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Dåp, konfirmasjon, vigsel og eldretreff. 
Tlf. 64 98 00 76 / 920 82 408
marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

Prester
Sokneprest Marit Bekken 
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Sokneprest Torbjørn Aas 
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Prostiprest Kristin Gulowsen
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kristin.gulowsen@vestby.kommune.no

Organister
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svein.hordnes@vestby.kommune.no

Kantor Tatiana Grushina 
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Vedlikehold av kirkegårdene, gravstell og 
 oppretting av gravminner.
Tlf. 64 98 00 70.

Kirketjener/driftsleder
Inger Berit Venta Tlf. 404 76 650

Kirketjenere/gravplassarbeidere 
Anders Askov Åkerlund  Tlf. 911 43 657
Jan Frode Vedvik  Tlf. 954 92 479

Felles menighetsråd
for Vestby, Såner, Garder og Hvitsten 
Leder
Kari Haugstvedt Tlf. 911 86 738 
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1542 Vestby
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Frivilligsentralen i Vestby
Daglig leder
Berit Sandvig Tlf. 977 84 241
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Har du lyst til å være med i 
menighetens  besøkstjeneste? 
Dvs. gå på besøk, tilby skyss 
eller være turfølge for eldre med 
behov for dette? 

Ta kontakt med diakoniutvalget v/Britt Jane 
Andreassen og meld din interesse! Mobil: 916 
85 003, e-post: britt-jane@hotmail.com. 
Eller kirkekontoret v/Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76, e-post:  
marit.roos.hansen@vestby.kommune.no.

Vår kjære Josva 
har gått bort

Etter lengre tids sykdom døde 
Josva Dammann Kvilstad 

onsdag 13. november. 
Josva var barne- og ungdomsprest 
med ansvar for trosopplæringen her 
i Vestby. Josva var en god og kjær 
kollega som vil bli dypt savnet både 

av ansatte, frivillige medarbeidere og 
menighetene for øvrig.
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Det nærmer seg jul. For de fleste av oss 
en tid da vi kommer sammen, gir hver-
andre gaver og unner oss litt ekstra god 
mat. Og om ikke alle er like heldige, så 
har de fleste av oss råd til å «sløse» litt 
nå i julen. Og det er oss kanskje vel unt, 
især hvis vi ikke samtidig er avvisende til 
andres nød.

l juleevangeliet tegnes et annet bilde. 
Her møter vi et nyfødt barn i en fattig 
stall i Betlehem, omgitt av to unge foreld-
re som ikke fant plass til barnet de ventet, i noen av byens herberger. Her sto ingen velkomstkomité og ønsket den 
nyfødte velkommen. Den oppmerksomheten den lille familien fikk, var ikke mer verdt enn et nummer i manntallet.

Likevel var denne fødsel noe helt enestående. Det som var skjult for det menneskelige øyet, det ble nå åpenbart 
for en flokk gjetere ute på betlehemsmarkene. En engel fra himmelen  proklamerte  hans fødsel slik: «l dag er det 
født dere en frelser i Davids by.» Og tegnet, beviset på dette var:
«Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Ikke i noe kongelig palass, ikke blant den religiøse 
elite skulle de finne ham, men i en fattig stall i Betlehem.

Og det er nettopp slik Jesus er blitt vår redningsmann – ved at Guds Sønn trådte inn i vår verden og lot seg føde 
som et lite menneskebarn. Og det han vil bringe oss, er fred med Gud og fred med hverandre. Og han gjør det ikke 
ved tvang eller ytre maktmidler, men ved selvoppofrende tjeneste. Han som var Gud lik, gav avkall på sin storhet 
og makt og tok en tjeners skikkelse på seg. Ja, så dypt bøyde han seg ned, at han, som var uten synd, tok vår 
skyld og straff på seg.

Gjeterne nølte ikke med å gå da de hadde mottatt engelens budskap. «De skyndte seg av sted», leser vi. Og de 
fant ham som engelen hadde gitt bud om. Det kan vi også gjøre, for han lar seg finne – både med sin tilgivelse og 
nåde, og blant de nødlidende og forkomne som trenger vår hjelp.

Han som steg ned
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Så får jeg historien; Mare kom til ver-
den i 1946. I Tyskland. Der bodde hun 
i forskjellige flyktningeleirer fram til hun 
var seks år gammel. For både Mares 
mor og stefar hadde flyktet fra Est-
land til Tyskland i løpet av krigen. De 
giftet seg da Mare var to og et halvt 
år. For da var moren gravid. Og de 
fikk til sammen fire sønner. Som ble 
Mares halvbrødre. Men det var først 
som voksen – etter mye grubling og 
gjentatte spørsmål – at Mare fikk vite 
at "far" ikke var biologisk far. For det 
var en soldat fra Skottland. Som Mare 
aldri har møtt.

Det var da moren fødte den føste søn-
nen at Mare ble sendt på barnehjem. 
Og da hun ble hentet igjen, etter fire 
måneder, hadde hun glemt estisk. Da 
snakket hun bare tysk. Og polsk, for 
en av pleierne var polsk. Nå fikk Mare 
tilbake det estiske språket. Men de fire 
månedenes adskillelse kom til å prege 
henne for resten av livet. 

I 1952 kom familien hit til Norge. Til 
en bondegård i Egge ved Steinkjer. 
Hvor faren skulle jobbe i fjøset og lære 
norsk. Den gangen var ordet flyktning 
et ganske nytt ord i Norge. Og det var 
et skjellsord. Det kom Mare til å lære. 
For hun ble mobbet for det. På skolen. 
Hver dag. (Ja, hele familien fikk erfare 
det; For da de skulle flytte inn på et 
nytt boligfelt noen år senere, hadde en 

Flyktningen som fant 

mormors Gud
Det ante meg at Mare Birkeland 
hadde mye interessant å fortelle 
om både liv og tro. For vi har møt-
tes noen ganger og hatt korte og 
– sånn som jeg husker det – 
avbrutte samtaler. Derfor ringte 
jeg, på vegne av menighetsbladet, 
og spurte om å få komme. Og fikk 
ja med én gang. 
Og mens Mare trakter kaffe, og 
før hun kommer ordentlig i gang 
med å dele historien sin, forteller 
hun at denne helgen har hun vært 
på Storstua i Røyken (– som jeg 
ikke hadde hørt om, så jeg måtte 
 google da jeg kom hjem!). Og 
der sa Gud til Mare, mens hun lå 
på kne, at hun måtte tilgi moren 
sin for at hun sendte henne på 
barnehjem! 

En samtale med Mare Birkeland
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samlet underskrifter mot at det skulle bosettes flyktninger der!) Men heldigvis var det også snille mennesker i Egge. En 
mor i klassen fikk ordnet det sånn at Mare ble meis i KFUK-speideren.  
Og hvordan var det? Det gav meg en frihet, sier Mare. Og samtidig førte det til at jeg kom rundt i andre hjem og fikk 
se hvor fint de hadde det. Hvor snille foreldre de andre hadde. Mens jeg fikk masse juling. Så jeg lå om kveldene og 
fantaserte om hvordan det kunne vært..! Og jeg måtte alltid ha med meg en bror. Så jeg smilte aldri, forteller Mare! Og 
det som holdt meg oppe, var at jeg syntes synd på meg selv, sier hun. For jeg ville at andre skulle se hvordan jeg hadde 
det. Men det fungerte jo ikke; En får ikke venner på den måten!

Men mor så hvor vanskelig jeg hadde det, hvor slem "far" var. Mor slo hun også, og samtidig prøvde hun å dekke meg. 
Hun fikk ordnet det sånn at jeg kunne reise. Først til Tyskland. Hvor jeg bodde hos en kristen familie. Da var jeg 17 år. 
Og skulle være der et år. Men jeg måtte komme hjem etter et halvt år. Senere hjalp mor meg med å reise til Canada. Da 
var jeg 21. Og der kunne jeg blitt. 

Men du kom tilbake til Norge...? Jeg traff Jan Erik i Canada. Som var veldig norsk. Han var så knyttet til sin familie, så 
han ville hjem. Men vi giftet oss der borte. I Toronto. 
Og fortsettelsen av historien er at Mare og Jan Erik fikk to barn. Og 4 barnebarn har det blitt. Og i 1984 flyttet familien 
til Son. Blant annet fordi de ville at barna skulle gå på Steinerskolen. Og fra 2007 har Mare og Jan Erik bodd i Vestby, i 
Sole Allé. 

Og hvilken rolle har troen spilt i livet ditt, spør jeg? Da får jeg et åpent ansikt og en liten latter til svar, og så tegner hun 
hele verden med armene, eller hele universet? Gud visste om meg hele veien, sier Mare. Og jeg klamrer meg til Ham. 
Ja, Han holder meg oppe. 
Så forteller hun at moren hennes vokste opp i et kristent hjem. I en baptistfamilie. Et veldig strengt hjem. Så hun brøt 
med kirken da hun var 18. For hun ville leve livet. Men hun lærte oss bordbønn og aftenbønn. Og mormor ba for henne 
hele livet. Ja, for oss alle. Jeg har alltid lengtet etter mormor, sier Mare. Men da jeg traff henne første gang, det var i 
1973, var hun dement, og kjente ikke datteren sin igjen. Og meg enda mindre. Men jeg lengtet mer og mer etter mor-
mors Gud. 

Og mens hun bodde i Canada, begynte hun å gå i en estisk kirke. Og i en norsk sjømannskirke. Hun fikk også en 
 andaktsbok på norsk. Og da hun kom til Norge, gikk hun mer og mer i kirken. Selv om Jan Erik helst ville at familien 
skulle gå tur på søndager. Men når det regnet, gikk jeg i kirken, sier hun. Og en dag ringte en lærer på døra og spurte, 
veldig forsiktig, om hun kunne tenke seg å være med i en Bibelgruppe? Ja, svarte Mare da!!! Der leste vi fra Bibelen og 
sang litt og pratet. Men det var ikke .."ordentlig liv!", sier Mare. 

Så var det en av damene i gruppa som tok henne med til Oase i Misjonsaulaen i Oslo. Og det var veldig bra. Der 
var det liv. Så etter det har Mare vært på mange Oasestevner. Og kjøpt bøker. Og lest masse. Og erfart at kristen tro 
første og fremst er å ha et forhold til Jesus. Og da familien flyttet til Son, tok Mare straks kontakt med presten der, Jon 
 Norborg, og ble med i en Bibelgruppe som han ledet. Der var hun med i mange år.  

Og de siste ti årene er det Filadelfia her i Vestby som har vært Mares åndelige hjem. Det er et godt sted å høre til. Så 
prøver hun å lese i Bibelen hver dag. Og hun ser på en kristen TV-kanal fem ganger i uka. Så når barnebarnet Hanna 
forteller om bestemor, sier hun at hun er "veldig kristen". 

Mare ber hver dag om å få mer frimodighet til å dele sin tro med andre, til å dele det hun har fått. Og når hun møter 
noen som har det vanskelig, for eksempel på spinningen, sier hun, helt spontant: Jeg skal be for deg. Og det syns folk 
er fint, fortelle hun. 

Og det tror jeg på. For det kommer fra hjertet. Fra et hjerte som har opplevd mye, og prøvd mye. Og som har erfart at 
Gud har omsorg for henne. Ja, som har erfart at hun har blitt "en ny skapning." At "det gamle er borte, og se, det nye er 
blitt til!", som det står i den nyeste Bibeloversettelsen.  
Og nå ser jeg at Mare er sliten. For hun har først vært på spinning. Og så tar det på å snakke om alt som har vært, om 
alt som har vært vanskelig…, og alt som har vært fint…! Så takk for at jeg fikk komme, Mare! 

Gud visste om meg 
hele veien
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Julekrybber fra hele verden 
Else Marie Aasen har gjennom mange år samlet på julekrybber. Nå har hun 52 
krybber fra mange forskjellige land. Noen av dem tas fram hver jul til glede for 
store og små. Else har fødselsdag 1. juledag, og da hun var i førskolealder fikk 
hun en hjemmelaget julekrybbe med malte gipsfigurer i bursdagsgave av sin 
onkel.  Det ble veldig spesielt for henne å kunne ta fram sin egen julekrybbe hver 
jul til glede for de andre i familien. 

Else har bodd i Chile og forsto da hvor viktig julekrybbetradisjonen var i dette ka-
tolske landet. Julekrybbene ble tatt fram i god tid før 24. desember. Hver dag 
i adventstida tok barna en figur og satte inn i julekrybba. Og den siste 
figuren var Jesusbarnet i krybba som ble plassert i stallen 24. desem-
ber. I hovedstaden Santiago var hovedutstillingen på kjøpesenteret før 
jul en stor julekrybbe. Det vises også på julestrømpene som barna 
skulle få gaver i: De har julekrybbemotiv.

Else forteller at julekrybbene i de ulike land er preget av landets egen kultur. Fargene på klærne til figurene, f eks fra Guate-
mala, gjenspeiler deres egne nasjonaldrakter. Krybbene fra Island er ofte laget i tovet saueull. I Uganda i Afrika er figurene helt 
svarte. Ansiktsformene ligner også på folk i kulturen. Det skal uttrykke en slags identitet mellom Jesus og folket i landet. Fra 
Russland og den russisk-ortodokse kulturen er det mye gull og glitter i julekrybbene. I Peru er julekrybbene ofte laget i stive 
sigaresker, for i Peru dyrkes det mye tobakk. Krybbene som blir laget i Betlehem er laget i oliventre. Og i norske julekrybber er 
figurene ofte laget i en norsk tresort. Else har en julekrybbe som er laget på Stomperud gård i Aurskog-Høland som er svært 
norsk i uttrykket.

Hvis vi ser på den historiske bakgrunnen for julekrybbetradisjonen, må vi langt tilbake 
i tid. Den startet på 1200-tallet. Frans av Assisi fra Italia ville gjøre Kristi fødsel mer 
nærværende for alminnelige mennesker. Han ville at folk skulle SE juleevangeliet – 
ikke bare høre det i kirkene. Julekrybbene var en katolsk tradisjon, men denne ble 
brutt i Norge da reformasjonen kom. Men på 1900-tallet kom tradisjonen tilbake både 
i kirkene og for folk flest i Norge.

I Bragernes kirke i Drammen har de en nesten 50 kvadratmeter stor julekrybbe 
utenfor kirken – inne i et glasshus – som åpnes hver advent. Her er ikke bare «den 
hellige familie» presentert, men ulike scener fra dagliglivet på Jesu tid. 

Kulturkirken i Son kan ikke skilte med noe så stort, men det blir i adventstiden i år laget en stor utstilling med Elses julekrybber. 
Da håper vi at mange barnehager og alle andre kan komme og la seg inspirere av fortellingen om Jesu fødsel. Her skal vi få SE 
julebudskapet og SE at det er utbredt verden over. Og kanskje vi kan bli inspirert til å lage vår egen julekrybbe – eller tegne vår 
egen julekrybbe? 

Eller bare la julekrybba være på netthinna eller i hjertet når vi nå går jula nok en gang i møte. 

Folk skulle SE 
juleevangeliet, ikke bare 

høre det i kirkene
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Ehent que rMi, sunt aut mo-
dipsae nessi nem ratquo-

dios eaturiae porrumqui aut

Nytt menighetsråd

Fra venstre: Kari Haugstvedt, Inger Brit Lea, Ole Einar Garder, Ian Christian Burman, Per Gun-
nar Larsen, Christin B. Westby, Mai-Britt Bro og Lasse Løw (innfelt) 

Vi gratulerer hverandre med nytt Felles menighetsråd for de fire soknene i Vestby kommune!
Og slik ser det nye menighetsrådet ut: Fra Vestby ble Christin B. Westby og Inger Brit Lea valgt, 
med Nicklas André Moseng som 1.varamedlem. Fra Hvitsten ble Kari Haugstvedt og Lasse 
Løw valgt, med Vera Tangen Wenaas som første vara. Såner er representert ved Ian Christian 
Burman og Mai-Britt Bro, med Malvin Nordstrand som 1.vara. Og fra Garder ble Per Gunnar 
Larsen og Ole Einar Garder valgt, med Ingvild Marie Isetorp som 1.varamedlem. 
Menighetsrådet har konstituert seg med Kari Haugstvedt som leder, og Per Gunnar Larsen som 

nestleder. Malvin Nordstrand er valgt til kasserer.
I menighetsrådet sitter også sokneprest Marit Bekken med sokneprest Torbjørn Aas som varamedlem.
Line Gullerud Solvik, saksbehandler hos kirkevergen, er sekretær for menighetsrådet, men har ikke stemmerett.
Menighetsrådet har ansvar for menighetslivet; gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, alt arbeidet skal berike 

menneskene i menighetene våre. 

Kirkelig fellesråd
Det er de samme 8 valgte medlemmene som sitter i Kirkelig fellesråd sammen med prost Hege E. Fagermoen, med 
 Torbjørn Aas som varamedlem. I tillegg er det én representant valgt av kommunestyret; Unn Tove Hoås (AP) med John 
Ødbehr (H) som varamedlem. Kirkevergen er sekretær uten stemmerett.
Fellesrådet hadde ikke konstituert seg da menighetsbladet gikk i trykken. 
Fellesrådet har ansvar for bygningene våre; altså kirkene, kirkegårdene og de ansatte. Dette betyr selvfølgelig økonomisk 
styring og økonomiske prioriteringer. 
Vi ønsker både Felles menighetsråd og Kirkelig fellesråd lykke til med oppgavene som ligger foran. 

Andre utvalg
Kirkens virksomhet strekker seg langt utover søndagens gudstjenester, barnedåper, konfirmasjon, vielser og begravelser. 
Våre fire menigheter har en felles trosopplæringsplan, og for å oppfylle denne planen inviteres det til babysang, utdeling 
av 4-årsbok, barnekor, «Lys-våken» med overnatting i kirken, og konfirmasjonsforberedelser. Kirken har et Grønt utvalg 
som jobber med å bevisstgjøre oss på å ta vare på skaperverket, og vi har et Diakoniutvalg og et Misjonsutvalg. Alle de fire 
menighetene har ellers egne menighetskomiteer som jobber med saker som gjelder den enkelte menighet. Disse utvalgene 
viser noe av det kirken jobber med, og også at det er bruk for mange frivillige både i selve utvalgene og til å ta på seg oppga-
ver av mange slag. 

Borg bispedømmeråd
Samtidig med menighetsrådsvalget var det også valg til Borg bispedømmeråd. Bispedømmerådene tilsetter blant annet 
menighetsprester. Bispedømmerådet består av 10 medlemmer; biskopen, 7 representanter valgt fra og av medlemmene i 
bispedømmet, én representant fra prestene, og én representant fra de andre ansatte. 
Mer informasjon om bispedømmerådet og de nye rådsmedlemmene finner du på https://www.kirken.no/borg I skrivende 
stund er ikke de nye rådsmedlemmene oppført under fanen Bispedømmeråd, men du finner alle navnene under Aktuelt. 

Vi tilhører Søndre Follo prosti som består av Frogn, Nesodden, Ås og Vestby. Hege E. Fagermoen er prost hos oss. Det 
var ingen nominert til bispedømmerådsvalget fra vårt prosti, og dermed får vi glede oss over at Dag Ketil Hartberg, sokne-
prest i Drøbak-Frogn er valgt til prestenes representant i bispedømmerådet. 
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Høsttakkefest og skaperverkets dag
Det var høsttakkefest og skaperverkets dag 22. september i Garder i samarbeid 
med bygdekvinnelaget. Jeløykameratene steppet inn på kort varsel da Baluba 
måtte melde pass, og det ble en veldig fin dag med mye sang og takk til Gud, 
omgitt av vakre høstfarger og bugnende kurver med markens grøde, og med fine 
fireåringer som kom for å få fireårsboka si.

Sondre Hagen har fått 
fireårsbok , og gode 
kaker etterpå

Menighetene i Vestby har til nå i 2019 samlet inn kr 12 000 til 
prosjektene som vi støtter i Nepal:
• Yrkesskole i Butwal, som i dag kalles for et teknisk institutt, BTI.
• Opplæring av lærere i grunnskolen

Nå er vi jo interessert i hvordan dette arbeidet går.
Jim Lindquist og Bright Roar Skeie bistår BTI med å forberede bygging av to nye skolebygg, 
innkjøp av moderne verktøymaskin og utruste for en ny linje innen byggfag. BTI benytter det 
lokale næringsliv som praksisplass til sine elever. I hans møte med eldre bedriftsledere, som 
selv hadde gått på BTI, kom det fram at kvaliteten på BTI studentene og kostnadene ved å 
bruke lærlinger ble vurdert når de skulle rekruttere nye medarbeidere. 

Butwal er i vekst. Forbedret infrastruktur medfører bl.a. at unge lettere kan flytte på seg for 
å ta utdanning. Tidligere påvirket foreldrene barnas valg. I dag har de unge tilgang til utdan-
ningstilbud gjennom markedsføring via internett og sosiale medier. De velger selv.
På BTI har 80% av elevene smart-telefon og tilgang til internett. De velger den skolen som 
har mest fristende tilbud i forhold til ønsket fremtid.
Det er viktig at BTI får på plass planlagte investeringer for å tilby unge og næringslivet 
det de etterspør for å bli oppdaterte, og at de kan gi riktig markedsføring.

Både i landsbyene og sentralt utruster ECEC, Early Childhood Education Center, lærere og 
førskolelærere. De arbeider for å fremme en pedagogisk tilnærming tilpasset barnets utvik-
ling, og styrke lærernes faglige kompetanse. Mange lærere har ikke utdanning. De gjør som 
de lærte, og bruker pugging og disiplin med trusler og straff.

ECEC driver i dag en ettårig formell utdannelse av førskolelærere. Utdannelsen er så etter-
traktet at ECEC ønsker å sette opp en ekstra klasse. I dag er det skoleforberedende under-
visning fra 3-årsalderen. 90% av barna begynner på skole, men halvparten av de som starter 
i 1. klasse går om igjen eller slutter. Bare 63% får grunnskoleeksamen. 
14% av barn i skolealder sliter med emosjonelle og adferdsmessige problemer.  
Det er viktig å lære barna at de er verdifulle!
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Det blir stadig kaldere jo nærmere vi kommer jul, og sånn skal det jo også være. Jeg for min del 
gleder meg til både fyr på peisen, levende lys og ikke minst både advents- og juletid. Hver årstid 
har definitivt sin sjarm! Etter vinter kommer imidlertid både vår og sommer, og selv om det kan 
synes langt unna akkurat nå, har kirkekontoret og de ansatte allerede begynt å forberede sommer-
sesongen. En av de tingene vi fortsatt ønsker å ha fokus på er hvordan det ser ut på gravplassene 
våre og bevisstgjøre festere og andre besøkende på hva kirkegårdsvedtektene sier noe om. Det er 
ikke alltid like lett å vite hva som gjelder, så er dere usikre er det bare å ta kontakt eller gå inn på 
hjemmesidene våre. Vi skal i alle tilfelle bestrebe oss på å ta direkte kontakt med de festerne hvor 
vi ser at det er behov for enkelte justeringer på gravene fremover. 

Den navnede minnelunden på Vestby kirkegård er under opparbeidelse, og kan forhåpentligvis tas 
i bruk innen noen måneder. Det er mange som har etterspurt denne muligheten de siste årene, noe 
som er i tråd med gravferdsmønsteret ellers i landet. På sikt ønsker Vestby kirkelige Fellesråd også 
å få etablert navnede minnelunder på andre gravplasser i kommunen, men i første omgang er det 
altså Vestby kirkegård som får en navnet minnelund. 

Jeg benytter for øvrig muligheten til å takke for meg her i Vestby. Etter tre år går veien tilbake til fag 
for min del. Det var ikke et lett valg å ta, men livet er fullt av vanskelige valg, og det er en tid for alt. 
Tusen takk for årene her, og jeg kommer spesielt til å ta med meg alle de flotte menneskene jeg 
har blitt kjent med eller vært i kontakt med, enten det er blant 
ansatte, frivillige, menighetene, besøkende, samarbeidspart-
nere i kommunen eller på annet vis. 

Jeg tillater meg også denne gangen å avslutte med en liten 
"kirkevergen spesial":

En meget dyktig elektriker var blitt kristen, men 
da gikk det galt. Det ble bare rot og kortslut-

ninger. Kollegaene skjønte ingenting før de en 
dag hørte han stå og synge, mens hans koblet 
ledninger i sikringsboksen: «Rød og gul og hvit 

og svart, er det samme har han sagt ….» Hilsen Anne-Cathrine 

- og etter å ha ledd fra oss av "kirkevergen spesial", passer vi i menighetsbladredaksjonen på å takke Anne-Cathrine for 
godt samarbeid og hyggelige innlegg i bladet. Samtidig ønsker vi lykke til med nye utfordringer!

Jan Frode Vedvik – ny kirketjener
Jan Frode er trønder (– han kommer fra Flatanger) og vokste opp på gård. Og han prøvde 
å finne sin plass i landbruket, forteller han. Vi har en liten bli-kjent-prat mens han holder 
på å gjøre i stand Vestby kirke til en seremoni. For Jan Frode er glad i naturen, forteller 
han, og liker å jobbe ute. Og er opptatt av alt som vokser og gror. Så han prøvde å drive 
hjemme-gården. Og han har jobbet andre steder i landbruket. Dessuten har han både 
en bachelor (– i økologisk landbruk, fra Blæstad) og en master (– i plantevitenskap, fra 
NMBU i Ås). I Ås jobbet han òg en stund på et forskningssenter.

Og hva brakte deg hit til Vestby? 
Det var kona som satte meg på ideen, forteller Jan Frode. Hun hadde nemlig hørt at dette 
var en fin jobb. Og hvordan har du opplevd det så langt (– Jan Frode har sin 7. eller 8. 
dag på jobb i dag!)? Det ser veldig fint ut, sier han! Det er hyggelige kollegaer her. Og fine 
kirker. Og sånn som jeg forstår det, er det en variert jobb. 
Nå var det en ny tanke for Jan Frode å jobbe i kirken. Han er opptatt av livssyn, forteller 
han. Og har en barnetro. Men han hadde noen dårligere erfaringer fra kristelige miljøer i oppveksten. Som skapte avstand. 
Men han er filosofisk anlagt. Og opptatt av å være et bra menneske. Og gjøre godt. Så har han fått en kompis som har 
Bibelen «godt i handa», sier han, og som har forklart ham «nye ting». Og det kjenner jeg at jeg har lyst til å høre mer om! 
Men her og nå er det verken tid eller spalteplass! 

Så får jeg vite at Jan Frode er 42, og gift, og bor på Jeløya (– som kona kommer fra). Og de har to barn, jente på to og gutt 
på fire. Og at han har lyst til å gjøre en god jobb her. 
Så velkommen til oss! Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg! 
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Jule-evangeliet (Lukas 2, 1-20) som begynner 
med ordene «Det skjedde i de dager…», fortel-
ler om Jesu fødsel i en fattig stall i Betlehem og 
om gjeterne på marken som fikk englebesøk; 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket…» Slik er innlednin-
gen til julehøytiden over hele verden, de kjente 
ordene leses om igjen og om igjen. En ganske 
så spektakulær historie med en fattig pike som 
føder barnet sitt, Guds sønn, i en stall, og de fat-
tige gjeterne som blir omringet av en «Himmelsk 
hærskare».
Men det spektakulære stanser ikke her, for det 
lille barnet får noen dager senere besøk av tre 
vise menn, eller de hellige tre konger. Dette 
besøket synger vi om i noen av de mest kjente 
julesalmene og -sangene våre.

I «Et barn er født i Betlehem» heter det:
Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Og i «O Jul med din glede», synger vi:
I Østerlands vise, I tre vise menn,  
vi vet jo hvorhen I vil drage;  
for vi vil jo også så gjerne derhen  
og eder på reisen ledsage.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

Bakgrunnen for sang- og salmetekstene finner vi 
i Matteus-evangeliet, kapittel 2:
«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den 
tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra 
Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes 
konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans 
gå opp, og vi er kommet for å hylle ham… 
Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk 
foran dem inntil den ble stående over stedet 
der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av 
jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se 
barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og 
hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar 
fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.»

Gerard DavidKongenes tilbedelse
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Mange av verdens mest kjente kunstnere 
har skapt bilder av «Kongenes tilbedelse», 
øyeblikket der de tre vise menn, eller de tre 
konger, bøyer kne for Jesus. Jeg har valgt 
Gerard David (ca. 1460 – 1523) og hans vakre 
fremstilling av akkurat dette øyeblikket. Gerard 
David tilhører perioden som kunsthistorikere 
gjerne kaller tidlig nederlandsk eller flamsk ma-
leri som hadde sentrum i byene Brügge og Gent. 
David arbeidet mest med religiøse motiver og er 
kjent for sin utrolige detaljrikdom og sin sterke 
fargebruk. Dette ser vi tydelig i dette verket. 

Legg merke til perspektivet, landskapet bakover 
i bildet, alle de flotte husene, menneskene og 
dyrene; alt skapt med de mest nøyaktige detal-
jer, som fanget med et fotoapparat. Men fokuset 
er selvfølgelig jomfru Maria med Jesus og kon-
gen som kneler foran de to. Maria er kledd i blå 
kappe slik hun ofte avbildes; blått er himmelens 
og troens farge. Både Maria og Jesus har glorie.
Motivet var forresten populært blant mange 
kunstnere fordi man kunne dyrke overdådig-
heten, slik også David gjør her. Legg spesielt 
merke til kongenes kapper, fargene og stoffet. 
Og se på alle detaljene i gjengivelsen av smyk-
ker og gaver. 
Maleriet som måler ca. 60 x 60 cm, henger i 
National Gallery i London. Det har sannsynligvis 
vært del av et polyptyk (maleri med flere enn tre 
enkeltmalerier), en altertavle eller alterskap. 
 
De tre vismennene, stjernetyderne, eller kon-
gene, Kaspar, Melkior og Baltazar viser oss at 
også datidens mektigste menn lette etter det 
lille barnet for å hylle det. Dagen feires 13. dag 
jul eller 6. januar; Helligtrekongersdag. Mange 
tenner et trearmet lys til 
minne om at de tre vise 
menn fant veien til Jesus 
denne dagen. Samti-
dig som det for mange 
markerer avslutningen 
på julefeiringen. 

Kongenes tilbedelse

Vi har sett stjernen hans gå 
opp, og vi er kommet for å 

hylle ham
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Når dette leses, har kulturkirken i Son akkurat gjennomført en ukes feiring 
av at det er fem år siden kirken stod ferdig. Det har vært foredrag, konserter, 
kveldsmesse, gudstjeneste - i det hele tatt et forsøk på å speile, i løpet av en 
uke, det som foregår i kulturkirken gjennom hele året. Alt dette foregikk mens 
menighetsbladet ble trykket, så dermed kan vi ikke vise noe av det her. I stedet 
markerer vi jubileet med noen bildeglimt fra årene som har gått siden kirken 
åpnet dørene første søndag i advent 2014. 

Alle bildene er hentet fra boka "Himmel over Son", som Svein Gran har gitt ut i 
forbindelse med jubileet, og da syntes vi det passet å slå av en prat med Svein 
om boka.

Konsert

Dialog

Gudstjeneste

Kveldsmesse

Hvorfor skrive bok om kulturkirken?
Vi lever i en tid der religion ofte står på dagsorden i sammenheng med konflik-
ter. Det er liten oppmerksomhet rundt kirkens liv, slik det utspiller seg i hverda-
gen. Mange er blitt fremmede for hva kirken står for. Noen har nesten fått en 
slags berøringsangst. Det er leit; kirken har mye å tilføre mennesker – også i 
vår tid.

Hva handler det om?
Utgangspunktet er at vi først og fremst er mennesker sammen. Som men-
nesker er vi både skjøre og sterke. Det er et viktig poeng for meg å få frem at 
kirken skal ha plass til alle slags mennesker om den skal være en troverdig 
kirke. Tror vi på en Gud som har skapt mennesket, kan vi ikke lage en kirke 
der mange føler seg fremmede. Alt som snakker sant om livet hører hjemme i 
kirken. Når det sant menneskelige utfolder seg, er det også en oppvisning av 
noe hellig. Det perspektivet blir lett borte i en sekularisert tid der Gud er blitt et 
fremmedord. Da kan vi også lett miste av syne den kjærlighetens makt som er 
nedlagt i oss.

Hvem har du skrevet boka for?
Den er skrevet for lokalbefolkningen, alle som kan tenkes å bruke kulturkirka. 
Her er også godt over 200 bilder, de fleste fra Son. Mange vil nok kjenne seg 
igjen i noen av bildene.

Hva er bakgrunnen for å skrive en slik bok?
La meg først si: Jeg er ingen superkristen, tvert om. Jeg har ikke skrevet 
denne boka fordi jeg får til alt eller har fasiten på livet. Den er skrevet fordi jeg 
har funnet noe som oppleves så verdifullt at jeg vil dele det.
Det handler både om egne erfaringer og ikke minst arbeidet med bøker knyttet 
til religiøse temaer. Den løpende dialogen med dyktige forfattere har vært av 
stor betydning.

Hvor skal den selges?
Boka skal ikke selges, men deles ut til alle 
som vil ha den. Den er tilgjengelig på Son 
bibliotek frem til jul og vil også deles ut på alle 
arrangementer i kulturkirken – så langt vi har 
bøker. Det er trykket 2 200 eksemplar, så det 
bør holde en stund.

Så hvem betaler for boken da?
I 32 år har jeg utgitt bøker på eget forlag og 
solgt nærmere 1,5 million bøker. Nå avslutter 
jeg forlaget med å skrive en bok selv – som 
skal deles ut gratis. Det er fin måte å avslutte 
karrieren på.

Alt som snakker sant om 
livet hører hjemme i kirken

Barn og unge
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Du trenger ikke lenger rive ut og sende inn hele kryssordet. 
 Løsningen er setningen som kommer fram i de grå stripene, i riktig 

rekkefølge (bildetekst 1, bildetekst 2 og så videre). 
Du sender løsningssetningen på e-post til

vestby.menighetsblad@gmail.com

Hvis du foretrekker vanlig post, kan du sende løsningssetningen til 
Vestby menighetsblad, Ugleveien 16, 1555 Son.  

Merk konvolutten "Kryssord". 

Innsendingsfrist er 15. januar
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Vinner forrige gang:
Trine Dokkesveen

Kolåsveien 77
1555 Son

Vannrett
1. Bildetekst 1
4. Opphav
5. Kort
8. En Kalvø
9. Vandre
11. Gripe
12. Oppfordre
14. Fullmakt
17. Bestanddel
18. Tysk navn på fransk 

landskap
20. Eksisterer
21. Forfine
22. Nødrop
23. Upolert
25. Ekvipere
28. Ikke mindre
29. Greit
30. Primat
32. Køperioden
35. Kroppsdelen
36. Avtale
37. Avkall
40. Sommergodt
41. Personene
43. Tau
44. Forkortet departe-

ment
45. Beskue
46. Fanger
47. Tuftet
49. Yrkesutøveren
51. Forkortet bilforbund
54. Ruller
55. Framkomstmiddel
56. Forkortet mesterskap
58. I tillegg
60. Bor kanskje i Kristi-

ansand
62. Redskap
63. Hjertesukk
65. For
67. Dekning
68. Vegetasjon
70. Uklar tale
71. Økonomisering
73. Gammel Volvo
74. Mismodige
76. Forkortet frihandels-

forbund
78. Fase
79. Bildetekst 3 fortsetter

Loddrett
1. Årtets femte
2. Bergensbydel
3. Prosent
4. Motta
6. Finpuss
7. Takst
9. Forkortet skolefag
10. Ca. 30 gram i gamle 

dager
13. Bildetekst 1 fortsetter
14. Bildetekst 2
15. Uten unntak
16. Den gang
19. Brannrest
21. Utrop
23. Glassrør
24. Husdyr
25. Asiatisk hersker
26. More seg
27. Tall
28. Kjent kineser
31. Bildetekst 1 fortsetter
32. Bildetekst 2 fortsetter
33. Tynner ut
34. Flik
38. Bildetekst 3
39. Feiring
40. Høytid
42. Forkortet funksjon
44. Retning
45. Bildetekst 1 fortsetter
47. Dro ikke
48. Korn
49. Knelte
50. Pronomen
51. Gjøgler
52. Adverb
53. Sikring
54. Grotid
55. Beholder
57. Bildetekst 3 fortsetter
58. Intervall
59. Fordeler
61. Ikke her
62. Fyllstoff
64. Forkortet Paulus-

brev
66. Luktet
69. Hermet
70. Bare
72. Utrop
75. Som 50 loddrett
77. Forkortet organisa-

sjon

NB! Ny innsending!
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

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

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

jolstad.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

Døpte i Vestby
Felix Storm Billingsø
Emma Storm Billingsø
Filip Gulbrandsen Aas
Thorbjørn Løvdal Jacobsen Linge 
(Tomter kirke)
Kasper Muri Sandberg
Amanda Jensen Haukeland
Theodor Raad Fonbæk
Thomas Lind Enger
Herman Vatne
John Wiehe Grøttum
Magnus Mejlænder Koldre
Jonas Blondin Mitchell
William Andre Kjeldset Fossum
Oliver Presterud
Pål Fengås Johansen
Vetle Steen
Martine Moestue
Daniel Holth
Frida Marie Østervold Aasen (Ås kirke)

Døpte i Son/Såner
Sophie Burman Haugen
Tiril Karlstad
Julie Ramleth Solstad

Othilie Bostad Grønbeck
Linnea Bjerved-Johansen
Håvard Litangen
Emilie Dahli
Vilma Bengtsson Kringlebu
Sara Kristin Aanestad
Liv Emmie Halse-Klevberg, 
Nora Torshaug Berg, 
Gustav Lippert, 
Elvira Bjugan-Mellegård

Døpte i Hvitsten
Emilie Sletten
Leah Gaste Berg
Herman Hæhre Kristiansen
Elias Alstad Bergh
Liva Sandberg Qvist Jacobsen, 
Eva Aurora Nygaard, 
Aune Solberg Rinde

Viet i Son/Såner
Viktoria Edvardsen Minge og 
John Kim Sebastian Famzen
Liv Karin Sørli og Kristian Stafseth
Rachel Therese Paulsen og 
Igor Vdovitsia (pinsemenigheten) 

Viet i Hvitsten
Anne Nilsen og Bengt Østgaard
Charlotte Marie Storm og 
Frode Breivik
Thea Martinsen og Ingvar Braaten

Døde i Vestby
Berit Andersen
August Olaus Olaussen
Elsa Myhrer
Åse Synnøve Auran
Marit Støylen
Hjørdis Synnøve Jacobsen

Døde i Son/Såner
Unni Sofie Bendiksen
Lars Hadvar Onstad
Gerd Astrid Solberg
Olga Marianne Esbensen 
Truls Baltzer Wennersgaard
Fanny Elisabeth Rød

Døde i Garder
Rolf Otto Sundet
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MAN

Formiddagstreff Vestby menighetshus 6.jan, 3.feb og 2.mars kl. 11.30
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 64 98 00 76. 
Ring før 10.00 for henting!

Misjonsforening i Garder 
- NMS Private hjem 27.jan, 24.feb, 30.mars, 27.april, 

25.mai
Kontakt: Elisabeth Hystad, 
tlf. 932 13 135

ONS
Babysang Vestby menighetshus 

Son kulturkirke

Onsdager kl. 12.00
For hvilke onsdager og mer informasjon, 
sjekk ut
www.facebook.com/babysangVestby

Kontakt: Kristin Gulowsen, 
Tlf. 466 33 335
kristin.gulowsen@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 (4-6 år)
JUBEL barnekor (fra 1. klasse) 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 (1.-4. klasse) Vestby menighetshus Pølseservering fra 18.10, Lego fra 
18.30

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

Sagamiddag Son kulturkirke En torsdag i måneden 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 Between - fra 5. klasse Son Kulturkirke Annenhver fredag kl. 18.00 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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Søndag 
8. desember

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

Søndag 
15. desember

Vestby kirke kl.11.00
Vi synger julen inn 
Såner kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
22. desember

Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Tirsdag 
24. desember
Julaften

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

Onsdag 
25. desember
1. juledag

Vestby kirke kl.12.00
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd

Torsdag 
26. desember
2. juledag

Såner kirke kl.12.00
Felles høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd

Søndag  
29. desember

Vestby kirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Tirsdag 
1. januar

Strømbråten kapell kl.19.00
Nyttårsdagsgudstjeneste med nattverd

Søndag
5. januar

Såner kirke kl.11.00 
Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd

Onsdag
8.januar

Son kulturkirke kl.19.00
Vi synger julen ut

Søndag
12. januar

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

Søndag 
19. januar

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

JU
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Denne logoen markerer de gudstjenestene 
som feires i forbindelse med trosopplærings-
tiltak.

Søndag 
26. januar

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

Søndag 
2. februar

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

Søndag
9. februar

Son kulturkirke kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Vestby kirke kl.19.00
Tårnagentgudstjeneste med nattverd

Søndag 
16. februar

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

Søndag
23. februar

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

Onsdag
26. februar

Son kulturkirke kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
1. mars

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

Fredag
6. mars

Vestby menighetshus kl.18.00
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Søndag
8. mars

Vestby kirke kl.11.00
Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd. 
Årsmøte

Søndag 
15. mars

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

Søndag 
22. mars

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

Søndag 
29. mars

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

Det kan bli endringer underveis.
På vestby.kirken.no finner du oppdatert informasjon.



I skogen inn mot svenskegrensen i Aurskog-Høland kommune ligger Mangen kapell, vakkert plassert på et høydedrag over 
Viksjøen. Altertavlen er et glassmaleri av Harald Borg fra 1956. Motivet er Jesus i krybben. Rundt krybben har mennesker 
samlet seg, og over krybben er det en stjerne som gir lys til begivenheten. Mangen kapell ble reist i 1903 fordi skogsarbeidere 
og husmenn der inne trengte et Gudshus som man kunne søke til, både i glede og i sorg. Den lille og vakre tømmerkirken er 
bygget av skogens materialer og knytter sammen natur, arbeidsliv og det hellige rom. 

De som bygde kirken levde et tøft liv i skogene. Arbeidet var tungt, og hverdagen besto stort sett i å sikre nok mat på bordet. 
Barnedødelighet var høyere enn i dag, og mange døde alt for tidlig. Rundt kirken ble det derfor anlagt en kirkegård som gjorde 
det mulig for folk å besøke gravene og minnes sine døde uten å være borte fra hjem og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både slitne arbeidsfolk og velstående samlet rundt Jesusbarnet i krybben. Jeg liker å tenke at 
når folk har samlet seg i Mangen kapell til julegudstjenester, fikk de ny livskraft av å se på bildet av Gud som kommer til alle 
mennesker og lar sitt lys gi varme og håp til alle. Altertavlen minner oss om at vi alle er velkommen slik som vi er, til barnet 
i krybben og til hvile i Guds nåde og kjærlighet. Altertavlen i Mangen er dypt rotfestet i den virkeligheten der kirken først ble 
reist. Likevel kan den også tale til oss alle, hvert på vårt sted, med vår livsvirkelighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme uttrykt det slik (NoS45): 
«Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet 
vil vi stige inn, og selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus!»

Velsignet og frimodig julefeiring!

Biskop Atle Sommerfeldt:

Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad!


