georg blir 
fortalt – og fortolket – og hvor speiderne fornyer løftet sitt, og 
vi alle ber speiderbønnen sammen. Så må jeg ha fortalt om 
dette med så mye entusiasme i menighetsbladets redaksjon, at 
jeg ble sendt av gårde. For å få vite mer om speiderne. Og når 
jeg tar kontakt med Nils Ivar Beisland, ber han meg å møte 
opp på Gamle Tveter stasjon en onsdag kl. 18.00. Så kan jeg 
gå opp sammen med speiderne, sier han. 

Og for å si det kort; Det var så mor-
somt å gå opp sammen med speider-
ne. Opp til Tveterhytta. Og fint å se 
og oppleve hvordan en speiderkveld 
forløper. En nydelig kveld i mai. De 
speiderne jeg møter denne kvelden 
er Flokken, får jeg vite (det vil si 3. 
og 4. klasse). Troppen (det vil si fra 
5. klasse og oppover) møtes på man-
dager. Og i tillegg fins det Bevere 
(eller mikrospeidere, det vil si 1. og 
2. klasse). Det er de som samles på 
menighetshuset. Så de har jeg hørt 
om. Og jeg fôres med informasjon 
fra jeg går ut av bilen på parkerings-
plassen. En av speiderne, Aksel An-
dreas Thinn, tilbyr seg straks å være 
guide. Så suppleres han av mange 
andre, mens vi går over jernbane-
brua, og inn i skogen. Nå er de litt 
usikre på hva menighetsbladet er for 
noe, men de vil i hvert fall at jeg skal 
skrive: «Bli med på speider’n!». 

Aksel har speiderhatt, med sløyfe 

inni. Men det er skjer-
fet som er det viktigste 
symbolet på at en er 
speider, får jeg vite. Og 
skjorta naturligvis, med 
alle merkene. Og noe 
av det de liker best, er 
å få merker. Så kan en 
av speiderne fortelle at 
det er onkelen til beste-
mora hans som grunnla 
Vestby speidergruppe. 
Og da må vi stoppe og 
se nærmere på det røde 
merket som alle har på 
skjorta si. Der står år-
stallet 1936. Og om tre 
uker skal de på kanotur 
og ligge i telt. Det var 
de også for et halvt år siden. Det var 
veldig morsomt, selv om det regnet 
mye. Og de forteller at når de be-
gynner i Troppen, får de bålkapper. 
Vi snakker òg litt om gudstjenesten, 
som noen hadde vært på. Da hadde 
organisten spilt speiderbønnen litt 

for langsomt, får jeg 
høre, sånn at noen 
sang fortere enn mu-
sikken. Det får jeg 
huske å si til Tatiana! 
Ellers var det fint! 

Det fins en snarvei 
opp til speiderhytta, 
og de er litt uenige 
om hvem som opprin-
nelig fant snarveien. 
Men i dag går vi den 
vanlige veien. Og nå 
får jeg vite hva som 

venter meg når vi kommer frem; 
nemlig en hinderløype, en speider-
hytte, en bålplass, en tipi (- som jeg 
aldri har hørt om, jeg må bare inn-
rømme det, men det er en stor lavvo, 
forteller de. Så stor at det er plass til 
hele speider’n inni!) og en lekeplass. 
Det er òg noe som heter lekemerke! 

Så kommer vi fram. Og det er så vak-
kert! Hele plassen ligger badet i et 
lavt, rødt kveldslys. De forteller òg 
hvor flott det er å gå herfra når det er 
stjerneklart. Eller i måneskinn! Og 
nå samles alle på noen slags krak-
ker rundt bålstedet. Og Nils ønsker 
velkommen, og noterer navnene, 
som alle sier høyt (også lederne – 
og jeg!). Så forteller han hva som 
skal skje denne kvelden; De eldste 
(de som er født i 2007) skal være 
med Runar (Nikolaysen) og Kris-
tian  Hafsengen og jobbe videre med 

Torbjørn Aas

Nå vet jeg hva en tipi er – og en jamboree….

Ada Grytten, Maria Isabell Bekkeli Moum, 
Johanna Hafsengen, Aksel Andreas Thinn
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hinderløypa. Mens de yngste (2008) 
skal være igjen på plassen med Rune 
og Kirsten og gjøre den siste biten på 
naturmerke. Og jeg skal gå litt rundt 
å se på, forteller Nils. 

Så det gjør jeg. Og overhører at de 
eldste diskuterer knuter med Runar 
og Kristian. Sa de åttetallsknop? I 
hvert fall bruker de tau. Spiker er 
helt utelukket. Og de yngste skal 
lage noe fra naturen. Finne fine ting, 
som de kan spikke til, og som skal 
være sånn eller slik. Og hele tiden 
kommer de bort til bordet, hvor Nils 
og jeg har satt oss, for å vise fram, 
og spørre…!

Til sammen består Vestby speider-
gruppe av ca 110 speidere, forteller 
Nils. De er tilsluttet Norges Speider-
forbund. Og den store begivenheten 
i år er Landsleir (som arrangeres 
hver 4. år). I år er det i Bodø. Sist 

var det i Stavanger. Første uka i juli. 
Fra lørdag til lørdag. Da drar de av 
gårde med litt over 30 speidere, for-

teller Nils. Og møter 10 
000 speidere!! Det er et 
minne for livet. Selv har 
Nils vært speider, med 
en liten pause, fra han 
var 8 år gammel. Det var 
i 79. Og han kommer til 
å bære skjerfet til han 
skal i graven! Og når jeg 
spør hva det har gitt ham 
– og gir ham – snakker 
han om vennskap, og 
samhold, og ufattelig 
mange gode minner, og 
det å bli glad i naturen. 
Og så snakker han om 
mestringsfølelse. Det vil 
si; Det er det Nils nevner 
først! Og når jeg ber ham 
utdype, sier han noe om 
den arenaen speider’n 
er, hvor det er rom for å 
være forskjellig, og in-
gen trenger å være best, 
men alle kan finne sitt 
nivå, og bare konkurrere 
med seg selv. Og den 
mestringsfølelsen det gir 
å være på overnattings-
tur første gang, i dårlig 

vær kanskje, og likevel kose seg. 

Nå har jeg planlagt å bryte opp før 
kvelden er over. For det har vært en 
lang dag. Men det er nesten vanske-
lig, for det er så fint å være her… 
Så spør jeg hva de skal gjøre nå et-
terpå. Og får vite at de skal samles, 
og prate sammen. Og så avslutter de 
med speiderbønnen. Hvordan er den 
igjen, spør jeg? Og da begynner Nils 
å synge: Kjære Far i høye himmel, 
hør mitt hjertes stille bønn… resten 
får jeg ikke med meg, men jeg har 
jo lært å google: Hvor jeg er i ver-
dens vrimmel, la meg ferdes som din 
sønn. La meg leve deg til ære, hedre 
Norge, far og mor, andre folk til nytte 
være, lyde speiderlovens ord!

Og når jeg bryter opp, spør Nils om 
jeg vil se speiderhytta. Og det vil 
jeg. Og får se en laftet tømmerhytte, 

Nå vet jeg hva en tipi er – og en jamboree….

som nå er, nesten ferdig restaurert 
og fornyet, på dugnad. Og jeg får 
hilse på «Otto», som er en mer enn 
tre meter høy trefigur, lagd en gang 
på 70-tallet, og som har bodd på en 
låve i mange år, før han nå har kom-
met tilbake til Tveterhytta og fått en 
hedersplass. 

Og det siste Nils forteller, før jeg 
takker pent for meg, og begir meg på 
hjemvei, er at det fins noe han kaller 
for JOTA, som står for «Jamboree 
On The Air», og er radiospeiding. Så 
hver andre helg i oktober er de ca 90 
speidere her på Tveterhytta. For da 
samles speidere over hele verden - «i 
lufta» (Nils er òg radioamatør) – og 
kan snakker med speidere og ledere 
i hver minste avkrok på planeten. 
JOTA!

Så jeg er full av inntrykk og oppløf-
tet og glad når jeg øyeblikket etter 
langer av gårde nedover mot Gamle 
Tveter Stasjon. Og nye ord har jeg 
lært. Og ønsker speiderne alt godt i 
sitt viktige og morsomme arbeid. 

Nils med alle speiderne 
og lederne rundt seg

Nikoline Elvira Skretting og Jakob 
Haglerød

Nils
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Vi ankret opp i Son kulturkirke lørdag 20.mai. 
Jentene campa på øvre dekk med sjøutsikt, 
mens guttene måtte nøye seg med å sove i kabinen på babord 
side. 
Senere lekte vi ”kapteinen kommer” med Silje som kaptein. I 
neste lek var vi heldige som fikk lov til  å leke med den signalgule 
sydvesten hennes.
Siden det var mangel på fisk i havet ble det lasagne på kroken. Vi 

har sett film, laga gudstjeneste og ikke minst spilt et ekte sjørøverspill. 

På søndagen gjennomførte vi gudstjenesten – selvfølgelig med Kaptein Sabeltann som preludium. Deretter seilte vi videre til Oscarsborg, og 
dro tilbake til 9.april 1940 for å senke Blücher. Med godt samarbeid klarte vi det! 
We made history again! 

“Nøkler til livet” er et fullstendig 
konfirmantopplegg laget av Norges 
største kristne barne- og ungdomsor-
ganisasjon, Norges KFUK-KFUM. 
Samlingene i dette opplegget er basert 
på spørreundersøkelser gjort av Stiftel-
sen Kirkeforskning og Kirkelig Utdan-
ningssenter i Nord om hvilke temaer 
ungdommen er opptatt av og vil lære 
om i konfirmanttiden. Temaene venn-
skap og meningen med livet var de to 
høyest rangerte temaene, og det er disse 
to temaene alle samlingene i Nøkler 
til livet tar utgangspunkt i. Gjennom 
spørsmål som “har du tanker om hva 
som kan ødelegge et vennskapsforhold 
eller kjæresteforhold?” og “hva skjer 
med et vennskapsforhold eller fami-
lieforhold dersom man ikke er ærlig?” 
lærer man for eksempel å fortolke de 
10 bud slik at de kan gi mening i kon-
firmantenes hverdag. 

Konfirmantene er opptatt av livsnære 
spørsmål og ved å relatere samlingene 
til konfirmantenes liv og interesser, 
knyttes både bibeltekster, salmer og 
ritualer tettere sammen med konfir-

mantenes hverdag. Spørsmål som ofte 
går igjen er “hvordan kan denne for-
tellingen hjelpe deg å skape mening i 
livet?”, eller “hvilket av budene er mest 
nyttig i din hverdag?” 

Kirken har ikke alle svarene 
Alle samlingene bærer preg av at kon-
firmantene skal delta. Målet for sam-
lingene er ikke at konfirmantene skal 
kunne gjengi fakta eller påstander om 
kristen tro, om Jesus eller Den hellige 
ånd. Målet er derimot at konfirmantene 
skal bli møtt av en leder som tar kon-
firmantenes liv og tro og tvil på alvor 
og de skal få rom til å skape mening 
knyttet til ulike praksiser i kristen tro, 
for eksempel De 10 bud, bønn, perso-
ner i Bibelen og så videre. Dette kan 
igjen bli verdifullt i ungdommens liv 
og hverdag senere. 

Konfirmantene kommer ofte til sam-
lingene med en forventing av hvordan 
dette skal være, ofte tenker de at det 
skal bli ganske likt undervisningen 
på skolen. Det er ikke pugging og 
salmelæring som er det viktigste, det 
viktigste er hvordan konfirmantene 
selv skaper mening knyttet til sentrale 

Nytt konfirmantopplegg
Konfirmantundervisningen har gjennomgått store forandringer gjennom tidende. Temaer har 
variert og det har vært ulike pedagogiske tilnærminger til undervisningen. I Vestby har vi 
fra og med konfirmantåret 2017 begynt å tenke nytt rundt undervisningen og hele oppleg-
get. Den største endringen er kanskje at vi følger et nytt konfirmantopplegg, “Nøkler til 
livet”. 

Silje Mathea Kleftås Nygård redskaper og temaer i kirken og i den 
kristne troen. 

Flere fellessamlinger
I tillegg til “Nøkler til livet” har vi også 
lagt inn flere fellessamlinger med alle 
konfirmantene. I 2017 har vi arrangert 
en temakveld om å være ung og troende 
som vi kalte TRO:2017. Dit kom Faten 
Al-Hussaini som er ung muslim og som 
jobber mot ekstremisme i organisa-
sjonen Just Unity, Christine Josephine 
Andreassen som har en sterk historie 
om å leve i et radikalt kristent miljø og 
Kristina Bjåstad som fortalte hvordan 
hun har blitt møtt av kirka som ung, 
troende og lesbisk. 

I juni ble det arrangert en felles te-
makveld om død og gravferd i sam-
arbeid med Garder begravelsesbyrå. 
Her fikk konfirmantene se både bårebil 
og kiste, og det var muligheter for å 
stille spørsmål om alt man lurte på om 
død og gravferd i trygge, ordentlige 
rammer. 

Konfirmanter er en spennende alders-
gruppe å jobbe med! Vi er heldige, vi 
som får lov til å være sammen med 
flotte ungdommer annenhver uke! 

Milk-ungdommer på Maritim Weekend
«Milk» betyr «Minilederkurs», og er et opp-
legg for å utvikle unge ledere som skal bidra 
på konfirmasjonsleir og andre aktiviteter i 
menighetens regi. Helga 20.–21. mai reiste 
14 ungdommer fra Ås og Vestby på Maritim 
Milk-Weekend under ledelse av ungdoms-
prest Knut Helge Kråkenes Moe,kapellan i 
Vestby Silje Nygård og kateket Jenny Marie 
Ågedal.
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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
10. Jaktbytte
11. Kuldetegn
12. Kav
13. Verk
16. Partiforkortelse
17. Tro
18. Futt
20. Naboer
21. Sørvest
23. Åpning
25. Sprekk
27. Hekter
28. Bu
30. I vinden
32. Fiks
35. Periode
37. Flokse
39. Beseire
40. Departements-

forkortelse
41. Høyreist
43. Anvises
44. Nølende
45. Fest
46. Vinen
49. Avkok
51. Slite

52. Utrop
54. Bokunivers
59. Utilnærmelig
61. Prestert
62. Eksisterer
63. Bevege
64. 17. mai-innslag
65. Nesten blink
67. Het SV fra 

starten
70. Skjev
71. Liten flate
77. Frø
78. Gå i vannet
79. Fore
80. Smerte
81. Via
82. Redning
83. Bildetekst 

(forts.)
84. Bildetekst 

(forts.)

Loddrett
1. Bildetekst
2. Belegg
3. Tilholdsstedene
4. Sammenlignings-

forkortelse

5. Het EU før
6. Flaten
7. Overbevisning
8. Autentiske
9. Sammenlignings-

konjunksjon
14. Møbel
15. Bildetekst 

(forts.)
19. Hyll
20. Myntforkortelse
21. Primtall
22. Lengst mot 

himmelretningen
24. Gud
25. Bildetekst 

(forts.)
26. Hån
29. Smelte
31. Uteareal
32. Grovt
33. Setningsdelen
34. Flertalls-

forkortelse
36. Forkortet 

osloskole
38. Stenke
42. Utrop
46. Leder

47. Pronomen
48. Gullsymbol
50. 365 dager
53. Bildetekst 

(forts.)
55. Konjunksjon
56. Pronomen
57. Byge
58. Reise
59. Antalls-

forkortelse
60. Finnes både i 

nord og sør
61. Klage
66. Sløste

67. Prakt
68. Pyntet
69. Vedvarer
70. Orakel
72. Etterlatenskap
73. Bildetekst 

(forts.)
74. Bor i 

Lønneberget
75. Vern
76. Avgifts-

forkortelse
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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

Barnas 
h orne/

Disse to tegningene ser jo helt like ut, men det er de 
ikke! Det er faktisk hele 10 detaljer som er forskjellig. 
Klarer du å finne alle sammen?

Denne familien ser jo ut til 
å ha det moro på biltur, men 
det var før de kjørte seg helt 
bort på veien hjem. Kan du 
hjelpe dem å finne veien til 
huset der de bor?

(Vi har ikke hjulpet deg med noen løsninger denne 

gangen, men vi tror du klarer oppgavene likevel. 

Du har jo hele sommeren tti å prøve!)
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Vestby barnekor (1.-5. klasse) 
Vestby ungdomskor (6. klasse og oppover)

Treffpunkt på Gardarheim

Øving torsdager fra 
24.aug 

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

Tro og Lys i Follo (gudstjeneste- og sosialt fellesskap 
for utviklingshemmede med følge/familier)

Øving tordager fra 
24.aug

Kontakt Jan Helge 
Ljøstad for datoer

4.sept, 2.okt, 6.nov, 
4.des

28.aug, 25.sept, 27.nov

27.aug, 10.sept, 24.sept, 
15.okt, 29.okt, 12.nov, 
26.nov, 10.des

2.sept. 14.00-16.00 Ås arb.kirke
1.okt. 12.00 Gudstj. Sørmarkskapellet
19.nov. 11.00 Gudstj. Ski nye kirke
9.des. 14.00-16.00 Julesamling Ås arb.kirke

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

Kontakt: Prostidiakon Atle Eikeland 
atle.eikeland@as.kommune.no /tlf. 948 56 362

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

8.sept, 22.sept, 13.okt, 
27.okt, 10.nov, 24.nov, 
8.des

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

Søndagsskole i Vestby kirke
17.sept, 24.sept, 15.okt, 
12.nov, 10.des.

11.00

Vestby kirke

18.00 - 20.00
19.30 - 

Babysang (3 mnd-1 år)
Følg med på vestby.
kirken.no for datoer

12.00-13.30

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

SAGA-middag
14.sept, 19.okt, 16.nov, 
14.des

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

17.00 -

18.30

17.30-18.30

Søndag 8.okt. kl 16.00 er det Trygve Bjerkrheim-kveld på 
Gardarheim.Se vestby.kirken.no for nærmere opplysninger.

Kveldsmesse

Hver onsdag

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

BALUBA sang og lek
Øving torsd. fra 31. aug.

Son kulturkirke
Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 
tlf. 99617258

19.00 - 21.00

19.00-21.00

11.30

17.00 søndager
17.30 fredager

19.30
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Døpte i Vestby
Daniel Ausmolo-Langlie
Sara Holthe Krogh
Kevin Jerome King
Emilie Lauvli
Storm Ringvald Muri
Anette Linnea Larsen 
 – Sortland kirke
Emine Berg
Levi Pedersen
Herman Østlie Wølneberg
Ulrik Jahr Dalland 
 – Sofiemyr kirke
Henry Lie Kronbekk
Lea Barkved Aarseth
Mihkkal Aspeli-Jahr
Anna Victoria Liestøl
Sofia Green Kongshaug
Kevin Andre Johannessen   
 – Skiptvet kirke
Oliver Wetlesen Lunden
Solveig Rød Scheen

Døpte i Såner/Son
Marja Steen Danielsson
Patrick Skarpnes  Hellstrøm
Joakim Kolset Holmvåg
Sienna Kristiansen-Vedal
Tora Christine Røstad   
         Bendiksen – Moss Kirke
Ane Solvang
Lars Henrik Stubberud   
  Bromander
Sophia Jacobsen
Amund Urke Lauritzen
Felix Albert Jacob Olandersson

Døpte i Hvitsten
Emma Sofie Nikolaisen
Markus Aleksi Dahli
Oliver Høyland Malwitz
Caspian Ljung

Viet i Vestby
Hilde Grønli og Kenneth   
             Øveraasen

Viet i Såner/Son
Lene Cecilie Hoel og   
           Freddy Holm

Døde i Vestby
Wenche Foss
Anne Lise Valberg
Klara Rødahl (Tutta)
Arve Gunnes
Eva Heiberg
Helge Ragnar Voll
Åge Andersstuen
Karin Helen Johansen
Anne Karin Sørli
Peter Foret

Tidlig i årets øvingssesong begynte planleggingen av det som skulle bli en storslått reise for et lite kor. Tonene på torsdagskvel-
dene fikk farge av forventning. Kirkerommet lysnet litt ekstra da vi fikk vite hvor vi skulle dra: St.Petersburg i Russland!  Vi 
reiste fredag 28.april og kom hjem med øynene og tankene fulle av inntrykk den 1. mai. Nedenfor er noen få glimt fra turen. 
Vil du lese mer, ligger det en fyldig reisereportasje på www.vestby.kirken.no.

Såner kirkekor i St. Petersburg

Øverst til venstre synger ko-
ret under gudstjenesten i den 
svanske kirken i St. Petersburg. 
Øverst til høyre ser vi blide 
korister og ektefeller i Isak-kate-
dralen. Den imponerende hvel-
vingen i samme kirke til høyre, 
og til venstre den nyrestaurerte 
Blodskirken, som nå er museum. 

Døde i Såner/Son
Øivind Harald Aaser
Henry Lars-Evert  Arvidsson
Casper Sundby
Reidar Rosenvinge  Kolderup
Hans-Petter Mehlum
John Bernås
Tom Arne Halvorsen
Elsa Sønsterud
Paal Jargel 
Kolbjørn Williksen
Tor Erik Johansen
Svend Olaf Wamnes Akstuft
Robert Bjurstedt
Tordis Irene Brustad

Døde i Garder
Jens Normann Dehli
Kjell Olav Mathisen
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

Søndag 
18. juni

Solåsen kl.11.00 
Økumenisk gudstjeneste m/nattverd
Kirkeskyss 907 32 083

Søndag 
25. juni

Son kystkultursenter kl.12.00 
Bryggegudstjeneste m/nattverd
Kirkeskyss 959 94 162

Søndag 
2. juli

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Kirkeskyss 909 87 758

Søndag 
9. juli

Såner kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Kirkeskyss 900 46 805

Søndag 
16. juli

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
23. juli

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
30. juli

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Kirkeskyss: 905 64 851

Søndag 
6. august

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
13. august

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
20. august

Son kulturkirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste
Vestby kirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste m/nattverd

Søndag 
27. august

Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste i forbindelse med Hollender-
seilasen m/dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Lørdag 
2. september 

Vestby kirke kl. 10.30 
Konfirmasjon
Vestby kirke Kl. 12.30
Konfirmasjon
Vestby kirke Kl. 14.30
Konfirmasjon

Søndag 
3. september

Vestby kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Garder kirke kl. 11.00
Konfirmasjon 

Søndag 
10. september

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

Lørdag 
16. september

Son kulturkirke kl. 10.30
Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 12.30
Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 14.30
Konfirmasjon

Søndag 
17. september

Såner kirke kl. 10.30
Konfirmasjon 
Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Son kulturkirke kl. 13.00
Konfirmasjon

Søndag
24. september

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


