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Elin Lysøe fra Hvitsten er så glad for at 
hun ble spurt, da hun flyttet til Hvitsten 
for 10 år siden, om hun ville være med 

i frivillig arbeid. Det har gitt henne 
mange gleder- og ikke minst mer 
og mer kjent på den gode følelsen 

av  tilhørighet – og gode fellesskap med 
mange ulike og flotte mennesker. 

Elin er valgt inn i Menighetskomiteen i Hvitsten. Hun er 
da både klokker og kirkevert ved enkelte gudstjenester i 
Hvitsten kirke. Da er det å heise flagg, ordne med blomster 
og lys på alteret, regulere høyttalere, lese tekster i gudstje-
nesten, ordne med salmebøker og program – og lage til kir-
kekaffe – med hjemmebakst selvsagt. Men det aller beste 
med denne oppgaven er å stå ved inngangen å hilse på 
folk og ønske dem hjertelig velkommen til søndagsmesse. 
Dette er det høytid over.

Hvitsten kirke er åpen hver søndag i skoleferien om 
sommeren. Da stiller også Elin som en av kirkevaktene. 
Hun er guide i kirken for folk som er interessert i det – eller 
tar imot folk som gjerne vil sitte stille og tenne et lys. Mange 
som bor i Hvitsten, er glad i kirka si, de vil passe på kirka 
både inni og utenpå – og flere gjør mer enn de må.

Elin er også med i Diakoniutvalget. Oppgaver som skal 
prioriteres framover nå, er støtte til utsatte grupper av ung-
dom og innvandrere. Diakoniutvalget har samarbeid med 
Frivillighetssentralen i Vestby. En av oppgavene er for 
eksempel å gå turer ute med beboere fra Vestby sykehjem. 
I Vestby har vi også omsorgsboliger i tilknytning til hjemme-
tjenesten i Vestby. Her er Elin engasjert  en gang i måneden 
med å lage i stand i Fellesrommet til andakt med prest til-
stede, organist tilstede med sang og musikk – og naturligvis 
«etterpålag» med kaffe og hjemmebakst og godprat. 

Elin kommer ikke fra et barndomshjem som var kirkeak-
tive, men hun husker at mor satt på sengekanten og lærte 
henne å be aftenbønn. Hun er glad for at hun gjennom 
frivillighetsarbeidet sitt har fått et nærmere forhold til kristen-
dommen – og ikke minst sett hva kirken kan bety for folk. 
Hun oppfordrer oss alle til å bruke alle kirkene i Vestby 
og slik bli kjent med hele bygda. Dette er jo en viktig del 
av kulturarven vår også. 

Stor takk til Elin! 

Frivillig arbeid 
skaper tilhørighet.

Per Willy Wilhelmsen 
formelt innsatt som sokneprest
Etter allerede å ha fungert i menighetene våre noen måneder, 
ble det holdt innsettelsesgudstjeneste for Per Willy den 16. 
januar. På det tidspunktet var arrangementer fortsatt preget av 
korona-restriksjoner, men det ble likevel en høytidelig og fin begi-
venhet. Her noen bildeglimt:



4

Om å komme tilbake til 
grunnpilarene 
En samtale med Knut Andreassen
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Jeg syns nesten jeg kan kjenne det håndtrykket jeg ville fått, hvis det ikke var koronatid; det hadde vært kraftfullt og tydelig. 
I stedet hilser vi på korona-vis, og Knut Andreassen leder meg inn i stua, hvor kaffen er klar, og påsmurte rundstykker. For 
jeg har invitert meg selv, på vegne av menighetsbladet, for å snakke om liv og tro. Og det første Knut må si – kanskje fordi 
det er presten som har kommet – er at han og kona, Britt-Jane, er turmennesker. Så søndager brukes ofte ute i naturen, på 
bekostning av kirken; ellers ville kirken vært høyere prioritert!

Og ja, svarer Knut, når jeg spør om han har levd et spennende liv. Han er født i den lille bygda Saksenvik i Nordland. På et 
lite gårdsbruk. Yngst av fire søsken. Og måtte tidlig ta del i gårdsarbeidet. Mor var aktiv kristen, forteller han. Mens faren var 
nok mer tvilende. Mora dro barna med i kirken, på møter og i foreninger. Den eldste broren fikk et bevisst kall. Så han studerte 
til prest. Knut hadde òg et greit forhold til kirken frem til tidlig i ungdomsårene. Da ble andre interesser mer fremtredende, og 
kirken kom i bakre rekke. Han dro ut. Til Oslo. Og begynte å jobbe i mekanisk industri. Og skjønte at han ville ha utdanning. 
Så han begynte på ingeniørutdannelse gjennom NKI. Men det ble for tøft å kombinere arbeid og studier. Så studiene måtte 
vike. Så traff han Britt-Jane. De giftet seg i 66, og kjøpte tomt her i Vestby, og bygde hus. Uten penger, sier han! De flyttet inn 
i 1970, og da var den første sønnen kommet. Han kom i 69. Og den andre i 73. Så det var travle år. 

Knut jobbet i et stort engineeringsfirma, Alfsen og Gunderson. Og nå ble det studier 
også; bedriftsøkonomi, som han tok på kveldstid, på BI, og et år med markedsføring. 
Så ble han avdelingsleder på service-avdelingen, og reiste masse, både i Norge og 
over store deler av verden. Han stortrivdes, og sto i jobben til han var 70. Etter det ble 
han spurt om å være prosjektleder for et stort anlegg i Odda. Det ble åtte måneder med 
ukependling. Så ble han spurt om å være administrativt ansvarlig for et svært anlegg 
på Fosen. Og nye åtte måneder.  

Jeg blir nesten sliten bare av å høre om det, Knut! Og hvilken rolle har troen spilt i et travelt og spennende liv? Jeg var på 
noen gudstjenester som broren min hadde da jeg var ung. Og de var veldig bra. Jeg så opp til ham. Ellers var jeg ganske 
fraværende. Frem til jeg traff Britt-Jane, og vi kom hit til Vestby. Det var som å komme tilbake til…grunnpilarene, sier Knut. 
Her kom vi til et ungt, kristent miljø. Som vi falt naturlig inn i. Og vi engasjerte oss. Britt-Jane i søndagsskolen, og jeg var med 
å bygge menighetshuset, hvor jeg òg har sittet i styret i mange år! Og begge har sittet i menighetsrådet. 

«…tilbake til grunnpilarene», sier du; kan du utdype det? Jeg føler troen gir en trygghet, sier Knut. En indre ro. Og så har jeg 
noe å se fram mot! Det å tro på Gud er å tro på et liv etter døden. Og det å gå i kirken gir meg veldig mye. Det kjennes riktig. 
Og godt. Både liturgien og prekenen gir mye. Opplever du at det handler om livet ditt? Ja, jeg gjør det. Jeg ville kjent meg fat-
tigere hvis jeg ikke hadde troen. Og så har den gitt meg mange gode venner. Men jeg har respekt for folk som tviler. Men det 
må finnes en Skaper…, legger han tenksomt til! 

Så er jeg med i en Bibelgruppe, forteller han. Som har eksistert fra vi kom hit til Vestby. De var her på tirsdag. Hva gjør dere? 
Nå tar vi ofte utgangspunkt i søndagens prekentekst. Vi drøfter den. Det blir alltid interessant. Og når vi er ferdig med det, 
drøfter vi alt annet. Og vi er veldig forskjellige. Men det gjør bare at diskusjonene blir mer interessante. For jeg opplever at vi 
respekterer hverandre. Og kan snakke om alt. Så det sosiale er viktig. Men rekrutteringen er ikke så god, legger han til, med 
et smil. Betyr det at dere kunne hatt plass til flere…? Ja, det betyr det, vi trenger rekruttering! 

Så forteller han om en gå-gruppe. Hver fredag går han og noen andre tur sammen med beboere på sykehjemmet. Det er òg 
veldig givende! I tillegg har Knut flere han besøker…

Så vet jeg at dere sykler, for jeg har møtt deg og Britt-Jane på sykkeltur? Ja, det har vi alltid gjort. Vi har syklet i Lofoten, og 
Sverige, og Tyskland. Og vi liker å gå på ski. Så er det ikke snø her i Vestby, finner vi det andre steder. Da ungene var små, 
var vi på tur omtrent hver helg. Mer enn de hadde lyst til! 

Og så har Knut båt, sammen med sønnene sine. Som vi reiser oss opp og ser på. For den står i vinteropplag i haven. Og 
båtpussen er det Knut som tar seg av. Og det gleder han seg til! Så det er mange som har glede av deg, Knut, tenker jeg. Og 
det tror jeg du har glede av! Jeg tror du har stor glede av livet! 

Og livet er rart, sier han. For da krigen i Norge gikk mot slutten, og de tyske troppene i nord trakk seg tilbake, så okkuperte de 
hus. Blant annet tok de en del av det huset han bodde i.  Og da hadde Knut (- som er født i 43) fått poliomyelitt. Og den som 
så det, og forsto at noe var galt, var en tysk lege, som fikk beordret at han kom til behandling. Så det var fienden som berget 
meg, sier Knut! Og kanskje er det en av grunnene til at Knut, som leser masse, helst leser bøker om historie, om 2. verdens-
krig, og Stalin, og Hitler, og Churchill – og om amerikansk politikk. Og så har han lest «En sjøens helt» av Jon Michelet. Den 
var interessant, sier han, men hvert bind kunne vært noen hundre sider kortere…. 

Så takker jeg Knut for samtalen, og serveringen, og spør – så forsiktig jeg kan – om jeg òg kan ta et bilde eller to. Jeg fornem-
mer vel at han ikke har så veldig lyst, men han svarer høflig ja, også til det! 

Det må finnes en Skaper ...
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«Nuna – Hjemland» 
er godt å hvile øyet på og 
kan gi bakgrunn for egne 

 tolkninger

Kulturkirkens utsmykningskomité har jobbet lenge med å finne riktig utsmykning til den tomme nordveggen i kir-
ken, nå kan alle endelig fryde seg over det vakre vev-arbeidet av Freydis Einarsen.

Helt siden Son kulturkirke sto ferdig i 2014, har Utsmykningskomiteen hatt møter og sett på mulighetene for utsmykning av 
nordveggen i kirken. Dette er en  gråmalt murvegg som synes ekstra trist når den fungerer som fondvegg ved livssynsåpne 
seremonier. Biskop emeritus Atle Sommerfeldt oppfordret flere ganger menigheten til å jobbe med dette, men det har ikke 
vært økonomi til det.

Legatsmidler
I september i fjor tipset imidlertid Kirkevergens kontor 
Utsmykningskomiteen om at man kanskje kunne søke om 
midler fra Marie Andresens Legat. Dette legatet deler ut 
midler til utsmykning av norske lutherske kirker. Og Utsmyk-
ningskomiteen som nå består av Kirsti Gran (leder), Frøydis 
Tegneby, Hanne Lunder, Sissel Aasen, Eldrid Røyneberg, 
Torbjørn Aas og Inger-Torill Kirkeby, møttes igjen. Etter nok 
en gang å ha diskutert flere forskjellige kunstneriske uttrykk, 
ble komité-medlemmene enige om å se på muligheten for et 
tekstilarbeid som ville kunne synes godt også fra den andre 
siden av rommet. Det var enighet om å bruke en av våre 
lokale kunstnere, og tekstilkunstner Freydis Einarsen ble 
kontaktet. Freydis kom raskt med flere forslag på arbeider 
hun mente kunne passe på denne veggen. Komiteen brukte 
ikke lang tid på å bestemme seg for å søke om midler til 
innkjøp av «Nuna – Hjemland». 
Det var kort tid til søknadsfrist for høstens tildeling og Hanne Lunder skal berømmes for at hun presset på for å rekke fristen. 
Nødvendig dokumentasjon ble innhentet og søknad ble undertegnet av Vestby felles menighetsråd og Utsmykningskomiteen 

i Son kulturkirke og sendt av gårde.
Bare få dager senere kom svaret om at søknaden var innvilget. 

«Nuna – Hjemland»
Under gudstjenesten 6. februar kunne alle ta Freydis Einarsens vakre vev «Nuna – 
Hjemland» i øyesyn og høre Freydis fortelle om arbeidet med dette verket. 
Arbeidet består av to horisontale lengder på 4 meter, hver med en høyde på 30 cm. 
Den øverste delen er hvit og har en stilisert fremstilling av en himmelhvelving. Den 
underste delen er sterk blå og har en stilisert fremstilling av en liten farkost. Motivet 
kan dermed tolkes med referanse til Son og stedets nærhet til sjøen og med sin fortid 

Vakker kunst 
til Son kulturkirke

Kunstner Freydis Einarsen og prost Kjerstin Jensen flankert av to 
 representanter for Utsmykningkomiteen; Hanne Lunder til venstre og 
leder Kirsti Gran til høyre.
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knyttet til skipsbygging. Navnet «Nuna» er 
hentet fra en grønlandsk dialekt og betyr 
altså hjemland. Og hva passer vel bedre for 
kirken som ønsker å være et hjem for oss 
alle, og som til og med tok i bruk slagordet 
«Himmel over Son» under planleggings-
prosessen.  Arbeidet er utført i dobbeltvev-
teknikk hvor floss / luv gir dybde og relieff til 
verket. 

Kirkens interiør er preget av rene, enkle 
trevegger, veggen bak alteret er i farget 
glass. De rene linjene i «Nuna – Hjemland» 
komplementerer alt dette. Dåpsfatet og 
dåpsmuggen er i blått glass. Lyset bryter 
gjennom dåpsfatet og trenger ned til glass-
prismet under bunnen i dåpsfatet, også 
dette med referanse til hav og himmel
Vi har altså fått et kunstverk som passer 
perfekt både motivmessig og fargemes-
sig. Samtidig er vi glad for at nettopp dette 
vakre arbeidet pryder veggen som også er 
fondvegg ved ulike anledninger. «Nuna – 
Hjemland» er godt å hvile øyet på og kan gi 
bakgrunn for egne tolkninger. 

Samme søndag kunne også et vakkert prose-
sjonskors tas i bruk. Det er Terje Røyneberg fra 
Son som har tegnet og laget dette vakre korset. 
Terje forteller at det var Kirsti Gran i Utsmyk-
ningskomiteen i Son kulturkirke som nevnte at 
det hadde vært fint med et prosesjonskors også 
i kulturkirken. Terje kaller seg selv hobbysnekker 
og han liker godt å arbeide med tre. Han tente på 
ideen om et slikt kors. Han lagde først et utkast 
som Utsmykningskomiteen anbefalte for godkjen-
ning på bispekontoret, og dermed var han i gang. 
Han hadde håpet å finne samme materiale som 
korset på alteret er utført i, og han gikk mange 
turer langs fjorden for å finne et passende stykke 
drivved før han måtte gi opp akkurat dette. Korset 
ble istedenfor utført i osp. Korset er enkelt i ut-
formingen og passer godt til alt treverket i kirken 
ellers. 

Prosesjonskors bæres opp til alteret av klokkeren 
eller en annen frivillig ved begynnelsen av guds-
tjenesten på de store festdagene eller ved andre 
spesielle anledninger som barnedåp og familiegudstjenester.
Legg merke til det flotte korset hvis det er barnedåp neste gang du er i kirken. Hele menigheten reiser seg når organis-
ten begynner å spille preludiet og prosesjonen kommer inn i kirken, et høytidelig øyeblikk!

Mange prosesjonskors er prydet med en Kristusfigur, noe som viser til den korsfestede Kristus. Prosesjonskorset i kul-
turkirken er nakent, og peker på den oppstandne Kristus. Terje sier at han tenkte på refrenget til en av påskesalmene:
«Men korset er tomt, graven er tom.
Jesus sto opp og han lever!»

Når vi ser korset fra siden, ser vi at det er en bøyning på selve stangen, og da minner den om en hyrdestav eller pile-
grimsstav. Kirken og kirkekunsten er full av symboler, slik er det også med det nye prosesjonskorset i Son kulturkirke. 

Tusen takk til Terje Røyneberg for dette flotte prosesjonskorset!

Prosesjonskors i vakkert treverk
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Barnekoret Jubel har startet opp
Under den 2-årige pandemien har barne- og ungdomsarbeidet i Son kulturkirke ligget nede. Nå er arbeidet med å etablere ny 
aktivitet i full gang.  Den 3. mars satte barnekoret Jubel, med barn fra 1. klasse og oppover, i gang igjen. Nå med ny korleder 
fra Moss.

Cecilie Nesstrand har 20 års erfaring med å lede barnekor. Hun er en energisk og dyktig leder som er kjent for å ta godt vare 
på barna. På første korøvelse var det seks barn som ivrig deltok i oppvarming av stemmebåndet gjennom morsomme sangle-
ker og klemte i på kjente barnesanger.
Her er vi sammen for å synge og ha det gøy, forteller Cecilie etter første øvelse.
De seks barna er en fin og positiv gjeng og jeg tror den kommer til å vokse på seg 
etter hvert som dette tilbudet blir kjent. Det er bare for foreldre å ta med seg barnet og 
komme og prøve. Og skulle de like seg her er prisen kun 200 kroner pr halvår. Her er 
det plass til mange og interesserte kan kontakte meg på tlf 934 37 150.

Førskolebarna
Baluba er koret for førskolebarna i alderen 4-6 år. Her er det mye lek ved siden av 
sangen – og det er behov for voksne som vil være med på leken. 
Også her er det bare å komme, sier Margit Tukkensæter, men noen av foreldrene vil vi gjerne ha med i aktivitetene. Her tren-
ger vi folk. Det gode er at vi har mange rom, så her er mye boltreplass.

5.- 8. klasse
Dette er en aldersgruppe som ikke alltid har så mange tilbud utenom idrett og musikk. Det jobbes for å få Between i gang, 
med aktiviteter innen spill og lek, fortellinger og forming. Vi er i gang med å engasjere frivillige her, men trenger flere. 
Kontakt Else Aasen på tlf 997 20 928 om du vil vite mer om dette tilbudet.
Kanskje får vi også til et tilbud der ungdom kan komme og lage sitt eget miljø, med trygge voksne rundt. Det er stort behov for 
slike tilbud, men uten voksne frivillige går det ikke, avslutter Aasen.

Ny giv 

i barne- og ungdomsarbeidet
i kulturkirken

Det frivillige arbeidet bidrar til å gjøre 
kirken til en møteplass for vanlige folk. 
Det gir plass til mangfold, kreativitet og 
livsutfoldelse. Det gjelder ikke minst for 
barne- og ungdomsarbeidet. Nå utfor-
drer vi foreldre til å bli med å gjenreise 
dette arbeidet. Vi ønsker å lage trygge 
og gode samlingspunkter der barn og 
unge kan kjenne at det er godt å være.

Vi ønsker å lage trygge og 
gode samlingspunkter der 

barn og unge kan kjenne at 
det er godt å være
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Karnevalsgudstjeneste!
Vi er vant til at de som følger et barn til dåpen i kirkene våre, ofte legger vekt på hva de har på seg ved den høytidelige an-
ledningen. Men maken til dåpsfølget i Son kulturkirke på fastelavenssøndag har vi nok aldri sett. Det samme gjaldt forøvrig 
for presten, Per Willy Wilhelmsen. I det hele tatt var det stor stemning på karnevalsgudstjenesten, som vi her bringer noen 
bildeglimt fra.

Retreat 6.- 9. oktober 2022

Vestby og Ås inviterer til retreat på 
Tomasgården, som ligger vakkert til 
ved Kornsjø.

Det blir stille dager i gode omgivelser.
Ledere er 
Gunnvor Hovland og  Sigurd Bakke.

Det er bare plass til 8 gjester, 
så det er lurt å melde seg på i 
god tid. 
Hvis du vil ha mer informasjon 
eller melde deg på,ta kontakt 
med Gunnvor Hovland, prosti-
prest i Søndre Follo

E-post: GH947@kirken.no
Mobil 413 23 215.
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Jesus Kristus var Gud og menneske. 
Og i kunsten var det lenge det gud-
dommelige ved ham som dominerte, 
både i Øst-kirken og her i Vest. Men 
fra 1200-tallet ble Jesu menneskelig-
het mer framtredende her i Vest, i den 
kunsthistoriske perioden vi kaller 
gotikken. (I Øst, i den bysantinske 
verden, fortsatte kunsten å vektlegge 
det guddommelige ved ham, i et fast 
formspråk, jamfør forsidebildet, en 
mosaikk fra Hagia Sofia, Istanbul, 
532-37). 

Judas-kysset av Giotto (3), fra Arena-
kapellet i Padova, 1305-06, er gotikk. 
Både Kristus selv og de andre skikkel-
sene har individuelle trekk; hvor blikk, 
ansiktstrekk og kroppsspråk lager en 
fortettet og følelsesladet stemning….når 
disippelen Judas forråder sin Herre og 
mester med et kyss.

Rembrandt, en av de største kunst-
nerne i barokken, er mest kjent for sine 
malerier. Men han lagde også et utall 
pennetegninger og laveringer, som ble 
hurtig utført, og hvor han kanskje skaper 
enda mer realistiske framstillinger enn 
i maleriene; Fotvaskingen (2), ca 1655, 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam og 
 Jesus får eddik å drikke (4), ca 1650, 
Louvre, Paris. 

Kristus åpenbarer seg for Maria Mag-
dalena eller Noli me tangere/Rør meg 
ikke (5) av Aleksandr Ivanov, Det rus-
siske museet i St. Petersburg, 1834-36. 
Ivanov kan sies å være både klassisist 
og romantiker; hvor Den oppstandne 
har alle klassiske kjennetegn (– med 
idealer som går helt tilbake til antikken), 
mens Maria i rødt, er full av lengsel og 
lidenskap, både glad og sorgtung.  

Jesus rir inn i Jerusalem (1), fra en kirke 
i Sarajevo, Bosnia Hercegovina, fra vår 
tid, privat foto, har et stillferdig, men 
ekspressivt uttrykk; en taus og ulenke-
lig Kristus, ansiktet med spor av noe 
bysantinsk (?), på et (altfor) lite esel, 
omgitt av liljer og stikkende kaktus. 

Påsken i bilder 
– smerte, men også glede. 
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DØPTE I VESTBY
Johannes Pind-Halvorsen
Noah Dahl Jacobsen
Matilde Enebakk Simonsen
Philip Lie Gregersen
Tor Johannes Mathisen Rønningsen
Mia Mejlænder Koldre
Pelle Kilde Helland
Vincent Kilde Helland
Julian Glad Jørgensen 
Michelle Ness
Aimee Palmitos Fossum
Vilde Furu Thorvaldsen 

DØPTE I SÅNER / SON
Atle Wirdenäs
Lavrans Bergerud Vikan
Oscar Sødermann Skien
Milian Elias Sveung
Lars Petter Hjelseth
Bastian Båserud Pran 
Alf-Mattis Ødegård Tveita
Ida-Louise Halland Skjerve

DØPTE I GARDER
Max Torgersen

DØPTE I HVITSTEN
Kasper Ombudstvedt Wide
Cornelia Hæhre Kristiansen
Noah Bjærum

DØDE I VESTBY
Inga Marie Antonsen
Anne Karin Dybvik
Kjell Johansen
Leif Ingar Høyer
Arne Harry Finsrud
Aase Reidun Ottesen
Kari Kalvøy
Randi Markussen
Thordis Andresen
Liv Ingvild Bredesen
Roald Haugberg
Borghild Alvilde Holth
Hans Eilert Knoff
Randi Reinemo
Ståle Åke Mathisen
Heidi Marie Syvertsen
Aud Karin Kristiansen
Rigmor Olsen
Odd Eivind Strøm

Jan Olav Korsmo
Inger Andersen
Bjørn Anders Andresen

DØDE I SÅNER / SON
Marvel Skjeltorp
Bjørn Henrik Langli
Bente Mill
Oddvar Bjørdal
Per Jørgen Wittusen
Sverre Andreas Sivertsen
Steinar Bernt Hansen
Finn Hilmar Sæther
Reidun Johanne Johansen
Finn Torvil Østerud
Helge Kristian Olsen 
Reidar Andreas Sørensen
Solveig Bakke Hellstrøm
Gunnar Olsen

DØDE I GARDER
Dagny Elfrida Presterud

DØDE I HVITSTEN
Gerd Eldbjørg Olsen
Tove Helen Helmersen

Lytt. Elsk. Forstå.
Denne gangen formidler vi historien til Bharat i Nepal som har deltatt i 
foreldreveiledningsprogrammet som menighetene i Vestby støtter. Foreldre-
veiledningen viser til pedagogiske og omsorgsfulle alternativ til vold i opp-
dragelsen. Foreldre slår ikke barna av vond vilje, men fordi det anses som 
normalt i flere kulturelle sammenhenger i Nepal.

Jeg så meg selv og min egen barndom, sier han trist og ser ned i 
gulvet.
– Jeg prøvde å være tøff. En sterk gutt, men det gikk ikke. Hver 
eneste dag gjemte jeg meg i skogen.

Skolegangen til Bharat fortonet seg som et rent lite helvete. Hverda-
gen besto av fysisk avstraffelse og mye kjefting. Til slutt orket han ikke 
mer. I skogen fant han roen. Der kunne han sitte og undre over livets 
mysterier. Der kunne han leke, sove og bare være til. Men så startet 
et nytt helvete da han kom hjem.
– Foreldrene mine brukte også vold i oppdragelsen. Jeg ble slått på 
skolen og slått hjemme.

Nå er Bharat selv far, og han deltar ved foreldreveiledningskurset som 
HimalPartner støtter i Nepal.
– Det har vært veldig følelsesladet for meg. Barna mine skal ikke gå igjennom det samme som jeg har gjort. De skal bli elsket og 
lyttet til.

Han påpeker at foreldreveiledningsprogrammet i større grad får ham til å se på 
barna som selvstendige individer og ikke bare objekter.
– Jeg skal lytte mer til barna mine. Elske dem og forstå dem.

Men kurset har også fått ham til å innse sin rolle overfor barnas skole.
– Jeg besøker skolen innimellom og snakker med læreren. Det er viktig for meg 
at barna også blir behandlet godt på skolen. Jeg oppfordrer læreren til å snakke 
vennlig til barna og ikke slå. Mitt mål er at flere barn skal ha det godt!

Hittil i 2022 har det kommet inn kr 
3.595.

VIPPS konto 13311
Bankkonto: 1080.29.06744
Husk å merke gaven med 
«Misjonsprosjektet»
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Vinner forrige gang:
Trine Dokkesveen

Kolåsveien 77
1555 Son

 Løsningen er setningen som kommer fram i de grå stripene, i riktig 
rekkefølge (bildetekst 1, bildetekst 2 og så videre). 

Denne setningen sender du 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 1. mai
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Slik sender du inn:

Vannrett
1. Ikke jeg
3. Bildetekst 2
5. Intetkjønn ubestemt
6. Røys
7. Forkortet vekt
8. Overvektig
10. Himmelfallen
13. Halvgardering
15. Bildetekst 3
17. Bildetekst 3 

 fortsetter
21. Bildetekst 3 

 fortsetter
24. Husdyr
25. Forkortet 

 departement
26. Nettverkskompo-

nent
27. Spillkort
28. Erobret
30. Svar
31. Kraften
33. Bildetekst 1
34. Bildetekst 1 

 fortsetter
38. Sløyfe
41. Villastrøk
42. Møbelmateriale
43. Ujevn
44. Rendyrket
46. Hovedstad
47. Trerad
49. Godvær
50. Nynorsk varmekilde
52. Forkortet lege
53. Ferdig
54. Sausesmak
57. Forkortet lengdemål
58. Håndfast
60. Forkortet selskaps-

form
63. Avklares
66. Sløve
67. Ekteviet
69. Skvist
70. Bildetekst 4 

 fortsetter
71. Bildetekst 4 

 fortsetter

Loddrett
1. Nedtone
2. Publiserte
3. Utrop
4. Navn
9. Bildetekst 2 fortsetter
11. Stinn
12. Utested
14. Bildetekst 2 

 fortsetter
15. Tidligere
16. Underjordisk vesen
17. Kan man sitte på
18. Løfte
19. Overtrekksmasse
20. Fred
21. Lettelse
22. Ustyrlig
23. Lurer på
27. Elv
28. Dekket taket
29. Slåtten
30. Bildetekst 4
32. Forkortet fagfore-

ning
35. Grep
36. Vekster
37. Frosne
39. Høytid
40. Som 27 vannrett
45. Innsmigrende
48. Skummel
51. Slokne
54. Vedheng
55. Opphøre
56. Hestehår
57. Rekke
59. Bildetekst 4 

 fortsetter
61. Kan kjole være
62. Opphav
63. Flire
64. Byge
65. Skue
68. Eventyrskikkelse
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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

 
 
 
 
 

SALG AV GRAVSTEN 
- Din lokale leverandør - 50 år i Follo – 

 

Hos oss ser du den stenen du kjøper, og unngår tvil ved 
bestilling fra katalog. Vi tar oss god tid til å hjelpe deg med 

personlig tilpassing av gravstenen. Stort utvalg av natursten. 
 

www.oslomonument.no – Ring oss: 64 94 69 53 
OSLO MONUMENT AS, Nygårdsveien 32, ved Da Vinci broen 

Velkommen til Norges 
største inneutstilling 

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

Garderveien 643 – Vestby
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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

 
Vi i EiendomsMegler1 har fokus på den 
optimale boligsalgsprosessen!  
Som markedsledende i Vestby kommune 
kjenner vi nærområdet godt og har høy 
faglig kompetanse. 

Ta kontakt med oss for å høre mer om 
våre løsninger og tilbud ved salg av bolig.  
Våre flinke meglere hjelper deg og tar 
gjerne en hyggelig og uforpliktende 
boligprat! 

                         Telefon: 64 95 33 33                                          
                   E-post: firmapost.vestby@eiendomsmegler1oa.no 

Selge bolig? 

  
  

GRAVSTELL  
  
Vi tilbyr følgende tjenester på gravplassene 
i Vestby kommune:  

• Sommerblomster, stell og vanning   
 (juni-sept)          kr 1100,-  
• Stell og vanning (juni-sept)     kr 750,-  
• Høstlyng, pr. plante      kr 125,-   
• Krans, pr. stk (Allehelgen/Jul)    kr 400,-  
• Gravlys, pr stk  (Allehelgen/Jul)    kr 250,-  
• Krans og lys, pr. sett (Allehelgen/Jul)  kr 575,-  
• Selvanningskasse inkl. montering  kr 1100,-  

  

Kontakt kirkekontoret for bestilling innen 20. april   
- telefon: 23 88 46 77  
- epost: post.vestby@kirken.no  
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MAN

Formiddagstreff Vestby menighetshus 2.mai, 13.juni
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 23 88 46 77. 
Ring før 10.00 for henting!

Åpen kirke Son kulturkirke Hver mandag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Svein Gran
tlf: 404 08 888 
svein@komforlag.no

TIRS Tirsdagskafe Son kulturkirke Hver tirsdag kl. 11.00-13.30
Kontakt: Svein Gran
tlf: 404 08 888 
svein@komforlag.no

ONS

Babysang Vestby menighetshus 
Son kulturkirke

Onsdager kl. 12.30-14.00
For hvilke onsdager og mer informasjon, 
sjekk ut
www.facebook.com/babysangVestby

Kontakt: Kristin Gulowsen, 
Tlf. 466 33 335
 KG887@kirken.no

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

Kontakt: Kirsten Gustavsen
kirsten.gustavsen@gmail.com

Misjonsforening i Garder 
- NMS Private hjem 27.april, 25.mai, 31.august Kontakt: Elisabeth Hystad, 

tlf. 932 13 135

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

Barnekoret BALUBA 
sang og lek 4-6 år Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30-18.30 Kontakt:  Margit Aa. Tukkensæter, 

tlf. 996 17 258
Barnekoret JUBEL
fra 1. klasse Son kulturkirke Hver torsdag kl. 17.30-18.30 Kontakt: Cecilie Nesstrand, 

tlf. 934 37 150

Såner kirkekor Såner kirke Hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Tatiana Grushina, 
tlf. 469 16 107 
TG524@kirken.no

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

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

Ås arbeidskirke 9.april, 11.juni kl. 14.00-15.30

Kontakt: 
Prostidiakon Atle Eikeland 
tlf. 948 56 362 
ae943@kirken.no

Se kirken.no/vestby for mer og oppdatert informasjon.

Har vi ikke hatt ekstra mange flotte 
solnedganger hittil i vinter?  Selv på 
dager som har vært grå og tåkete 
har solen dukket opp like før den 
skal gå ned igjen for å vise oss at 
den er her.  Dette har blitt til ube-
skrivelige vakre solnedganger som 
jeg da har forsøkt å ta bilde av. For 
meg er slike naturopplevelser en 
gave som gir meg et rush av glede 
som jeg ønsker å dele med dere 
alle. I Anders Vassbotns  salme   Å 
leva det er å elska sies det så flott: 

Å leva det er som havet å 
spegla Guds himmel av.
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Søndag 
10. april
Palmesøndag

Garder kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sang 
ved Norheimsund/Øystese Ungdomskor.

Torsdag 
14. april
Skjærtorsdag

Son Kulturkirke kl.19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd. 
Kveldsmåltid etter gudstjenesten.

Fredag 
15. april
Langfredag

Såner kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste

Søndag 
17. april
1. påskedag

Vestby kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Mandag 
18. april
2. påskedag

Hvitsten kirke kl.11.00 
Påskegudstjeneste med nattverd

Søndag  
24. april

Vestby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med dåp. 
Speiderne deltar.
Son Kulturkirke kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 
1. mai

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

Søndag 
8. mai

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

Søndag 
15. mai

Son kulturkirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med dåp.

Tirsdag 
17. mai
Grunnlovs-
dagen

Vestby kirke kl. 08.30 
Såner kirke kl. 09.00 
Garder kirke kl. 10.30 
Son Kulturkirke kl. 10.45 
Hvitsten kirke kl. 12.15
17. mai-gudstjeneste

Søndag 
22. mai

Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Vestby kirke ca kl. 14.00
Enkel gudstjeneste i forbindelse med 
dagens pilegrimsvandring.

Torsdag 
26. mai
Kr. himmel-
fartsdag

Garder kirke kl. 11.00
Gøy på landet! 
Friluftsgudstjeneste med påfølgende 
familieaktiviteter.

Søndag
29. mai

Vestby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 
5. juni
1. pinsedag

Såner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Mandag
6. juni
2. pinsedag

Felles prostigudstjeneste på Oscarsborg. 
Se annonsering.

Søndag
12. juni

Garder kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Vestby kirke kl. 13.00
Familiegudstjeneste 
med «Helt førsteklasses»

Søndag 
19. juni

Son Kystkultursenter kl. 13
Bryggegudstjeneste med nattverd.

Søndag 
26. juni

Solåsen Pilegrimsgård kl. 11
Økumenisk gudstjeneste.
Hvitsten kirke kl. 19
Kveldsgudstjeneste med nattverd.
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Denne logoen markerer de guds-
tjenestene som feires i forbindelse 
med trosopplæringstiltak.

Selv om begrensninger på grunn av 
pandemien ser ut til å være et tilbakelagt stadium, 
kan det likevel bli endringer. 
Se kirken.no/vestby for oppdatert informasjon!



Drivkraft
Jeg lytter gjerne på radioprogrammet «Drivkraft» på P2. 
Det er så interessant å høre ulike mennesker dele tanker 
om livet og om engasjementet for det de står i og tror på. 
Temaene kan avlede selvrefleksjon om egen drivkraft. 
Hva er din og min drivkraft i det livet vi lever? 

Vi er på vei inn i påskehøytiden. Så langt i kirkeåret har 
vi fulgt Jesus fra det begynte med lukt av stall, stjernelys 
himmel og englesang. Vi kan videre lese om hvordan han 
som voksen beveget seg blant dem som ingen brydde 
seg om – de som «luktet», var syke eller på annen måte 
stod lavest på rangstigen. Vi hører om hvordan Jesus 
så den enkelte, reiste opp og gav verdighet. Dette vakte 
forargelse, og han møtte mer og mer motstand. Inn mot 
påsken skjer det ultimate sviket. Han blir utsatt for fal-
ske anklager, venner svikter og han lar seg fange for så 
å dømmes til døden på korset som en landssviker. Jesus 
lot det skje uten å ta til motmæle. Hva var drivkraften for 
Jesus? 

Jesus sa om seg selv: «For jeg er ikke kommet ned fra 
himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han 
som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt 
meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har 
gitt meg, men reise dem opp på den siste dag» (Joh.6.) 
Oppdraget er selve drivkraften for Jesus og som gjenspei-
ler måten han møtte mennesker på den gangen, og oss i 
dag. 

En av mine favorittfortellinger i påsken, er fortellingene om 
de sorgtunge disiplene som var på vei til byen Emmaus 
etter korsfestelsen. De trodde alt var tapt etter at Jesus 
var død. Da fikk de reisefølge av en mann som samtalte 
med dem. Han åpnet skriftene og fortalte dem hvordan alt 
hang sammen. Det var så godt å høre på at de inviterte 
ham med hjem. Der hjemme ba han takkebønnen og brøt 
brødet for dem. Først da skjønte de at det var den opp-
standne Jesus de var sammen med. De sa til hverandre 
«Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien 
og åpnet skriftene for oss?» Det ble et møte som satte 
sine spor. Sorgen og frykten ble vendt til glede, og de dro 
straks tilbake til sine venner for å dele det som hadde 
skjedd. Det de hadde opplevd ble en drivkraft til å dele det 
gode videre. 

Hver søndag i kirken skjer noe av det samme. Den opp-
standne Jesus møter oss i fellesskapet og brødet brytes i 
nattverden. Vi skjønner ikke dybdene i det som skjer. Det 
gir likevel kontakt med den drivkraften som Jesus hadde. 
Det er kjærligheten som åpner sitt hjerte for den som lider, 
som omfavner, tar imot, bøyer seg, tilgir og gir seg selv. I 
kontakt med den drivkraften kan vi med glede synge den 
flotte salmen «Deg være ære». Det siste verset lyder: 

«Frykt ikke mere, evig er han med. 
Troens øye ser det. Han gir liv og fred. 
Kristi navn er ære, seier er Hans vei. 
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg. 
Deg være ære, Herre over dødens makt. 
Evig skal døden være, Kristus underlagt.» 

God påske!


