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Eremitten sier: Jeg må holde øye med solen for å beregne når på dagen jeg skal be til Gud, men trosten som har 
bygd rede under taket i hytten min, gjør ikke slike beregninger. Den synger Guds pris dagen lang. Den leser Guds 
kjærlighet i hver blomst. 
Dette minner meg om noe jeg opplevde en gang. Jeg hadde vært flere dager på retreat, for de av dere dette ikke er 
kjent for, handler det om å dra til et stille retreatsted – det finnes flere av dem rundt omkring – der det er lagt til 
rette for å kunne stenge ute stress og støy som vi omgir oss med i det daglige, og bare få være, og hvile, i Guds 
nærhet. 
 

En morgen jeg våknet tidlig var det spesielt vakkert ute. Jeg kom meg i klærne, fant en kajakk og padlet stille ut i 
morgentåka.  Ikke lenge etter begynte sola å ta tak og tåka lettet, og alt var så vakkert det bare kan være en vind-
stille morgen i mai-juni på en liten innsjø omgitt av skogens ro. Jeg ble var fuglene som sang, slik de gjør så intenst 
på disse tider – noe jeg for så vidt gjør ofte – bortsett fra at denne morgenen hørte jeg noe mer. De små trillene steg 
fra små struper og ørsmå kropper, og med ett ble det bare helt innlysende for meg: de synger for Gud! Ja, det er det 
de gjør. De jubler mot Skaperen for en ny dag, de vet jo selvsagt om Ham, Han som har skapt alt og som er i stadig 
virksomhet i sitt skaperverk, og som viser sin kjærlighet i alt som lever og gror. Deres sang er ikke bare markering 
av revir og par-lek, den også til Hans ære! 

Det var en sterk opplevelse, og underlig, for det bare datt ned i meg, og det såpass at det sitter i meg ennå. Jeg bare 
visste det, jeg hørte det. De sang til Guds ære. I kor og om kapp, som om å gjøre det finest nok, for å glede Gud og 
takke ham. Som trosten under eremittens tak som sang Guds pris dagen lang og så hans kjærlighet i hver blomst. 

Den morgenen lærte meg noe nytt. Noe om 
å se Gud, og noe om takknemlighet. Jeg 
fikk litt å tenke på. Den lille fuglen ser Gud 
og synger i takknemlighet; hva sanser jeg, 
fokuserer jeg på, omgir jeg meg med? Ja, 
når gjorde vi dette sist? Når tok vi oss tid 
til bare gå en tur i skogen for å lytte, til å 
høre svarttrosten? Når tok vi oss tid sist til å 
stanse opp og se duggdråpen på greina, der 
sollyset blir brutt i alle regnbuens farger? 
Eller gikk tett på knoppene som springer 
frem av livløse grener, og lot oss forundre? 
Sanset livet som sprenger seg vei i alt det 
grønne der ute? Når tok vi oss tid sist til å 
gå sakte, så langsomt at pusten var i takt 
med naturen rundt oss? Lukket øynene og 
kjente sola varme, vinden kjærtegne huden, 
kjente pulsen som slår, ja, at det puster i 
oss. At Gud er i oss, livgiveren er her, hos 
oss.

Og så - være her så lenge at takknemlighe-
ten får tid til å boble frem. Så lenge at Gud 
får det svaret han lengter etter når han øser 
sin godhet ut over oss; vår takk tilbake. Vår 
takk og vår sang, sammen med trosten som 
sitter på greina der ute ett eller annet sted, 
sammen med småfuglene hver morgen. En 
sang og en takk - til Guds ære. Han som 
ER.

Trosten under eremittens tak
Marit Bekken

Foto: Andrew Montgomery på Unsplash
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Det å være kristen har betydd alt 
egentlig… - en samtale med Anne Kristine Ligaard

Jeg har invitert meg selv hjem til 
Anne Kristine - for å snakke om tro. 
Så blir det først en liten samtale om 
blomster og fugler – med ektemannen 
Sindre. For i stua til Anne Kristine 
og Sindre er det store flotte fuglebil-
der og blomsterbilder, og utstoppede 
fugler. Og Sindre kan fortelle meg 
at den «gule linerlen» jeg så utenfor 
Vestby kirke dagen før, trolig var en 
vintererle. Hm! Morsomt! For den 
har jeg nok ikke sett før!! Så kom-
mer Anne Kristine med kaffe og 
kanelsnurrer, og vi skal nærme oss 
temaet. Skjønt det hører vel egentlig 
sammen..?

Jeg har lyst å høre litt om bakgrun-
nen din; Hvor du kommer fra? Og 
hvor veien din gikk? 
Jeg er fra Oslo. Jeg er Gamlebyen-
jente. Så dro jeg til Hamar for å gå 
på lærerskolen, og da flyttet jeg på 
hybel – hos Sindres familie! Sånn 
skjedde det, forteller Anne Kristine 
med et smil. Og troen, hvordan kom 
den? Nå var både mor og mormor 
troende. Så den var der som noe 
naturlig hele tiden. Med aftenbønn 
og søndagsskole. Så var det i kon-
firmasjonstiden at troen virkelig ble 
viktig for meg. Jeg var konfirmant 
i Vålerenga kirke. Og da kom jeg 
med i Grønland ungdomsklubb. Og 
det ble helt avgjørende for meg. For 
der møtte jeg gode forbilder. En godt 
voksen mann. Og en litt yngre. Hva 
var det med disse da? Nå tar Anne 
Kristine litt betenkningstid: De bare 
var der, sier hun! Voksne kristne. 
Som var interessert i oss. Som så 
oss. Og som på den måten gav oss 
en trygg og helt vanlig kristendom. 
Og det passet meg så bra! Så legger 
Anne Kristine til at når hun har lest 
om unge mennesker som har vært 
i kristne miljøer hvor en har måttet 

gjøre og gjøre og gjøre, og har kjørt 
seg helt ut, så har hun kjent seg så 
takknemlig for at hun fikk den for-
men for kristendom hun fikk.

Så ble jeg med i Laget (Norges Krist-
ne Student- og skoleungdomslag) og 
etterhvert  KFUM-kameratene, for-
teller hun videre, hvor vi fikk leder-
trening, og ansvar. Hvor vi hele tiden 
fikk oppgaver å gå inn i. Der lærte 
jeg om viktigheten av å være i en 
tjeneste og finne sine oppgaver i en 
menighet. Jeg var enebarn, og mistet 
faren min da jeg var 11 år, sier hun. 
Og jeg var en veldig sjenert og reser-
vert type. Som var redd for så mye. 
Men kristendommen har vært en god 
trygghet for meg. Den gav meg en 

identitet. Ja, jeg tror den hjalp meg 
til å få et godt liv. Jeg tror for ek-
sempel den hjalp meg til å tørre å bli 
lærer. Og den har hjulpet meg i andre 
store valg.

Den har også gitt meg en fordel so-
sialt, reflekterer Anne Kristine vi-
dere. For troen har gjort at jeg alltid 
har hatt et miljø. På lærerskolen for 
eksempel. Vi som var troende fant 
hverandre. Ja, da var jeg ikke avhen-
gig av at folk likte meg en gang! For 
da får jeg kontakt og venner. Så for 
meg har det å være kristen betydd alt 
egentlig!

Tenk å ha en sånn troshistorie, ten-
ker jeg, og blir helt varm om hjertet. 

Torbjørn Aas
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Og jeg sier det sikkert òg. Og hvor 
gikk veien videre? Etter litt fram og 
tilbake mellom Sindre og meg, ble 
det forlovelse i 78 og giftemål i 79. 
Så ble det tre år i Oslo, med lærer-
jobb. Og et grunnfag i kristendom 
på MF. Mens jeg ventet på at Sindre 
skulle bli ferdig med sine realfags-
studier.

Så fikk Sindre jobb på Kvitsund 
gymnas - som Misjonssambandet 
driver. Jeg vet ikke om Sindre var 
helt klar over akkurat det med en 
gang! Vi hadde gode år på Kvit-
sund. Begge jentene våre ble født 
der. Samtidig var det mye som trakk 
oss mot Østlandet. Så før den eldste 
skulle begynne på skolen, flyttet vi 
til Såner og etterhvert til rekkehus 
på Pepperstad. Og fra januar 1990 
begynte jeg på Bjørlien skole. Hvor 
jeg fikk 27 år. 27 gode år – og med 
utfordringer naturligvis! Men jeg har 
alltid trivdes i klasserommet.

Når du ser tilbake på livet så langt, 
hva tenker du har vært det viktigste 
ved troen for deg? ( - jeg har lyst på 
litt mer av troshistorien!) 
Jeg har aldri hatt store religiøse opp-
levelser, sier Anne Kristine. Men jeg 
har hatt en himmel over livet mitt. 
Og i vanskelige situasjoner har jeg 
tenkt at jeg er Guds barn. Så jeg har 
aldri vært alene. For det har vært 
kontakt hele tiden. Og det har gitt 
meg så mye! Jeg har på et vis hatt 
et sikkerhetsnett under meg. Og det 
vanskelige har jeg kunnet legge fra 
meg.
Har du tvilt noen gang, da? Ja, jeg 
har tvilt. På en måte har tro og tvil 
hengt sammen. Det er mye i Bibelen 
og i kristendommens historie som 
jeg ikke forstår. Og hva med andre 
religioner? Er det bare ulike veier? 
Men jeg har nok aldri tvilt på at Gud 
fins. Så kanskje har tvilen først og 
fremst gjort at jeg har unngått en 
skråsikker tro, spør Anne Kristine 
seg?

Og troen i dagliglivet da, hvis jeg 
får lov til å spørre? Det har nok vært 
opp og ned med Bibellesning. Men 
etter hvert begynte jeg å bruke Bi-
belleseplanen, og leste dagens tekst, 
gjerne til frokost. Så har jeg lagt da-
gen i Guds hånd. Og et Fadervår på 
kvelden. Og jeg har alltid vært vel-
dig konkret i mine bønner: At Gud 
skal holde sin hånd over oss….. Så 
har jeg noen ganger tenkt, for ek-
sempel når andre har opplevd vonde 
ting, at det umulig kan være sånn at 
Gud holder sin hånd over noen mer 
enn over andre…? Men det er natur-
lig for meg å be sånn. Og i hvert fall 
har han lovet å være med oss i det 
vonde, konkluderer Anne Kristine 
etter det som høres ut som en re-
fleksjonsrunde. Og jeg kjenner meg 
takknemlig, både for refleksjonen, 
og fortellingen. Det har rett og slett 
vært godt for troen min. 

Så takk!
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Denne Kingo-salmen ble utgitt i 1674 i Thomas Kingos sam-
ling av salmer med tittelen Aandelige Siunge-Koor, I. Vi fin-
ner salmen i vår «nye salmebok» som nr 467. Her har man av 
en underlig årsak valgt å bruke en ukjent visemelodi fra 1670. 
Jeg liker best Lindeman sin melodi fra 1840, som nok er den 
mest kjente. Den ble bl.a. brukt på en CD som Mette Marit gav 
ut inneholdende hennes yndlingssalmer. I tillegg til disse to 
melodiene finnes en tredje melodi, en svensk folketone, som er 
notert som tonefølge til salmen i vår gamle salmebok. 

Sorgen og gleden de vandrer til hope,
lykke og ulykke kommer på rad.
Medgang så ofte på motgang vil rope,
solskinn og skyer de følges òg ad.
Jorderiks gull 
er prektig muld.
Himlen er ene av salighet full.

Tiden rundt denne publiseringen var 
full av dramatikk i Kingos liv. Pros-
ten i Kirkehelsinge, Peder Jakobsen 
Worm dør, og Kingo som var hans 
kapellan, kunne arve stillingen etter 
ham. Prost Worm var gift for tredje 
gang og hadde mange barn. Overtok 
han embetet, måtte han også gifte 
seg med enken etter prosten, Sille 
Balkenborg. Dette tiltalte ham vel 
egentlig for hun var relativ ung, bare 
fem år eldre enn ham. Men allerede 
måneden etter, i 1668, dør også sog-
nepresten i Slangerup. Søren Poul-
sen var prest på Kingos hjemsted. 
Kingo hadde tidligere, i et personlig 
brev til kongen, bedt om å få sog-
neprestembetet i Slangerup når det 
måtte bli ledig. Og kongen hadde 
svart ja på hans anmodning. Proble-
met var bare de to enkene. Men etter 
forhandlinger med enken etter Poul-
sen, ble hennes krav på pensjon løst.

Alle ting har en foranderlig lykke,
alle kan finne en sorg i sin barm.
Ofte er bryst under dyrebart smykke
tynget av sorger og hemmelig harm.
Alle har sitt,
stort eller litt,
himlen alene for sorgen er kvitt.

Kingo overtok em-
betet i Slangerup og 
fridde til enken etter 
Worm. Han fikk ja 
fra henne og etter at 
hennes sørgeår var omme, giftet de 
seg. Sille Balkenborg fikk en for-
sørger og Thomas Kingo fikk seg 
en kone. Men Sille hadde imidlertid 
også en stesønn etter Worms første 
kone. Han het Jakob Worm og var nå 
rektor ved latinskolen i Slangerup. 
Det skulle snart vise seg at han skul-
le bli en pest og en plage for Kingo. 
Bare et halvt års tid etter at Kingo 
hadde giftet seg, ble livet hans imid-
lertid snudd opp ned enda en gang. 
Sille Balkenborg dør fra ham. Og 
Kingo stod alene tilbake med en 
stor barneflokk. Han klarte å komme 
igjennom et år som enkemann. Da 
gifter han seg på nytt med en 16 år 
eldre enke. De fleste mener det var et 
gammeldags fornuftsekteskap. Hun 
trengte en forsørger og Kingo hadde 
bruk for noen til å ta seg av hans mor 
og den store barneflokken.

Velde og visdom og timelig ære,
styrke og ungdom i blomstrende vår
høyt over andre sitt hode kan bære,
Faller dog sammen i alderdoms år.
Alle ting må
en gang forgå,
himmelens salighet, den skal bestå.

Kingo hadde ellers også sitt å stri 
med på det indre plan. «Hele sitt liv 
måtte han kjempe med sitt tempera-

ment og sterke lidenskaper,» skriver 
Eivind Brager om Kingo i sin bok. 
Ikke minst i Worm-saken kom dette 
klart til syne. Han besvarte Worms 
spotteviser med å slå tilbake med 
samme mynt. Også i hans bispetid 
i Odense var Worm der med sine 
skandaledikt. Men da Jakob Worm 
også skrev bespottelig om kongen, 
var hans dager talte. Worm ble dømt 
til døden. Kingo gikk imidlertid i for-
bønn for sin gamle fiende. Straffen 
ble omgjort til livsvarig fengsel og 
Jakob Worm ble sendt til Trankebar. 
Kingo var endelig kvitt sin plageånd 
gjennom 20 år. Men feil var det nok 
på begge sider. «Alle har sitt / Stort 
eller litt / Himlen alene for sorger 
er kvitt». Livet går opp og ned her 
i verden. Og også store åndshøvdin-
ger her på denne jorden, har sine feil 
og syndige tilbøyeligheter. «Sorgen 
og gleden de vandrer til hope / Lyk-
ke og ulykke kommer på rad» viser 
også med tydelighet at livet til Kingo 
ikke alltid var noen dans på roser.

Deiligste roser på tornebusk gløder,
skjønneste blomster har tærende gift.
Titt under rosenkinn hjertene bløder
over at skjebnen så selsomt er skift.
Ulykkers vann 
bruser mot strand,
himlen alene er salighets land.

Her finner vi igjen rosemotivet. Det 

Svein-Gerhard Soma Hordnes

Sorgen og gleden 
de vandrer til hope
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er ellers Brorson som gjør den til 
hovedmotiv i sine salmer. Hos ham 
står rosen som et bilde på Kristus, 
som f. eks. i salmen Den yndigste 
rose er funnet. Men noen ganger kan 
rosen få en dobbel betydning. Rosen 
blant tornene kan også stå for alt som 
er vakkert her på jorden. Men dypest 
sett er den Jesus selv: «La verden 
kun alt fra meg tage / La tornene 
rive og nage / La hjertet kun beve og 
briste / Min rose jeg aldri vil miste». 
Men hos Kingo får rosen en annen 
betydning. Den kan bedra i all sin 
prakt og skjønnhet. «Deiligste ro-
ser på tornebusk gløder / Skjønneste 
blomster har tærende gift». Livet er 
ikke som rosen. Den skjuler mye li-
delse. Og derved overfører han ro-
semotivet til mennesket: Titt under 
rosekinn hjertene bløder. Kingo kla-
rer ikke helt å slippe gleden løs. Han 
strider med seg selv og andre. Etter 
lykke kommer sorg. Bare et sted er 
han løst, fri og glad: «Ulykkens vann 
/ Bruser om strand / Himlen alene er 

salighets land».

Vel da, så vil jeg ei gjøre meg møye
om ikke verden går etter min akt.
Ingen bekymring skal kunne meg bøye,
intet skal gjøre mitt hjerte forsakt.
Sorgen skal dø, 
gledenes frø
blomstre på himlens lykksalige ø.

Kingo har trolig brukt et gammelt 
svensk ordspråk sitert i Swenska 
Ordseeder och Lährespråk fra 1665, 
som første linjen i salmen.
Der heter ordspråket: «Glädien och 
Sorgen dhe fölias giärna ath.» Når vi 
i vår tid bruker ordspråket, er det nok 
takket være Kingos salme Sorgen og 
gleden de vandrer til hope.
I selve diktningen viser den barokke 
stilen seg med kontrastene og de 
voldsomme virkemidlene. Det pas-
ser som hånd i hanske på nettopp 
Kingo. Han så det nok allerede nå, 
men det skulle bli enda klarere i Aan-
delige Siunge-Koor, II. Kingo hadde 
bruk for nåden i Herren. Hans sene-

re diktning hadde en dypere klang. 
Men allerede i Sorgen og gleden de 
vandrer til hope, ser vi en Kingo som 
innser jordelivets ufullkommenhet.
Det ser ut for at Kingo drar med seg 
dualismen og dobbeltheten mellom 
tvil og tro gjennom hele sitt liv. I en 
av sine senere salmer kommer den-
ne spenningen enda klarere frem: 
«Snart i sorg, snart på fote / Snart i 
fall og snart på fote / Ofte uten sin-
nets ro / Alltid fylt av Jesu tro». En 
bevende tro er også en tro. Den som 
tar sin tilflukt til Jesus, skal bli frelst. 
Det er Kingos vitnesbyrd inn i vår 
tid: «Aldri er jeg uten våde / Aldri 
dog foruten nåde».

Angsten skal vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod bli kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå, 
gleden bestå –
himlen kan ene alt dette formå.

Anette Nylænder 
– ny prest i Vestby
Anette Nylænder har jobbet her i Vestby kommune siden 1.januar og 
nå er det tid for en offentlig velkomst også her i menighetsladet. Så; 
velkommen til oss, Anette!
Det er alltid spennende med nye ansettelser, og kanskje ekstra spen-
nende for enhver menighet når det kommer en ny prest. Vi i menig-
hetsbladet har derfor spurt henne om en liten enkel presentasjon.

Hvem er du og hvor kommer du fra, Anette?
Jeg er fra Oppegård og bor i Oppegård, med mann, to barn og en 
hund. Jeg har jobbet som prest i Follo siden 2003. Fra 2010 har jeg 
arbeidet i Søndre Follo, for det meste i Ås, men også rundt forbi, 
forteller Anette. Fra 2010-2012 var jeg en del i Vestby, så jeg var kjent med kirkene og noen i menighetene fra før 
av. – Selv om det ligger litt tilbake i tid.
Hvordan synes du det har vært å komme til Vestby?
Jeg har blitt så utrolig godt tatt i mot her i Vestby. Det er mange fine og hyggelige mennesker her. Og så er det en 
veldig trivelig gjeng på kirkekontoret. 
Noen av oss har vært litt forvirret og er ikke helt sikker på hvilken stilling Anette egentlig har begynt i. Til det 
svarer hun: Jeg har ikke overtatt noen stilling, men jeg er her for å dekke opp en del prestetjenester. En av de andre 
prestene har trappet litt ned. Så der finner vi Anette, som fyller ut de ledige hullene. Vi gleder oss til å bli bedre kjent 
med henne i tiden fremover. 
Vi sees i kirken! avslutter Anette.  

Lisbeth Garder Ruud
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En samtale om sorg og omsorg 
I et grått og veldig kommunalt bygg i Ås sentrum, i 3. etasje, møter jeg Tone Eng, som viser seg å være et fargerikt 
og levende menneske (- jeg kunne brukt ordet fyrverkeri, men det er så slitt!). Jeg har fått en avtale, på vegne av 
menighetsbladet, for å snakke om sorg, og sorggrupper, og omsorg for sørgende. For Tone er leder for «Sorg Om-
sorg Follo». Det møterommet hun inviterer meg inn i, tilhører Frivilligsentralens lokaler. For Tone er òg leder for 
Frivilligsentralen i Ås. Det er det som er jobben hennes. Mens alt det hun – og mange andre - gjør i «Sorg Omsorg 
Follo», er frivillig arbeid. Og én av tilbakemeldingene vi får når sorggruppene blir evaluert, er gleden over at 
gruppelederne er der «av hjertet og ikke for penger», forteller Tone. At det er frivillig omsorg. 

Da må du fortelle litt mer om hva 
«Sorg Omsorg Follo» er, og hvor-
dan dere arbeider. Det hele startet i 
1991, forteller Tone. Da var det en 
sykepleier, Trine Lanes Østbye, som 
tok et initiativ. For hun så at det var 
et behov. Etter hvert ble det organi-
sert som en forening, med eget styre. 
Og hvordan kom du inn i det? For 
16 år siden mistet jeg flere nære på 
kort tid, forteller Tone. Da så jeg hva 
det gjorde med oss som slekt. Og 
hvor forskjellig vi reagerte. Da ble 
jeg opptatt av dette, og ble med, som 
sorggruppeleder, og kom raskt inn i 
styret. Jeg skulle ønske vi som sam-
funn snakket mer om døden, legger 

Tone til, for vi møter den alle, unge 
og eldre.  

Og hva er en sorggruppe? Gruppen 
består av mellom fem og åtte men-
nesker. Som er i sorg. Og blir ledet 
av en gruppeleder. Alle som ønsker 
det, får en enkeltsamtale på forhånd. 
Så møtes gruppen to ganger den før-
ste måneden, og etter det en gang 
per måned, gjennom et år. For da har 
alle vært gjennom alle høytidene, og 
alle merkedager. På hvert møte har 
vi nye temaer. Men først og fremst 
handler det om å bli kjent, og lære 
hverandre å kjenne. Det tar tid. Og 
da kan den gode samtalen komme. 
Og gruppelederen kan gradvis blir 
mer overflødig. Jeg vet at den siste 

gruppa jeg hadde, har blitt 
en gjeng som møtes, og går 
turer sammen, og griller, og 
støtter hverandre. Og holder 
i hverandre. 
Da blir jeg glad! For det 
handler om å få til en god 
gruppedynamikk. At alle 
opplever å bli sett, og få 
støtte, og nye impulser, og 
nye tanker. Så gruppelede-
ren er helt sentral, og må ha 
kompetanse om dødsfall og 
sorgprosess. Jeg er veldig 
opptatt av å finne mennes-
ker som egner seg til dette. 
Og de må kurses. For dette 
handler om å delta i andre 
menneskers liv i en særs 
spesiell periode av livet. 
Hvor en har mye behov for 
omsorg.  

Og hva skjer med oss når vi 
er i sorg? Og her kommer 
svaret helt spontant: Da jeg 

begynte med sorgarbeid, bestemte 
jeg meg for aldri å bli proff på an-
dres sorg! For ingen er like. Men alle 
har behov for å bli sett i sorgen, og 
få støtte, og få den hjelpen en har be-
hov for – og som en kanskje ikke vet 
at en har behov for! Og sorg er ingen 
sykdom, legger hun til. Men sorg-
prosesser kan forstyrres. Og nå kom-
mer Tone inn på den medieskapte 
sorgen. Som er så personfokusert, og 
som legger vekt på så mange unød-
vendige detaljer. Tenk på dem som 
sitter igjen da!
Og det som er Tones drøm, er et 
Sorgstøttesenter i Follo. Og hva er 
et sorgstøttesenter? Det kunne være 
et sted hvor frivillige og fagpersoner 
samarbeidet, på dag og kveld, med 
grupper og enkeltsamtaler og fore-
drag og temakvelder. Lavterskel, 
et sted man raskt kan få komme. 
Snakke med et medmenneske. Så 
jeg snakker mye med politikere her i 
Follo… og har lært meg hvor det går 
an å søke midler… sier Tone entu-
siastisk. Så drømmen blir… kanskje 
en gang virkelighet!  

Og når jeg har tatt bilde, og takket 
for samtalen, og ønsket lykke til med 
dette viktige arbeidet, tenker jeg, på 
vei ned vindeltrappen, at jeg skulle 
spurt hva de skal gjøre, som vil ha 
kontakt. Det finnes naturligvis på 
nettet, svarer jeg meg selv! Vil du 
vite mer, står det der. Så etter å ha 
gjort et kjapt søk, fant jeg følgende:

Torbjørn Aas

Du kan ringe/legge beskjed på telefon 
477 10 801 eller sende en e-post på 
adressen sorgomsorgfollo@gmail.com
Nettsted: sorgomsorgfollo.no
Facebook: Skriv sorg omsorg follo i 
søkefeltet
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Endelig er det sommer!

Temperaturene er i skrivende stund godt oppe på 20-tallet, og etter en lang vinter er det 
godt å kjenne solen varme, høre fuglene kvitre og nyte synet av blomster og alt annet i 
naturen som plutselig har våknet til live.
Sommersesongen innebærer også mye aktivitet utendørs, og som flere ganger tidligere 
ønsker jeg å trekke frem tre ting.

Hvitsten kirke
Arbeidene på Hvitsten kirke er i full gang.  Stillasarbeidene startet allerede i april. Nå er det vasking av kirken som 
pågår, for å fjerne blant annet svartsoppen. Hvis vi unngår de store overraskelsene tilsier tidsskjemaet at kirken skal 
være ferdig malt rundt 1. juli.
Kirken er åpen for kirkelige seremonier under hele arbeidsperioden, men besøkende må da være forberedt på stil-
laser med videre. Innvendig er kirken uansett like fin.
Hvis dere har litt tid til overs i sommer vil jeg anbefale å ta en tur til Hvitsten og nye både stedet Hvitsten, og ikke 
minst – og forhåpentligvis – en nymalt kirke.

Navnet minnelund
Vestby kirkelige fellesråd har fått flere henvendelser og ønsker om navnet minnelund i kommunen vår. I første 
omgang konsentrerer Fellesrådet seg om Vestby kirkegård, og har engasjert arkitekt for å få innspill til utforming av 
minnelunden.
Tidsperspektivet er det vanskelig å si noe om, men det jobbes med saken.

Bemanning 
Inger-Berit Venta har overtatt driftsansvaret for både kirkegårdene og kirkebyggene våre etter Trond Halvorsen, 
som ønsket nye utfordringer et annet sted. Inger-Berit har jobbet for Vestby kirkelige Fellesråd i flere år, og er et 
kjent fjes for mange. Med Inger-Berit i førersetet for en fin gjeng kirkegårdsarbeidere/kirketjenere går vi sommeren 
lyst i møte også på kirkegårdene våre. 

Til slutt kirkevergen spesial, denne gang etter innspill fra min onkel Per:
Hva var det Moses sa da han hadde hogget inn de 10 bud og mistet en av steintavlene på foten? (Svar nederst på siden)

Svar på kirkevergen spesial: «Dette var harde bud»

Pilegrimsvandringen 6.mai var en flott opplevelse; med våren så fin den 
bare kan bli i begynnelsen av mai. Sol og varme, hvitveis, fuglesang - 
og med flott fellesskap underveis. De tøffeste begynte med tidebønn kl. 
9.00 på Solåsen, og de meste utholdende ble med til Ås kirke, til nicara-
guansk bondemesse kl. 18.00, som det virkelig svingte av. Totalt var vi 
rundt 40 som gikk vandring, i år også med flere som kom fra Ås og ble 
med på siste etappe fra Vestby kirke. Neste år satser vi på å bli enda fler!

Vårens 

grønne eventyr!
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Er det lenge siden du har vært i kirken på en vanlig gudstjeneste? Er du redd 
det ikke er noe for deg? Er det fordi du er redd du ikke tror nok? Tror du at 
du ikke vil være velkommen? Tror du at du ikke vil få noe ut av en preken?

Jeg kan forsikre deg; du er velkommen, du vil få noe ut av det.
Vi er alle forskjellige og vil også oppleve en gudstjeneste på ulike 
måter.  Kirkene i Vestby menighet er også svært ulike: Vi har for 
eksempel lille Hvitsten kirke i dragestil. Vestby kirke er rene kate-
dralen i forhold, så bare kirkebyggene gir ulike opplevelser.  

Prestene i vår menighet er også ulike, men like når det 
gjelder å snakke slik at du henger med og forstår hva de 
sier. Hva du vil få ut av en preken vil nok variere, men noen 
ganger vil du føle at du er helt med og at den treffer deg. 
Andre ganger kjenner du kanskje at du mister tråden og at 
tankene dine vandrer av sted, men det kan jo også være fint? 
Er du glad i å synge må du bli med på salmesang og ellers 
kan du glede deg over flinke organister og korsang.  Det er 
ofte dåp under en gudstjeneste og å få være med på dette og 
få dele dette med familien og menigheten er en svært rørende 
opplevelse.  

Synkende besøkstall i kirkene våre bekymrer.  Hvis stadig 
færre går i kirken vil de nok etter hvert bli nedlagt. Kommu-
nene vil garantert ikke prioritere vedlikehold av kirker ingen 
bruker, i sine pressede budsjetter. I Hvitsten er vi svært takk-
nemlige for at Vestby kommune nå har bevilget penger til en 
meget tiltrengt oppussing av kirken som starter i skrivende 
stund. Så utforsk bygda vår og bli kjent med alle kirkene i 
Vestby kommune! De er alle vakre og har i hundrevis av år 
vært det viktigste samlingspunktet i bygda vår!  

Klokkene ringer for deg, du er viktig, du betyr noe for oss!

Elin Lysøe, Hvitsten

John Donne (1572-1631) skrev 

No man is an Island
Intet menneske er en Øy, hel og ubeskåren i 

seg selv. Hvert menneske er et stykke av 
Fastlandet, en del av det Hele. Om en Jord- 
klump skylles bort av Havet, blir Europa 
mindre, på samme vis som en Landtunge 
blir det, eller som et Jordegods, tilhørende 

Dine Venner eller Deg selv må bli det. Hvert 
menneskes Død forminsker Meg, ti jeg er 
innesluttet i Menneskeheten. Gå derfor aldri 
ut for å spørre: Hvem ringer Klokkene for? 

Klokkene ringer for deg. 

Klokkene ringer for deg

Oversettelse av
Dag Heyerdahl Larsen

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.



 Vestby Menighetsblad 

11

Vinner forrige gang ble Jan-
Erik Landsverk-Kittelsen, 
Svaneveien 7 i Son, som får 
tilsendt 4 Flax-lodd.

Løsning sendes Vestby menighetsblad, 
Ugleveien 16, 1555 Son før 1. aug. 
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. Bilorganisasjon 
(fork.)
4. Retning
6. Forvisning
9. Underlag
10. Natur
11. Tiltaleform
12. Kreaturer
13. Storstue
14. Hilsen
15. Fortynne
16. Smalner
20. Seanse
22. Drikk
23. Ufundert
25. Nyttevekst
27. Kludre
30. Etterskrift
32. Enhet
33. Bildetekst
40. Alene
41. Ikke mi
42. Likevekt
43. Taktslag
44. Tilkoblet
46. Fuglen
49. Halvgardering
50. Parade
51. Rydde
52. 33 vannrett og 35 
loddrett fortsetter

60. Komme i tillegg
61. Landstripe
62. Greit
64. Åsside
65. Publisitet
66. Herma
68. Engelsk frue
70. Husdyr
71. Hovdyr
73. Fjellvegg
75. Undertegnedes
76. Merke
78. Frase
79. Utvide
80. Spjære
81. Arg
83. Larva
85. 34 loddrett 
fortsetter
86. Seremoni

Loddrett
1. Helsearbeiderforbund 
(fork.)
2. Føles
3. Livberge
4. Statene
5. Bekjenne
6. Enkeltdel
7. Fulkomment
8. Bivuakk
13. Kams bror

14. Norsk Mr.
17. Fase
18. Fabrikken
19. Dekke
21. Eskaler
24. Drøyer
26. Streng
28. Bindeord
29. Nynorsk 
førsteperson
31. Bukte
33. Engelsk utveksling
34. Bildetekst
35. 33 vannrett   
fortsetter
36. Erklæring
37. En Haslund
38. Gripe
39. Levning
45. Flåeri
47. Brukket
48. Fornavn
49. Flerperioders
50. Utstikkere
53. Diktere
54. Drysse
55. Sted med 
fornøyelsespark
56. Ansporer
57. Skvær
58. Gravskrift
59. Jentenavn

62. Forgangen
63. 34 loddrett 
fortsetter
67. Jamfør (fork.)
69. Snabb
72. Enga
73. Forbrytelse
74. Lagringssted
76. Oppdrett

77. Gjeng
78. Spiss
81. Vasse
82. Eksisterer
84. Er nødt
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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

Hurra!
Garder Misjonsforening fyller 125 år.

Dette feirer vi med stor fest på Gardarheim
(ved Garder kirke) søndag 16. september kl 16.00.

ALLE er velkommen!
Vi gleder oss til å feire sammen med deg.
Flott program, bevertning.
Takknemlighetsgave til Det Norske Misjonsselskap.

For mer info kontakt 
Elisabeth 932 13 135.
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Treffpunkt på Gardarheim

Øving torsdager 
fra 30. august

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

Øving tordager 
fra 30. august

Husmøte torsdager

3.sept, 1.okt, 5.nov,  
3.des

Se vestby.kirken.no for 
dato og sted

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 for sted for hvert møte

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

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

Følg med på vestby.
kirken.no for datoer

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 kveldsmat. 

Babysang (3 mnd-1 år)
Oppstart  i september.
Se 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

Følg med på vestby. 
kirken.no for datoer

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

17.00 -

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

Såner kirkekor

17.30-18.30

BALUBA sang og lek
Øving torsdager 
fra 30. august

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

18.30

19.00 - 21.00

19.00-21.00

11.30

NB: Jubileumsfest 16. september. Mer info side 13!

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

15.sept, 13.okt, 8. des. 

Kontakt: Prostidiakon Atle Eikeland 
atle.eikeland@as.kommune.no /tlf. 948 56 362
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Babyer, agenter og konfirmanter
Et bredt spekter av arrangementer for barn og unge vokser ut av Den 
norske kirkes «Plan for trosopplæring»

Trosopplæringsplanen for menighetene i Vestby ble godkjent i 2016. Vi er nå inne i en periode hvor vi stadig gjen-
nomfører nye trosopplæringstiltak, og videreutvikler planen. Målet er å gi barn og unge i hele kommunen gode møter 
med kirken, og opplæring i troen de er døpt til. Babysang, utdeling av 4-årsbok, karnevalgudstjeneste, Tårnagenthelg, 
Lys våken, konfirmasjon og MILK-kurs for fjorårskonfirmanter er bare noen eksempler på trosopplæringsarbeidet i 
menighetene i Vestby.

Trosopplæringsreformen ble vedtatt av stortinget i 2003, så alle døpte i alderen 0-18 år skal få tilbud om trosopplæ-
ring. Det har også blitt bevilget penger til planlegging og gjennomføring, så alle menigheter nå har sin lokalt tilpas-
sede plan. Når alle trosopplæringstiltakene er igangsatt skal alle barn og unge fra 0-18 årlig inviteres til gudstjenester 
og arrangementer med innhold spesielt tilpasset sin aldersgruppe.

I menighetene i Vestby er undertegnede, Josva Dammann Kvilstad, ansatt som barne- og ungdomsprest, med ansvar 
for å lede trosopplæringsarbeidet. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med menighetsråd, stab og frivillige, så 
barn og unge kan bli en naturlig og aktiv del av sin kirke. Ønsker du å bidra? 
Ta kontakt på josva.dammann.kvilstad@vestby.kommune.no

Josva Dammann Kvilstad

Døpte i Vestby
Matheo Yndestad Sivertsen
Thomas Furu Thorvaldsen
Hans Fredrik Vatne
Fridtjof Waldemar Wasaznik    
Johannessen
Julian Høylie Lofthus
Harald Benjamin Klemm-Hagen
Tidemann Myhre Torply
Nicole Angelica Kovarskaite
Ella Mathilde Dahl Østensvik
Gøran Johansen
Ask Lund
Lotta Louise Håkonsen Amundsen
Nicolai Gabriel Dizon Olivar

Døpte i Såner/Son
Eik Edvin Austad
Rafael Sødermann Skien
Henrik Rask Holløkken
Solveig Klubnes Finstad 

Kristoffer Wiik
Liam Alexander Jakobsen
August Halvorsen Isberg Eng
Emrik Østerås-Thorsteinsen  (Nidaros-
domen)
Nora Kolset Maurang  (Ås arbeidskirke)

Viet i Vestby 
Daniel Solli Dageid og Rebecca Lee 
Larson
Mats Fredheim Fossum og Caroline 
Wessel Kjeldset

Døde i Vestby 
Lars Bjarne Davidsen
Liv Huslænd  
Magne Wiik
Erik William With Ødegaard
Eva Irene Josten
Vivi Degn Hagen
Wenche Tove Pedersen

Dagfinn Antonsen
Berit Johnstad
Oddveig Synnøve Solli
Per Einar Henriksen
Marit Paulsen

Døde i Såner/Son 
Gerd Elly Owen
Kjell Magne Engeseth
Vivi Degn Hagen
Anne Mari Abrahamsen
Else Margrethe Jørgensen
Marit Jørgine Kramås

Døde i Garder
Sverre Presterud

Døde i Hvitsten
Asmund Mikal Bergmo
Lisbeth Paulsen Finne
Britt Kari Lesteberg
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

Søndag 
17. juni

Solåsen pilegrimsgård kl. 11.00
Økumenisk gudstjeneste med nattverd
Hvitsten kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
24. juni

Son kystkultursenter kl. 12.00 
Bryggegudstjeneste med nattverd

Søndag 
1. juli

Vestby kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
8. juli

Garder kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
15. juli

Hvitsten kirke kl. 19.00
Felles kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
22. juli

Son kulturkirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
29. juli

Vestby kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
5. august

Garder kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
12. august

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
19. august

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

Søndag 
26. august

Vestby kirke kl. 11.00
«Helt førsteklasses» med dåp og nattverd
Son Kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Lørdag 
1. september 

Vestby kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Vestby kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Vestby kirke kl. 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
2. september

Vestby kirke kl.  11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Garder kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
9. september

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Lørdag 
15. september

Son kulturkirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Son kulturkirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Son kulturkirke kl. 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 
16. september

Såner kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Hvitsten kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Son kulturkirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag
23. september

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl. 13.00
Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok

Søndag
30. september

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl. 19.00
Taizé-gudstjeneste


