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Scenen har skrevet seg 
inn i verdenshistorien. På 
en måte var det kanskje 
 historiens første påskekrim: 
Hvem ville ta Jesu liv? 

Påskemåltidet hadde be-
gynt. Den tradisjonelle jø-
diske feiringen av utgangen 
fra Egypt. Påskelammet ble 
spist og skulle beskytte mot 
dødskreftene. Jesus hadde gledet seg til å feire dette måltidet med vennene sine. Selv om – eller kanskje 
fordi – han visste hva som skulle komme. Disiplene hvisket rundt bordet etter brannfakkelen Jesus hadde 
kommet med: «Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg». Hvem var det som 
ville ta Jesu liv?

Disiplene kranglet, men vi kjenner jo fortellingen. Fortellingen om Judas’ svik, som har skrevet seg inn i 
historien. Han som svek sin venn for 30 sølvmynter. Men det var ikke Judas som tok Jesu liv. Alle disiple-
ne svek, fornektet og forrådte – men ingen av dem, som spiste påskemåltidet sammen med ham, tok livet 
hans. Så hvem er egentlig den skyldige i historiens første påskekrim? 

Jesus var både kjent og omdiskutert. Listen over mistenkte kan gjøres lang. Ofte har det jødiske leder-
skapet fått skylden. Jesus ble av mange sett på som en religiøs opprører, som kom med både vranglære 
og blasfemi. Dette har av enkelte blitt brukt til å legitimere antisemittisme og jødehat. Men Jesus var selv 
jøde, delaktig i tempelet, og feiret de jødiske høytidene – slik som når han feiret påskemåltidet sammen 
med disiplene sine. Jødene tok ikke Jesu liv.

Men da Jesus spiste dette siste måltidet med vennene sine, gjorde han noe annerledes. Vi kjenner det som 
nattverden. Han tok et brød, brøt det og sa at slik skulle også hans kropp brytes for dem. Så delte han 
vinen med dem, og trakk linjene tilbake til påskelammet. Det er rart og symboltungt. Men jeg synes også 
det er fint. Nattverdsmåltidet viser at Gud er villig til å gå gjennom døden for oss.

Men betyr det at det dypest sett er vi, som en del av menneskeslekten, som tok Jesu liv? Eller var det kan-
skje Gud som tok Jesu liv? I Johannes 3,16 står det jo, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin 
sønn». Men sier vi at Gud drepte Jesus, så står vi i fare for å beskrive Gud som en hevngjerrig Gud som 
krever offer.

Men i kristen tro forstår vi jo Jesus som en del av Guddommen. Med det i tankene kunne vi kanskje 
egentlig lest Johannes 3,16 slik: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga seg selv». 

Så hva svarer vi da på spørsmålet, «hvem tok Jesu liv»?

Judas forrådte Jesus til det jødiske presteskapet, som sammen med romerne og hele menneskeslekten ikke 
tok imot Guds egen sønn. Jesus ble hengt på korset, uten at Gud grep inn i denne grove uretten. 
 

Men ingen tok Jesu liv. Jesus sa det selv: «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig.» (Joh 10,18)

Jesus ga sitt liv for sine venner. For disiplene som sovnet, svek, fornektet og forrådte. For hele menneske-
slekten. For deg og meg.

Det siste måltidet

Josva Dammann Kvilstad
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Kunne du først fortelle litt 
om bakgrunnen din, spør 
jeg, har du en «kristen 
bakgrunn»? Og JOE for-
teller at faren var prest, og 
farfaren var prest, og etter 
hvert domprost i Tønsberg, og mor-
faren var misjonær i Kina. Morfaren 
kom fra små kår, forteller JOE, så han 
måtte jobbe på anlegg, i USA, i flere 
år, før han hadde råd til presteskolen. 
Og så ble han sendt ut av en ameri-
kansk menighet. «Så jeg har en solid 
kristen familiebakgrunn! Og i løpet 
av oppveksten - først i Drammen til 
jeg var seks, så på Modum til jeg var 

Jeg har lenge hatt lyst til å 
snakke med folk om tro – i 
menighetsbladet – og helst 
med noen som har levd 
med troen i noen år. Så tok 
jeg kontakt med Jan Olav 
Eeg – JOE blant venner 
– og spurte om vi kunne 
snakkes? (I parentes be-
merket; Når jeg spurte 
akkurat Jan Olav, henger 
nok det litt sammen med 
at han har brukt yrkeslivet 
sitt på noe jeg òg drømte 
om en gang: nemlig kjer-
nefysikk; han er professor 
i fysikk, med elementær-
partikler som spesialfelt, 
– og nå pensjonert, eller 
emeritus som det heter på 
fint!) Og jeg fikk ja! Nesten 
litt overraskende til og 
med for JOE selv (- vi kan 
vel være venner nå?!) For 
han har aldri stilt opp til et 
sånt intervju, forteller han.

Torbjørn Aas

seksten, før jeg dro til Bø i Telemark 
for å gå på gymnaset - blei Jesus malt 
for meg med brei pensel. Og han blei 
viktig livet mitt».

Betyr det at du kunne litt prest selv? 
«Jeg skjønte tidlig at det var ei for-
ventning i familien om at jeg skulle 
studere teologi», svarer JOE. «Jeg såg 
jo jobben til far på nært hold, og fant 
ut at jeg ikke ville passe som prest: 

Og så blei det naturvitenskap…! 
Heime hadde vi Familieboka, som 
var et slags leksikon med større arti-
kler. Der leste jeg om Astronomi, og 
verdensrommet. Det fascinerte. I fy-
sikken må teoriene være matematisk 
konsistente. Det er i seg sjøl fascine-
rende; at naturen og naturens lover 
følger matematikkens regler! Hadde 
naturlovene vært annerledes enn de 
er, ville ikke vår verden eksistert.» Og 

Ting er greiest når det synges…!
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her følger en lang utredning. Og jeg 
nikker og prøver alt jeg kan å forstå. 
Og syns jeg greier det. Nesten!

Og du beholdt troen? «Jeg var med 
i det kristelige skolelaget både på 
gymnaset i Bø, og da jeg kom til 
Oslo og begynte å studere. Helt til 
en av studentprestene, sammen med 
noen studentlagsfolk, ville lage ei 
seminarrekke, der både Per Lønning 
og Jacob Jervell skulle inviteres. Men 
da blei det et vanvittig rabalder. De 
var for liberale, mente mange. Og den 
øverste ledelsen i Laget sa nei. Da var 
vi flere som meldte oss ut. Jeg husker 
allerede fra gymnastida at jeg strevde 
med miraklene som Jesus har gjort 
- i følgje Det nye testamentet.  Men 
naturlovene var jo de samme da som 
nå! Jeg tenker at alt dette må forstås 
symbolsk. Jeg trur det er skrivi ned for 
at vi skal forstå hva slags holdninger 
Jesus hadde til sine medmennesker. 
I tillegg hadde jeg gode ikke-kristne 
kamerater. Og skulle jeg tru at de kom 
til helvete?» Så kommer vi inn på 
Jesu oppstandelse. «Hva skal vi tenke 
om den?», spør JOE selv. «Mange 
jeg møtte i studietida sa at en måtte 
hvile i mysteriet.»  Kunne du det, 
spør jeg, og kan du det? «Noen kan 
tydeligvis det», svarer JOE, «men 
det er vanskelig for meg. I følgje Det 
nye testamentet opplevde disiplene 
til Jesus at han var stått opp. Det er 
vanskelig å trenge inn i dette, og jeg 
trur ikke vi finner endelige svar.»

Hva var det som gjorde at du beholdt 
troen? Nå bruker JOE litt tid før han 
svarer: «Nå er  ikke jeg en som skifter 
standpunkt veldig kjapt. Og så er det 
noe med Jesuspersonen, som viser 
oss noe som er fundamentalt viktig 
i livet. I hvert fall er han et forbilde 
å holde opp. Berge Furre sa en gang 
at han var usikker på om han hadde 
holdt tak i Vår Herre hele tida, men 
det virka som Vår Herre hadde holdt 
tak i han.  Om jeg bytter ut Vår Herre 
med Jesus, kan jeg gjøre disse orda 
til mine», sier JOE. «Jeg har vært en 

kirkegjenger hele livet. Det er noe jeg 
har valgt, noe jeg har gått inn i og fin-
ner meningsgivende. Så jeg opplever 
at faget mitt og det kirkelige har gått 
parallelt i livet mitt.» 

Og hvis jeg spør hva troen har tilført 
livet ditt? Og nå merker jeg straks at 
det var et godt spørsmål. For nå trek-
ker JOE frem noen ark som ligger på 
spisebordet, samtidig som han fortel-
ler at han på 1990-tallet flere ganger 
bodde noen måneder i Geneve, hvor 
han jobbet ved CERN, det store euro-
peiske forskningslaboratoriet for ele-
mentærpartikkelfysikk. Og der fant 
han og kona hans en engelsktalende 
luthersk kirke med folk fra alle kanter 
av verden, også noen nordmenn.
«Her var jeg med i et kor med folk fra 
Amerika, Afrika, Asia», forteller JOE, 
«og vi sang på mange forskjellige 
språk». Så viser han meg et noteark 
med tekster: «Denne sangen er Fa-
dervår på arabisk», forteller JOE, på 
en palestinsk melodi. Da ber jeg ham 
synge, for jeg vet fra før at JOE er god 
til å synge. Og jeg hører at dette er 
Midtøsten! «Så har jeg skrivi ei tekst 
på min barndoms dialekt, som kan-
skje kan kalles en variant av østnorsk 
landsmål!», sier JOE. Han synger 
den òg, på den palestinske melodien. 
«Dette er et uttrykk for solidaritet 
med de kristne i Palestina», sier han. 
For i dag tømmes Jesu hjemland for 
kristne!

Så viser det seg at JOE har oversatt 
flere sanger, også til nynorsk. «Mor-
gonen vaknar» fra  Morning has bro-
ken. I den andre strofen heter det at 
«Graset oss ventar/ doggvått i solgry. 
Dråpane speglar Hans underverk». 
Og da er JOE på hytta på Rauland. 
Ute på tunet. Ting er på et vis greiere 
når det synges, sier han. Det er derfor 
han holder på med sånne ting. 
Ved siden av arkene med sanger lig-
ger også et eksemplar av Vårt Land 
og av Klassekampen, og JOE forteller 
at han alltid har oppfattet at de hold-
ningene vi finner hos Jesus passer best 

med et politisk radikalt engasjement. 
Og han lot seg inspirere. «For der 
jeg vokste opp såg jeg et klassesam-
funn rundt meg», sier JOE. «Noen 
var finere enn andre, og de jeg gikk 
sammen med på skolen hadde ikke 
fine foreldre»
Så viser han meg en tekst han skrev 
i forholdsvis unge år, mens han var 
akademisk løsarbeider og var urolig 
for framtida. «Jeg fant det nederst 
i en skuff», sier han. En tekst med 
mange overstrykninger. Og jeg får 
lov til å sitere: 
"Jeg ser deg, Jesus – gjennom historia 
si tåke – sammen med en fisker, en 
snekker, en smed.. Men bildet av deg, 
de fattiges Herre og mester, er for-
dreid – fordi Lyset har gått gjennom 
den dirrende lufta fra heksebål og 
gasskamre – og gjennom den stivna 
lufta fra rettroenhetens lokaler." Og 
lenger ut i teksten: "Jeg er redd, Jesus, 
redd for Bomba, for unganes framtid, 
for arbeidsløysa, for «kapitalens re-
organisering»…. O, Herre, hør mine 
skrik. «Den skräckslagna glädjen i 
soluppgången den tredje dagen….» 
«Då er den här vår tid…..»." Og så 
slutter teksten med en takk til Rudolf 
Nilsen, Grundtvig, Johanna Schwarz 
og Wolf Bierman, som alle siteres i 
teksten. 

Så JOE er politisk radikal. Han har i 
hele sitt voksne liv (dvs. etter at han 
fikk barn sjøl) stemt SV, og meldte 
seg inn i lokallaget her da de kom 
flyttende for noen år siden. Og han 
var aktiv, og til og med formann i 
en periode, i det som het Forum for 
kristne sosialister. Og da er vi tilbake 
på 1970- og 80-tallet. Den gangen var 
det skarpe motsetninger mellom unge 
kristne sosialister og det etablerte kir-
kelige miljøet. Dette er lenge siden. 
Men ikke så lenge siden allikevel! 

Veldig fint å møte deg, Jan Olav! For 
meg ble det både et møte med noe 
som aldri ble, og med veldig mye 
som ble. Takk!
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Ski menighet arrangerte en reise til 
Nepal i oktober, hvor tre personer fra 
Såner menighet deltok. Reisen var i 
regi av Himalya Reiseklubb (se fakta-
boks). Reisen bidro til økt innsikt i 
forholdene i landet, og vi fikk se flere 
prosjekter hvor HimalPartners bidrag 
har betydd mye.  Her nevnes et utvalg. 

Vi besøkte et prosjekt for videre-
utdanning av lærere som hadde 
utbredelse over hele Nepal: ECEC; 
Early Childhood Education Center, 
se http://www.ecec.org.np. 

HimalPartner startet allerede i 1965 
en yrkesskole i Butwal og var deretter 
ansvarlig for flere kraftverkutbyggin-
ger. Det har gitt erfaring og kompe-
tanse som videreføres i dagens Nepal. 
Vi besøkte denne yrkesskolen, og vi 
besøkte en menighet, Avishek Church 
(se bilde nedenfor), som det ikke var 
vanskelig å assosiere med arbeidet 
på Saga/Kulturkirken. Der sang vi 
sammen; sanger med kjente, kjære 
melodier på hver våre språk. 

Vi bodde på gjestehus hos en kvinne, 
Fulmaya Tamang, med familie, 
hvor kvinnen og søsknene var født 
inn i en fattig og vanskeligstilt fa-

milie.  De livnærte seg av å plukke 
sammen kvist i skogen som de reiste 
til byen for å selge. Ved hjelp av et 
«mikrofinans»-lignende opplegg og 
kvinnefellesskap som hun startet et-
ter at hun hadde giftet seg, har hun 
klart å hjelpe både seg selv og andre 
til økt levestandard. Blant annet har 
hun utplassert bøfler til fattige fami-
lier, som på sin side forpliktet seg til 
å sende ett barn til skole. Etter tre år 
hadde familien eiendomsretten til 
bøffelen. Bøffelbøndene leverer melk 
til bøffelmelkemottaket ved gjestehu-
set som kvinnens familie driver. En 
viktig motivasjon for Fulmaya var 
muligheten for utdanning, og at dette 
også skal gjelde kvinner. 

Denne familien var en av de mange 
som ble rammet av jordskjelvet i 
2015. De øvre etasjene i gjestehuset 
måtte bygges opp igjen. Dessverre 
fikk bedriften økonomiske utfordrin-
ger, da de etter jordskjelvet bygde 
større enn det driften av feriehuset 
for tiden kan finansiere. På grunn av 
flommen i 2017 har turisttilstrømmin-
gen blitt lavere enn forventet. 

Selv om vi hadde 
blitt forberedt på 
dårlige veier og in-
frastrukter, hadde vi 
likevel ikke hatt fan-
tasi til å se for oss 
at vi skulle kjøre på 
hovedferdselsveier 
som lignet smale, 
norske fjellveier, og 
med mange parti-
er uten, eller med 
mangelfull sikring. 
Jordskjelv og flom 

har satt arbeidet med veibyggingen 
tilbake. For oss var dette en dags-
reise der bussen holdt rundt 16 km 
per time i gjennomsnittsfart. Dette 

er hverdagen for nepaleserne, hvor 
veldig mye tid går bort til reising og 
frakt av varer, for enkeltpersoner og 
for næringslivet.  

I Nepal arbeider forskjellige misjons-
organisasjoner fra ulike land sammen 
under paraplyorganisasjonen United 
Mission to Nepal, og det meste ar-
beidet som HimalPartner gjør i Nepal 
skjer i regi av denne organisasjonen, 
i nært samarbeid med kirken i Nepal.  

Inntrykk fra HimalPartners arbeid i Nepal

Tradisjonen fra Hans Nielsen Hauge
I 2017 ble HimalPartners sommerstevne arrangert på Haugetun Folkehøyskole, der vestbymenighetene har sin årlige 
konfirmantleir. «HimalPartner er en av de beste eksponenter for tradisjonen fra Hans Nielsen Hauge», sier professor 
Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole på organisasjonens nettsider.

Såner Menighet har valgt Himalpartner 
som samarbeidspartner for sitt misjons-
prosjekt (2016 og 2017 med mulig 
forlengelse). 
Du kan lese mer om organisasjonens 
arbeid på http://www.himalpartner.no
og på Facebook. 
Himalayareiser (tidl. Himalaya Reise-
klubb) (http://himalayareiser.no) er en 
ikke-kommersiell gruppe som ønsker å 
gi opplevelser og innsikt fra Himalaya-
området med landene Nepal, Buthan og 
de tibetanske områdene i Kina. Lederne 
bak turene har en sterk tilknytning til 
HimalPartner. 
Les mer om Fulmaya Tamang i hennes 
bok My Story. Se også 
https://www.bhattidandastay.com.

May-Elisabeth Kanestrøm
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Dette er en salme av den engelske 
presten og salmedikteren Augustus 
Montague Toplay (1740-1778). Den 
er skrevet i 1776 og vi finner den i 
vår nye salmebok som nr. 341 og i 
den gamle som nr. 124.  Salmen har 
to melodier i salmeboken, men den 
vi kjenner best og som er mest brukt 
er av amerikaneren Thomas Hasting 
(1784-1872) og er fra 1831.
Den engelske originaltittelen er 
«Rock of ages, cleft for me» og ble 
oversatt til norsk av Gustav Jensen 
i 1915

Vers 1
Klippe, du som brast for meg, 
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går 
fra din sides åpne sår, 
rense meg i nådens pakt 
fra all syndens skyld og makt.

Vers 2
Om jeg alt mitt beste gav, 
fyltes ikke lovens krav.
Ble min iver aldri matt, 
gråt jeg både dag og natt,
synd og skyld er alltid der. 
Bare du min frelse er!

Denne salmen har et dypt bibelsk 
innhold. Det er Kristus som er 
klippen. Jesus er vår eneste redning og 

frelse. Hele 12 ganger finner vi ordet 
Klippen omtalt i Bibelen vår. Det er 
ordet i bestemt form. Begrepet står 
for omsorg, liv og frelse. Det finnes 
ikke noe mer sentralt i vår kristne tro 
enn dette. Det er Jesu soning for våre 
synder. I denne Klippen kan jeg finne 
tilflukt. I Jesus finner troen sin hvile: 
«Klippe du som brast for meg. La meg 
skjule meg i deg.»

Vers 3
Intet kan jeg bringe deg, 
til ditt kors jeg klynger meg.
Fattig i meg selv jeg er, 
hjelpeløs til deg jeg ser.
Rens meg, Jesus, i ditt blod,
gi meg liv i nådens flod.

Vers 4
Ved hvert flyktig åndedrag 
og når jeg skal dø en dag,
når til ukjent land jeg går, 
når jeg for din domstol står –
klippe, du som brast for meg, 
la meg skjule meg i deg!

Salmen er en av våre eldste salmer. 
Det fortelles av Toplady en dag 
var ute i naturen og plutselig ble 
overrasket av et voldsomt tordenvær 
i Burrington Combe. Dette er en 
stupbratt fjellknaus av kalkstein, 
hundre fot høy, og rett ned i dens 
senter er det en dyp nisje som Toplady 
søkte ly i. Inspirert av de store 

klippene rundt seg, henvendte han 
seg til den korsfestede Frelser og ba 
”Rock of Ages, cleft for me. Let me 
hide myself in Thee” eller som vi 
synger «Klippe du som brast for meg, 
la meg skjule meg i deg.»  og skal 
også ha skrevet ned ordene der og da.

Salmen er ellers brukt i mange 
sammenhenger, men den mest 
berømte er i president Benjamin 
Harrison begravelse. Det fortelles at 
det var presidentens favorittsalme og 
den eneste som han noen gang hadde 
prøvd å synge.
D e t  s i e s  o g s å  a t  d e t t e  v a r 
yndlingssalmen til statsminister 
William Gladstoene og den ble også 
sunget i hans begravelse i 1898

Augustus Toplady døde av tuberkulose 
i 1778 bare 38 år gammel. To år etter 
at han hadde skrevet ”Rock of Ages, 
Cleft for Me”, fikk han selv søke 
tilflukt i Klippen.

Klippe, du som brast for meg

Klippe du som brast for meg, er en av mine yndlingssalmer og også en av de mest kjente som vi 
har i salmeboken vår. Den er oversatt til ca 150 språk og det er bare Luther-salmen «Vår Gud 
han er så fast en borg» som kan måle seg med det antallet. 

Svein-Gerhard Soma Hordnes
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Josva Dammann Kvilstad og  
Silje Mathea Kleftås Nygård

Det overnaturlige kan oppleves ab-
strakt og uhåndgripelig, men samtidig 
også nært og intuitivt. Kanskje var det 
derfor Jesus snakket i liknelser? Kan-
skje er det enklest for oss å nærme oss 
det som er så mye større enn oss selv 
at det ikke helt kan forstås, gjennom 
bilder og symboler.

Jesus brukte eksempler fra hverdag-
slivet. Fra jordbruk og dyrehold, fra 
menneskers relasjoner og hvordan de 
levde sine liv. Fortellingene gir bilder 
vi kan relatere oss til, og kobler det 
til det overnaturlige på en måte som 
gir oss en dypere og mer umiddelbar 
forståelse av det vi tror på.

Liknelsene Jesus fortalte kommu-
niserer fortsatt i dag. Samtidig har 
også samfunnet hatt en enorm teknol-
ogisk utvikling, og mange som bor 
i byer og bynære strøk har for eks-
empel ikke et like nært forhold til 
jordbruket, som det som var vanlig i 
området rundt Israel og Palestina for 
2000 år siden.

Men vi forteller fremdeles historier. 
Og fortellingene om menneskers liv 
og relasjoner kan ofte bære mening 
med seg mellom både generasjoner 
og kulturer. Hvis man leter kan man 
ofte finne paralleller til religiøse og 
kristne fortellinger i populærkulturen. 
Noen har foreslått at nettopp kristen-
dommen, som en helt sentral del av 
kulturarven i den vestlige verden har 
vært med på å gjennomsyre måten vi 
forteller i. Temaer som å gi livet sitt 
for andre, og gjenoppstandelse finnes 
i utallige filmer og bøker – enten det 
er et bevisst eller ubevisst valg fra 
forfatterens side.

Gjennom dette kan også populærkul-
turen fungere som en kilde til å tolke 
og utforske vår forståelse av tro, 
religion og det overnaturlige.

En av de som bevisst har forsøkt å 
utforske spørsmål om religion og det 
overnaturlige i sin fiksjon, er George 
Lucas, som skapte Star Wars-uni-
verset. Samtidig som Lucas ikke har 
forsøkt å bygge en direkte parallell 
til noen bestemt religion, kan man i 
hans utforskning av det overnaturlige 

og religiøs tematikk finne mange 
elementer som er egnet til å utforske 
sentrale sider ved kristen tro.

Star Wars-fortellingen finner sted i en 
galakse fjernt fra vår, for lenge lenge 
siden.... Her settes man inn i en episk 
kamp mellom de gode jediridderne 
og opprørerne og de onde sithene, 
herunder den svartkledde skurken 
Darth Vader. Det er en kamp mellom 
lyset og mørket, der mørket stadig 
vekk prøver å trekke de gode over på 
en mørke og onde siden. Jediridderne, 
som er en blanding mellom samurai-
krigere, munker, gammeltestamenlige 
profeter og engler, har lang trening i å 
bekjempe det onde. Selv om jedirid-
derne er lysets tjenere, finnes det også 
falne engler som tjener den mørke 
siden. Og slik som i Bibelen er de 
største ofte de minste. 

Fristelse og offer
Luke Skywalker, hovedpersonen i de 
tre første Star Wars-filmene, møter 
en rekke utfordringer på sin vei mot 
å bli jedi-ridder og finne ut hvem han 
egentlig er. På denne veien må han 
flere ganger motstå fristelsen til å 
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utforske den mørke siden. En parallell 
til fortellingen om Jesus som fristes i 
ørkenen. Utfordringen for Luke blir 
stadig vanskeligere jo mer han lærer 
om sitt opphav.

Luke er oppvokst hos sin tante og 
onkel, i den tro at foreldrene hans var 
døde. Men i Star Wars episode 5 kom-
mer det fram at Darth Vader, denne 
onde skurken han var lært opp til å 
hate, egentlig er faren hans. I dette 
møtet er det imidlertid Darth Vader 
som etter en lang kamp finner tilbake 
til lyset, og ender opp med å gi livet 
sitt for sønnen sin når de til slutt står 
ansikt til ansikt. Dette er langt fra den 
eneste gangen i Star Wars at tematik-
ken om å gi sitt eget liv for andre 
utforskes på ulike måter. Også i den 
hittil siste filmen, episode 8, handler 
en sentral scene nettopp om hvordan 
noen gir sitt liv for vennene sine.

The force og Den hellige ånd
“Men dere skal få kraft når Den 
hellige ånd kommer over dere (...)” 
Apostlenes Gjerninger 1, 8. 

Den hellige ånd som gir kraft er sen-
tralt i vår kristne tro, slik som det er 
sitert fra Apostlenes Gjerninger, en 
bok som skal være skrevet av apos-
telen Lukas. Kraften er også sentral 
i en annen Lukas-fortelling, nemlig 
George Lucas’ Star Wars. “May 
the force be with you” er en gjen-
nomgående hilsen i filmene. 

Kraften blir i filmene beskrevet som 
en kraft som knytter sammen alle lev-
ende i galaksen. Kraften er noe en har 
inni seg og noen er mer sensitive for 
Kraften enn andre. Kraften hjelper og 
veileder jediene i Star Wars-universet. 
I vår tid kan “the force” også hjelpe 
oss til å sette ord på hva Den hellige 
ånd egentlig er. Den hellige ånd er 
det som knytter mennesker sammen 
i dag og som hjelper og veileder 
mennesker. 

Frykt ikke 
Mens ordene “frykt ikke” går igjen fra 
Jesaja til Jesu fødsel, er det også den 
gamle jedimesteren Yoda sitt poeng 
at “frykt er veien til den mørke siden. 
Frykt leder til sinne. Sinne leder til 
hat. Hat leder til lidelse”, som han 
sier.  

Den lille grønne mannen med de 
store ørene og de imponerende 
kunnskapene med både lyssverd og 

visdomsord, sier ofte ting man kunne 
tro sto i Bibelen. 

I et intervju med Time Magazine har 
George Lucas selv sagt at han ville ha 
med Kraften for å vekke en bestemt 
form for spiritualitet hos unge men-
nesker. Han ville vekke en tro på Gud 
og ikke så mye et bestemt religiøst 
system. Lucas var mer opptatt av å 
sette i gang unge mennesker slik at de 
skulle stille spørsmål om mysteriet. 
“Jeg vil forklare de eksisterende 
religionene på en ny måte. Jeg ville 
formidle alt.”

Star Wars og dens religiøse språk og 
bilder er fantastisk godt knyttet sam-
men til måten mange unge mennesker 
sier de tror på i 2018. Star Wars har 
et språk som gjør at man lettere kan 
snakke om de av og til vage tankene 
om religion og tro som mange har i 
dag. 

Josva ordinert!
Søndag 25. februar ble den nye trosopp-
læringslederen vår, Josva Damman Kvil-
stad ordinert til barne- og ungdomsprest i 
en høytidelig, men også jordnær gudstje-
neste i Son kulturkirke. Helt i Josvas ånd, 
vil vi tro. 
En presteordinasjon er en stor sak i 
kirken, og alle på bildet, både biskop, 
prost, kirkeverge, sogneprest, andre pre-
ster, ektefelle og andre hjelpere deltok i 
gudstjenesten. I tillegg deltok bandet som 
senere samme dag hadde konserten 
"Nordnorske stemninger" i kulturkirken, 
og de ga salmesangen et kraftig løft. 
Vil du bli bedre kjent med Josva, må du 
ta fram forrige nummer av menighetsbla-
det, eller lese det på nett her:
vestby.kirken.no/menighetsbladet
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Vi har fått en ny kirketjener. Anders Åkerlund. Han er dansk, og 42 år, og sier 
selv at han er «rund i kantene» (- i løpet av samtalen sier han òg at han er 
en «ganske kjedelig person»!) Det første tror jeg er riktig. For dansker er jo 
det!? Det siste tror jeg lite på! 

Torbjørn Aas

Det er mandag morgen, og Anders’ tredje uke på jobb. Og vi har avtalt å treffes 
i Son kulturkirke. For en bli-litt-bedre-kjent-prat. 

Kunne du begynne med å si litt om deg selv, om livet utenom jobben? Det kan 
jeg, sier Anders. Og forteller at han er gift – det har han vært i 13 år – og har 
to barn, en på 11 og en på 5. Og bor i Drøbak. Og vi er en sammensveiset 
familie, sier Anders, som liker å gjøre ting sammen. Og hva brakte deg til 
Norge - og hvorfor Drøbak? Det er en lang historie…! Og den korte versjonen 
da? Det var kjærligheten som brakte meg til Norge. Jeg bodde i Herning, i et 
kollegium (en slags studentby) og utdannet meg til murer. Der ble jeg kjent 
med en norsk jente (- en venninne av hun som ble min kone!). Hun fortalte 
om meg, og mente at vi ville passe sammen. Så møttes vi i København. Hun 

var der i forbindelse med sin jobb (i Oslo Promotion). Og da gikk det fort! Vi ble kjærester. Det var 1. april i 2003. Og 
i november samme år flyttet jeg til Oslo. Solgte og flyttet. Det var jo en råsjanse å ta. Men jeg har aldri angret! Selv 
om jeg kan savne venner i Danmark. Og hverdager i Danmark. Og da vi fikk vårt første barn, flyttet vi til Drøbak, 
som min kone kommer fra.

Tenker du at det stor forskjell på dansker og nordmenn? Mange dansker vil nok mene at det er det, at nordmenn er 
innesluttet. Men etter å ha bodd her så lenge, opplever jeg ikke at forskjellen er så stor!   
Hva har du jobbet med før du begynte her? Jeg har alltid jobbet som håndverker. Først som murer. Men da jeg kom hit, 
tok jeg utdanning som anleggsgartner, forteller Anders. Åh, så fint, utbryter jeg, og tenker på alle grøntområdene våre! 
Men det er et tungt arbeid, sier Anders. Og de senere årene har jeg jobbet mest i Asker og Bærum. Så det ble lang reise. 
Og nå har du begynt å jobbe i Den norske kirke! Hva slags forhold har du til kirken? Jeg har gått på kirkekonserter, 
og når det har vært bryllup og konfirmasjon osv. Jeg forbinder kirkerommet med hyggelig stemning. Og jeg har alltid 
syns at kirkegårder, eller gravlunder, er fine steder å gå tur… Jeg var med på en begravelse første gang for en uke 
siden. Og jeg syns det var tøft å se sorgen hos familien. Men det var fint når presten snakket så fint om avdøde. Og 
det var bedre når jeg var med på den andre begravelsen noen dager senere. 

Hvis du prøver å se både deg selv og den nye jobben litt utenfra; Hva det viktigste du kan bidra med? Jeg er glad i å 
snakke med mennesker, svarer Anders. Så kan jeg bidra med mine erfaringer når det grønne begynner å komme fram 
(- akkurat nå laver snøen ned, og har gjort det et helt døgn!). De er flinke de som jobber her, legger Anders til. Og det 
er godt, for det er mye å sette seg inn i, mange rutiner å vende seg til. 

Så helt på slutten av samtalen forteller Anders at han tenkte på sin gamle morfar da han søkte denne jobben. For han 
var ringer og graver i Glumsø kirke på Sjælland. Han var en snill mann. Men èn gang var han sint; For da hadde fet-
terne mine og jeg funnet på å strø sukkerbiter på gulvet i menighetsalen, der kirkekaffen pleide å være. Og av en eller 
annen grunn sto det en rullestol der, som vi satte oss i, og kjørte frem og tilbake over sukkerbitene!  
Her i Norge kaller vi det rampestreker! Vi gjør det i Danmark òg! Og det er fint å tenke på at nå har jeg samme jobb 
som morfar! 
Og vi er så glad for at du har begynt å jobbe her hos oss, Anders. Vi håper at du vil trives her. Og det er i hvert fall 
veldig lite sukkerbitrampestreker i kirkene her!

Samme jobb 
som morfar 

Har du lyst til å være med i menighetens 
 besøkstjeneste? Dvs. gå på besøk, tilby skyss eller 
være turfølge for eldre med behov for dette? 

Ta kontakt med diakoniutvalget v/Britt Jane Andreassen og meld din 
interesse! Mobil: 916 85 003, e-post: britt-jane@hotmail.com. Eller 
kirkekontoret v/Marit Roos Hansen, tlf. 64980076, e-post:  
Marit.Roos.Hansen@vestby.kommune.no.
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Vinner forrige gang ble Britt 
E. Skaug, Vandraasveien 270 
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

Vannrett
1. Bildetekst
3. Bildetekst (forts.)
6. Bildetekst (forts.)
9. Løvtre
10. Pronomen
11. Gressmark
12. Europeeren
13. Filmsjanger
15. Tone
16. Uttale
17. Melding
18. Slepte
20. Gripe
21. Yrke
23. Eventyrskikkelse
24. Avsnitt
26. Angående
27. Jammer
28. Bærumsbygd
31. Før EU
33. Partiforkortelse
34. Topp
37. Reima
38. Kakkel
40. Ukjent
42. Tre
43. Engstykke
44. Doven
45. Jakobs kone
46. Statskanal
47. Donere

48. Utvid
50. Elv
52. Spurte
54. Korn
55. Myldrer
58. Likeledes
61. Rusmiddel
63. Skue
64. Frysepunkt
66. Amerikansk minibank
68. Prekær
70. Periode
71. Ikke
72. Tråkk
73. Fase
74. Drikk
75. Reptil
77. Hast
78. Forkortet 21 vannrett
79. Væske
80. Navn
82. Erklæring
83. Bildetekst (forts.)
84. Ødslig

Loddrett
1. Plagg
2. Uerfaren
3. Hyllest
4. Hoftepartiet
5. Gretten
6. Belegg

7. Unik
8. Mesterlig
10. Sugde
14. Vedrørende
15. Dans
18. Norsk motorsykkel
19. Ulystne
22. Indisk delstat
24. Osloområde
25. Sakrale
28. Bildetekst
29. Skip
30. Underlige
31. Mellom 31 vannrett og EU
32. Etterretningsorganisasjon
35. Engelsk herre
36. Naturfenomen
39. Rabalder
41. By i Europa
47. Vindkast
49. Myntforkortelse
51. Bindeord
52. Bildetekst (forts.)
53. Rest
56. Fjerntliggende
57. Ujevn
59. Flyselskap
60. Oddetall
62. Tiltaleform
65. Hissig tass
67. Varlig
69. Idrett

70. Hviner
74. Tømme
76. Pjusk
78. Tyskland på internett
81. Gå i vann
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

Inskripsjoner på  
gravstein kr 4500,- 

Fast pris i hele 2018:

Ønsker du ny inskripsjon tilbyr vår steinhugger 
Jan dette nå helt komplett til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravsten og vedlikehold.

Lidenskap i hver stein

Oslo
22 15 55 50

Vestby
64 95 41 00

Ønsker du ny inskripsjon, tilbyr vår steinhugger  
Jan dette helt komplett, nå til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold.

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

Grønt utvalg etablert i Vestby-
menighetene
Den norske kirke er opptatt av vern om skaperverket. Vårt 
livsmiljø på jorden trues av klimaendringer og forurens-
ning av jord, luft og vann. Menighetsrådet i Vestby har 
vedtatt at de skal være grønne menigheter. Den 7. februar 
ble Grønt utvalg i Vestby etablert med Trond Kivijervi 
som leder, Sissel Brandtzæg som nestleder, Bente Bakke 
som sekretær og Todne Briseid Syvertsen som medlem. 
Sogneprest Marit Bekken og prostidiakon Atle Eikeland 
kan også møte i utvalget. 
Blant de viktige sakene som står på utvalgets agenda er å 
få mange til å delta i Pilegrimsvandringen 6. mai. Den vil 
starte på Peterstiftelsen i Son, gå til Vestby Kirke, hvor 
menigheten i Ås overtar for vandring videre til Ås kirke. 
Det blir gode muligheter til å gå deler av strekningen. Ut-
valget er også opptatt av at konfirmantopplegget har fokus 
på klima, miljø og rettferdighet, og at temaet miljøagent 
går inn i trosopplæringen for 8-åringer. Utvalgets leder 
deltar også i Diakoniutvalget i Vestby og i Grønn pros-
tigruppe i Søndre Follo. 

Hvis du har lyst til å være med i arbeidet med å verne om 
skaperverket og gjøre menighetene i Vestby grønnere, er 
det plass til flere medlemmer i Grønt utvalg, eller vi tar 
imot forslag og innspill. Ta i så fall kontakt med sogne-
prest Marit Bekken: marit.bekken@vestby.kommune.no 
eller Trond Kivijervi: trond1964@yahoo.no

Fra venstre: Sissel Brandtzæg, Todne Briseid Syvertsen, 
Trond Kivijervi, Bente Bakke og Marit Bekken
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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

Normisjon i Vestby

Formiddagstreff

Misjonsforening i Garder - NMS

Norsk Luthersk Misjonssamband

Husmøter torsdager

9.apr, 7.mai, 
4.juni (daggstur)

19.mars, 30.apr, 28.mai

2.apr, 14.mai, 11.juni 

Såner kirke
Kontakt: Kantor Tatiana Grushina, 
tlf. 64 98 00 73 
tatiana.grushina@vestby-kommune.no

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

6.apr, 20.apr, 4.mai, 
18.mai

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

18.00 - 20.00
19.30 - 

Kveldsmesse

Hver onsdag

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

Babysang (3 mnd-1 år)
Starter opp igjen i sep-
tember

12.00-13.30

Mulig å kjøpe lunsj: 30,- kr.
Kontakt: Josva Damman Kvilstad, tlf. 64 98 00 76
josva.damman.kvilstad@vestby.kommune.no

SAGA-middag

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

17.00 -

18.30

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

Såner kirkekor
Øving tordager 19.00 - 21.00

19.00-21.00

11.30

17.30-18.30

BALUBA sang og lek
Øving torsdager 

Son kulturkirke
Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 
tlf. 996 17 258
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Døpte i Vestby
Iris Laura Antonsen
Kathrine Marie Jegstad
Theo Minster
Johannes Strømberg Eldøy
Sander Lind Enger
August Teigland – døpt i Kroer kirke
Mikkel Teigland – døpt i Kroer kirke
Julian Noro Solsvik
Ylva Hæhre Kristiansen
Malin Pedersen Lundberg
Leon Alexander Rostad Thorsen
Frida Holst-Evensen
Christian Alexander Myrhaug 
 Markussen

Døpte i Såner/Son
Alexander Zetterstrøm Øiseth – døpt i 
Ullern kirke
Felix Eliah Martinsen
Emilie Aas
Ellie Strand-Vegel

Døpte i Hvitsten
Mika Holthe Nordbø
Konrad Ombudstvedt Rørberg

Døpte i Garder 
Lilly Sofie Hovden Klæboe

Døde i Vestby 
Erik Rumborg Østlie
Jorunn Helene Løvstad
Erik Meltzer Jacobsen
Max Uflaks Gulliksen
Borgny Therese Kristiansen
Birgit Ottesen
Bjørn Kjell Stabell
Tom Gustav Mikkelsen
Carl-Eirik Øien
Arne Johan Hønsen
Sidsel Seim
Reidun Marie Louise Ludvigsen
Eivind karterud
Arne Lippert

Døde i Såner/Son 
Herlaug Myrvold
Ingrid Dahl
Laila Andersson Schau
Thorleif Nygård 
Fred Arne Bakkland
Didrik Ramleth Solstad
Eric Sundt-Johannesen
Ola Petter Løes
Solveig Andersen
Jan Kåre Michaelsen
Lars Midtun
Jan Terje Bråthen

Døde i Garder
Anna Sofie Mjærum
Bjarne Einar Manglerud

Døde i Hvitsten
Kirsten Breivik

2018 er godt i gang, og i skrivende stund beveger vi oss sakte men sikkert mot vår, selv om årets januar og februar 
har bydd på langt mer snø enn det vi har sett de siste årene. Året har også bydd på en solid dose 
influensa for flere av de ansatte i staben, men det ser heldigvis ut til at vi snart kan stille fullt lag 
igjen. 
I likhet med forrige nummer ønsker jeg også denne gangen å trekke frem tre ting: 

Hvitsten kirke
Anbudskonkurransen knyttet til maling av Hvitsten kirke er i gang. Vi får alle krysse fingrene for 
at vi får kvalifiserte tilbydere, og at tilbudene som kommer inn, er i en størrelsesorden som gjør 
at prosjektet blir realisert i 2018.
Etter anvisninger fra Riksantikvar ble det utført fargeanalyser av Hvitsten kirke høsten 2017, og 
hvis malingen nå blir gjennomført, kommer kirken til å bli tilbakeført til den opprinnelige mørke 
«stavkirkefargen» som var der da kirken ble oppført for mer enn 100 år siden. 
Under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2017 var det for øvrig bred politisk enighet om å bevilge mer 
midler til malingen. Selv om vi ikke har kommet lengre enn anbudskonkurranse per i dag, takker vi alle kommunens 
politikere for å se verdien av og sørge for at kirken og kulturbygget Hvitsten kirke snart skal få vise seg fra sin beste 
side igjen. 

Ny bemanning i staben
Det skjer flere ting på bemanningssiden om dagen. 
Ettersom sogneprest Torbjørn Aas har trappet noe ned i jobb, har prostiprest Anette Cecilie Nylænder begynt hos oss. 
Anette har vært i Vestby tidligere, og vi er glad for å få samarbeide med henne igjen. 
Anders Åkerlund er også ny i staben, og har begynt å jobbe som kirkegårdsarbeider og kirketjener. Han er både an-
leggsgartner og murer, og vi gleder oss til å samarbeide med ham. 

Behov for sommerhjelp på gravlundene 
Alle i staben, og ikke minst de som jobber ute, ønsker at besøkende på gravlundene våre skal bli møtt med velstelte 
grøntområder. 
Så har Ingvild, vår fantastiske sommerhjelp gjennom flere år, ikke anledning til å bistå like mye i år som hun har gjort 
tidligere. Så har du lyst til å jobbe på kirkegårdene våre, eller kjenner du noe som har lyst til å jobbe ute, og se resul-
tater som blir verdsatt, så ta kontakt med kirkekontoret! 

Til slutt: Kirkevergens bløte: Vet du hva den ene tørrfisken sa til den andre? 
  Svar: Long time no sea
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

PÅ
S

K
E

Søndag 
18. mars

Vestby kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
25. mars
Palmesøndag

Garder kirke kl.11.00 
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Torsdag 
29. mars
Skjærtorsdag

Son Kulturkirke kl.18.00
Felles kveldsgudstjeneste med nattverd. 
Kirkeskyss: 997 20 928

Fredag 
30. mars
Langfredag

Såner kirke kl.11.00
Felles langfredagsgudstjeneste med nattverd
Kirkeskyss: 928 28 032
Vardåsen kl.13.00
Korsvandring
Kirkeskyss: 907 32 083

Søndag 
1. april
1. påskedag

Vestby kirke kl.11.00
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd.

Mandag 
2. april
2. påskedag

Hvitsten kirke kl.11.00 
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd

Søndag  
8. april

Vestby kirke kl.11.00 
Barnas påskefest med dåp og nattverd.
Babysang og 5-åringer er spesielt invitert
Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kirkeskyss: 959 94 162|

Søndag 
15. april

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
22. april

Vestby kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd, 
speiderne deltar
Såner kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kirkeskyss:907 32 083

Søndag 
29. april

Hvitsten kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Tirsdag 
1. mai

Såner kirke kl.19.00
Jazzgudstjeneste med Frimurernes storband
Kirkeskyss: 907 46 805

Søndag 
6. mai

Son Kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kirkeskyss: 900 46 805
Vestby kirke kl.13.30
Tidebønn under Pilegrimsvandringen

Torsdag 
10. mai 
Kristi him-
melfartsdag

Garder kl.11.00
Storfamiliegudstjeneste/Friluftsgudstje-
neste med nattverd

Søndag 
13. mai

Vestby kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Torsdag 
17. mai

17. mai-gudstjenester:
Vestby kirke kl. 08.30. 
Såner kirke kl. 09.00. 
Kirkeskyss: 997 20 928
Garder kirke kl. 10.30. 
Son Kulturkirke kl. 10.45. 
Kirkeskyss: 928 32 083
Hvitsten kirke kl. 12.15. 

Søndag 
20. mai
1. pinsedag

Såner kirke kl.11.00
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd
Kirkeskyss: 907 32 083

Mandag
21. mai
2. pinsedag

Oscarsborg kl.12.00
Pinsefest for små og store, 
felles gudstjeneste for hele Follo

Lørdag 
26. mai

Vestby kirke kl.11.00
Band- og bygdegudstjeneste

Søndag 
27. mai

Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd
Kirkeskyss: 456 10 608

Søndag 
3. juni

Hvitsten kirke kl.11.00
Miljøagentgudstjeneste med  dåp og 
nattverd
Vestby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med 
dåp og nattverd

Søndag 
10. juni

Såner kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kirkeskyss: 907 46 690
Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
17. juni

Solåsen pilegrimsgård kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste med nattverd
Kirkeskyss: 456 10 608
Hvitsten kirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
24. juni

Son kystkultursenter kl.11.00
Bryggegudstjeneste med nattverd
Kirkeskyss; 959 94 162
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