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Jes. 42, 16: 
Jeg fører de blinde på 
en vei de ikke kjenner, - 
på stier de ikke kjenner, 
leder jeg dem.

Dette bibelverset fikk jeg på et kort fra min mamma, ca. da jeg var ferdig på videregående skole. Formu-
leringen var litt annerledes i den gamle bibeloversettelsen, men jeg syns den nye som jeg har referert til 
her kanskje er enda finere. 

Hver eneste dag stilles vi overfor små eller store valg, og akkurat når vi er 19-20 år så gjør mange av oss 
plutselig noen ganske store valg for fremtiden. Valg som kanskje kan føles overveldende. I hvert fall følte 
jeg det sånn den gangen. Men dette verset på kortet fra mamma gav meg en slags trygghet. Hvis Gud 
kan lede blinde på ukjente stier så må han da kunne hjelpe meg litt når jeg ikke vet helt hvor jeg skal gå 
eller hva jeg skal velge? 

Dette verset har ofte vært i bakhodet mitt også senere i livet. Kanskje særlig når jeg har stått overfor 
utfordringer eller følt meg usikker. Da er det trygt å få tro at man er en del av noe større. At vi har en som 
kan rettlede oss, som kan gi oss en magefølelse vi kan følge, dersom vi tør å kjenne etter. 

Jeg fører de blinde på en vei de ikke kjenner, - på stier de ikke kjenner, leder jeg dem.

Avslutningsvis vil jeg dele et dikt av Liv Nordahl. Diktet heter Veikryss.

Det vil alltid bli et veikryss hvor du selv må velge vei,
Det vil alltid bli to veier som skal ligge foran deg.
Den ene går til livets land, til Kristus og din neste,
Den andre går til døden, men kan synes som den beste.
Den veien hvor vi selv bestemmer går ikke til fred;
Dit finner vi i Jesu navn, når viljen hans får skje.

Lisbeth Garder Ruud
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Ezzat Gaballa er kopter - det vil si at han er kristen 
egypter – og bor her i Vestby med sin norske ektefelle, 
Gudrun Lise, og deres fire barn, på 9 og 8 og tvillingene 
på 6 (- som jeg hadde gleden av å døpe!) Så når jeg 
hører nyheter fra Egypt, og i hvert fall når det handler 
om de kristnes situasjon, tenker jeg ofte på Ezzat. Og i 
slutten av mai ble en buss med koptiske kristne angrepet 
av radikale islamister. Den var på vei til et kloster, og 29 
mennesker ble drept! Mange av dem var barn. Da skrev 
Ezzat et innlegg som sto både i avisen Dagen og på nett-
stedet verdidebatt.no i Vårt land; «Angrep mot kristne». 

En fortelling fra Egypt 
– med en utfordring til oss alle …

Torbjørn Aas    

Da fikk jeg lyst på en samtale med 
Ezzat. Og tok kontakt. Så nå sitter 
vi på en kafe på Mosseporten senter, 
en sommerkveld i juli. Nå skjønner 
jeg ganske raskt at det Ezzat er minst 
interessert i å snakke om, er sin egen 
historie. Men jeg har lyst til å høre litt 
om den òg. Og får vite at han vokste 
opp sør for Kairo, i en koptisk orto-
doks familie. Så studerte han på flere 
forskjellige universiteter i og utenfor 
Kairo. Ezzat forteller videre at han 
ønsket «noe mer» enn det han fikk 
i den tradisjonelle koptiske kirken. 
Så han oppsøkte forskjellige kristne 
menigheter og organisasjoner, som 
arrangerte vekkelsesmøter. Og som 
forkynte Jesus for at folk skulle 
bli frelst. En av disse menighetene 
hadde et stort lokale like ved Tahrir-
plassen, forteller Ezzat ( - og da er 
jeg med, i parentes bemerket, for jeg 
var i Kairo for noen år siden, ganske 
kort tid etter at de store opptøyene 
begynte nettopp på Tahrir-plassen. 
Da besøkte jeg flere kristne menig-
heter. Så kopterne og Kairo og Egypt 
har en stor plass i hjertet mitt!) 

Drømmen min var å bli arkitekt, for-
teller Ezzat. Men sånn ble det ikke. 
Jeg skiftet retning til mer litterære 
og filosofiske fag. Og da jeg var 
ferdig med videregående, kom jeg 
inn på juss-studiet på universitetet. 
Og det som var drømmen min etter 
at jeg var ferdig med juss-studiet, 

var å komme inn 
i rettssystemet, i 
domstolene. Så 
jeg søkte, og var 
oppe til en prøve, 
en slags eksamen, 
som Høyesterett i 
Kairo arrangerer. 
Og det gikk bra. 
Allikevel kom jeg 
ikke inn. Og da 
ble jeg forferde-
lig skuffet, fortel-
ler Ezzat. Og når 
han tenker tilbake 
på det nå, tror han at det skyldes to 
ting: At han ikke kjente noen «høyt 
oppe i rettssystemet». Og at han kom 
fra den kristne minoriteten; av de 
1000 som ble tatt opp det året, var 6 
kristne, forteller han. Og når jeg spør 
hvordan han kan vite det, forteller 
han at det ser en på navnet…

Etter dette begynte Ezzat i et advo-
katfirma, for å få praksis. Men han 
ble aldri veldig interessert i advo-
katyrket. Så etter hvert reiste Ezzat 
ut. Han ville se verden. Og oppleve. 
Og det siste Ezzat hadde sett for seg, 
var nok å lande her i kalde Norge. 
Han drømte om et stort land. Men 
det var hit han kom. Og her studerte 
han både på BI og på Universitetet 
i Oslo. Og på denne tiden gikk han 
i ulike menigheter og i Den nor-
ske kirke. Og etter noen år traff han 
 Gudrun Lise. Som òg var student. 

Så ble det giftemål. Bryllupet sto i 
Nærbø kirke på Jæren i 2006. Og da 
Gabrielle, den eldste datteren, meld-
te sin ankomst, begynte de å lete et-
ter bolig utenfor Oslo. Selv om de 
hadde hele nettverket sitt i Oslo. Og 
i 2008 kom de hit til Vestby. Ezzat 
jobber nå i Oslo. Mens Gudrun Lise 
jobber her i Vestby. Og vår familie 
går både i kirken og på menighets-
huset, forteller Ezzat. 

De prestene og pastorene jeg ble 
kjent med i Egypt, fulgte opp menig-
heten sin på en helt annen måte enn 
jeg opplever her, sier Ezzat. Og nå 
foregår det et taktskifte i samtalen; 
Nå lener Ezzat seg fremover og ser 
rett på meg. Og jeg kjenner at det 
han sier gjør litt vondt, og samtidig 
liker jeg at han er så ærlig og direkte. 
Mens her i Norge har jeg aldri fått 
en telefon verken fra noen prest eller 
pastor. Og jeg tror at den personlige 
oppfølgingen er helt sentral i kristne 
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sammenhenger, sier Ezzat! Sa ikke 
Jesus til Peter: Vær gjeter for sau-
ene mine!? Og før sauene mine!? 
Og særlig gjelder det mennesker 
som kommer utenfra, sier han. Ja, 
det gjelder også muslimer, legger 
han til. Ellers kan de komme bort i 
miljøer hvor de kan bli radikalisert, 
sier Ezzat. Så det kristne Norge må 
bli flinkere til å bli kjent med andre 
kulturer, og andre former for tro. 

Jeg nikker, og må gi ham rett. Og 
samtidig tenker jeg at nå går tiden 
fra oss, og jeg vil gjerne at vi skal få 
snakket litt om situasjonen i Egypt 

òg! Er situasjonen blitt forverret, 
spør jeg? Ja, det skjedde en forand-
ring etter at IS fikk fotfeste på Sinai-
halvøya. De kristne har alltid vært en 
utsatt gruppe (- og da betyr «alltid» 
fra islam ble den dominerende re-
ligionen!) Men nå har det blitt mer 
terror. Og Ezzat nevner flere brutale 
episoder. Som det bare gjør vondt å 
høre om. Og fra å snakke om Egypt 
går Ezzat over til å snakke om oss. 
Islam er òg en trussel mot kristen-
dommen i hele Europa, sier han. 
Også her i Norge. Vet du at radikale 
muslimer misjonerer i norske fengs-
ler, spør han, og at nordmenn kon-

verterer, og blir radikalisert, og noen 
slutter seg til IS….? Ja, jeg vet det, 
sier jeg. Og samtidig tenker jeg at vi 
må få til å tenke om og snakke om 
dette på en måte hvor vi òg tar vare 
på de verdiene vi er så glad for og 
stolte av her hos oss, som ytringsfri-
het og trosfrihet og individets ret-
tigheter. Og så melder den tanken 
seg at vi kanskje er vel naive her i 
landet….? Men jeg lar disse vanske-
lige spørsmålene ligge, og takker for 
samtalen. For en berikende – og ut-
fordrende – samtale. Som jeg vet jeg 
vil ha med meg lenge…
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Hos de kristne i Midtøsten
Da de kristnes situasjon i Midtøsten ble et tema i dette nummeret 
av menighetsbladet, fant jeg fram en bok om temaet som kom for 
noen år siden. Nemlig Egil Fossums «Hos de kristne i Midtøsten, 
fra Alexandria til Aleppo», som kom i 2003, og med en revidert og 
utvidet utgave i 2011. Denne boka ble lagt merke til da den kom. 
Av flere grunner. Den er journalistisk i formen, og dermed lett å 
lese. Samtidig bærer den preg av at forfatteren har solid faglig 
bakgrunn for det han skriver om. Dessuten ble boka lagt merke til 
fordi forfatteren her åpent tok steget fra «Mao Tse-tungs tenkning» 
(Egil Fossum hadde vært en kjent politisk aktivist, knyttet til AKP 
m-l-bevegelsen, han hadde vært journalist – og var en periode 
redaktør av Klassekampen – og han hadde vært fredsforsker) og 
tilbake til sin barndoms tro. Og det var ikke minst arbeidet med 
denne boka som gjorde at han fant veien.  

Torbjørn Aas

Boka er lagt opp som en rundreise 
i Midtøsten. Den begynner i Egypt. 
Så videre til Libanon, Syria, Jordan, 
og ender i de palestinske områdene 
og Israel. Og Fossum gir oss en kort 
versjon av den nokså kompliserte 
kirkehistoriske bakgrunnen for alle 
de forskjellige kirkesamfunnene 
som fins i Midtøsten. Men først og 
fremst gir han oss møter med leven-
de mennesker, i form av samtaler, 
intervjuer, både med kirkeledere og 
lekfolk. 

Først kort om det første; «Alle» kir-
ker er representert i Midtøsten. Og 
det de har felles er at de er små, og 
svært utsatte. Vi finner «østens kir-
ker» her - blant annet den assyriske 
kirke. Det er de som ble «skilt ut» 
etter et stort kirkemøte, et konsil, i 
Efesos i år 431 e. Kr. De ble skilt ut 
fordi de ikke kunne godta at Maria 
var «Gudeføderske» – theotokos! 
Så har vi de kirkene som ble «skilt 
ut» etter et tilsvarende kirkemøte 
i Kalkedon i 451 e. Kr. For de vil-
le uttrykke forholdet mellom Jesu 
«to naturer» på en annen måte enn 
det kirkemøtet bestemte, og kalles 
«ikke-kalkedonske». Blant disse 
har vi Den koptisk-ortodokse kirke 

(i Egypt), Den armensk-ortodokse 
kirke (som nå er spredt over hele 
Midtøsten) og Den syrisk-ortodokse 
kirke. Mens hovedkirken i Midtøs-
ten er Den gresk-ortodokse kirke, 
som «er kalkedonsk»! 

Så har alle disse kirkene en «katolsk 
avlegger», og det betyr at de er knyt-
tet til de gresk-ortodokse. Og alle har 
en «latinsk avlegger», og det betyr at 
de er knyttet til paven i Roma. Fordi 
pavemakten har drevet aktiv misjon 
i dette områdene helt fra korsfarerti-
den. Og i tillegg fins alle de protes-
tantiske kirkene vi kjenner fra vår 
del av verden. For alle har drevet mi-
sjon i disse områdene i mer moderne 
tider – og først og fremst rekruttert 
fra de gresk-ortodokse! 

Så det er et utall av kirker. Og i dag 
forsøker alle å ha en åpen og økume-
nisk holdning i forhold til hverandre, 
til tross for store teologiske forskjel-
ler. For de har en sterk opplevelse 
av å være i samme båt; At fremtiden 
deres er usikker. Den er usikker først 
og fremst fordi så mange kristne 
emigrerer. Kristne av alle konfesjo-
ner. Fordi økonomien deres er så 
usikker. Og fordi det fins fiendtlige 

holdninger fra majoritetssamfunnet; 
«Hva skal vi med de kristne?» spør 
en av dem Fossum samtaler med i 
boka!  

Boka er sterk lesning – og hermed 
anbefalt – selv om den på ètt vis er 
utdatert. Fordi den ble gjort ferdig 
før krigen i Syria brøt ut. Eller boka 
ble gjort ferdig omtrent da opptøye-
ne begynte; «Når dette skrives (…er 
det…) fortsatt de tituseners oppløp 
og ikke de hundretuseners», skriver 
Fossum i innledningen til kapittelet 
om Syria. Og paradoksalt nok opp-
lever jeg at dette kapittelet ble sær-
lig sterk lesning. Fordi vi vet så mye 
om hva «oppløpet» førte til – eller 
hva det har ført til så langt. Det gjør 
vondt å lese om situasjonen i Aleppo 
og andre syriske byer når vi vet hva 
som har skjedd i årene etterpå. Og 
ingen av oss vet jo hvordan det vil 
ende… Dessuten er det mitt inntrykk 
er at trakasseringen og forfølgelsen 
av kopterne i Egypt har økt i styrke i 
løpet av disse årene.  

For egen del må jeg bekjenne et 
kjærlighetsforhold til disse mer og 
mindre «opprinnelige kirkene». 
Som vitner om, og tilber, og tjener 
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den evige Gud – slik han har vist 
seg for oss i Jesus Kristus – nettopp 
i den delen av verden hvor Jesus fak-
tisk levde sitt liv, og virket, og tjen-
te. Som virker i den delen av verden 
hvor den kristne kirke først ble til. 
Jeg kjenner et sterkt ønske om at kir-
kene her fortsatt skal få leve og virke 
– til glede for alle som tilhører disse 
kirkene. Og til inspirasjon for, og 
kanskje til og med som et korrektiv 
til, alle oss som hører til kirker som 
har blitt til senere, og lenger borte. 

Det finnes selvsagt flere bøker om dette temaet. 
Dette er en av dem, med forlagets egen omtale:
I Midtøsten rager alltid minaretene høyere enn kirketår-
nene. Mange steder har klokkene sluttet å ringe inn på 
søndager.
På reise i Egypt, Irak og Libanon møter forfatteren 
kristne som forfølges på grunn av sin tro. De fordrives 
eller drepes av radikale islamistgrupper som Islamsk Stat. 
Men også av gamle naboer og myndighetene som skulle 
beskytte dem. Dette er historien om hvordan urkirkene og 

de kristne tro samfunnene i Midtøsten er i ferd med å bli borte.
Det er liten eller ingen grunn til optimisme. I denne boken formidler Lars 
Akerhaug ubehagelige historier som sjelden fortelles i norsk presse, om hvor-
dan kristne forfølges systematisk i muslimske land. Man kan bare spørre seg 
hvorfor så få reagerer.

Lars Akerhaug (født 1981) er en norsk journalist og sakprosaforfatter. Han er nå 
journalist for Minerva. Han har også skrevet for VG og Aftenposten.
Akerhaug har tidligere bakgrunn fra venstresiden i norsk politikk. Han har vært 
medlem av AKP og han har vært internasjonal leder i Rød Valgallianse. På 
midten av 2000-tallet var han leder i Komiteen for et fritt Irak. Har bodd flere år 
i Midt-Østen, i dag konservativ.

er en misjons- og menneske-
rettighetsorganisasjon med særlig 
fokus på trosfrihet som en grunn-
leggende menneskerettighet.

Stefanusalliansen ble startet i 1967 
under navnet Misjon bak Jerntep-
pet. Intensjonen var å hjelpe krist-
ne i Øst-Europa og Sovjetunionen 
som hadde det svært vanskelig 
under kommunistperioden.

På grunn av det som hendte rundt 
1990 med Jernteppets fall, ble 
navnet endret til Norsk Misjon i 
Øst. I de følgende årene fulgte en 
dreining i arbeidet mot den mus-
limske del av verden. Etter hvert 
opplevdes Norsk Misjon i Øst som 
lite dekkende for organisasjonen 
arbeid. Første januar 2012 ble 
navnet offisielt endret til Stefanus-
alliansen.

Kilde: Stefanusalliansens nettside
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Denne gang blir det Erik Byes (1926-2004)  vidunderlige kveldssalme 

Jeg synger meg en blå, blå salme 
som jeg ønsker å skrive noe om.  
Erik Bye har heldigvis fått plass i vår nye salmebok, og vi finner den som nr. 832. I dette tilfelle er det 
Henning Sommerro (1952-) som står for det vakre tonefølget.

Svein-Gerhard Soma Hordnes

I tillegg til å være en genial programskaper og en fremragende visesanger var Erik Bye utvilsomt også en av våre 
fineste poeter. «Blå salme» brukes både i gudstjenester og begravelser, og jeg synes den har en innholdsrik tekst med 
både hverdagslige og uvanlige bilder, som skaper gjenkjennelse og som gjør at livet på mange måter passerer revy 
hver gang jeg hører den. Den inneholder både takk for alt det gode, samtidig som den setter ord på det tunge og van-
skelige som møter oss.

Jeg synger meg en blå, blå salme 
når dagen svinger hatten til farvel 
og ror med sakte åretak mot strender 
dit alle dager ror når det blir kveld. 
Da søker jeg min hvile 
ved treets trygge rot 
mens sankthansormer gløder grønt 
i gresset ved min fot. 
Da synger jeg min salme.

Før i tiden var det nok ikke uvanlig at når man hadde møtt noen man kjente 
på gaten, så løftet man litt på hatten når man sa adjø før man gikk videre. Jeg 
synes Bye bruker dette bilde så nydelig når han starter «Blå salme» med å si 
at «jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten til farvel». Kan 
vel en livsavskjed beskrives bedre enn med det bilde og sammen med det han 
videre sier at livet «ror med sakte åretak mot strender dit alle dager ror når det 
blir kveld».

Når Erik Bye skal lage en salme så er det vel nesten selvfølgelig at den må bli 
blå.
Blå, - sikkert fordi han tenker både på hav, blues og på den blå timen. Havet 
beskrives jo ofte som blått og livet som en seilas på det. Bluesen, den blå mu-
sikken, som hadde sitt opphav hos negerslavene som sang både om vemod og 
håp og som inneholdt både mørke og lys, det triste og det gode, fortvilelsen og 
gleden. Ja Blues er ikke bare en musikkstil, det er også en tilstand.

Jeg synger meg en blå, blå salme 
og takker for all grøde som ble min. 
For lyse døgn, for barneskritt i tunet 
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn. 
Men òg for våkenetter 
som aldri unte ro 
men gav min dag et dunkelt drag 
jeg aldri helt forsto. 
Nå synger jeg min salme.

Som jeg skrev var det nok ikke bare hav og blues Bye tenker på her, men også 
den blå timen. Det er timen når dagen går over i kveld. Det er den timen når 
lyset endrer seg. 
Det er vakkert samtidig som det har vemod i seg fordi det vakre blir mørkere. 
Det blå lyset gir ro og ettertanke, og det gjør noe med oss når dagen glir inn i 
det melankolske og når lyset svinner. 
Her er det er den svinnende dagen, vissheten om at det jeg nå må gi fra meg, 
kommer aldri igjen. Som i hele vår kveldssalmetradisjon er også denne sangen 
transparent. 
Dagens slutt og livets slutt glir over i hverandre. Det gir et tilbakeblikk som ikke 
minst i dette andre verset kommer til uttrykk i nye, vakre salmeord.

Foto: Sora Sagano på Unsplash
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Jeg synger meg en blå, blå salme 
til deg, du Hånd som sanker og som sår 
og senker deg med signing over jorden 
med legedom for alle våre sår. 
Som byr oss rette ryggen, 
stå opp og gå i strid. 
Med løftet hode skal hver sjel 
gå inn i Herrens tid.
Så synger jeg min salme.

Bedre om livet og om Gud kan det ikke sies enn når Erik Bye her i siste 
verset skriver at «jeg synger meg en blå, blå salme til deg, du Hånd som 
sanker og som sår».
Gudstroen kan være et godt fundament i vaklende liv som både for Erik 
Bye og oss alle inneholder både gleder og sår. Erik Bye sto også vakt 
om kristne og humanistiske verdier som vern av de svake, rettferdighet, 
nestekjærlighet og bevaring av jorden.
I dette siste verset representeres Gud av den nedrakte hånden, som sår, 
sanker og signer. Hånden får også en Kristus-dimensjon: Den rekkes oss 
«med legedom for alle våre sår», en salmelinje som vibrerer i gjenklang 
fra et av bibelbokens sterkeste steder (Jes 53,4-5).
«Sannelig, våre sykdommer tok han på seg og våre smerter bar Han. Vi 
trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret 
for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på 
ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom»

Samtidig er også Gud så nær i avskjeden når det står; «Med løftet hode 
skal hver sjel gå inn i Herrens tid».

Bye etterlot seg mange og dype spor som vi fortsatt gleder oss over. 
Mange av hans dikt, sanger og TV program er preget av både himmel 
og hav. De er skikkelig jordet i levd liv og med livsnær bakkekontakt, 
samtidig som de har en undringens himmel over seg.

Foto: Sora Sagano på Unsplash

BALUBA - sang og lek har startet opp i  Son 
kulturkirke. Koret er for barn fra 4 til 8 år. Vi 
øver hver torsdag fra 17.30 til 18.30.

Leder er Tiril Bratt som bor i Son. Hun har fått 
med seg tre hjelpeledere: Astrid Grestad, Emi-
lie Lauvli og Helena  Lauvli. Kantor Tatiana  Grushina vil også være med enkelte 
ganger.
Vi er glade for å ha startet opp og håper mange har lyst til å være med. Vi synger, 
har sangleker og pause med frukt. Vi øver med tanke på å opptre i kirken.

Kontaktperson og  påmelding til Margit Aa. Tukkensæter 996 17 258

Mer informasjon: 
www.sonkulturkirke.no eller 
www.vestby.kirken.no

BALUBA 
SANG OG LEK

Emma, Tiril og Isak synes det er flott at Baluba 
- sang og lek har kommet i gang!

DR. SIGURD SØDRING OG 
HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT 

FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.
Ungdom som har avsluttet videregående skole og som fortsetter med utdannelse/studier med mer enn 1 års varighet og som 
ikke står foran avsluttende eksamen våren 2018, kan søke om stipend. 
Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres.

Søknadsskjema utleveres hos 
Skar advokater, Møllevn. 2, 1540 Vestby, eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. 
Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Legater.

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby 
senest innen 1. desember 2017.
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Hvorfor skal vi feire 
Luther?
Den 31. oktober er det 500 år siden den tyske munken Martin Luther publiserte sine 95 
teser mot avlatshandelen. Denne hendelsen regnes gjerne som startpunktet for reformas-
jonen, en omfattende religiøs og politisk endringsprosess som kom til å forandre Europa 
for all framtid. 

Er dette noe å feire? Språkbruken 
på nettstedet til Den norske kirke og 
Norges kristne råd,  «Reformasjon 
2017»1 kan tyde på en viss usikker-
het. Offisielt er det snakk om «mar-
kering», ikke «feiring» eller «jubi-
leum». Likevel forekommer disse 
ordene i mange omtaler og arrange-
menter. 

Fra katolsk hold har det vært flere 
kritiske røster. Dominikanermun-
ken bror Haavar Simon Nilsen ville 
for eksempel legge «[e]in dempar 
på Lutherjubileet» i Klassekampen 
11. april i år. «For korleis kan luthe-
ranarar feire eit brot som ikkje berre 
omfattar kyrkjelege organisasjonar, 
men som grip like inn i einskapen i 
Kristus, sjølve grunnfeste for kris-
tentrua? Det er som om eit tidligare 
ektepar skulle feire jubileum for 
skilsmissa dei ein gong erfarte.»

Han har et poeng. Det er mulig å 
hevde at Luthers prosjekt var mis-
lykket: Luther ønsket en gjennom-
gripende reform av Den katolske 
kirke. Resultatet ble en oppsplitting i 
forskjellige kirkesamfunn som frem-
deles preger dagens kristenhet. Hel-
digvis har samtaleklimaet mellom 
teologiske retninger forandret seg. 
Grovhetsgraden i propagandaskrif-
tene fra 1500-tallet er til dels fullt 
på høyde med et gjennomsnittlig 
kommentarfelt i dagens digitale og 
sosiale medier.

1 https://kirken.no/nb-NO/reforma-
sjon-2017/ 

Andre stemmer har vært mer opti-
mistiske. Artiklene i boka Trådene 
i samfunnsveven. Hva har reforma-
sjonen betydd for Norge? prøver å 
kartlegge den positive betydningen 
av protestantisk kirke og misjon for 
samfunnsutviklingen på områder 
som demokrati, økonomi, utdanning 
og helse. På det politiske området 
er det nær sammenheng mellom re-
formasjonen og utviklingen av mo-
derne nasjonalstater, men også dette 
er en historie med både pluss- og mi-
nussider.

Tilbake til personen Martin Luther: 
Både skolebøker og den protestan-
tiske kirkehistoriefortellingen fram-
hever gjerne det modige enkeltmen-
nesket som står opp for individets 
frihet, bare bundet av Guds ord og 
sin egen samvittighet. To episoder 
har vært gjengangere i malerkun-
sten: Professor Luther som spikrer 
opp avlatstesene på kirkedøra til 
slottskirken i Wittenberg, og den 
ensomme munken som står foran 
keiseren, pavens utsending og hele 
den tyske politiske eliten under riks-
dagen i Worms og bestemt nekter å 
tilbakekalle synspunktene sine. Det 
første bildet er riktignok uhistorisk. 
Ingenting tyder på at Luther selv 
slo opp en slik plakat, men det kan 
hende at vaktmesteren ved universi-
tetet gjorde det; kirkedøra tjente som 
oppslagstavle.

Det finnes et frigjørende potensial i 
Luthers tenkning og teologi. Luther 

opphevet det tradisjonelle stands-
skillet mellom prester og lekfolk. 
Alle kristne er i grunnen prester, i 
kraft av sin dåp, mente han. Det var 
ikke bare prester, munker og nonner 
som hadde et kall fra Gud. Ethvert 
ærlig arbeid, og enhver menneskelig 
relasjon, er et kall.

Men lutherske kirker ble ikke uten 
videre forkjempere for sosial likhet, 
religionsfrihet og demokrati. De før-
ste hundreårene var preget av allian-
ser med fyrstemakten, statskirkedan-
nelser, religionskriger og ensretting. 
Det siste har historikeren Øystein 
Rian ettertrykkelig dokumentert i 
boka Sensuren i Danmark-Norge. 
Vilkårene for offentlige ytringer 
1536-1814.

Og likevel: Lekmannsbevegelsene i 
Norge på 1800-tallet, fra Hans Ni-
elsen Hauge og framover, var sterkt 
inspirert av Luthers tanker om den 
kristne friheten. Disse bevegelsene 
ble også viktige for utviklingen 
av politisk og kirkelig demokrati. 
Lekmannsorganisasjonene ga nye 
grupper en stemme i det offentlige 
rommet. I en rekke kristelige orga-
nisasjoner hadde kvinner stemmerett 
lenge før alminnelig stemmerett for 
kvinner var innført ved kommune- 
og stortingsvalg.

Så er det grunn til å feire? Ja, men 
kanskje med måte.

Anders Aschim 
professor i religion, livssyn og etikk ved 
Høgskolen i Innlandet, Hamar. Bosatt 
på Urtegården Nordre Mørk, Hølen
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Vinner forrige gang ble Bjørn 
Stian Berglund, Sophies vei 
14 i Vestby, 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

Vannrett
1. Bildetekst
5. Bildetekst (forts.)
7. Rygg
9. Langt nede
10. Rop
12. Gjorde 4 loddrett
15. Golfstartplass
16. Likevel
18. Plantedelene
19. Hunndyr
20. Boligfortrinn
22. Dampferge
23. Tørn
27. Forkortet pund
29. Utrop
31. Flyvåpen
33. Røtter
34. Sidespor
35. Rom
36. Leve
37. På bildet
37. På bildet (forts.)
42. Hele huset
45. Kort
46. Vurdere
47. Harmoni
49. Ufred
52. Vik

53. Periode
55. Dikt
57. Melding
58. Forkortet 
registrering
59. Flekk
60. Bidrar
62. Trønderrocker
63. Greit
64. Bryteren
66. Noe til kaffen
68. Frø
70. Vær hilset
71. Nummer
72. Tall
74. Artikkel
76. Kryp
77. Transportmiddel
78. Skjelve
80. Fyke
82. Stropp
83. Formidler
84. Anførsel
85. Glippe

Loddrett
1. Øving
2. Nedbør
3. Klar
4. Husdyret

5. Lærested
6. Maktbruk
8. Positiv opplevelse
11. Dott
13. På korn
14. Grep
17. Flate
21. Nappe
23. Jordrygg
24. Fremmedartet
25. Fase
26. Doktor
28. Bibelsk by
30. Stater
32. Bildetekst (forts.)
34. Jordas solkrem
37. Separatist-
organisasjon
38. Afrikaner
40. Luftpost
41. Vestlandsavis
43. Vankelmodige
44. Om
48. Angående
50. Perfekte
51. Bildetekst (forts.)
54. Medieaktør
56. Stat i Afrika
57. Plikter

59. Dvelte
61. Energisk
65. Nøle
67. Forskningssenter
69. Intim
73. Front
75. Våger

76. Vokalen
77. Ugift
79. Ordne
80. Feste
81. Alle oss
82. Utløp
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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/

Tegn en strek 
fra prikk til 
prikk. Begynn 
på nummer 1 
og følg tallene 
til nummer 18. 
Da dukker det 
fram et dyr, 
kanskje ett fra 
Noas ark? 
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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

17.00-19.00

Vestby menighetshus
Kontakt: Kari Bergitte Finstad, tlf. 917 65 119
www.vestbybarnekor.net

Gardarheim
Kontakt: Anette Breivik, tlf. 922 99 626

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

Kontakt Jan Helge 
Ljøstad for datoer

2.okt, 6.nov, 4.des

25.sept, 27.nov

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

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. 932 13 135

Vestby menighetshus
Kontakt: Sølvi Olimb, tlf. 416 59 042

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

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

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

Son Kulturkirke 
Kontakt: Ingun Trageton Ileby, tlf. 905 29 553

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

11.00

Vestby kirke

18.00 - 20.00
19.30 - 21.30

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. 905 29 553

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 torsdager 

Son kulturkirke
Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 
tlf. 996 17 258

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
Lotte Dalen Evensen 
 (døpt i Nor-Sel kirke)

Døpte i Såner/Son
Felix Albert Jacob Olandersson
Amund Urke Lauritzen
Ethilde Leandra Trædal-Engh    
 (døpt i Langhus kirke)
Alma Louise Årdal
William Pedersen

Døpte i Garder 
Levi Nilsen-Billing
Sigrid Elisabeth Røed
Mathea Karlsholmen

Døpte i Hvitsten 
Helene Irene Salamonsen Moe
Emil Breivik
Odin Lunde Sandøy

Viet i Vestby
Hilde Grønli og 
 Kenneth  Øveraasen
Jeanette Enersen og Stian Westby
Ameera Shelagh Caladiao    
 Tolentino og Per Sørlie
Camilla Sørensen og Kim Roger  
 Englund Martinsen
Hilde Øygard og 
 Edwin Mutuma Murungi

Sandra Wenzel og 
 Morten   Andreas Franang
Cathrine Storsveen og 
 Andreas Hasmo
Catrine Rønningen og 
 Andreas Handelsby

Viet i Såner/Son
Lene Cecilie Hoel og Freddy Holm 
Irene Laurendz og Tore Skau 
Inger Elisabeth Gilberg og 
 Odd Espen Haugli
Veronica Helen Hussey og   
  Sveinung Hogne Årseth
Gry Elisabeth Nelle og 
 Gjermund Lorentzen Bakli 
Jonita Houston og Michael Eugen  
 Gustavsen Vik 
Kristine Kjeldsen og 
 Pål Espen Machulla 
Camilla Elisif Lie-Nielen og 
 Dag Oddvar Caspersen

Viet i Garder
Caroline Solberg Myhr og 
 Stian Aasgaard

Viet i Hvitsten
Kristin Wilhelmine Andersen og 
 Ole Christian Aslaksen

Kjerstin Brænden Narozny og 
 Stian Kristiansen
Liv Marit Bøthum og 
 Kjell Sveinung Olsen
Julie Dille og Stig Arne Iversen

Døde i Vestby
Karin Miranda Randsted
Hans Josef Iversen
Jon Morten Bye-Johnsen
Hans-Erik Nordahl
Solveig Hjørdis Hagen
Aud Mona Ottesen
Torleif Støkken
Borgny Marie Samuelsen

Døde i Såner/Son
Per Bjurstedt
Sigmund Randolf Sternang 
Jan Yngvar Olsen
Karin Jendine Hansen Skarpnes
Hedvig Elisabeth Broch
Terje Bakke
Anne Berit Arntsen
Hege Johnsen
Solveig Margaret Granvang

Døde i Garder
Harald Kjølberg
Marit Helene Helgestad
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

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

Søndag 
1. oktober 

Son kulturkirke kl.11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Kirkeskyss: 997 20 928
Vestby kirke kl.19.00 
Kveldsgudstjeneste
Kirkeskyss: 909 87 758

Søndag 
8. oktober

Hvitsten kirke kl.11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
15. oktober

Vestby kirke kl.11.00 
Bandgudstjeneste m/nattv, søndagskole
Kirkeskyss: 928 93 449
Såner kirke kl..11.00 
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 
utdeling av 4-årsbok
Kirkeskyss: 907 46 690

Søndag 
22. oktober

Vestby kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 
utdeling av 4-årsbok
Kirkeskyss 971 74 135
Såner kirke kl.11.00 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Kirkeskyss: 928 28 032

Søndag 
29. oktober

Garder kirke kl.11.00 
Bots- og bønnedagsgudstjeneste med dåp 
og nattverd
Hvitsten kirke kl. 11.00 
Halloweengudstjeneste med dåp og nattverd

Lørdag 
4. november

Son kulturkirke kl. 10.00 -14-00  
Drop in-dåp/lørdagsdåp

Søndag 
5. november

Såner kirke kl.11.00 
Allehelgensgudstjeneste
Kirkeskyss: 959 94 162
Vestby kirke kl.19.00 
Allehelgensgudstjeneste
Kirkeskyss: 481 20 724

Søndag 
12. november

Vestby kirke Kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Søndagsskole
Kirkeskyss: 905 64 851
Såner kirke kl. 19.00 
Hele menigheten synger sanger fra Taizé
Kirkeskyss 928 28 032

Søndag 
19. november

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

Torsdag 
23. november

Vestby kirke kl.11.00 
Ungdomsgudstjeneste med konfirmant-
kick off
Kirkeskyss: 928 93 749

Søndag
26. november

Vestby kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd, 
babysangreunion 
Såner kirke kl.11.00 
Bandgudstjeneste med dåp og nattverd
Kirkeskyss: 900 46 805

Søndag 
3. desember

Son kulturkirke kl.11.00 
Lys våken-gudstjeneste
Kirkeskyss 456 10 608
Garder kirke kl.16.00 
Lysgudstjeneste
Hvitsten kirke kl.16.00 
Lysgudstjeneste

Søndag 
10. desember

Vestby kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Søndagsskole
Kirkeskyss: 938 45 770
Garder kirke kl.19.00 
Julens salmer


