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I sommer var jeg på Solgården i Spania sammen med familien min. Et utrolig vakkert og tilrettelagt sted for store 
og små, for alle, også for de med funksjonsnedsettelser.
Det bugnet av nydelige blomster og planter. Sansehagen gjorde inntrykk på meg og jeg hadde mange fine sanse-
opplevelser der – og lærte mye nytt. Nå som høsten har kommet her hjemme og de grønne bladene har blitt for-
vandlet til gule og røde blader som daler ned på bakken, nå som kveldene er kaldere, er det en bibeltekst som 
minner meg om sansehagen. Og den skal jeg dele med dere:

Overskriften er "Vær ikke bekymret for morgendagen", den handler om   

LILJENE PÅ MARKEN (Matt 6,25-34)

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke 
for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på 
fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, 
gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en 
eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan 
de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som 
en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye 
mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spi-
se?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den 
Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 
dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre 
seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Slik lyder Herrens ord.

Vær ikke bekymret. Hvordan kunne Jesus si noe sånt? I en verden hvor vi er så plaget med sykdom og nød. Vi 
lever i en bekymringsfull verden. Men Jesus sier: Vær ikke bekymret. Se på liljene. Og jeg har tenkt: Mennesker er 
ikke liljer.
Farmoren min hadde liljer i hagen sin. Hun stelte dem og passet dem, det var påskeliljer og pinseliljer. Ikke sånne 
som man får kjøpt i dag, men gamle sorter som krevde mer stell og kunne bruke flere år på å slå seg til ro i jorda 
og bli sterke nok til å blomstre. Og jeg tenker på sansehagen på Solgården – alle arbeidstimene og årene som er 
lagt ned for å bygge den opp. En dag da jeg satt i sansehagen, kom jeg til å tenke på dette bibelverset. Det samme 
bibelverset som jeg tenkte på en gang i farmors hage da jeg gikk ut og satte meg ned sammen med liljene, og jeg 
tenkte på dette som Jesus sa: Vær ikke bekymret. Se på liljene. De arbeider ikke og spinner ikke, men selv ikke 
Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og det var sant. Guds skaperverk rommer så mye uendelig vakkert. 
Og liljene er uendelig vakre.

Hva gjør egentlig en lilje? Hva er målet med en liljes liv?
Målet med en liljes liv er å blomstre. Den strekker seg oppover og åpner seg mot himmelen. Den gir næring til 
sommerfugler og bier og humler. Og den er uendelig vakker.
Og der jeg satt sammen med liljene så jeg at de også har harde livsbetingelser. De lever utsatt, det kan bli tørke, det 
kan bli flom, de kan bli trampet ned, plukket, eller spist. De er vakre, men de lever bare en kort stund, så visner de 
og dør. 
Men mens de lever strekker de seg mot himmelen, mot lyset, mot sin skaper. Og de legger all sin kraft i dette å bare 
være til, bare være seg selv, bare være. Dette er å tro: Å sette sin lit til Gud i all sin nød.

Når en lilje visner og dør, så er den allikevel ikke borte. Nede i jorda ligger hele liljens kraft gjemt inne i en løk. 
Der ligger den og venter på våren, på at solstrålene skal varme jorda, slik at den kan blomstre på nytt.
Kanskje forskjellen ikke er så stor allikevel, mellom oss og liljene. Like lite som dem kan vi legge en eneste alen, 
et eneste sekund, til vår livslengde. Vi lever her på jorda en stund. Men som for liljene, er ikke døden endelig. Selv 
om vi visner og dør, finnes det noe igjen av oss. Og når våren kommer, når verden skapes på ny, skal vi blomstre 
igjen i Guds hage.
Tenk på en lilje. Tenk at du er som den. Gud har skapt liljene, og han har skapt deg. Han ser den, og han ser deg, og 
du er uendelig vakker i hans øyne. For han har skapt deg, og elsker deg, bare fordi du er akkurat deg. Bruk litt tid 
på å bare være til. For med det oppfyller liljen hele sitt livs mening. 
Amen

Anette Cecilie Nylænder
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Hvor mange generasjoner bakover 
har du og dine forfedre bodd her på 
gården, vil jeg vite? Vi har installert 
oss i en sofagruppe i en av stuene, 
og Jan-Oddleiv kan fortelle at han 
kan følger slekta ca. syv generasjo-
ner tilbake på farssiden, «og sikkert 
mye lenger». Jeg må nok innrømme 
at jeg har ikke satt meg så mye inn i 
slektshistorien, legger han til, men 
de viktigste grenene kjenner jeg. Min 
oldefar hadde blant annet tre sønner 
som fikk hver sin gård. Den yngste av 
dem het Julius, som overtok gården 
her. Det var han som tok etternavnet 
Garder etter gårdsnavnet, noe som 
var mer vanlig på den tiden. Vestre 
Garder var den gangen i dårlig for-
fatning, nærmest et «nedfallsbruk» 
ble det sagt.
Det betyr at du har bodd her hele 
livet? Ja, jeg har bodd her i 66 år. Jeg 
vokste opp her med far og mor og 
søster. Hun var fire år eldre enn meg. 
Mor og far var fantastiske! Mor var 
utdannet håndarbeidslærerinne. Hun 
var veldig omsorgsfull og driftig. San-
gene hun sang for meg da jeg var liten 
gutt, kan jeg stort sett like godt den 
dag i dag. Mor og far ba aftenbønn 
med oss hver kveld, og det var vel 
det som la grunnlaget for en barnetro 
som lever i beste velgående.
Jeg ble tidlig fortalt at jeg skulle ta 
over gården, og arbeidet på gården 
begynte i meget ung alder. Traktor 
kjørte jeg fra 7 års alder.

Mens Jan-Oddleiv forteller sitter jeg 
og ser rett på Gardarheim og barneha-

Det er så fint her i Garder, tenker jeg, idet jeg setter 
fra meg bilen på parkeringsplassen foran kirken, 
og ser ned på gården – Vestre Garder må det være! 
- som ligger ved siden av Gardarheim, som igjen 
ligger ved siden av skolen. Jeg må forresten innom 
kirken et ærend òg, som er et smykke av en kirke, før 
jeg går ned og ringer på. Her blir jeg ønsket varmt 
velkommen.

Torbjørn Aas gen, og spør. 
Så det likt ut 
her den gan-
gen du vok-
ste opp? Ja, 
Gardarheim 
var bygd. Det 
var flere klas-
ser på skolen 
(syv) og det 
v a r  s t ø r r e 
klasser. Den 
gangen bodde 
det tre fami-
lier på skolen, 
læreren, lærerinnen og vaktmesteren. 
Mine foreldre var sosiale og opp-
merksomme ovenfor disse, så jeg 
minnes på en god måte forholdet vi 
hadde til disse menneskene. Lærer 
Hæreid var i sin tid både kirkesanger 
(klokker) og søndagsskolelærer. 

Så minner jeg meg selv om at over-
skriften på denne samtalen skal være 
«tro og liv», og spør: Hvordan kom 
troen inn i livet ditt, Jan-Oddleiv? I 
tillegg til den nevnte kveldsbønnen, 
gikk de aller fleste på søndagsskolen. 
Der måtte vi reise oss og si fram et 
«minnevers», et bibelvers eller et 
uttrykk. Mange sa det samme hver 
gang. Vi fikk stjerner i et lite hefte vi 
hadde med oss. Så betydde prestene 
Haaje og Berthelsen mye. De var 
flotte personer, og var flinke med 
ungdommer.
Hva var det med dem? De hadde en 
utstråling, og de så oss! De verdsatte 
oss på en måte som vi merket. Den 
gangen var det en klubb for ungdom 
som het «Yngres». Vi som gikk der 

fikk tilbud om å være med på som-
merleir på Solbukta utenfor Fred-
rikstad. Der var jeg hver sommer 
fra jeg fylte 11 år og fram til 18-20 
årsalderen. Der ble jeg kjent med 
mange på min alder, samt de mange 
flotte lederne da, som betydde mye 
for oss. Og så husker jeg sangen! Der 
ble vi òg sett og verdsatt. Tror du alle 
opplevde det sånn? Kanskje ikke alle, 
nei, men jeg hadde lett for å uttrykke 
meg, og snakke med folk.

Når du ser tilbake på livet ditt nå, 
hva tenker du troen har betydd for 
deg?  Den har framfor alt gitt meg 
trygghet, svarer Jan-Oddleiv. Og så 
kommer det med ettertrykk: Jeg tror 
jeg kan samle det i ordet «Takk»! Jeg 
har hatt det så godt bestandig og føler 
så på takknemlighet!
Ikke minst er jeg takknemlig for El-
len som jeg har fått dele livet med i 
40 år, og de tre barna som vi fikk, og 
etter hvert barnebarn og svigerbarn. 
Å være Bestefar er stort. Det gir livet 
en helt ny dimensjon! Nå handler det 
om å gi videre de verdiene jeg selv har 

Jeg tror på velsignelse…!
- en samtale med Jan-Oddleiv Garder om tro og liv.
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fått motta, og ønsket om å få være en 
god Bestefar, og forbilde, er et viktig 
fokus i livet nå. 

Og yrkeslivet ditt da Jan-Oddleiv? 
Jeg gikk først tre år på landbruks-
mekanikk, som var en ettertraktet ut-
dannelse for unge gutter (gjerne med 
bakgrunn fra gårdsliv) på den tiden. 
Så et år på Tomb Jordbruksskole i 
Råde. Etter det var jeg knyttet til ar-
beid på Landbruksteknisk Institutt på 
Ås, ved siden av at jeg var bonde. Jeg 
var bare 23 år da jeg overtok gården.
Vi giftet oss i 78. De årene som fulgte 
da, var gode, arbeidsomme år. Vi 
hadde dyr og drev med matkålrot. På 
slutten av 80 tallet, begynte vi å se 
konturene av en annen landbrukspo-
litikk, og tøffere økonomiske kår. Jeg 
følte jeg enten måtte utvide (se meg 
om etter en gård til), eller begynne 
med noe ved siden av gården. Det 
var egentlig sogneprest Jan Magnus 
som satte meg på «sporet» av det. 
Jeg fikk tilbud fra et Oslobyrå om 
en «strøjobb» i gravferdsbransjen. 
Da opplevde jeg at folk kom og tak-

ket meg for det jeg utførte (- det er 
ikke bestandig en opplever det som 
bonde!). Og etter hvert startet jeg 
eget firma. I sommer feiret vi 25 
års jubileum for byrået. Vi hadde en 
uforglemmelig helg på fjellet med de 
ansatte, og deres ektefeller, samt vår 
egen nærfamilie.
Og hvilken rolle har troen spilt for 
denne delen av arbeidslivet ditt? 
Jeg tror tryggheten jeg hadde med 
fra barndomshjemmet, har vært en 
god ballast. Det har vært mange 
vanskelige og krevende situasjoner. 
Jeg har møtt mye opplevelse av me-
ningsløshet. Det har nok gjort livet 
mer mollstemt. Ja, på et vis har jeg 
vært involvert i sorg og sorgarbeid 
i 25 år. Og for tre år siden kom jeg 
til et punkt hvor jeg var svært sliten 
og utbrent. Jeg ble sykemeldt et helt 
år, og siden har jeg innsett at det er 
viktig å tenke litt mer på seg selv og 
ha et noe «langsommere» liv. Hvem 
hjalp deg til det? Først og fremst de 
rundt meg, men gjennom NAV kom 
jeg i kontakt med en dyktig psykolog, 
som hjalp meg med å sortere tanker 

og å komme på rett vei igjen. 

Og troen, har den endret seg gjennom 
livet? Ja, den har nok det. Som ung 
var jeg mer entusiastisk, og tenkte 
mer «svart–hvitt». Kanskje er jeg nå 
mer …… avmålt, undrer Jan-Oddleiv. 
Og mer nøktern kanskje. Jeg møter 
mennesker av forskjellig slag, eller 
hva skal en si? Alle er for meg like 
viktige og verdifulle. Troen ligger der 
som en skatt inni meg, som jeg ikke 
deler med alle jeg møter.
Er du stolt av det du har fått til? Det 
må jeg nok svare et ubetinget ja på. 
Stolt, men mest takknemlig. Jeg tror 
på velsignelse, slår Jan-Oddleiv fast.

Og velsignelse handler kanskje mye 
om å se alt en har å være takknemlig 
for, tenker jeg i mitt stille sinn, mens 
jeg putter blokka ned i veska. For nå 
kommer Ellen med formiddagsmat og 
kaffe! Og du ser det i hvert fall, Jan-
Oddleiv, tenker jeg: Du ser Ellen, og 
hennes familie, og din egen familie, 
og alle de andre. Så fint at du minner 
oss på dette! Og takk for prat og mat!

Vi som for tiden sitter i redaksjonen av Vestby menighetsblad, har glede av å lage bla-
det. Og vi håper, og tror, at mange lesere også har glede av bladet – som distribueres 
til alle kommunens husstander. Men det koster penger. Både trykking og distribusjon er 
dyrt! Så økonomien er skral. Og det er grenser for hvor mye menighetsrådet 
(- som eier bladet!) er i stand til å bidra. Så inneværende år mangler vi kr. 30.000, - . 
 Derfor går vi ut på denne måten og ber om hjelp! 

Én måte å hjelpe bladet på, kan være en engangssum; det ville vi sette stor pris på!           
En annen måte kan være å bli en fast bidragsyter; det ville hjulpet bladet enda 
mer!                 
En tredje måte kan være å bli annonsør (- og da minner vi igjen om at bla-
det når ut til «alle» i kommunen!) Annonseprisene er fra 2000 kr - for 1/8 dels 
 annonseside, som er den minste, og opp til den største som er 16.000 kr for en 
hel  annonseside. Det er mulig å ha annonsestørrelse mellom disse to, som da 
utgjør 4000 kr eller 8000 kr. Prisene gjelder for 4 utgivelser i ett år. 

Vennlig hilsen en håpefull redaksjon. 

Menighetsbladet trenger økonomisk hjelp!
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I sommer hadde jeg den store gleden av å få besøke 
stedet der Lina Sandell ble født og vokste opp. Det var 
en magisk opplevelse for en som er så glad i hennes 
sanger og dikter. 
Att få tråkke i hennes fotspor, spille i kirken og se den 
gamle asken ved Frøderyds prestegård i Småland der mange av 
hennes dikter ble til, var stort. Treet ble plantet til minne av Karl 
XI:s besøk der i ca. 1690, og Lina kalte det Yggdrasil. Det har 
en tykk stamme med kraftige greiner, og inne i løvverket hadde 
hennes far fått bygget en terrasse med benker på. Her satt hun 
ofte når hun trengte et sted for å få ro og fred. Tett innpå seg 
hadde hun små fuglereder, og over seg i mørke, dunkle høst-
kvelder kunne hun se opp på en strålende stjernehimmel. Her ”i 
skjul bak løvet” ble en av hennes mest elskede sanger til.

Svein-Gerhard Soma Hordnes

Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.
Salmen skrev hun i 1856 som ett 
av mange dikt i hennes diktsamling 
”Andeliga daggdroppar” og me-
lodien er en svensk variant av en 
tysk folkemelodi, men i ”Koralbok 
för Nya psalmer” fra 1921 angis to 
ulike melodier, en a-melodi av Ivar 
 Widéen fra 1919 og den andre som 
«folkemelodi». Sangen er kjent på 
norsk fra 1883, med ukjent over-
setter. I 1925 ble sangen oversatt 
til engelsk, som «Children of the 
 Heavenly Father» og i 1927 over-
satte Nils Lavik teksten til nynorsk, 
som «Ingen er så trygg på ferda». 
Det 4. verset står ikke i den svenske 
salmeboken, men er tilføyd av Fred-
rik Engelke i 1873. Engelke var en 
svensk tegnelærer og sangforfatter 
som er mest kjent hos oss for salmen 
”Å, at jeg kunne min Jesus prise”.
Herren selv vil sine berge.
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.
Dette er en salme som jeg er sikker 
på synges ved mange barnesenger 
hver kveld, og det handler nok om 
å føle trygghet for barnet sitt. Trygg-
het hos Gud er ofte ett av de mest 

Ingen nød og ingen lykke
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han, den beste venn blant venner,
sine barns bekymring kjenner.
Lina Sandell vil minne oss på at Gud 
har omsorg for de sine, uten at jeg for 
den del tror att hun mener at troende 
generelt sett har en spesialbeskyt-
telse som ikke-troende ikke har. Det 
fikk hun erfare selv mang en gang. 
Hun var allerede som barn svak og 

Våre hodehår han teller,
hver en tåre som vi feller.
Han oss føder og oss kleder,
mitt i sorgen han oss gleder.
Til tross for mye plager i barndom-
men skrev hun som 13-åring ”O. 
Gud när plågad sjuk och svak jag 
låg där utan hopp. Din allmaktskraft 
mig hjälpte opp, du gav mig styrka 
med var dag, du plågan lindrade och 
skänkte hopp och underbart du stärk-
te själ och kropp. Din stora makt du 
lät mig skåda få och aldrig må din 
nåd ut ur mitt hjärta gå.”
Gled deg da, du lille skare!
Jakobs Gud skal deg bevare.
For hans allmakts ord må alle
fiender til jorden falle.

Hva han tar, og hva han giver,
samme Fader han forbliver,
og hans mål er dette ene:
Barnets sanne vel alene
I enkelte faser i livet og for noen, 
er det nok det siste verset som kan 
være litt vanskelig å forholde seg til, 
i hvert fall om man er i dyp sorg el-
ler savn. Da er det nok ikke enkelt å 
synge dette verset. Lina S. var selv 

Ingen er så trygg i fare

sentrale motivene i Lina 
Sandells tekster. Men 
som kristen er man ikke 
fritatt fra å møte farer, 
nød og ulykke, men po-
enget er at Gud er nær hos oss i slike 
stunder. Som Lina skriver på svensk 
at "Tryggare kan ingen vara en Guds 
lilla barnaskara".

sykelig etter at hun som 11-åring 
fikk nervefeber (Polynevropati), og 
kunne ikke gå på skolen som andre 
barn.
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Med regnet silende ned utenfor og kraftige vindkast er det vel bare å konstatere at sommeren 
er på hell. Regnet kommer nok dessverre for sent til å gjøre noe med avlingene for bøndene, 
men vi kan jo allikevel håpe at det kan gjøre en liten forskjell i positiv retning. 

Det har skjedd en del siden sist, og det er hyggelig å 
kunne glede dere med at Hvitsten kirke nå er ferdigmalt 
og tilbakeført til sin gamle og mørke «stavkirkefarge». 
Kun et par småting gjenstår før overtakelse av arbei-
dene, og jeg håper mange tar seg turen til Hvitsten fremover for å nyte synet 
av kirken og kulturbygget Hvitsten kirke – og selvfølgelig er dere hjertelig vel-
kommen inn også. Tusen takk til alle som har bidratt til å få realisert malingen, 
både kommunepolitikere, beboere og ildsjeler i Hvitsten – og alle andre som 
har engasjert seg! 

En annen god nyhet er at de svært godt brukte benkeputene i Vestby nå er erstattet 
med nye. Dette er gjennomført som et spleiselag mellom Fellesrådet og Vestby 
felles menighetsråd, samt via noe pri-
vate midler. Nå blir det mer behagelig 
å sitte i kirken både i forbindelse med 
gudstjenester, brylluper, gravferder og 
andre arrangementer.  En stor takk rettes 
til ildsjelene i Vestby som har bidratt 
med innhenting av stoffprøver, priser 
og ikke minst tålmodighet. 

Takkes de som takkes bør er det noe som heter, og en stor takk rettes også til 
damene i Såner syforening som har sørget for to splitter nye flagg til flagg-
stengene utenfor Såner kirke. Vi kommer til å glede oss lenge over friske fine 
farger på de nye flaggene!

En praktisk ting til slutt: I forkant av utsending av festefakturaer senere i høst, 
kommer vi til å sende ut et brev hvor vi ber om tilbakemelding på om det ønskes 
videre feste eller om dette ikke lenger er ønskelig. Erfaringen fra tidligere år 
viser at det er flere som ikke lenger ønsker å feste når fakturaen først er sendt 
ut, og vi forsøker nå å være mer i forkant med en avklaringsrunde først. 

Og helt til slutt; ikke et Menighetsblad uten en aldri så liten halvdårlig gåte:
Hva skjer når en hai blir berømt? (Svar nederst på siden.) 

Med ønske om en god høst til dere alle fra Anne-Cathrine 

Svar på kirkevergens gåte: Den blir en sjøstjerne

Hele den nymalte Hvitsten kirke kan 
dere se på forsiden av bladet, her viser 
vi en flott nypusset dragedetalj fra ho-
veddøren 

Sokneprest Marit Bekken får overlevert 
nye flagg av Karin Grimsrud og Frøydis 
Tegneby fra Såner Syforening

med å se sin far bli tatt av en bølge 
da han var om bord i en båt og for-
svinne i dypet. Og hun klarte der og 
da å forsone seg med at dette var en 
del av livet, men for de fleste av oss 
andre kan nok dette verset i salmen 
fort kjennes litt vel lettvint. Det er 
ikke alltid like lett å glatte over for-
tvilelse og sorg når man heller vil 
synge ut i klagesang og sinne mot 

Gud. Men vi mennesker er forskjel-
lige, og derfor vil det sikkert være 
noen som kan komme trosstyrket ut 
av dyp sorg.

Uansett det siste litt vanskelige ver-
set er dette en av mine favorittsal-
mer, og det er gripende å tenke på 
at da Lina S. begravdes, så sto et 
barnekor ved hennes grav og sang 

”Tryggare kan ingen vara än Guds 
lilla barnaskara, stjärnan ej på him-
lafästet, fågeln ej i kända nästet”. Jeg 
må inrømme at det kom en tåre hos 
meg da jeg satt i Frøderyd kirke og 
spilte og sang denne sangen, men jeg 
kjente også en stor takknemlighet 
for alle nydelige tekster som hun har 
delt med oss, og som er like aktuelle 
i dag som da de skrevs.  
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Kan dere huske nå hva dere håpet og 
trodde konfirmanttida skulle bli – før 
dere ble konfirmanter? Nei, det kan de 
ikke huske, annet enn at de var spent. 
Var dere i tvil om dere skulle velge 
kirkelig eller borgerlig konfirmasjon? 
Til det svarer både Thea og Emilie at 
de har familiemedlemmer som mente 
at «kirkelig var bedre»! Så har de en 
felles venn som tok borgerlig. Så de 
snakker litt om forskjellen. Og hva 
er forskjellen da? Borgerlig snakker 
«bare» om mennesket, og det å bli et 
bedre menneske, forteller de. Og hva 
har dere lært om? Og hvordan har det 
vært for dere? Det har vært interes-
sant å lære om religion. Og gøy. For 

To konfirmanter på leir

de har lært mye de ikke kunne fra før, 
forteller de. Selv om Thea syns hun 
kunne en del fra før. Og det både Thea 
og Emilie syns har vært mest interes-
sant er at fortellingene fra Bibelen kan 
brukes på moderne ting. At de også 
handler om livene våre her og nå! 
Og når jeg spør om de husker noen 
fortelling som de likte, svarer Thea 
fortellingen om Daniel i løvehulen. 
Den har bestefaren hennes fortalt. Og 
Emilie svarer den fortellingen Jesus 
fortalte om såmannen som gikk ut og 
sådde korn. Så falt noen av kornene 
på steder hvor det var umulig å spire 
og vokse, mens andre falt i god jord…
(- sammen kom vi frem til at det var 
den fortellingen hun husket!)

Så har dere vært på gudstjenester, og 

Torbjørn Aas

Årets konfirmantleir var annerledes enn den leiren våre konfirmanter har pleid å være på. I år var de på SPEKTER! 
Sammen med 2000 andre ungdommer fra hele landet! På Kalvøya i Bærum. Og bodde på Gjettum skole. Dessuten er 
det opplegget de har hatt i undervisningstimene i løpet av året, nytt hos oss. Med dette som bakgrunn spurte Menig-
hetsbladet to av konfirmantene som var på leir, Thea Sveinsvold og Emilie Ellingsen, om det var mulig å få en liten 
prat. Og det var det! Så vi møttes – etter en våt formiddag på Kalvøya – og etter at de hadde fått dusjet og stelt seg 
og på med nye klær, i et tørt og varmt skolebibliotek.

vært ministranter (som er å ha oppga-
ver i gudstjenesten). Hvordan har det 
vært? Det var helt greit, svarer Thea. 
Men det var litt rart å være ministrant, 
legger Emilie til, når en er vant til å 
sitte i benken. Thea hjalp til med natt-
verd, mens Emilie hjalp til med dåp. 
Da gruet seg litt på forhånd begge to, 
mens de øvde. Og så var det helt greit 
når de gjorde det. Så det gikk fint!

Og nå har dere vært på leir litt mer 
enn et døgn (– det er onsdag etter-
middag, og leiren varer helt fram 
til søndag). Hvordan er det? Hva er 
minus og hva er pluss? Både Thea 
og Emilie forteller at de var spent og 
gruet seg på forhånd ( – på en skala 
fra 1 til 10 gruet Thea seg 5 og Emilie 
7!). Men nå ser det greit ut! Det som 
var minus var at det var litt kaos da 
de kom i går. Litt mye som skjedde 
på én gang. Det som var pluss av at 
åpningsshowet i sirkusteltet nede på 
øya var bra laget. Så det var gøy. Og 
så er de spent på hva som skjer videre. 
Og når jeg spør, syns begge det er 
veldig vått og kaldt å bli våt og kald! 
Og veldig godt å bli tørr og varm når 
en har vært våt og kald! 

Så skal både Thea og Emilie konfir-
meres lørdag 1. september. På to for-
skjellige gudstjenester. De er spent på 
det òg! Men de tror det blir fint. Både 
med gudstjenesten og festen etterpå.  
Det håper og tror jeg òg ( – og når 
dette kommer på trykk, så vet vi 
det!) Tusen takk for samtalen, Thea 
og Emilie! Det var fint å møte dere! 
Og på vegne av Menighetsbladet, og 
menighetene våre ( – og på vegne av 
Ham som vi tror på, og som har lovet 
å gå med oss gjennom livet), ønsker 
vi dere – og alle de andre konfirman-
tene – alt godt! 
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En onsdag ettermiddag i august møter jeg Svein Gran i Kulturkirken. Det er snart kveldsmesse. Svein er en av 
mange frivillige som bruker svært mye av tiden sin i og med kirken i Son, og han synes kanskje særlig disse ons-
dagsmessene er en inspirasjon i hverdagen. Både en avkobling og en påkobling dersom jeg tolker han rett. Jeg 
møter han i forkant av en slik kveldsmesse, for en liten prat om et annet av de faste arrangementene i Kulturkirken; 
Dialog. Svein er en av ildsjelene bak disse temakveldene. Helt siden januar 2015 har det vært arrangert Dialog-
kvelder i kulturkirken. 4 ganger i semesteret. Med andre ord 28 ganger før vi starter høstens semester. Mange 
kjente navn har stått på plakaten i løpet av denne tiden, blant annet Eva Joly som var her i fjor vår.

Lisbeth Garder Ruud

Dialog med Svein om Dialog

I følge Svein Gran er det ikke så 
vanskelig å få folk til å ha disse 
temakveldene; Når noen kan noe 
eller brenner for noe de mener det 
er viktig for andre å høre om, så 
takker de gjerne ja til å komme hit 
og få formidle det. Den gruppen 
vi ikke har klart å få hit til disse 
kveldene er de som lever av å hol-
de slike foredrag. De faller gjerne 
utenfor den økonomiske rammen 
vi arbeider med. Alle som kommer 
hit får samme honorar.

Sveins motivasjon og engasjement 
for å jobbe med disse kveldene 
handler i bunn og grunn om å bry 
seg. Et lite bidrag til å gjøre lokal-
samfunnet mer åpent, levende og 
engasjert. Det er så lett at vi lever i 
hver vår lille boble som bare hand-
ler om meg og mine. Et samfunn 
som bryr seg er et bedre samfunn 
enn der alle har nok med sitt. 

Tanken bak kveldene er å ha te-
maer som engasjerer og som løfter, 
– byggende saker som Svein kaller 
det. Og så får vi møte mange flotte 
og kunnskapsrike mennesker gjen-
nom disse kveldene, sier Svein. Og 
mange gir tilbakemeldinger om at 
de setter pris på tilbudet og at det 
gir dem noe. Publikum kommer 
noen ganger helt fra Fredrikstad og 
Rygge. Og spesielt hyggelig synes 
Svein det er når det er mange «ikke 
kirkegjengere» som kommer. 

I høst står fire nye temakvelder 
for tur. Når Menighetsbladet kom-

mer ut har Shabana Reh-
man Gaarder allerede gjort 
unna sitt tema Født fri (28. 
august). Den 25. september 
kommer Trond Bakkevik og 
snakker om fredshåp i Midt-
østen. I slutten av november 
møtes lokale politikeare, 
næringslivsrepresentanter 
og sogneprest Marit Bek-
ken for å snakke om verdier 
de ønsker skal prege Son i 
dag og fremover, før høstens 
Dialog-program avsluttes 
30. november med Per Es-
pen Stoknes og temaet «Det 
vi tenker på når vi prøver å 
ikke tenke på global oppvar-
ming.»

Kanskje synes du også at 
noen av disse temaene høres 
interessante ut. De frivillige i 
Kulturkirken ønsker å favne 
mangfoldet av befolknin-
gen. Vi er alle først og fremst 
mennesker, - ikke troende el-
ler ikke-troende, sier Svein. 
Han håper at Kulturkirken og 
Dialog-kveldene kan være et 
sted hvor vi kan møtes og 
være mennesker sammen, 
med all vår dumskap og vår 
klokskap, all vår glede og 
vår fortvilelse, vår frustra-
sjon og våre forhåpninger. 

Dessuten er temakveldene 
også en sosial arena med salg 
av kake og kaffe en halvtimes 
tid før selve temakvelden be-
gynner, og du er herved øn-
sket hjertelig velkommen!
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I Hans bilde 
er jeg skapt.
Du også.      
Som et fantastisk 
kunstverk    
det ikke finnes      
maken til     
i hele verden.
Ikke som et  
linoleumssnitt       
man kan bruke      
til å trykke    
stadig nye     
kunstverk med.         
Men som et kunstverk
fremkommet   
en gang for alle.     
Det har aldri før vært,  
det finnes ikke likt,
det vil aldri mer bli    
et slikt kunstverk
som meg.       
Som deg.        

Vi er i Guds bilde.   
 
Likevel prøver vi     
om og om igjen
å komme oss  
ut av det.         
Vi vil gjøre       
som vi vil!        
Vi snur oss vekk    
fra Mesteren.
Prøver å bryte ut.     
Men rammen 
av Guds kjærlighet 
holder oss igjen.     

Vi kan ikke  
gå ut av
Hans bilde.
Vi kan snu ryggen
til kunstneren,
men Han ser
allikevel ansiktene våre.
Vi kan prøve
å stenge
hjertene våre,
men Han ser
igjennom det
gjerdet  vi
setter opp.

Jeg vil ikke lenger prøve
å komme ut,
snu ryggen til,
sette gjerde rundt
hjertet mitt.

Jeg vil løpe inn
i midten av
bildet
og rope:
Her er jeg, Gud!
Bruk meg!

For det er her
jeg hører hjemme.
Du også.
Det er her
jeg vil være.

I Hans bilde.

Sidsel Grue
1974

På forrige side snakker Svein Gran varmt om Dialog- 
kveldene i Son kulturkirke. Men da han ble intervjuet, var 
han på vei inn til et annet av de faste arrangementene i 
kulturkirken, nemlig Kveldsmessen, som foregår hver 
onsdag kveld. Dette er en samling for ettertanke, der du 
kan oppleve musikk, tekstlesing, tanker rundt troen og livet 
– og noen ganger diktlesing. Som da Sidsel Grue forleden 
leste sitt eget dikt "I Hans bilde", som flere av de frammøtte 
mente fortjener et større publikum. Og det har det herved 
fått:

I  HANS  BILDE

Sidsel Grue er kulturarbeider fra Oslo, men med sterk tilknytning til Son. Hun er for tiden 
engasjert som regiassistent for "Teater Vildenvei", som er et teater i det psykiske helsevern. 
Les mer om teateret på www.teatervildenvei.no
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Vinner forrige gang ble Trine 
Dokkesveen, Kolåsveien 77 
i Son, 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
 3 Bildetekst (forts.)
 6 Istandsetting
 11 Spørrende
 13 Farge
 14 Tørklær
 17 Tullball
 18 Skoggerle
 20 Fordypning
 21 Medium
 23 Husdyr
 24 Framkomstmiddel
 28 Godteri
 31 Usseldom
 36 Bildetekst (forts.)
 38 Asiatisk
 40 Fyllinga
 41 Ullhår
 42 Livat
 43 Periode

Loddrett
 1 Moderne tid
 2 Blikkfang
 3 Bordpynt

 4 Avgjøre
 5 Moral
 7 Punkt
 8 Retning
 9 Gammelt kjøretøymerke
 10 Bildetekst (forts.)
 12 Yte
 15 Bildetekst
 16 Spiss
 19 Flatevev
 22 Prekært
 23 Vitenskapsmann
 25 Jakobs tilnavn
 26 Midler
 27 Eksodus
 29 Bindeord
 30 Duo
 32 Tolv måneders
 33 Gliste
 34 Ståk
 35 Voll
 37 Ikke vi
 38 Kilde
 39 Abba-låt
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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

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 2019, 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 2018.
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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. 922 99 626

Normisjon i Vestby

Formiddagstreff

Misjonsforening i Garder - NMS

Øving tordager 

Husmøte torsdager

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. 932 13 135

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

Følg med på vestby.
kirken.no for datoer

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

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: Josva Damman Kvilstad, 
josva.damman.kvilstad@vestby.kommune.no

SAGA-middag

Følg med på vestby. 
kirken.no for datoer

Son Kulturkirke 
Pris for middag: 25,00 kr.
Kontakt: Ingun Trageton Ileby, tlf 905 29 553

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 

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. Se forrige nummer!

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

15.sept, 13.okt, 
18.nov (Ski nye kirke 
kl.11.00), 8. des. 

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

14.00-16.30
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Døpte i Vestby 
Emrik Østerås-Thorstensen 
(Nidarosdomen)
Isabelle Nyberg
Ine Jacobsen Austad
Urke Wilhelm Røiseland
Ole Oskar Falldalen
Teodor Edvin Gaustad
Anine Elisabeth Kirkeby Hansen
Victoria Ellingsen-Berg
Emilie Trøan Bakke
Viktor Sørensen Martinsen
Ingrid Markussen Høie

Døpte i Såner/Son
Hedda Melin Veilemand
Ylva Olaussen Killengreen
Elida Dahl
Kasper Emil Olsen
Mille Elise Hegland Løkenhagen  
(Moss kirke)
Jesper Simble-Mikalsen (Rødven 
stavkirke)
Bastian Schou

Døpte i Garder
Ellinor Nelle Bakli
Sondre Alexander Schlanbush 
 Wergeland
Lucas Solberg Aasgaard

Døpte i Hvitsten
Elida Cecilie Nymoen Løw

Viet i Vestby
Veronica Østerdahl og Bjørnar 
Kristiansen
Marit Chatrine Linge og Alt Erik 
Trondsen Ramvik
Trine Marie Karlsson og Torbjørn 
Gaustad
Susanne Hagen og Alexander 
 Erlandsen
Inger Lise Yndestad Andersen og 
Thomas Sivertsen
Maria Ibenfeldt Bauer og Frederik 
Ibenfeldt Bauer

Viet i Såner/Son
Mona Helene Halvorsen og Øyvind 
Andresen
Christine Klerck og Kent Simon 
Orud Kristiansen
Maren Gustavsen og Espen Nilsen 
Sæther
Veronica Desiree Jenvold Kverneng 
og Daniel Andre B. Aalandslid
May Kristin Torp og Jon Erlend 
Skaug
Heidi Thuve og Sindre Alexander 
Sekkelsten
Ivana Culjak og Jan Erik Reiten
Marthe Solbakken og Otto Andreas 
Langmoen 
Line Berg og Morten Presthagen
Ingvild Bråthen og Kristian Klaastad

Viet i Hvitsten
Kristin Dahl og Andreas Øwre
Kristine Iversen og Håvard Solvang
Maria Carolina Gonzales Ceura og 
Jon Erlend Drugstad
Merete Ligaard og Steinar Ådnegard
Victoria Våpenstad og Sigmund 
Hollerud 
Elisabeth Helen Bjørnsdatter 
 Rytterager og Stein Røssevold 
Amundsen

Døde i Vestby
Bent Johnsrud
Fred Åge Lindahl
Stein Jacobsen
John Oddvar Lundsbakken
Egil Kristian Torbjørnsen
Mary Synøve Nordby

Døde i Såner/Son
Eivind Henrik Evensen
Birger Johannes Myrvold
Thore Norton Larsen
Gunnar Kondal Brangerud
Marit Nathalie Thome
Ottar Jakobsen
Jan-Åge Schei

Døde i Garder
Eldbjørg Bruun

Døde i Hvitsten
Johan Hinterholzer

Et nytt (blidt) ansikt på kirkekontoret

Fra 1. august og utover høsten er Line Gullerud Solvik ansatt som vikar, som 
saksbehandler for kirkevergen. Og Line er en erfaren vikar. Hun har job-
bet med kirkelig administrasjon de siste 15 årene! Og hun har jobbet mange 
steder. Line jobbet først på kirkekontoret på Nesodden, hvor hun bor. Hun var 
hjemme med barna da de var små, og begynte i en deltidsstilling da den yngste 
var 3. Senere har hun vært både i Ski og Ås, og Rygge og Råde. Så hun har òg 
bred erfaring. Og på kirkekontoret her i Vestby er det hyggelig mennesker å 
jobbe sammen med, sier Line. Og arbeidsoppgavene er kjente, og trivelige.  

Ellers er speiding noe som ligger Lines hjerte nær. Hun har vært speider hele 
sitt liv. Alle barn fortjener å være speider, sier hun. For i speideren er det ingen 
prestasjonskrav. Her kan alle komme som de er…!

Og takk for at du kom hit til oss, Line, sånn som du er…! Velkommen!

Torbjørn Aas
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

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 med dåp, 4-årsbok, 
 Skaperverkets dag

Søndag
30. september

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

Søndag 
7. oktober 

Hvitsten kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
Garder kirke kl.19.00
Høstkveld

Søndag 
14. oktober 

Vestby kike kl.11.00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 
4-årsbok
Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
Sammen med Frimurerne 

Søndag 
21. oktober 

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Såner kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 
4-årsbok

Søndag 
28. oktober 

Hvitsten kirke kl.11.00
Bots- og bededagsgudstjeneste m/ dåp og 
nattverd
Garder kirke kl.19.00
Halloweengudstjeneste m/nattverd

Søndag 
4. november 

Såner kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste 
Vestby kirke kl.19.00
Allehelgensgudstjeneste 

Torsdag 
8. november 

Vestby kirke kl.19.00
Ungdomsgudstjeneste med konfirmant-
kick-off

Søndag 
11. november 

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

Søndag 
18. november 

Vestby kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste m/krølletreff og 
 babysangreunion
Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Søndag 
25. november 

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Såner kirke kl.19.00
Hele menigheten synger

Søndag 
2. desember

Son kulturkirke kl. 11.00 
Lys våken-gudstjeneste, kulturkirkens 
4-årsjubileum
Garder kirke kl. 16.00 
Lysgudstjeneste                                                                               
Hvitsten kirke kl. 16.00 
Lysgudstjeneste, 4-årsbok


