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Som diakon er jeg opptatt av Plan for diakoni i Den Norske Kirke. Ett av hovedpunktene 
i denne planen som er en rettesnor for det diakonale arbeidet i menighetene våre er: 
«Nestekjærlighet». Hva er så det? Og hvem er min neste?

Mange av oss kjenner lignelsen Jesus fortalte om den barmhjertige samaritan, som 
blant annet er gjengitt i Lukas 10, 25-37.

Foranledningen til denne lignelsen var en samtale Jesus hadde med en lovkyndig. 
Denne ville gjerne sette Jesus på prøve.  Som så mange ganger ellers i NT svarer Jesus 
med en historie, eller lignelse som vi gjerne kaller det, som ender med at lytterne blir 
utfordret.
Jesus forteller om en mann på reise som blir overfalt av røvere. Tre mennesker passerer 
denne mannen, to går forbi mens den siste stopper. Jesus og den lovkyndige som ville 
sette ham på prøve er skjønt enige om det er han som stopper som handler riktig. Vi 
lesere deler også denne oppfatningen, selvsagt var det han som hjalp som gjorde rett. 
Likevel var denne lignelsen utfordrende.  Dette fordi de som gikk forbi var henholdsvis 
en prest og levitt (antakelig en tempeltjener), sterkt respekterte mennesker i samfun-
net. Hjelperen derimot var samaritan, en mann fra Samaria. Dette var et folkeslag som 
jødene foraktet av ulike årsaker, blant annet mente de at samaritanene ikke var rettro-
ende. Visstnok var det vanlig at skulle man reise fra Judea i sør til Galilea i nord eller 
omvendt, gikk man gjerne lange omveier for å unngå å reise gjennom Samaria som ville 
være den korteste veien. Dette viser hvor sterke de negative følelsene var.

Så det var provoserende for de som hørte på at Jesus brukte en representant for denne 
foraktede gruppen som et eksempel til etterfølgelse. Det var sikkert like provoserende at 
det var religiøse ledere som ble brukt som eksempler på noen som handlet galt.

Hva kan denne lignelsen lære oss?  Mye, og vi kunnet skrevet mange sider om det. 
Her vil jeg trekke fram at teksten får fram at alle mennesker er vår neste. Vi utfordres 
til å møte hverandre med et åpent blikk og ikke med forutinntatte negative stereotypier. 
Ingen er udelt gode eller udelt onde. Dette høres selvfølgelig ut, vi lutheranere er jo med 
rette svært opptatt av nåde, og i Kirken snakker vi mye om likeverd for alle mennesker.

Samtidig kan vi alle komme til å begrense nestekjærlighet til dem vi liker, de som er som 
oss eller de som har et godt rykte og status. Vi kan alle drive med urimelig forskjellsbe-
handling. Dette utfordrer Jesus oss på gang på gang, også i denne lignelsen. Vi vil ofte 
forsvare oss, og riktig nok kan ingen av oss være «alt for alle», vi har våre begrensinger 
i kapasitet. Men, det skal ikke hindre oss i å kritisk vurdere våre holdninger og handlin-
ger til våre medmennesker uansett hudfarge, temperamentstype, alder, funksjonsnivå, 
kjønn osv. Så vil vi oppleve ofte at vi kommer til kort, men da vet vi Nåden alene er det 
som gjelder. Jesus som utfordrer oss er den samme som tok vår skyld på seg, døde for 
oss og enda viktigere, stod opp igjen og vant over det vonde. Denne Jesus inviterer oss 
alle til felleskap med Ham.  La oss ta i mot hans innbydelse!

Hvem 
er 
min 
neste?
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Et rikt liv 
med 
mange 
leir-
minner 

… en samtale med 
Jan-Helge Ljøstad
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Jan-Helge og kona Aud bor i et sånt hus som jeg alltid har tenkt at «mormor og de åtte ungene i skogen» bor i. Et skik-
kelig koselig mormorhus. Og når vi sitter på verandaen – med kaffe og is og jordbær og kirsebær – ser vi rett over på en 
bølgende kornåker, med granskogen i bakgrunnen. Jan-Helge har ofte fantasert om at han har båten sin liggende nederst 
i haven, sånn at han bare kunne dra ut på bølgene og dra opp torsk og hvitting.  

Det er jeg som har invitert meg selv, med blokk og blyant og kamera på telefonen, for å samtale om liv og tro. Så når jeg 
spør om Jan-Helge kan fortelle litt om livet sitt, får jeg vite at han kom til verden den 15. august i 52, på Aker sykehus, og 
vokste opp på Grorud. Og det var den gangen hester og kuer gikk og beitet der. Det var bare to små blokker i borettslaget 
vårt. Med 12 leiligheter i hver. Så jeg kjente alle naboene, forteller Jan-Helge. Og vi fant på ting sjøl. Vi bygde hytter. Og 
om vinteren kunne vi bare spenne på skia og gå inn i Lillomarka. 

Og troen, har den alltid vært der? Ja, jeg vokste opp i et kristent hjem. Med bordbønn og aftenbønn. Så jeg har alltid trodd 
på Gud. Jeg er både døpt og konfirmert i Grorud kirke. Så var ungdomsklubben på menighetshuset Heimdal viktig for 
meg. Der begynte jeg allerede som 9-åring, forteller Jan-Helge. Og det var mye gøy. Jeg husker at Karsten Isachsen og 
Cato Kristiansen – som begge studerte teologi den gangen – reiste rundt og underholdt. De var på ungdomsklubben vår. 
Og så var Arnardo var der og trylla! For han var venn av presten. 
Og hver sommer var vi på leir, på Strandheim leirsted ytterst på Nærsnestangen. Det var sommerens høydepunkt. Med 
leirbål nede ved sjøen om kvelden. Den blå leirsangboka med hilsener i har jeg ennå. Til Jan-Helge hilsen….. Og hva 
sang dere? Vi sang «Våg å stå som Daniel». Men den brukes kanskje ikke i dag, undrer Jan-Helge? Og når sommerferien 
var over, hva gjorde du da? Etter barneskolen gikk jeg først på realskolen. Så gikk jeg et år handelskole på Grünerløkka. 
Og etter det begynte jeg å jobbe i bank. I DnC. Først på hovedkontoret i sentrum. Og etter hvert i forskjellige filialer rundt i 
byen. 

Så legger jeg merke til at det blir mer liv i samtalen igjen, og mer farger og lys og 
luft, når Jan-Helge går over til å fortelle om tiden i Ungdomsforeningen i Storsalen 
i Oslo, som hører til Normisjon. For der traff han Aud. Og de har holdt sammen 
i 38 år. Og to sønner her de fått. Nå var det òg leirliv. For ungdomsforeningen 
hadde et leirsted på Nesodden, Solsletta, forteller Jan-Helge. Dit dro vi ofte ut på 
fredag, og tilbake på søndag, og vi hadde møte på lørdag. Jeg fikk en av mine 
beste venner der, mens vi sto og vaska opp etter et møte, forteller Jan-Helge. 

Og hva brakte dere hit til Vestby, Jan-Helge? Det var egentlig litt tilfeldig. Aud er fra Halden. Så vi ønsket oss noe mellom 
Oslo og Halden. Så fant vi dette huset. Som vi likte med en gang. Så da slo vi til. Det var i 83. Og etter hvert fikk jeg jobb i 
DnB i Vestby. Så ble vi med i menigheten her. Jeg var med i søndagsskolen. Som var i kirken. Og konfirmantarbeidet. Og 
ungdomsklubben, som var i kjelleren på Vestby skole, hvor det var høvelbenker. Og naturligvis dugnaden på menighets-
huset. Som Jørgen Aker ledet. Da lærte jeg mye om snekring. Og Bibelgruppe er jeg med i. Og Normisjon! 

Tenker du at troen har beriket livet ditt, Jan-Helge? Ja, uten tvil! På hvilken måte? Det gir en trygghet i hverdagen. Og så 
døde Jesus også for mine synder. Ingen mennesker er perfekte. Men jeg tror det er et veldig stort press i dag, kanskje 
særlig på ungdom. På det å være perfekt. På det å ha muskler, og en perfekt kropp. Men jeg opplever at troen gjør det let-
tere å godta seg selv sånn som en er. Sånn vi er skapt. For vi er unike. Alle mennesker. «Du er du og du duger», heter det 
i en barnesang. Og så prøver jeg å se det gode i mennesker. 
Og hvordan praktiserer du troen din? Jeg er ikke så glad i å lese bøker. Men jeg leste en bok som het «Hva ville Jesus 
gjort?» Det spørsmålet ble viktig for meg. Det gjør det lettere å velge. Så syns jeg det kan være vanskelig å sette meg 
ned og lese i Bibelen og be. Men jeg leser ofte andakten i Vårt Land på morgenen. Og ber en kort bønn. Kanskje om å få 
være til nytte for noen den dagen. Og da opplever jeg ofte at jeg får det. Jeg prøver å være en hverdagskristen. Så tror 
jeg på bønn. Hvis jeg har forlagt noe, ber jeg en bønn, og så skjer det ganske fort at jeg finner det igjen. Og hvis vi ber 
for syke, så blir de ofte bedre, selv om vi ikke alltid får de svarene vi ønsker oss. Så får jeg åndelig næring fordi jeg hører 
mye forkynnelse gjennom jobben. 
Ja, for nå jobber du i kirken? Hvordan ble det sånn? Etter mange år i banken ønsket jeg en forandring, og tok en sluttpak-
ke. Jeg jobbet i en naturbarnehage og på en bolig for psykisk utviklingshemmede, mens jeg søkte jobber. Da gjorde jeg 
viktige erfaringer. Og så fikk jeg jobb som kirketjener i Drøbak og Frogn. Og det har vært fint. Selv om ikke alt er perfekt 
i kirken heller. Det vet du sikkert! Ja, det vet jeg! Men det er en jobb hvor jeg har fått brukt mye av meg selv. Og kommet 
nær mennesker. For jeg er en utadvendt type. 

Nå har Jan-Helge ferie. Og når ferien er over, går han av med pensjon. Så da er det Aud som skal sette ham i arbeid. Og 
det gleder han seg til. 
Takk for samtalen, Jan-Helge, og for servering. Og lykke til med pensjonstilværelsen! 

Jeg opplever at troen gjør 
det lettere å godta seg selv 

sånn som en er
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Vi er en kampanje og en tverrpolitisk bevegelse som kjenner oss 
forpliktet til å la våre stemmer bli hørt, for barnas skyld. Vi ønsker 
å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som 
reduserer klimautslipp. Politiske løsninger for å stanse materiell 
vekst i Norge må innføres. Naturen forhandler ikke.

Må man være besteforelder selv for å være med i Besteforeldre-
aksjonen?
På ingen måte, men dette er en organisasjon for godt voksne 
som kjenner ansvar for de kommende generasjonene. Det er 
den gamle bondemoralen overført til storsamfunnet; å overlate 
garden i bedre stand enn da du overtok den. Vi tror at de 
godt voksne i samfunnet har viktige erfaringer og verdier å 
tilføre samfunnsdebatten.

Må jeg vite mye om klima og klimapolitikk for å være med?
Dette angår alle som har et engasjement for framtida. 
Dette kan ikke overlates til dem som har spesialkunnska-
per. Vi vet alle nok til å ta et tydelig standpunkt. Jorda må 
overleve for barna og barnebarna og oldebarna våre.

Hvor kan jeg henvende meg for å bli mere kjent med Besteforel-
drenes klimaaksjon?
For oss som bor i Vestby har vi et nyetablert lokallag i Moss. Det 
nystarta laget har allerede over 100 medlemmer. Lederen Torgeir 
Lømo fra Moss sier: "Utfordringen nå er å gå fra ord til handling- 
vi får bare ønske oss alle lykke til med en livsnødvendig kamp for 
overlevelse av flora og fauna samt sikring av holdbare levekår for 
våre etterkommere." 

Mer informasjon om organisasjonen, om lokallaget i Moss og om 
hvordan du eventuelt kan bli medlem – finner du på: 
besteforeldreaksjonen.no      

Hva er 

Besteforeldrenes 
klimaaksjon? 

I juni ble det stiftet et lokallag av bevegelsen "Besteforeldrenes 
klimaaksjon" i Moss.  Som medarbeidere i en "grønn menighet" 
syntes vi det var interessant å få vite litt mer om denne bevegel-
sen. 

Blide besteforeldre på stand under Mossedagene. 
Fra venstre: Liss Fjeld, Kjell Kåsin, Svanhild Jørstad.

Jorda må overleve for 
barna og barnebarna og 

 oldebarna våre

Står det noe i Bibelen om miljøkrise?
Noe av det første som står i Bibelen, er at mennesket 
ble satt til å ta vare på sine omgivelser. Det står også at 
«Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden 
og de som bor der, er hans» Jorden er ikke vår – den 
er Guds. Vi får lov til å bruke jorden, men vi har ikke fått 
lov til å bruke den opp.

At våre ressurser til hører Gud, er en veldig radikal 
tanke. Oljen i Nordsjøen tilhører altså ikke oss? Det vil 
nok aldri stå i noen stortingsmelding. Men hvilke konse-
kvenser får det for oss når vi tenker tanken ut? Hvordan 
skal vi forvalte våre rikdommer? Og hvilken plass har 
jordens fattige i våre planer og vår tankegang? Som det 
skrevet står: "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
det skal også dere gjøre mot dem." Er vi tydelige nok i 
forkynnelsen i norske kirker og bedehus om hvordan vi 
skal forholde oss til dette?
Fra boka: Gud & miljøet. Hva sier Bibelen? av Kjell Arne Norum 
(2019)

(basert på materiell fra BKA)
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Det var nesten flaut når det 
kom folk fra andre steder, 
for eksempel i begravelser

Det er mange i Son som er glad i Strømbråten – både i kirke-
gården og kapellet. To av dem er Bjørg Paulsen og Tove 
 Mangård. Og de «gjorde noe med det». For det som skjedde 
– og da er vi så langt tilbake som i 2005 – var at de møttes på 
kirkegården. De var der ofte begge to. Så kom de i snakk om 
hvor dårlig forfatning kapellet var i. Taket lekket, og pussen 
skallet av, og ytterveggene sto nærmest og skrek etter maling. 
Og den gamle driftsbygningen, uthuset, ramlet nesten ned. Så 
der og da bestemte de to seg for å prøve å starte en vennefo-
rening. 

«Ja, det var nesten flaut når det kom folk fra andre steder, for 
eksempel i begravelser», sier Bjørg. Vi sitter i en av stuene på 
eldresenteret på Stenløkka en morgen i august. For eldresen-
teret er Toves arbeidsplass, og Bjørg bor bare noen hus borte 
i veien. Og jeg har invitert meg selv hit for å få høre litt mer om 
hva som skjedde. For det ble venneforening. Og den har gjort 
en kjempejobb. Men nå er tiden inne for å legge den ned. Og 
da har jeg lyst til høre foreningens historie. 

Jo, Bjørg og Tove bestemte seg for å invitere folk i Son til et 
møte på eldresenteret. Familie, venner og bekjente. Alle de 
kunne få tak i. Og det kom «en del», forteller de. Dette var den 
10. mai i 2005. Så ble Strømbråten kapells venner stiftet. Og 
de som kom med i styret, var, i tillegg til Bjørg og Tove, Andreas 
Brevik, Ivar Gudmundsen og Inge Paulsen. Inntekter skaffet 

foreningen ved å 
selge andelsbrev 
à kr. 200,-. Hvor 
en kunne kjøpe så 
mange andeler en 
ønsket. Og det ble det penger av. Bare i løpet av de to første årene fikk de inn mellom 
60 og 70 tusen på salg av andelsbrev. I tillegg fikk de gaver. Både fra private og fra 
Son Sparebank. Og i 2009 kom det en stor gave fra Nils og Karen Marie Mørk. 

Og så satte de i gang med dugnad. Hvert år. I mange år. Det de gjorde det første året 
var å vaske, både innvendig og utvendig. Takrenner og råtne bord ble skiftet. Kvister og trær rundt kapellet ble fjernet. Og «Anno 
1924-skiltet» ble pusset opp. Innvendig ble tekstiler vasket og lysestaker reparert og forsølvet. For å nevne noe. Og året etter var 
det masse å gjøre i forbindelse med påbyggingen og den nye handicap-inngangen. Da ble også den gamle driftsbygningen satt i 
stand. Blant annet fikk den nytt tak. Og ble malt opp. 

Det var òg venneforeningen som betalte orgelet som ble kjøpt fra Tyskland i 2010. (Som dessverre viste seg å være et lite vellyk-
ket kjøp. For det kan ikke brukes lenger. Så nå blir det nytt orgel igjen. Takket være venneforeningen!) Lydanlegget ble installert i 
2011. Og i 2014 ble kapellet vasket og malt utvendig på nytt. Og i år har det kommet ny flaggstang. Så nå fremstår Strømbråten 
kapell som en perle! 

Men venneforeningens medlemmer har blitt ett år eldre for hvert år. Og det har vært vanskelig å rekruttere nye. Så de siste årene 
har virksomheten ligget nede. Og nå var det tid for å avvikle. Så nå blir venneforeningens midler overført til et fond under Fellesrå-
det, øremerket fremtidig utvendig vedlikehold av kapellet. 

Bjørg og Tove innrømmer at det ble en større jobb enn de hadde tenkt. Men Strømbråten er et sted de er glad i. Det er så fint å gå 
der og mimre, sier Tove. Og snakke om dem som ligger der. Jeg får sånn ro over meg når jeg setter meg på en benk for å nyte en 
hyggelig stund der, sier Bjørg. Det er så pent der. Og det var jo målet. Ja, kirketjenerne slåss om få komme dit, sier Bjørg.  

Og mens vi prater går det går gradvis opp for meg at vi må jo opp dit for å ta bilde. Så når jeg spør pent, mot slutten av samtalen, 
om de har tid, så er det ja og ja!

Så takk for samtalen. Og stor takk for innsatsen. På vegne av alle som er glad i Strømbråten. Og jeg vet at dette kommer til å 
fortsette å være et pent sted. For jeg kjenner kirketjenerne…

Stor takk 

til Strømbråten kapells venner
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Allerede når du kjører inn på gårdsplassen hos Hanne, blir du slått av frodigheten, fargene, og et mangfold av detaljer. Hanne 
forteller at hun samler på masse, blant annet stein, og små og litt større steiner fyller ledige plasser og kroker. - Mye av det jeg 
samler på, kan kanskje brukes senere, sier hun og flytter forsiktig på en av de mange steinene. 

Fortell litt om bakgrunnen din, Hanne.
Jeg vokste opp på Nordstrand, på nedsiden av Mosseveien. Jeg var alltid den som hadde bada først, sier Hanne. Jeg ble kasta 
ut i ei A-jolle da jeg var 5 år. Pappa sa; Dette klarer du! Og det gjorde hun. Både Hanne og en av søstrene ble etter hvert habile 
seilere først i A-jolle og seinere i 2-mannsbåt, og de var blant de beste i sin klasse i flere år. - Faren min døde tidlig, og vi lærte å 
ta ansvar og å klare oss selv, sier Hanne. 

Visste du alltid at du skulle bli keramiker?
Jeg skjønte i alle fall tidlig gleden ved det å skape noe. Moren min drev alltid med håndarbeid, hun strikket, heklet og knyttet 
tepper. Sånn i forbifarten viser Hanne oss flere rokker og bunter med selvspunnet ull. – Jeg har stor glede av å jobbe også med 
tekstiler slik moren min gjorde, fortsetter hun. 
Keramikken oppdaget jeg da jeg som 7-åring fikk komme i verkstedet til Erik Pløen, en venn av mine foreldre. (Vi ser et bilde av 
ham i bakgrunnen på bildet ovenfor.) Jeg skjønte det nok allerede da, at det var dette jeg ville jobbe med. Da jeg var 14 år fikk 
jeg begynne i lære i et dreie-verksted. Mens jeg gikk på videregående skole, brukte jeg all fritiden min her. Jeg er blitt en god 
dreier, sier Hanne. Senere ble det studier ved Statens kunst- og håndverksskole. 

Så går vi inn i det store verkstedet til Hanne…
Ja, dette verkstedet bygget mannen min Rune da vi flyttet hit til Son i 1990, fantastisk å bare kunne gå over gårdsplassen og inn 
på jobb, smiler Hanne. Og når vi lurer på om det er vanskelig å «komme seg på jobb» når en styrer dagen selv, svarer hun at 
hun er disiplinert, og at det å ha arbeidsplassen så nær betyr at hun jobber mye. - Jeg begynner tidlig og jobber lenge. Inntek-
tene avhenger jo i høyeste grad av det jeg kan produsere, sier hun.

Hanne er kanskje mest kjent for sine vakre og fargerike kopper og krus. Og både koppene og de ferdige skålene har masse 
dekor. – Jeg bruker masse tid på dekoren, forteller Hanne, og er veldig opptatt av å få fram det riktige uttrykket. 
Men Hanne lager også andre ting, hun har blant annet en serie med sterke og vakre kvinner som bærer bører på hodet.
Her refererer hun til et kjent sitat av Mao Zedong; Kvinner bærer halve himmelen. Jan Speed ga i 2009 ut en bok med samme 
navn, denne gang om kvinner i Kongo. Hannes kvinneskikkelser er kanskje skapt ut fra kjennskap til kvinnene i Latin-Amerika, 
men hun sier at disse skulpturene er en hyllest til kvinnene over hele verden. 

Vi fortsetter serien vår om kunstnerne i Vestby. Denne gang 
møter vi Hanne Lunder, en anerkjent og svært produktiv 
keramiker. De vakre og fargerike koppene hennes er å finne 
i mange hjem over hele landet. Besøket i verkstedet hennes 
viser en både arbeidsom, kreativ og dedikert kunstner.
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For kjøperen kan dette bare være en vakker skulptur, for Hanne 
har den en dypere mening slik det ligger en mening bak mye av det 
hun skaper. 

Hvor henter du inspirasjon?
Jeg blir inspirert av det jeg omgir meg med; hagen, huset, alt jeg 
samler på. De store magnolia-urnene jeg har laget, er inspirert av 
magnoliatreet mitt. De er gjennomhullet, samtidig har de en tekstur 

som er helt stofflig, du må nesten kjenne på 
den for å være sikker på at det er keramikk. 
Og her har jeg nok hentet inspirasjon også fra mors håndarbeider. Ellers blir jeg inspirert av å jobbe, av 
å holde på, av å skape…
Jeg dreier en mengde kopper eller skåler i steingodsleire eller porselen, og så begynner den spennen-
de prosessen med å dekorere. Dekoren inspireres ofte av historien, av helleristninger både her hjemme 
og andre steder, jeg er opptatt av andre kulturer, symbolikk, gjentagelser. Jeg liker selve dekorasjons-
teknikken, lag på lag, farger, prikker og ulike former. 
På koppene risser jeg kanskje inn et mønster med synål i den ennå fuktige leiren, forteller Hanne. 
Arbeidene brennes så i gassovn på 1280 grader, før jeg legger på andre glasurer og brenner på en 

litt lavere temperatur. Det som er spennende er at 
kobber-oksygenet i fargen forandres ved brenning i 
gassovn, ofte kommer glasuren ut med et rød-skjær 
som er med og gir arbeidene et særpreg.

I 2007 ble det funnet en liten hest i bronse på Labo 
Nordre. Hesten som veier ca 100 g ble brukt som 
vektlodd i middelalderen. Hesten er blitt et slags 
Sons-symbol og i juni 2016 ble en kopi av labohesten 
avduket i Glenneparken. Nå har Hanne Lunder laget 
små porselenskopper med labohesten som hank.  
De små porselenskoppene er helt annerledes enn 

mye av det andre fargesterke som Hanne skaper. Koppen er hvit uten annen dekor enn den lille hanken. Langs ryggen 
på hesten går en stripe i gull. Denne koppen er helt utrolig delikat! Kanskje lages 
denne først og fremst for lokalmarkedet.
Galleri Soon er et av de mange galleriene som selger Hanne Lunders arbeider. 

Og så er du også lærer?
Ja, og da må jeg igjen tilbake til Erik Pløen. Det at jeg fikk lov å se og lære av ham 
allerede som barn, gjorde noe med meg. Jeg vil at flere barn og unge skal få opp-
leve gleden ved å forme noe i leire. Jeg har hatt fast engasjement på Kulturskolen 
i 22 år, der jeg underviser i keramikk. Ellers har jeg vært innom de fleste skolene i 
Vestby, har undervist både i kunst- og håndverksfag og i spansk. Jeg liker å for-
midle!

Er det en fordel å bo i Son hvor det bor mange andre kunstnere?
Ja, men vi tenker vel kanskje ikke så mye på det til vanlig, men vissheten om at vi er flere, ligger der i underbevisstheten hele 
tiden. Det er godt at det er noen som har forståelse for alt arbeidet som ligger bak hvert ferdig produkt eller verk. Vi jobber jo 
med hver våre ting, men det er godt å vite at vi er mange, sier Hanne. Kanskje er det profesjonelle miljøet også en inspira-
sjon for de mange amatør-kunstnerne i kommunen. 

Vi kan ikke skrive om Hanne Lunder uten også å nevne hjelpearbeidet hun driver i Guatemala. 
Det er hobbyen min, en veldig viktig hobby, sier Hanne. Det store engasjementet startet etter hennes første besøk i Gua-
temala i 1988. Hun skriver i boken Mitt Guatemala, at dette første møtet gjorde et så stort inntrykk og satte slike avtrykk i 
bevisstheten, at det har påvirket livet hennes fra den dagen.
I løpet av disse årene, etter å ha bodd et år og besøkt det fattige landet i Latin-Amerika kanskje 40-50 ganger, har hun bygd 
opp både en helseklinikk og et skole-opplegg. Utdanning er viktig, understreker Hanne. Det blir altfor langt å skrive om dette 
viktige prosjektet denne gangen, men kanskje kan vi få komme tilbake til det en annen gang. 

HANNE LUNDER 
keramiker, lærer og hjelpearbeider

Jeg blir inspirert av det jeg 
omgir meg med; hagen, 
huset, alt jeg samler på
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Hjemmetjenesten 
i Vestby kommune 

er gull verdt.
Hjemmetjenestens mål er å sikre at kommunens 

innbyggere mottar 
tilpasset helsehjelp i hjemmet. 

Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for 
hjemmesykepleie, 

hjemmehjelp og 
opplæring. 

Vestby menighetsblad har snakket med lederen 
for hjemmetjenesten i Vestby, 

Hanne  Marthiniussen

Hva kan hjemmetjenesten tilby av tjenester for folk som av ulike grunner ikke klarer alt selv?
Brukerne får for eksempel hjelp til personlig hygiene, sårstell, medisinoppfølging og andre pleieoppgaver.  Dessuten kan 
de få hjelp med å lage frokost, kveldsmat, oppvarming av middag – og eventuelt hjelp til å spise. De kan også få hjelp til å 
sette opp handleliste og bestille varer på nettet. Varene blir levert på døra. Dette betaler brukeren selv. Ellers er alle tjenes-
tene i hjemmetjenesten gratis. Alle disse oppgavene er lagt under hjemmesykepleien. De som jobber som hjemmehjelpere 
gir hjelp til rengjøring av bad og toalett, kjøkken, brukerens soverom, stue og gang hver 14 dag. Likeledes sengeskift hver 
14 dag.  

All hjelpen en bruker får, er bestemt ut fra faglig behovsvurdering. Er det andre behov som en hjemmeboende bruker kan 
bli tildelt?
Brukere kan få trygghetsalarm og andre tekniske hjelpemidler som for eksempel 
rullestol og spesielle senger.  Dette blir lånt ut gratis fra et lager som kommunen 
har.

Når folk har vært inne på sykehus og blir sendt tilbake til kommunen for videre 
hjelp – hva skjer da?
Da har vi et rehabiliteringsteam bestående av ergoterapeuter, sykepleiere og 
kommunale fysioterapeuter som driver opplæring og opptrening med mål om å 
kunne klare seg selv hjemme. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Hvilken bakgrunn har de som søker jobb i hjemmetjenesten?
Vi har hjelpepleiere, sykepleiere, helsefagsarbeidere og ufaglærte. Vi trenger alle. Vi jobber i team så sikkerheten og opp-
læringen er ivaretatt. Vi har 63 årsverk fordelt på 100 stillinger. Arbeidsmiljøet er stabilt og godt. Vi har årlige brukerunder-
søkelser og Vestby kommunes hjemmetjeneste får gode skussmål. 

Når brukeren kjenner seg 
trygg – har jeg gjort jobben 

min
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Vi har også intervjuet Nina Beate Schieldrop som jobber i hjemmetjenesten i Son. Hun 
startet som hjemmehjelp i hjemmetjenesten, tok etter hvert hjelpepleierutdannelsen og 
har nå jobbet i mange år. Hun sier at årsaken til at hun trives så godt i hjemmesykepleien 
i Son -er miljøet. Aldersspennet i kollegiet er fra 17 til 73 år, og vi får et oppdatert fagmiljø 
gjennom kursing og via lærlinger og studenter som er i praksis. Disse gir oss faglig oppda-
tering fra studiene sine.

Hva er det beste med denne jobben?
Jeg liker mennesker. Det er så flott å jobbe med folk som har levd lenge. De har så mange 
historier og fortellinger. Jeg lærer mye om lokalhistorie- ja Norgeshistorie faktisk. Dessuten 
er dette en samfunnsnyttig jobb. Tenk bare på det at en som er funksjonshemmet på en 
eller annen, nesten kan leve et normalt liv- bare med litt hjelp. Og tenk bare på barn og 
ungdom som har en sykdom, men som trenger medisin, sprøyter el. Med litt hjelp lever de 
helt normale liv.

Hva er de største utfordringene?
Det er å forholde seg til de personlige tragediene. Der må jeg bruke profesjonell empati. 
Det tok meg to år før jeg sluttet med å ta med jobben hjem, klarte å legge den fra meg. 
Det andre er å være seg bevisst at jeg er gjest i et hjem. Det er brukeren som bestemmer. Jeg må tilpasse meg hver bruker. 
Når brukeren kjenner seg trygg – har jeg gjort jobben min. Den helhetlige pleien er utfordrende og spennende.

Hva gjør deg glad i denne jobben?
Det er følelsen av å gjøre andre glad. Vi har mye humor, sang og latter i denne jobben. Når brukeren er tilfreds når jeg går, 
kjenner jeg glede. Det er mange som er ensomme også her i Vestby kommune. Når en bruker sier: «Når dere kommer, er 
det dagens høgdepunkt.» Da forstår jeg at jeg er på rett plass.

Er det en «link» mellom kirken 
og hjemmetjenesten?
Alle menigheter i Den norske kirke har et diakoniutvalg. 
Ordet diakoni betyr «tjeneste». Jesus bruker dette be-
grepet om seg selv. Og det fortelles også i Bibelen om 
den første menigheten som valgte diakoner som skulle 
ta seg av alt hjelpearbeid i menighetene og også være 
sjelesørgere. Diakonien har vært en del av kristendom-
mens  historie, mer eller mindre synlig, blant annet i 
klostrenes virksomhet. Til Norge kom den moderne 
diakonien i 1868 ved Cathinka Guldberg, som dermed 
også grunnla moderne sykepleie i landet vårt.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Evangeliet skal 
formidles i praksis gjennom nestekjærlighet, inklude-
rende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. I Norge har vi et velferdssamfunn som vel 
alle er glad for. Hjemmetjenesten i kommunene er et 
resultat av denne gode ordningen. Hjemmetjenesten tar 
mye av den praktiske nestekjærligheten som kirken og  
familiene og frivillige for øvrig tok ansvar for i tidligere 
tider. Men hjemmetjenesten kan ikke klare alt. Mange 
synes hjemmetjenesten har for lite tid til å ta seg av 
folks sosiale behov, og det er riktig. Her må alle vi andre 
trå til, naboer, venner, slekt, store og små. Og behovet 
for nestekjærlighet er stort nok til at vi alle trengs. 

Som Thorvald Stoltenberg sa: «Vi er ikke konkur-
renter. Det er nok nød til alle»

Til slutt har vi en liten prat med to brukere som bor i en leilighet på 
Stenløkka i Son. Det er Einar og Gudrun Gulliksen.

Dere sier samstemt at hjemmetjenesten i Vestby og Son er gull 
verdt. Hvorfor det?
Vi har nå bodd her i 4 år. Vi har ikke brukt hjemmetjenesten fordi 
vi ikke ville være til så mye bryderi. Nå har Einar hjulpet meg med 
alt jeg må ha hjelp til fordi jeg har Parkinson sykdom, sier  Gudrun. 
Selv om han nå er 90 år, har han stått på. Han har i grunn vært 
både hjemmesykepleier og hjemmehjelp.  Nå har vi endelig for-
stått at vi har bruk for hjemmetjenesten, og hjemmetjenesten har 
sagt klart ifra: "Vi er her for at dere skal bruke oss!!" Nå har jeg 
fått trygghetsalarm, dusj en gang hver uke og en morgensamtale 
og ettermiddagssamtale 
med hjemmesykeplei-
en. Dette gjør meg 
trygg. Og Einar er 
enda blidere enn før, 
for nå blir han ikke 
så sliten. 
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Døpte i Vestby
Tor Fure Reitan (Kvernes kirke)
Anne Pind-Halvorsen
Michelle Xin Nyaas
Leo Thomassen Solberg
Samuel Berling
Astrid Haavi
Magnus Haugerud
Frida Sørby Steine
Celine Marie Løkling Sørlie
Saga Fossheim (Ski middelalderkirke)
Selma Emilie Ramdal Davan (Trøgstad kirke)
Jonas Årmo (Atrå kirke)
Silje Strømberg Eldøy (Sofiemyr krike)
Milian Liander Jones

Døpte i Son/Såner
Filip Bertil Magnus Olandersson
Oline Hussey Årseth (Hjørundfjord kyrkje)
Bianca Barba Ratuita

Døpte i Garder
Johannes Nordheim-Andreassen
Emma Hagen Rom

Døpt i Hvitsten
Linus Axel Kennland

Viet i Vestby
Kristin Meland Rissinggård og 
Erik Ogner Jåstad
Yuxiny Mena Hernandez og 
Bjørn Tore Bredesen

Viet i Son/Såner
Birte Christina Dalane og Georg Megen
Linda Heltmark og Harris Denton
Anne Sofie Horve og Svein-Erik Sund
Lisa Lystad Knutsdatter og Ronny Frislie
Christine Helena Hilsen og Erik Aanerud 
Omtvedt
Hanne Engelstad og Rune Selmar

Viet i Hvitsten 
Tonje Torsnes og Tormod Sunnvoll
Maria Carolina Gonzales Ceura og Jon Erlend 
Dugstad

Døde i Vestby
Oddmund Rustand
Lasse Hovd
Jenny Terese Eriksen
June Iren Hagen Sveberg 
(Ås kirke)
Gudrun Gundersen
Leif Artur Ørbeck
Bernt Børre Solberg
Karin Johansen

Døde i Son/Såner
Jørn Kristian Risbråthe
Karin Synnøve Kolderup
Mirjam Bekkevold
Jørgen Røberg Thrane
Edel Marie Wikstrand
Ivar Johnsen
Mona Norum
Ingrid Helene Karterud

Det er i skrivende stund travle tider på kirkekontoret med blant annet kirkevalg. Når nærværende utgave 
av Menighetsbladet deles ut til alle husstandene i Vestby, vet vi trolig hvem som skal sitte i folkevalgte 

kirkelige råd de neste årene. I denne forbindelse retter vi på kirkekontoret en stor takk til dere folkevalgte 
og til alle dere andre som har stilt dere disponible for valg til Menighetsrådet de neste årene! 

Kirkekontoret er i ferd med å bo seg til på Bjørlien gamle skole. Lokalene fungerer fint for oss som jobber 
her i det daglige, men vi har fått noen tilbakemeldinger på at det vanskelig å finne oss av besøkende. Så 
lenge vi har kontorer utenfor sentrum er vi innstilt på å finne gode løsninger for de som av ulike grunner 

synes det tungvint å komme opp til oss, så hvis dette gjelder deg, ta kontakt med oss. 

Fra og med midten av august og ut året er vi så heldige å få inn Kristin Gulowsen som vikar. Kristin skal 
jobbe 40 % i stillingen etter prostiprest Anette, og 60 % i trosopplæringslederstillingen. Kristin har frem til 
nå jobbet som kapellan i Nordby i Ås, og er bosatt i Vestby med mann og barn. Vi er veldig glade for å få 

Kristin som kollega og er sikker på at hun vil sette gode spor så lenge hun er her. 

Garder kirke har i sommer blitt malt. Tårnbygningen ble malt i 2016, og nå i 2019 er det resten av kirken 
som har blitt malt utvendig. I tillegg er brannalarmanlegget i kirken blitt skiftet ut. Det Fellesrådet foreløpig 

ikke er i mål med når det gjelder Garder kirke er imidlertid en handicaprampe. Dette har blitt etterspurt i 
mange år, og Fellesrådet håper at 2020 er året dette vil la seg realisere. 

Til slutt kirkevergens tørre: 

God høst til dere alle fra Anne-Cathrine 
Notis i menighetsbladet: 
"Loppemarked neste lør-
dag kl 10.00. Dette er en 

fin mulighet til å bli kvitt ting 
du ikke trenger. Kom, og ta 

med din ektefelle" 
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SENDT INN AV
NAVN

ADRESSE

POSTNUMMER  STED
Send løsningen til 

Vestby menighetsblad, Ugleveien 16, 1555 Son før 15.oktober.  
Merk konvolutten "Kryssord". En vinner får fire FLAX-lodd

Vinner forrige gang:
Per Magnus Breen

Sole alle 51
1540 Vestby

Vannrett
1. Bildetekst 1
10. Serveringssted
11. Ligger
13. Asiatisk
15. Anonym
16. Ikke nå
17. Manko
18. Evnen
20. Grøsset
22. Midt på Sicilia
23. Desimeter
24. Framdriftsredskap
25. Tone
26. Periode
30. Mot Russland
33. Suge
35. Statsforkortelse
37. Likt
38. Bruke 24 vannrett
40. Smelte
41. Skrale
43. Sløver
45. Teppe
47. Sletta
49. Høydedrag
50. Utrop
51. Stjele
53. Ikke
54. Ujevn
55. Stoff
58. Samtale
61. Stakkaren
63. Stamfar
65. Tuting
66. Forkortet politiorgan
68. Svak
69. Bark
71. Blomsten
75. Overrakte
76. Dyrebakdel
77. Tidsrommet
78. Testversjon
81. Har mannen på bildet vært 

mye på
83. Forkortet henvisning
85. Vestfoldkommune
87. Pekeord
88. Bildetekst 2 fortsetter
91. Avis
92. Hjemtur
93. Ryke
94. Kvalitet

Loddrett
1. Sesong
2. Sjiraffslektning
3. Tyveri
4. Takskjegg
5. Skjuler
6. Vasen
7. Passasje
8. Trafikalt grunnkurs 

(fork.)
9. Spansk by
12. Bannordet
14. By
18. Sted i Lødingen
19. Knapp
21. Vandre
26. Bildetekst 2
27. Fengselsted
28. Forkortet sykepleier-

forbund
29. Antrekk
31. Ikke godkjent
32. Stoff
33. Ikke jeg
34. Byge
36. To kanaler
39. Treslag
42. Overhode
44. Motta
46. Spise
48. Topp
50. Døde
52. Kabaretingrediens
53. Rent
55. Bildetekst 2 fortsetter
56. Forbilder
57. Midtpunkt
59. Øyeblikk
60. Hevelse
62. Mesterskap
64. Bragd
67. Lage vestlandslyd
70. Uthus
72. Ventilere
73. Merk (fork.)
74. Utstrakt
79. Løfte
80. Dask
82. Øke
83. Spansk elv
84. Kort
86. Tre
89. Nedbør
90. Artikkel
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

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

jolstad.no

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no
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Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige  l   eiligheter. 
Her får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,  

 felles  arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med god hjemmelaget mat 
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell  

og snømåking 
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

Du kan leie fast eller for kortere perioder.

Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal  
et besøk for å se på  l eiligheter og stedet. 

Les mer på solitun.no eller få tilsendt vår brosjyre.

Solitun AS, Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss
post@solitun.no • www.solitun.no • 959 96 005

EN GOD MÅTE Å BO PÅ
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Vi vet at lokalkunnskap og lang erfaring 
gir god pris for din bolig.

Tlf. 64 98 66 88 - son@fossco.no

GOD SMAK FOR EN GOD SAK
 

Høykvalitetskaffe av 100 % Arabica-bønner fra Sør-Amerika. Kjennetegnes  
ved sin fine syrlighet og gode fylde. Fairtrade bidrar til bærekraftig utvikling 
for sertifiserte råvareprodusenter ved å legge til rette for rettferdige handels- 
betingelser, sosial endring og beskyttelse av miljøet. Kaffen er sertifisert,  
handlet, kontrollert og kjøpt etter Fairtradestandardene, totalt 100 %.  
For mer informasjon, se info.fairtrade.net/sourcing

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.farmers.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

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 2020, 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 2019.
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MAN Formiddagstreff Vestby menighetshus 7.okt, 4.nov, 2.des.kl. 11.30
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76. 
Ring før 10.00 for henting!

TIRS
Misjonsforening i Garder 
- NMS Private hjem 30.sept, 28.okt, 25.nov Kontakt: Elisabeth Hystad, 

tlf. 932 13 135

ONS
Babysang Vestby menighetshus 

Son kulturkirke
Onsdager kl. 12.00
www.facebook.com/babysangVestby

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

Kveldsmesse Son kulturkirke Hver onsdag kl. 19.00 
Messe 45 minutter, deretter kveldsmat

Kontakt: Kirsten Gustavsen
kirsten.gustavsen@gmail.com

TORS

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

Vestby menighetshus Hver torsdag kl. 17.30 (barnekoret) 
og 18.45 (ungdomskoret)

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

BALUBA sang og lek Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30 Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 
tlf. 996 17 258

Såner kirkekor Såner kirke Hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Tatiana Grushina, 
tlf. 64 98 00 73 
tatiana.grushina@vestby-kommune.no

Legoklubb Vestby menighetshus
26.sept, 31.okt, 28.nov
Pølseservering fra kl.18.10, lego fra 
18.30

Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76. 
marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

Sagamiddag Son kulturkirke 12. sept, 10.okt, 14.nov 
kl. 17.00

Kontakt: Ingun Trageton Ileby, 
tlf 905 29 553

Normisjon i Vestby Husmøter Torsdager Kontakt: Jan Helge Ljøstad, 
tlf. 982 45 565 for sted for hvert møte

FRE

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

Son Kulturkirke

20.sept, 11.okt, 25.okt, 8.nov, 
22.nov, 6.des.
Between kl. 18.00 
Ungdomstreff kl. 19.30 

Kontakt: Ingun Trageton Ileby, 
tlf 905 29 553

SØN
Tro og Lys i Follo 
Gudstjeneste- og sosialt 
fellesskap for utviklingshem-
mede med følge/familier

Ås arbeidskirke
Datoer ikke fastsatt på trykketids-
punktet. Kontakt prostidiakon eller 
kirkekontoret for informasjon 

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

Se vestby.kirken.no for mer og oppdatert informasjon
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Lørdag
14. september

Son kulturkirke kl.10.30 og 13.00 
Konfirmasjon

Søndag
15. september

Såner kirke kl. 10.30 og
Hvitsten kirke kl.13.00 
Konfirmasjon 
Vestby kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
22. september

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl.13.00
Høsttakkefest, skaperverkets dag og 
4-årsbok. Dåp og nattverd

Søndag 
29. september

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

Søndag 
6. oktober

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

Søndag 
13. oktober

Vestby kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd, 4-årsbok
Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Diakoniens søndag

Søndag 
20. oktober

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

Søndag  
27. oktober

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

Lørdag 
2. november

Son kulturkirke kl.10.00
Lørdagsdåp

Søndag 
3. november

Såner kirke kl.11.00 og
Vestby kirke kl.19.00
Allehelgensdag-gudstjeneste

Torsdag 
7. november

Vestby kirke kl.19.00
Ungdomsgudstjeneste med nattverd
Konfirmant-kickoff

Søndag 
10. november

Hvitsten kirke kl.11.00 og
Garder kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Forfulgtes søndag

Søndag 
17. november

Vestby kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd. Krølletreff og Babysang-reunion
Såner kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/dåp og nattverd
Barnas misjonsdag

Søndag
24. november

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

Søndag 
1. desember

Son kulturkirke kl.11.00
Lysvåken-gudstjeneste med dåp og 
nattverd. 5-årsjubileum
Garder kirke kl.16.00
Lysmesse
Hvitsten kirke kl.16.00
Lysmesse og 4-årsbok

Søndag
8. desember

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Garder kirke kl.19.00
Julens salmer

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

Såner kirke

29. september 907 46 690

20. oktober 907 46 690

3. november 959 94 162

17. november 900 46 805

24. november 907 20 928

Garder kirke

22. september

971 40 747 

6. oktober

27. oktober

10. november

1. desember

8. desember

Son kulturkirke
13. oktober 997 20 928

1. desember 456 10 608



Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, sier David i salme 121
Nepal, fjell-landet, er mest kjent som base for klatrere 
til Mount Everest i Himalaya.  
Vestby Felles Menighetsråd er nå enige om at hele 
menigheten fra 2019 skal ha sitt eget misjonsprosjekt, 
Himalpartners prosjekt i Nepal.   Dette skal vi 
støtte med forbønn  og økonomisk. Dette er gledelig 
for alle.

Hva er  

  
Tidligere het organisasjonen Tibetmisjonen. Det er 
mer enn 80 år siden de første misjonærene startet 
sitt arbeid i Nepal. Arbeidet i Tibet ble raskt utilgjen-
gelig for omverdenen, men innsatsen fortsatte i 
flere områder rundt Himalaya.  Det var viktig med et 
navnebytte. Prosjektene er de samme, og i Nepal er 
det mange tibetanske folkegrupper.
Det har vært viktig å gi folket i Nepal vannkraft, 
teknisk utvikling, helsetjenester, utdanning og hjelp til 
selvhjelp.

Det ene  prosjektet 

vi skal støtte er 

«En bedre 

skole- 
hverdag»  

Det dreier seg 

om å sko-

lere førskole- og 

grunnskolelærere 

slik at barna får 

en skolehverdag 

der lek, sang og dans har stor plass, der straff og 

trusler er borte (i motsetning til «vanlig skole») og 

der den enkeltes behov er forsøkt tatt hensyn til.

Dette har møtt en del motstand hos foreldre 

som mener at en ørefik må til nå og da.

Kombinert med Foreldreveiledningspro-

grammet ICDP (kan Googles) er dette svært 

viktig for barns utvikling. 

Utdanning og skolegang er den største en-

keltfaktoren for å fremme utvikling i fattige 

land. Det er også viktig for barns og forel-

dres mentale helse.

Det andre prosjektet vi skal støtte erButwal, yrkes-skolen som Odd Hoftun bygget opp tidlig på 1960- tal-let. 
Gjennom United Mis-sion to Nepal hadde Hoftun fått i oppdrag å bygge Tansen syke-hus, faktisk en kongelig befaling. Vannkraftingeniøren 

oppdaget at det var en skrikende mangel på kompetan-
se innenfor byggfag, rørleggere, snekkere, elektrikere, 
etc. 
Det var foranledningen til BTI. Det ble kalt et institutt 
og lagt under industridepartementet for best mulig å 
integrere undervisningen, lærlingene, etc. i den lokale 
industrien, som etter hvert ble utviklet i Butwal.
 

Nå er det et stort behov for å ruste opp utstyr og mate-
riell på instituttet. Samtidig ønsker myndighetene at BTI 
skal utarbeide nye læreplaner for to nye fag; ett som 
går på datateknologisk maskinfag (CNC) og ett innenfor 
Bygg & Anlegg. De skal tas i bruk i hele Nepal. Dette 
er en fornyelse av «den industrielle revolusjon» som vi 
fikk bidra til i Nepal fra 1960 fram mot år 2000. Etter en 
lang søknadsprosess kom den etterlengtede bekreftel-
sen på at Norad bevilget midler til denne opprustningen 
i 2018.

Vi i Misjonsutvalget i Vestby Felles Me-
nighetsråd, håper dette er noe du kan 
tenke deg å være med å støtte, både 
økonomisk og med forbønn.
Vi kan hjelpe våre søsken til et bedre 
liv, ved å gi de en trygg grunnskoletid 
og en yrkesutdanning det er behov for 
i dagens Nepal. Vår støtte endrer med-
menneskers liv og gir dem en forutsig-
bar hverdag. 

Økonomisk støtte kan sendes til 
 Menighetens VIPPS konto nr. 13311.
Husk å merke med Misjonsprosjektet 
og Ditt navn.

Besøk himalpartner.no for 
mer informasjon!

basert på materiell fra Himalpartner


