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Jorden tar himmelen i favn
Av biskop Atle Sommerfeldt

«Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul» begyn-
ner en kjent og kjær julesang. Det er vel flere enn meg 
som synes det var litt rart at Jesus ble født i vedskjulet 
når det ble lest at han ble født i en stall. Min undring 
har jeg tydeligvis ikke vært alene om – i den nye 
salmeboken er det forklarende note som sier at «skjul» 
betyr «i det skjulte». Erik Hillestads nye oversettelse 
flytter fokus fra skjulte engler til den første natten 
de nybakte foreldrene har med sitt førstefødte barn: 
«Stille natt. Hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. 
Trofast våker de hellige to. Varsomt vogger de barnet 
til ro.» Slik kan det ha vært denne første natten slik så 
mange foreldre har erfart, når angsten under gravidi-
teten og angsten for fødselen er forløst i et skrikende 
nytt menneske som etter sitt første måltid sovner 
tilfreds ved mors bryst. Den hellige natten er en natt 
gjenkjennelig for alle som har opplevd den nyfødtes 
første natt. Den hellige natten er en alminnelig natt.

Den hellige natt er en alminnelig natt og en helt ek-
straordinær natt. Enhver fødsel er et under, men denne 
natten er underet også et mysterium som er større enn 
vi kan fange med vår tanke og vår kunnskap. I denne 
natten, den gang i Betlehem, ble Gud menneske og 
flyttet til vår verden. Barnet ble født for at vi men-
nesker skulle vite hvordan Gud er når Gud holder på i 
vår virkelighet og i vår verden. Større kan en natt ikke 

være. Himmelen er kommet til jord.

Men for de to er livet som foreldre slik det er for alle foreldre. Barnet må ha mat fra mors bryst og det må vaskes 
og stelles. Når Maria legger barnet til brystet, tar hun himmelen i sin favn: «Jorden tar himlen i favn» som Hillestad 
uttrykker dette største av alle mysterier.

I et ikon jeg fant i Jerusalems Gamleby, malt av nonner som holder fredens og forsoningens fane levende midt i 
konflikten, fremstilles flere av begivenhetene julenatt. Et av dem er Maria som vasker den nyfødte Jesus i et vaske-
vannsfat. Slik må det jo ha vært. Men alt er ikke bare det vi ser. I ikonet har vaskevanns-fatet en gjenkjennelig form 
som finnes i alle norske lokalsamfunn. Det er formet som en døpefont. Julenattens alminnelige handling når mor 
vasker barnet ble et tegn på at Gud vasket meg da jeg ble døpt slik at jeg ble klargjort for livet i Guds lys.
 

Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve på jorden da hun vasket barnet, gjorde Gud meg klar for himmelen da 
jeg ble vasket i dåpens vann. Gud tok meg i sin favn og ga meg og alle som deltar i dåpsgudstjenestene glimt av 
himmel. 
Fredfull julefeiring!

Takk
– og 

velkommen!

Lisbeth Garder Ruud har 
dessverre sett seg nødt til å 
takke for seg i menighetsblad-
redaksjonen. Vi sier med dette 
tusen takk, både  for innsatsen 
og for veldig hyggelige redak-
sjonsmøter med deg på laget! 

Inger-Torill Kirkeby vil 
mange erfarne lesere huske fra 
menighetsbladet før hun flyttet 
utenlands. Nå er hun tilbake og 
klar for ny innsats, og vi øn-
sker deg hjertelig velkommen i 
redaksjonen!
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Å følge ham som bærer flagget…
Jeg hadde en fornemmelse av at det 
ville være interessant å snakke med 
Per Gunnar Larsen om tro og liv. Jeg 
ante at han hadde opplevd mye (- som 
pensjonert politimann), og at troen 
alltid hadde vært en del av livet hans. 
Og jeg får det bekreftet, til overmål, 
når vi sitter i peisestua i Son kultur-
kirke, hvor jeg har bedt om en samtale 
på vegne av menighetsbladet. Det jeg 
også oppdager, er at Per Gunnar er 
en engasjert forteller – han snakker 
med hele seg – og han har så mye på 
hjertet at han gjerne skulle fortalt flere 
ting på en gang. Så det blir noen «løse 
tråder»; det blir mye jeg gjerne skulle 
hørt mer om, men som må ligge, fordi 
det ikke blir plass, verken i samtalen 
eller i bladet….

Hvor begynner din fortelling, Per 
Gunnar, og på hvilken måte kom 
troen inn i livet ditt? (- jeg begynner 
med å spørre om alt på en gang!) Vil 
du ha alt, spør Per Gunnar da? Har du 
hørt om Mysen-barna? Jeg er en av 
dem! En jordmor på Mysen tok imot 
barn, mange hundre til sammen, av 
mødre som av ulike grunner kjente 
seg tvunget til å gi fra seg barnet sitt. 
Så formidlet hun adopsjon til barn-
løse over hele landet, før myndig-
hetene stanset virksomheten hennes 
i 57. Så jeg hadde biologiske for-
eldre og fire søsken, i trange kår, i 
Halden, forteller Per Gunnar. Mens 
jeg vokste opp som enebarn i en re-
lativt småborgerlig familie i Molde. 
Jeg fikk både bil og båt og dyre uten-
landsturer. Intetanende – selv om jeg 
ante at noe var holdt skjult, sier Per 
Gunnar. 
 

Og hvordan fikk du kjennskap til din 
biologiske familie? Det var Anne 
Britt, kona mi, som foreslo å bruke 
Frelsesarmeen, forteller Per Gunnar. 
Og en dag, mens jeg gikk på poli-
tihøyskolen, ringte Anne Britt og 

sa at de hadde funnet familien min. 
Og det ble bra for alle, sier Per Gun-
nar. Og mange tårer! Jeg møtte først 
 søsknene mine i Oslo. En bror og tre 
søstre. Senere dro vi til Halden for å 
hilse på moren og faren min. Vi fikk 
noen fine år sammen, og i min bio-
logiske fars begravelse holdt jeg en 
fin tale, forteller Per Gunnar, mens 
moren min snakket nok lettere med 
Anne Britt enn med meg!  

Og troen da…? Foreldrene mine (og 
da er vi i Molde) hørte gudstjenesten 
på radio. Og søndag var en annerle-
des dag. Da skulle det være stille, og 
ingen klær på snora. Så hadde jeg 
venner som kom fra kristne hjem. 
Og jeg hadde en lærerinne som star-

tet skoledagen med Fadervår og sal-
mesang, og som avsluttet med «et 
ord på veien». Så det ble sådd et frø 
i det miljøet jeg vokste opp i, som 
over tid har vokst til en sterk tro. Og 
når jeg møtte Anne Britt, fikk jeg på 
et vis være med inn i hennes trosliv. 
Det har òg vært med på å gi meg et 
trosfeste. Likevel ble jeg litt overras-
ket den gangen en dame hadde ringt 
og ville snakke med en kristen poli-
timann, og jeg ble satt på saken. For 
jeg snakket lite om troen min på job-
ben. Men troen har helt klart formet 
mitt syn på mennesker. Og gitt meg 
en trygghet, og et fundament. Og 
hva er dette fundamentet…? Konfir-
masjonspresten min i Molde snakket 

Torbjørn Aas 

– en samtale med Per Gunnar Larsen
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mye om de 10 bud. At de skulle dan-
ne et fundament for livet. Det har jeg 
hatt med meg. Og Jesus da, hvilken 
rolle spiller han? Han er en guide. 
Han viser vei. Han går foran med 
flagget. Og da er det viktig for meg å 
følge etter. Så langt jeg evner på den 
veien. Det er mitt ansvar. 
Og nå må jeg få høre om livet ditt i 
politiet... 
Men Per Gunnar har litt mer å si 
om troen. Jeg lærte tidlig av en el-
dre kollega at «den eneste gangen 
du kan se ned på et menneske, Per 
Gunnar, er når du bøyer deg og hjel-
per det opp!» Det har jeg hatt med 
meg! Og jeg har blitt brukt til mange 
krevende oppdrag. «Det gjør han Per 
Gunnar, har det ofte blitt sagt!» Så 
fint, tenker jeg, og vil gjerne høre 
mer… Etter politihøyskolen job-
bet jeg 6-7 år i kriminalavdelingen 
i Oslo politidistrikt. Da jobbet jeg 
med spaning, og gikk uflidd, med 
langt hår – og så ille ut. Og det ble 
mange tøffe tak. I en periode måtte 
han gå med revolver og skuddsikker 
vest. Han var truet på livet. Da var 
det noen som ville ta hevn. Så fikk 
han tilbud om jobb i kriminalavde-
lingen i Moss, etter at han hadde 
holdt et foredrag der. Da hadde fa-
milien allerede flyttet til Son. Men så 
brøt Anne Britt og Per Gunnar opp 
og flyttet til Molde igjen, for å ta seg 
av foreldre og svigerforeldre. Og én 
av de mange «løse trådene» er for-
tellingen om Per Gunnars svigerfar, 
som var gårdbruker og Lofotfisker, 

og en hedersmann.
 

Så fikk Anne Britt og Per Gunnar en 
datter, Anette, som ble født med ast-
maproblemer. Familien flyttet derfor 
tilbake til Son da klimaet er bedre 
her. Og Per Gunnar fikk ny jobb i 
Moss, og «ansvar for alle under 18 
år». Med forebyggende arbeid. Og 
nå holdt han masse foredrag, for 
foreldre og alle som hadde med ung-
dom å gjøre. Anne Britt og Per Gun-
nar har òg adoptert to barn (– vi var 
en familie på to da vi kom til For-
nebu for å ta imot barna som kom 
med følge fra Korea, forteller han, 
og en familie på fire da vi dro der-
fra, og alle gråt!). I tillegg har de hatt 
bortimot 40 barn boende hos seg, to 
fosterbarn som har vokst opp i fami-
lien og mange beredskapsbarn.

I løpet av disse 35 årene i politiet 
har han passet på både kong Olav og 
kong Harald – og president Obama. 
Noe av det siste han gjorde som po-
liti var å ta seg av overlevende og på-
rørende på Sundvollen hotell, i for-
bindelse med tragedien på Utøya. De 
jobbet tre døgn i strekk, og da kjente 
Per Gunnar at han var i besittelse av 
en ballast som hjalp ham. Hva ville 
Jesus gjort, spurte han seg da? Og 
så forteller han om de hvithårete en-
glene som svevde rundt i kaoset som 
var der. Det var de gamle røde kors-
damene. De hadde en hjertevarme 
og omsorg for de sørgende og etter-
latte som var rørende.

Per Gunnar jobbet også døgnet rundt 
i forbindelse med kirkebrannen i Så-
ner, og presteboligen som ble forsøkt 
påtent. Han ble plassert i den gruppa 
som skulle finne ut hvem som hadde 
gjort dette. Da fikk han innsyn i et 
satanistmiljø som politiet visste lite 
om fra før. En alternativ verden, med 
sine ritualer. 

Når samtalen nærmer seg slutten, 
forteller Per Gunnar om livet som 
pilegrim. Det begynte med at Anne 
Britt ba ham lese en bok, Pilegrims-
reisen av Paulo Coelho. Etter det 
har det blitt mange vandringer, blant 
annet til Santiago de Compostella 
i Spania (en vandring på 900 km!) 
Men det har òg vært en vandring 
900 km innover, sier Per Gunnar. Og 
hvor ledet den vandringen…? Jeg 
fikk en erkjennelse av tro. At dette er 
riktig for meg. At det har vært riktig 
å følge ham som bærer flagget. Og 
så gav det ham en trygghet – og en 
tro på at det skulle gå bra – da han 
fikk kreft, en hissig form for kreft, 
for noen år siden. Så er Per Gunnar 
frimurer, som handler om den opp-
gaven det er å bli en «bedre utgave 
av seg selv». Og fremfor alt bidrar 
han – og Anne Britt – masse i me-
nigheten. I Son, hvor de har bodd 
lenge. Og i Garder, som de akkurat 
har flyttet til. 

Så vi er mange som har glede av 
dere, Per Gunnar! Og takk for sam-
talen!
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Dik tn ingen  t i l  J akob  Sande 
spinner rundt flere temaer som 
vestlandsnaturen, sjømannslivet, livet 
på bygden, dikt som tar opp sosiale 
spørsmål og dikt som tar for seg 
klassiske temaer som kjærligheten 
og døden. Diktene hans veksler fra 
grotesk humor, som i «Kallen og 
katten» og «Likfunn», til sentimentale 
og følelsesladde dikt som «Fløytelåt» 
(tonesatt av Geirr Tveitt) og «Vesle 
Daniel». Så hvem kunne trodd at 
han også skulle komme inn den 
norske salmeboken med «Det lyser 
i stille grender» og «Du som låg i 
natti seine». Selv er jeg veldig glad 
for at det ble sånn, for begge disse 
sangene er noen av mine absolutte 
favorittsalmer. 

Det kan synes som om «Det lyser i 
stille grender» også er mange andres 
favoritt, for dette er en sang du kan 
høre omtrent overalt hvor du ferdes 
i desember.
Det skal visstnok være den salmen 
som prinsesse Märtha Louise setter 

Dette er en julesang av Vestlandets store sønn Jakob Sande  (født 1. desember 1906, død 16. mars 
1967) fra Dale i Sunnfjord i Fjaler kommune. Vi finner den i NoS nummer 70 og i vår nye salmebok som 
nummer 63.

høyest, og derfor er det heller ikke 
uventet at hun spilte inn denne 
sammen med Oslo Gospel Choir da 
hun var gjestesolist i deres julekonsert 
på NRK i 1992.

Det lyser i stille grender 
av tindrande ljos ikveld,
og tusene barnehender 
mot himmelen ljosa  held.

Og glade med song dei helsar 
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar 
som barn i ein vesal stall.

Jakob Sande skrev dette diktet 
sommeren 1931, og det stod første 
gang på trykk i «Jul i Sunnfjord» 
1931 med tittelen «Julekveld». Dette 
diktet skal har vært skrevet mitt i 
Sommeren i skyggen av et bærtre 
på klokkargården. Det er ikke den 
første gang inspirasjonen til juledikt 
og julemelodier har kommet en 
sommerdag med sol fra klarblå 
himmel. 

Salmen har vært sunget på flere 
melodier. Den tonen som er mest 
brukt i dag er skrevet av Lars Søraas 

d.y. (1887-1976) i 1948, og det kan 
virke som om det er hans eneste 
kjente komposisjon.
Søraas var først og fremst musikklærer, 
korleder og sangbokutgiver, og 
en morsom sak er at jeg har vært 
kordirigent for et av korene som han 
på sin tid dirigerte, Søreide songlag. 
Det fortelles at en julekveld hjemme 
hos Lars skal han under juletregangen 
ha sagt til familien at han ville lære 
dem en julesang som han hadde vært 
med på å lage og som ingen visste om, 
og det var «Det lyser i stille grender». 
Det var også Lars Søraas som gjorde 
sangen kjent ved å lære sine elever 
den og ta den med på julekonserter i 
Bergens kirker.

Der låg han med høy til pute, og gret 
på si ringe seng,
men englane song der ute på 
Betlehems aude eng.

Der song dei for første gongen 
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen 
som alltid er ung og ny.

I noen sangbøker, bl.a. Sangboken, 

Det lyser i stille grender

Svein-Gerhard Soma Hordnes
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er det bare disse fire versene som er 
tatt med. Det femte og siste har man 
diskutert om det er Sande som har 
skrevet. Det er nok ingen tvil om at 
dette verset også er av Jakob Sande, 
men han var så misfornøyd med 
det at han valgte å stryke det. Hans 
forklaring på det var bl.a. at «Ein kan 
ikkje binda mørkret». 
Det femte verset ble altså tatt med i 
vår norske salmebok, selv om hans 
familie ikke ønsket det og henviste 
til at Jakob Sande selv hadde strøket 
det. Det sies også at Jakob Sande ikke 
var særlig fornøyd med de andre fire 
versene heller, så da hans «Samlede 
dikt» kom ut for første gang var den 
ikke tatt med.

Den songen som atter tonar 
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar, 
som døden for evig batt.

Verset var originalt slik: 
Songen som atter tonar 
med jubel kvar julenatt.
um barnet, Guds son og sonar 
som myrkret for evigt batt.

Det fortelles av Oddgeir Bruaset i 
hans verk om julesangene våre: «– at 
før sangen ble skrevet ned tok Søraas 
kontakt med Sande og fortalte om en 
melodi han hadde laget til Sandes 
dikt. Akkurat da var julediktet så 
fjernt i minnet til Sande at han først 
benektet at det var han som hadde 

skrevet det. «Ein eller anna Søraas 
ringte meg og sa at han hadde sett tone 
til eit juledikt han påstod at eg hadde 
skreive,» fortalte han til hybelboeren 
sin etterpå. «Først sa eg at eg aldri 
hadde skrive noko juledikt, men så 
tok han til å lese frå det og brått kom 
orda strøymande fram or minnet. Eg 
las for han kvart eit ord, alla versa 
til endes,» sa Sande og lo hjartelig».
Tenker vi er mange som kan denne 
utenat i dag. 

Ny kirkegårdsarbeider/kirketjener 
Det har det siste året vært et generasjonsskifte ute på kirkegårdene og i kirkene når det gjelder kirkegårdsarbeidere/
kirketjenere. Vår nyeste kollega heter Thomas Johansen og begynte i slutten av oktober. Thomas er opprinnelig fra 
Thailand og har mye praktisk erfaring fra bondegårdsdrift fra sin tid i Thailand. Thomas har de siste 13 årene vært 
sesongarbeider på en av kirkegårdene i Oslo, og har således solid erfaring fra praktisk utearbeid med seg i sekken. 
Mer om Thomas kan dere lese i en annen artikkel i dette julenummeret.

Navnet minnelund 
Vi har tidligere informert om at det jobbes med navnet minnelund på Vestby kirkegård, og arbeidet går fremover. 
Forhåpentligvis kan søknad til Borg bispedømmeråd sendes før jul, og målet er å få opparbeidet minnelunden neste 
år – så fremt søknaden godkjennes og det ellers er praktisk gjennomførbart. 
Området som er pekt ut som det mest interessante er på det ledige feltet ned mot Menighetshuset, hvor det er en 
liten høyde med flere trær plassert på toppen. 

Gravplasskapasitet  
I Vestby kommune er det fire kirkegårder og en urnelund: Vestby kirkegård, Såner kirkegård, Strømbråten kirke-
gård, Garder kirkegård og Hvitsten urnelund. 
Det er et tegn i tiden at det blir stadig flere bisettelser og urnebegravelser, og de siste årene viser at dette også er 
tilfelle for Vestby. Vestby kirkelige fellesråd er oppmerksom på utviklingen, og må hensynta dette både når det 
gjelder ønsker for fremtidige utvidelser på kirkegårdene, men også når det gjelder hvordan nåværende arealer skal 
benyttes. 

Til slutt kirkevergen spesial, denne gang hentet fra forsiden på min datters siste matteprøve: 
«Dear Algebra
Stop asking us to find your x. 
Shes’s not coming back» 

De første snøfnuggene falt i går der hvor jeg bor. Selv om snøen ikke ble liggende er det lette 
drysset et tydelig tegn på at vi nå går inn i den «kalde fine tiden», som i hvert fall «Jokke & 
Valentinerne» har beskrevet vinteren som. 
Kirkevergen benytter anledningen til å takke for alle gode møter og innspill gjennom 2018, og 
benytter samtidig muligheten til å informere om et par saker som kan være av interesse for flere 
av dere. 

Riktig god jul og godt nyttår til dere alle fra kirkeverge Anne-Cathrine 
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«Nå har Borgen lys!» Minner fra jul i 
gamle dager…

I dag har jeg vært på besøk hos N, som er 93, for å snakke om 
gamle dager, og særlig om jul i gamle dager. N har jeg blitt 
kjent med fordi hun er på andakten så ofte hun kan få det til. 
Og den dagen jeg kommer, har det skjedd mye hos henne; Først 
har hun fått hjelp til å dusje. Så har vaskehjelpen kommet, og 
hun holder på mens vi prater. Og så kommer jeg – som har vært 
innom og spurt på forhånd, og avtalt. Så jeg er ventet. Og N er 
takknemlig for alt sammen: «Alle er så snille mot meg!», sier 
hun. 

Og vi skal snakke om gamle dager… 
Hvor vokste du opp? Jeg vokste opp 
i et sveitser-hus i Drøbak. Eller i 
Frogn! For eiendommen, som heter 
Solhøi, lå faktisk akkurat på grensen 
mellom Drøbak og Frogn, forteller 
N! Det var bestefar som bygde det 
huset. Han kom fra Oslo, hvor han 
hadde et blikkenslagerverksted. Så 
kjøpte han en fiskerhytte, og bygde 
huset på tomta. Han bygde også et 
uthus. Og dit flyttet han verkstedet 
sitt. Uthuset ble senere gitt til Follo 
museum, forteller N stolt. Det ble 
tatt ned, bord for bord, og satt opp 
igjen på museet. Så i dag står det, 
med alt verktøyet, på museet, og et 
messingskilt med «Blikkenslager 
Andresen». Jeg vokste opp i 2. etasje 
i huset, sammen med lillebroren min, 
og mor og far. Og bestemor bodde 
nede. Bestefar døde året før jeg ble 
født. Men vi var mye nede hos beste-
mor. Hun hadde lange støvler, ett par 
med knapper til å kneppe, og ett par 
med snøring. Jeg husker broren min 
og jeg satt på gulvet og fikk kneppe 
hver vår støvel, forteller N.  

Hva husker du fra jul, 
da? Jeg husker mor 
kjøpte to epler – ikke 
bananer, det var for dyrt 
– men epler, som hun 
pakket inn med litt sjo-
kolade. En pakke til meg 
og en til broren min. De ble lagt un-
der juletreet. For dette var i 30-åra, 
og det var trange tider. Men vi hadde 
familie i Oslo, og hvert år kom det 
en pakke fra dem, med store gaver. 
Ett år var det ski, husker N, og ett år 
var det skoleveske, og sparkstøtting, 
og en fin genser… 

Og hvor feiret dere jul? Vi feiret jul 
i Hvitsten, forteller N. For mor var 
fra Hvitsten. Hun var født i Hestvika 
(– i det huset Sigrid Undset leide 
seg inn i 2. etasje og skrev romanen 
«Olav Audunssøn i Hestviken» – 
som mor sa var lettlest, forteller N, 
for hun var glad i å lese!). Mor var 
én av til sammen ni søsken, hvorav 
åtte vokste opp, forteller N. Og mors 
far jobbet på Stabil. Malingfabrik-
ken. Og fordi familien hans ble så 
stor, fikk de flytte inn i det huset vi 
alltid har kalt «huset på Stabil» (– og 
jeg skjønner at det er det hvite huset 

med det spisse taket, som ligger litt 
nord for der fabrikken lå!).
   

Så vi feiret alltid jul i Hvitsten. Og 
for meg begynte jula da mor sa: «Nå 
har Borgen lys!» «Borgen» var «Os-
carsborg», en av de båtene som gikk 
mellom Oslo og Drøbak og Hvitsten 
og Son. De hadde juletre på toppen 
av masten når det var jul. På formid-
dagen på julaften tok vi «Borgen» til 
Hvitsten. Jeg husker så godt vi gikk 
opp bakken til huset. Der sto beste-
mor (mors mor) ved svartommen og 
stekte medisterkaker. Og det luktet 
så godt, husker N! Når vi kom, had-
de tante Ragna og onkel Håkon fra 
Son allerede kommet, med sine to 
gutter. For de kom med den samme 
båten på morgenen. 

Og bordet var dekket i spisestua. Og 
julemiddagen var ribbe, med alt. Og 
etter middagen ble døra til finstua 
lukket opp. Mens hun forteller, kom-
mer N til å tenke på at bestemor ikke 
hadde juletre. Uten at N riktig vet 
hvorfor. Men nå trådte vi inn i fin-
stua, og satte oss stille og rolig ned. 
Og så ble pakkene tatt frem! Og når 
julekvelden var, over hadde de to fa-
miliene hvert sitt rom i 2. etasje. Vi 
hadde det søndre, forteller N. 

Husker du om det var gudstjenester i 

Torbjørn Aas

D/S Oscarsborg, eller "Borgen", her ved kai i Son
Foto: Harald Lorentzens samling / soldekk.no
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Hvitsten kapell i løpet av jula (- sånn 
spør prester om!). Det kan jeg ikke 
huske, svarer N, men det tror jeg 
ikke. Nei, det tror jeg ikke det var! 
Og 1. juledag var en rolig dag. Da 
var vi «hjemme». Og N lekte med 
lillebror og de to fetterne. Og 2. jule-
dag var vi alle hjemme hos onkel 
Bernt på kaffebesøk. For han bodde 
òg i Hvitsten, og var den første kir-
ketjeneren i kapellet. Nei…, når N 
får tenkt seg om var onkel Hans i 
Katten (mannen til fars søster) den 
første kirketjeneren i Hvitsten. Og 
onkel Bernt var den andre! Og 3. 

juledag var det juletrefest på skolen. 
Der var det masse folk, husker N. Og 
et digert juletre, som vi gikk rundt, 
og sang alle julesangene. Og så fikk 
vi pose! Med alt det en juletrefestpo-
se kan inneholde! Rosiner. Og kjeks. 
Og til og med karameller. 

Dagen etter reiste de hjem til Drø-
bak. For da hadde båtene begynt å gå 
igjen. Og da var det et helt år til neste 
jul. Og det er lenge for et barn.
 

Før samtalen er over byr N meg en 
banan – som jeg takker ja til. For nå 
er det andre tider enn da N var barn! 

Og vi snakker om alle minnene N 
har nå. Alt som har skjedd i livet. 
Vondt og godt. Og helt til slutt får 
jeg en fortelling N hørte fra sin far, 
om svogeren hans som bodde i Sve-
rige, og som måtte bryte opp fordi 
det var så dårlige tider der. Og som 
gikk på bena over fjellet til Norge, 
med kone og tre barn, en jente og 
to gutter. Og én av dem frøs i hjel 
på veien. Så havnet de i Drøbak. Og 
bodde i uthuset. Og levde av å selge 
fisk, og sopelimer. Men dette var før 
Ns tid. 
I gamle gamle dager. 

Garder Misjonsforening ble stiftet 4. oktober 1893 av Thora 
Presterud. 97 år gamle Dagny Presterud (98 når menighetsbladet 
går i trykken) var tilstede på festen på Gardarheim og fortalte om 
sine minner om omtenksomme tante Thora, som kanskje særlig 
tok seg av de svake i samfunnet. Blant dem som fikk oppleve 
Thoras omtanke var «lofferane», - landstrykere som hun gav 
varme tepper og mat, samt varmt vann til å vaske seg med. Hun 
lot dem også gjerne få overnatte i låven, - noe som ikke var noen 
selvfølge for dem.
Misjonsforeningen som Thora Presterud startet i 1893 lever altså 
i beste velgående den dag i dag. Møtene avholdes ca en gang i 
måneden, og som i 1893 avholdes møtene fremdeles hjemme hos 
medlemmene, hver sin gang.

Sentralt i misjonsbudskapet er å gi noe til andre. Når foreningen i 
Garder nå skulle feire jubileum var det flere av bygdas «aktører» 
som ville gi noe tilbake. Stiftelsen Garder Grendesenter bidro med 
gratis utlån av Gardarheim til festen, mens Sanitetsforeningen 
sponset med snitter.
Medlemmer fra andre misjonsforeninger i Follo var tilstede på 
feiringen. Det samme var etterkommere av tidligere medlemmer i 
Garderforeningen, samt representanter både fra Garder Vel, Vestby 
Pinsemenighet, menighetene i Vestby, fra kirkestaben og fra Det 
Norske Misjonsselskap sentralt. Noen holdt taler til jubilanten, 
noen leste dikt, og det var selvsagt servering av gode snitter og 
kaker, og det var andakt og sang.

Det var en livskraftig 125 åring som ble feiret denne søndagen i 
september. Og dersom du skulle ha lyst til å komme på et foren-
ingsmøte så er du hjertelig velkommen.

Søndag 16. september var det duket for misjonsfest på Gardar-
heim. Garder Misjonsforening feiret sitt 125-årsjubileum, og 
nesten 80 gjester møtte opp for å være med på feiringen. Ekstra 
gledelig er det når man feirer en 125-åring at det må etterfylles 
med flere stoler og bord etter hvert som lokalet ble stadig fullere.

Lisbeth Garder Ruud

Garder Misjonsforening 125 år

Dagny 
Presterud

Ellen Garder ønsker 
velkommen

Solveig og Ida Hystad 
hadde kjøkkentjeneste

Snitter fra Sanitets-
foreningen

Elisabeth Hystad  
Leder i Garder 
Misjonsforening
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Thomas liker kirker…! 
Den nye kirketjeneren vår heter Thomas Johansen, og 
kommer fra Thailand. Vi har avtalt en bli-litt-bedre-kjent-
samtale til menighetsbladet, og møtes i Vestby kirke en 
tidlig mandag morgen i slutten av oktober. Med lav sol, og 
masse gult løv både på trærne og på bakken, og høstens 
første kuldegrader. Og når jeg spør om navnet, og sier 
at det klinger veldig norsk, forteller Thomas at han het 
Wonma Phornthawee inntil for tre måneder siden. Og det 
var Skattekontoret – eller egentlig Folkeregisteret – som 
foreslo det norsk-klingende navnet. Da ringte han moren 
sin, som bor i Thailand, og snakket med henne om nav-
nebyttet, og etter to uker ringte han opp Folkeregisteret 
igjen, og tok imot det nye navnet. Og i dag er han mer 
Thomas enn Wonma, forteller han! 

Torbjørn Aas  

Så vil jeg gjerne vite hvor lenge han 
har bodd her i landet, og hva som 
brakte ham hit. Han kom til Norge 
i 2005, forteller han. For han har en 
onkel og tante her. Som har vært her 
helt fra 1970. De har hatt vaskejobb 
på Ullevål sykehus. Og nå er den 
ene pensjonist, og den andre blir det 
snart. De anbefalte Thomas å kom-
me til Norge. Og den gangen var det 
lett å få oppholds- og arbeidstillatel-
se. Thomas begynte å jobbe i Grav-
ferdsetaten i Oslo kommune da han 
kom. På deltid. I tillegg gikk han på 
kurs. 350 timer i norsk. Og 50 timer 
i samfunnskunnskap. På Rosenhof 
skole. Det var en fin skole, fortel-
ler Thomas. Med gode lærere. Og 
Thomas jobbet med leksene. Så det 
var ikke så veldig vanskelig å lære 
norsk, syns han. 

Å jobbe i kirke er veldig fin jobb 
for meg, sier Thomas. Jeg liker kir-
ker. På facebook har jeg bare bilder 
av kirker, forteller han. Og han har 
trivdes godt de 13 årene han har job-
bet i gravferdsetaten i Oslo. Der har 
han hatt hyggelige arbeidskollegaer 
(- det har han fått her òg!). Og han 
har likt å jobbe på kirkegårder. Så da 
det ble lyst ut fast jobb her i Vestby, 
søkte han og fikk den. Og her skal 
han jobbe både ute på kirkegården, 

og inne, med guds-
tjenester og kirke-
lige handlinger. Og 
han har litt erfaring 
med begravelser og 
urnenedsettelser.  

Og da har jeg lyst til å høre litt om 
Thailand, og oppveksten hans. Tho-
mas er født i 81. Han mistet faren 
sin da han var fem år gammel. Fa-
ren var fisker, og omkom på havet i 
en storm. Familien har en liten gård, 
forteller han, hvor de dyrker ris – og 
har gummitrær. Så hadde han en ti 
år eldre bror. Men han døde i en mo-
torsykkelulykke for tjue år siden. 
Så i dag har han bare moren sin og 
en yngre søster. Det er de som dri-
ver gården, med innleid hjelp av 
og til. Og  Thomas prøver å være i 
Thailand hvert år den 25. januar, 
på farens dødsdag. Da drar han til 
graven og setter opp blomster. De 
fleste i Thailand er buddhister. Og 
noen er kristne. Thomas’ familie er 
buddhister. De har en Buddha-figur 
i hjemmet, forteller han. Og når jeg 
spør hvor stor den er, viser han med 
hendene, og sier: ca. en kilo. I Thai-
land markerer de fleste både jul og 
påske, pluss Buddhas fødselsdag og 
dødsdag, forteller han. Så det gjør 
 Thomas’ familie. Selv er Thomas 
kristen, og medlem av Den norske 
kirke. 

Og nå har han akkurat flyttet til Ås. 
Han flyttet denne helgen. Og han er 
litt ensom, forteller han. Men det han 
liker å gjøre på fritiden er å gå turer 
i skogen, på Romsås i Groruddalen. 
Og så liker han å fiske, og det gjør 
han på Vippetangen. Og får masse 
fisk. For eksempel makrell. 

Det er stor forskjell på Norge og 
Thailand, sier Thomas. Det tror jeg 
på, og når jeg spør nærmere, sier han 
at den viktigste forskjellen er været. 
Det er kaldt her! Men det er hyg-
gelige folk her, sier han. Og et fint 
land. Han har vært både på Geilo og 
på Voss. Og jeg må bare svare til-
bake at jeg syns han er en vennlig 
mann. Og lett å snakker med. Så det 
blir en god samtale. Med smil og lat-
ter. Men når vi kommer ut av kirken 
for å ta et bilde på kirkegården – og 
jeg gjør alt jeg kan for å få et smil – 
sitter det lenger inne! Så da vet alle 
menighetsbladets lesere at det er let-
tere å få et vennlig og varmt smil når 
en snakker med Thomas, enn når en 
holder smarttelefonen sin opp foran 
ansiktet! 

Takk for en fin samtale, Thomas, og 
varmt velkommen!
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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 del 1
7. Spise
8. Smarting
10. Daskes
11. Bildetekst del 2
13. Engelsk drikk
14. Gass
18. Ikke hovedferdselsåre
20. Livssyn
22. Beslå
23. Innrømme
24. Drikken
25. Forkortet idrettsforbund
28. Tvinne
30. Vannstrøm
31. Fugl
32. Baketter
34. Utenlandsk tier
36. Visle
38. Stolt
39. Forkortet studiested
41. Halte
44. Var i ro
46. Fransk væske
47. Utviklet
48. Nedbør
49. Forkortet husbygger
52. Skorpa
55. Nølende

56. Ordne
57. Håndverkssvennen
58. Subba
61. Engelsk bestemt
62. Krukka
64. Vekt
65. Svar
66. Hindring
67. Nedfor
70. Anonym
71. Vage
73. Nynorsk pronomen
75. Samstemt
76. Endeløs
77. Kraftsalver
78. Etter vår tidsregning (fork.)
80. Forkortet organisasjon
81. Donald Duck
82. Utholdenhet

Loddrett
1. Ledsage
2. Konjunksjon
3. Lærbånd
4. Nynorsk opphisselse
5. Tilknyttes
6. Bildetekst forts.
9. For øyeblikket
12. Hornplate
13. Fjernsyn (fork.)

14. Bildetekst del 3
15. Holke
16. Øyrike (fork.)
17. Stappe
18. Anmode
19. Bildetekst forts.
21. Nybadet
23. Eventyrforteller
24. Flokse
26. Engelsk hav
27. Forkortet ugift kvinne
29. Nå en del av NTNU
33. Fengsel
35. Forkortet nyhetsbyrå
37. Periode
40. Oppstyr
42. Riktig
43. Hilsen
45. Hanndyr
46. Øke
50. Ikke gi slipp på
51. Ryke
53. Fisk
54. Jentenavn
59. Veileder
60. Innsigelsen
63. Fostre
66. Rådføre
68. Selvom
69. Yte

70. Truende
72. Lett
74. Ildsted
79. Påskedatatreff (fork.)

Vinner forrige gang ble Dagfinn 
Rino Olsen, Kolåsveien 89 i 
Son, som får tilsendt 4 Flax-
lodd.

Løsning sendes Vestby menighetsblad, 
Ugleveien 16, 1555 Son før 1. feb. 
Merk konvolutten "Kryssord nr. 4".
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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.

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no
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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
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Treffpunkt på Gardarheim

Øving torsdager 
fra 10. januar

Følg med på vestby.
kirken.no for datoer

17.30 og 18.45

16.30-18.00

Vestby menighetshus
Kontakt: Svein-Gerhard Soma Hordnes, 
tlf 924 01 441
www.vestbybarnekor.net

Gardarheim
Kontakt: Anette Breivik, tlf. 922 99 626

Normisjon i Vestby

Formiddagstreff

Misjonsforening i Garder - NMS

Øving tordager fra 
10.jan. 

Husmøte torsdager

7.jan, 4.feb, 4.mars, 
1.april, 6.mai, tur 3.juni

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

4.jan, 18.jan, 1.feb, 15.feb, 
1.mars, 15.mars, 5.apr, 
26.apr, 10.mai, 24.mai

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)
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

10.jan, 14.feb, 7.mars, 
4.april

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 
fra 10.jan

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

18.30

19.00 - 21.00

19.00-21.00

11.30

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

Se as.kirken.no for 
datoer

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
Pia Margrethe Johansen
Maiken Katinka Bjaberg
Sanna Helene Nilsen Rotevatn
Marie Stølen Evavold  (Ås kirke)
Mina Grav Aalerud
Aksel Bernhard Steen-Dragsnes
Celine Lindstad Ryan
William Wold (Stovner kirke)
Brede Håvelsrud Richter
Ylava Gjengaar Hauge (Østre 
 Fredrikstad)
Nathalie Overvad
Gustav Sundby Høidahl
Aiden Johan Grønflaten
Samuel Belco Johansson
Wilhelm Thorstensen
Ingrid Markussen Høie

Døpte i Son/ Såner
Ella Haugen
Helmer Gustav Anton More
Philip Klevberg Natvig (Lørenskog)
Oda Engen Lindhjem
Emma Sofie Stubberud Bromander
Olav Evensen Hopland

Henrik Mork Köppl
Ulrik Walter Hjelseth
Vilde Marie Hjelseth
Andrea Hesthagen
Aline Eriksen-Sanne
Felix Caspersen
Matilde Grønvold-Sahlman
Othelia Elisabeth Roer-Eide
Helmer Gustaf Anton More

Døpte i Garder
Lucas Solberg Aasgaard

Døpte i Hvitsten
Herman Handelsby (Sofiemyr kirke)
Isak Bromander
Martha Wigernes Skaug
Luna Eileen Storvand-Fagertun

Viet i Vestby 
Kaya Svantesvold og Knut 
 Svantesvold
Anette Nyberg Kjønstad og Robin 
Gunnar Nyberg

Viet i Son/Såner
Marita Jensen og Tom Eberhardt
Margethe Amalie Anmarkrud 
 Kjenes og Ole Kristian Skogum

Døde i Vestby 
Mary Synøve Nordby
Eva Bisgaard
Elfi Forslund
Harry Alfred Baum
Bent Allerød Rasmussen
Rasmus Flo
Olga Jeksrud
Gro Veslemøy Rørby Gulbrandsen
Kari Berntsen
Carina Klerck

Døde i Son/Såner
Asbjørn Kjell Halvorsen
Erling Reidar Nortvedt
Margit Inga-Lisa Eriksen 
Arne Bekeng
Anne-Marie Sletten
Inger Hermansen
Kari Sørensen
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Gudstjenesteliste

Søndag 
17. februar

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 
24. februar

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Søndag 
3. mars

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Vestby kirke kl. 16.00
Karnevalsgudstjeneste, 
spesielt lagt til rette for 9-åringer

Onsdag
6. mars

Son kulturkirke kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste 

Søndag
10. mars

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag
17. mars

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Garder kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag – med Vestby barnekor

Søndag
24. mars

Vestby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste og menighetens års-
møte

Søndag
31. mars

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

JU
L

Søndag 
2. desember

Son kulturkirke kl. 11.00
Lys våken-gudstjeneste, spesielt 
lagt til rette for 11 og 12-åringer 
– og 4-årsjubileum for Son kulturkirke
Garder kirke kl. 16.00
Lysmesse
Hvitsten kirke kl. 16.00
Lysmesse og utdeling av fireårsboka

Søndag
9. desember

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Søndag
16. desember

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Garder kirke kl. 19.00
Julens salmer

Mandag 
24. desember

Julaftensgudstjenester
Vestby kirke kl. 14.00
Son kulturkirke kl. 14.00
Garder kirke kl. 14.00
Vestby kirke kl. 16.00
Såner kirke kl. 16.00
Hvitsten kirke kl. 16.00

Tirsdag 
25. desember

Vestby kirke kl.12.00
Felles høytidsgudstjeneste

Onsdag 
26. desember

Såner kirke kl.12.00
Felles høytidsgudstjeneste 

Søndag 
30. desember

Vestby kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste

Søndag 
6. januar

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Onsdag 
9. januar

Son kulturkirke kl. 19.00
Vi synger julen ut – med korsang

Søndag 
13. januar

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 
20. januar

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Vestby kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste

Søndag 
27. januar

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Såner kirke kl. 19.00
Taizégudstjeneste – med korsang

Søndag 
3. februar

Son kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Søndag 
10. februar

Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Vestby kirke kl. 18.00
Tårnagentgudstjeneste, spesielt 
lagt til rette for 8-åringer

Denne logoen markerer de guds-
tjenestene som feires i forbindelse 
med trosopplæringstiltak.


