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Vi merker alle at prisene øker for tiden, og det gjelder også 
 menighetsbladet. Det heter jo at en ulykke sjelden kommer 
alene, og samtidig som trykkeriet vårt meldte at økende priser 
på papir og strøm tvang dem til å sette opp prisen på trykking, 
måtte vår trofaste distributør gjennom mange år, Sturla, si opp 
avtalen om å få bladene ut i postkassene til dere lesere. Dermed 
måtte vi i all hast gjøre en avtale med Posten, som er betydelig 
dyrere. Tilsammen gjorde dette at utgiftene med å gi ut bladet 
økte såpass mye at Felles menighetsråd bestemte at en av de 
to siste utgavene må gis ut bare digitalt, altså på kirkens nett-
side. 

Det er absolutt bryet verdt å gå inn på nettsiden til Den norske 
kirke i Vestby hele året. Der finner du oppdatert informasjon om 
hva som skjer i menighetne våre til enhver tid. Når det nærmer 
seg jul og neste nummer av menighetsbladet, er det enda en 
grunn til å merke seg adressen:

kirken.no/vestby
Der vil du, når neste nummer kommer ut, finne tydelige lenker 
til menighetsbladet, og vi kommer til å bruke alle kanaler vi rår 
over for å minne deg på det.

Samtidig jobber vi i redaksjonen sammen med Kirkekontoret 
og Felles menighetsråd med å se på måter å redusere utgifter, 
kanskje også øke inntekter, slik at det fortsatt skal bli mulig å gi 
ut menighetsbladet mest mulig som vanlig!

Mai-Britt Bro kommer opprinnelig fra 
Hølen og er og har vært i mange år en 
entusiastisk frivillig. Hun sier: «Jeg må 

oppleve noe med mening i. Derfor har 
jeg engasjert meg i ulike frivillige tiltak 
i Vestby. Og det skjer virkelig mye 

positivt frivillig arbeid i bygda vår.»

Maj-Britt kjører bil og er derfor sjåfør for folk som ikke kjører 
bil selv. Mange trenger å bli kjørt til butikken, til Plantasjen 
eller til ulike arrangementer i nærmiljøet. 

Maj-Britt er medlem i foreningen «Vi over 60» som tidligere 
var Pensjonistforeningen i Hølen.  Hun er med å arrangere 
hyggestund en gang i måneden der det vanker musikk, 
sang, quiz og kaffeprat.  Da nye Såner kirke sto ferdig, var 
kirken åpen på lørdager i et par år slik at folk kunne komme 
å bli orientert om kirken og ikke minst om kunsten i kirken. 
Og her ble folk møtt av Maj-Brit og andre fra «Vi over 60».

Å være kirkevert på gudstjenester i Såner kirke er en fast 
oppgave. Hun har også vært med i Såner menighetsråd i 
mange år som kasserer. Hun var også kasserer på alle lop-
pemarkedene som ble arrangert til inntekt for ny kulturkirke 
i Son.

Såner og Hølen sanitetsforening er hun også aktiv i. De 
har møter med foredragsholder noen ganger i året, ar-
rangerer juletrefest for barn på Elverhøy eller i gymsalen 
på skolen- og har hvert år hyggelig sommeravslutning på 
Ødemørk med rømmegrøt og det som hører til. Sanitetsfo-
reningen har som mål å drive humanitært arbeid.

Av alle ting har vi i Vestby også en Forsvarsforening. 
Denne foreningen bidrar f.eks til at vi ikke skal glemme 
krigshistorien vår. Denne foreningen markerer 1. mai og 
 8. mai med flaggheising og tilstedeværelse. Den har ar-
rangert forskjellige turer f.eks til Oscarsborg festning og 
til  Stjernåsen i Hvitsten. For dem som ikke vet det, har 
 Forsvarsforeningen innredet bunkeren på Stjernåsen med 
en vedovn, sittebenker og en stekepanne. Velkommen til 
vid utsikt over Oslofjorden! Ja, er det nå noe igjen som ikke 
Maj-Britt engasjerer seg i?

Hvorfor er du så engasjert i frivillig arbeid, Maj-Britt?
«Jeg liker å følge med i bygda vår. Jeg liker å få med andre 
på noe som er positivt. Fellesskap er godt for alle mennes-
ker!»

Uten frivillighet 
hadde det meste stoppet opp

Neste nummer
av menighetsbladet

finner du bare på nett!
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Om kirkesang 
og kirkebrann   

en samtale med 
Gunnar 

(– og Ellen) 
Gilberg

Denne gangen har jeg spurt 
Gunnar Gilberg om å få en 
samtale, til menighetsbladet, 
om tro og liv. Og jeg har blitt 
invitert hjem, som viser seg 
å være i samme hus som 
 Ellen, kona – eller «mor» som 
 Gunnar kaller henne – har 
frisørsalong. Her blir jeg tatt 
imot med nydelige snitter og 
sjokoladekake og kaffe, en 
mandag formiddag i august. 
Og bonusen er at jeg, etter 
hvert, får snakke med både 
Ellen og Gunnar. 
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Og først Gunnar. Som vokste opp på Landbrukshøyskolen i Ås, som den yngste av fem søsken. For der jobbet faren hans 
som gartner. Og de var en sånn familie som gikk i kirken på julaften og 17. mai, forteller han. Etter folkeskole og framhalds-
skole og to år på yrkesskolen dro Gunnar til sjøs. For det hadde både en bror og en svoger gjort før ham. Da var han 18 
år gammel. Og det var spennende! Og noe som kom til å prege Gunnar, var at kapteinen på båten holdt gudstjeneste hver 
søndag, forteller han. Og de var mange som deltok. Dessuten var det en kvinnelig telegrafist ombord som sang, og hun 
hadde en stemme som var så fin! Så hver gang Gunnar har hørt (tidligere) prost Hege (Fagermoen) synge, har han tenkt på 
denne telegrafisten.      

Men fremfor alt har Gunnar sunget selv. Hele livet. Først spilte han althorn i Ås guttemusikkorps. Og senere spilte han tuba 
i Vestby ungdomskorps. Men allerede som 14-åring begynte han å synge i Ås arbeidermannskor. Og de siste 30 årene har 
han sunget i Hølenkoret. For sangen gir meg veldig mye, sier han; Det å få sitte i kirken og synge salmer, er…. fantastisk! 
Si noe mer om det! Jeg får en slags indre ro. Og tekstene sier det jeg mener. Og når koret får synge velsignelsen, fryser jeg 
på ryggen. Da vi hadde Ytre Suløen på besøk, og vi sang Fader vår, var … såå fint! Og gospel da! Og når jeg spør om han 
syns, som meg, at salmene i gudstjenesten ofte kan gå litt for høyt, svarer han nei! Og hvis de går høyt, kan han bare synge 
falsett, sier han!  

Etter seks år ute, måtte Gunnar gå i land. Ufrivillig. For da hadde han fått brev fra mora om at nå måtte han møte på se-
sjon. Og det var han lite klar for. Så han foreslo for kapteinen at han skulle gå i land i Hamburg, og vente, mens båten var 
i Haugesund. Nei, det var unødvendig, sa kapteinen. Dette skulle han ordne! Men når de kom til Haugesund, sto det en bil 

og ventet på ham på kaia, som kjørte ham til flyplassen! Nå var han fast bestemt 
på å reise ut igjen etter militære. Men så var det denne kjærligheten, da! Det vil 
si Ellen. Så i stedet ble det forlovelse. Og jobb på «Værven» i Moss (Moss Verft). 
Og husvære hos Ellens foreldre. Så sto bryllupet i 74. I Såner kirke. Med fest på 
Victoria hotell i Son. Og da var de i gang med å bygge huset, på en tomt som kom 
fra Ellens onkel. Etter hvert kom det to døtre. Og tre barnebarn! Så fikk Gunnar 
jobb her i kommunen. Først som rørlegger. Så som oppsynsmann for «utegjen-
gen». Det var en allsidig jobb, sier han, som han trivdes godt med. Så fikk han 
jobb som konsulent, med kontor på rådhuset, hvor han var helt frem til han gikk 
av i 2017.

Gunnar var også i brannvesenet. I 25 år. Og da er veien kort til å begynne å snakke om kirkebrannen! Det så så lite ut da vi 
kom, sier Gunnar. Så «det skal vi klare», tenkte de. Men da de åpnet døra til sakristiet, smalt det! For det var så mye brann-
gass. Og da var den straks overtent. Og de hadde minimalt med vann. Så Gunnar, som var sjåfør, kjørte ned i dumpa, og 
fikk plassert en pumpe der. Men da han kom opp igjen, og skulle ut av bilen, gikk han rett «på snørra». Og slo seg voldsomt! 
Så da ble det flere uker på sykehus (først Moss sykehus og så A-hus), og flere ryggoperasjoner. Så dette ble en vanskelig 
tid. 

Ja, det ble en vanskelig tid på flere måter! For skulle kirken bygges opp igjen på samme sted – eller skulle en nå benytte an-
ledningen til å bygge et annet sted – det vil si i Son?!? Bråket begynte allerede samme kveld, sier Ellen, for nå er hun også 
med i fortellingen. Gunnar var jo ikke der! Og det blir en lang fortelling. Med mange episoder. For eksempel at Messe for en 
såret jord ble fremført nedenfor kirkeruinene, av Hølenkoret, på årsdagen for brannen, med Øyvind Denstad som dirigent. 
Da var ikke et øye tørt! Det var en hard kamp, sier Ellen til slutt. Oppsummerende. Og vi var ikke gode vi heller, legger hun 
ettertenksomt til! 

Resultatet ble i alle fall at Gunnar ble valgt inn i menighetsrådet samme høst. Og ble formann i rådet, og utnevnt til bygge-
komiteen. Og han var med å legge ned grunnsteinen til den nye kirken sammen med biskop Kvarme. Arbeidet i byggekomi-
teen var veldig artig, sier han. Det var litt rart til å begynne med, sier han. For jeg hadde med meg bildet av den gamle kir-
ken. Og det var mange som syns den ble litt for moderne. Men den ble fin, slår han fast! Og det var morsomt og spennende 
å samarbeide med kunstnerparet Dagny og Finn Hald, som fikk utsmykkingsoppdraget, syns både Ellen og Gunnar. Ellen 
var med å sy alterduken – slik moren hennes hadde vært med å sy alterduken til den gamle kirken. For Såner syforening 
har eksistert i flere generasjoner. Syforeningen samlet også inn penger til den røde løperen, forteller hun. Og Saniteten, 
som Ellen også er med i, samlet inn penger til den nye kalken!

Ellen og Gunnar er enige om at de fikk han et nærmere forhold til kirken etter dette. De var en «helt vanlig familie», men i 
dag spør kundene Ellen hvis det er noe de lurer på som har med kirken å gjøre. For det vet vel du, sier de!? Og det gjelder 
kanskje mange i Såner, tenker jeg; at de fikk et nærmere forhold til kirken etter det som skjedde….? Men det spørsmålet lar 
jeg ligge. I stedet snakker vi om at vi snart skal samarbeide igjen; Gunnar som klokker, og jeg som prest. Og det trives vi 
med. Og Ellen har ikke tall på alle de kakene hun har bakt til kirkekaffer i Såner. 
Så stor takk til begge! 

Det så så lite ut da vi kom, 
men da vi åpnet døra til 

sakristiet, smalt det!
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Arne Ruste ble født på et småbruk i Sel i Gudbrandsdalen. De fleste mannfolkene jobbet i klebersteinsbruddene. Arnes 
far hadde mange interesser og var politisk interessert og aktiv innen Arbeiderpartiet og var leder for Ungdomsfylkingen i 
Gudbrandsdal og Vest-Oppland. 
Faren forelsket seg i en 15 år yngre kvinne, hun var svært religiøs, og han «måtte kristnes», som Arne uttrykker det, for å 
få henne. Faren var målmann på sin hals, og han kjøpte en Bibel-utgave utgitt av Studentmaallaget i Oslo for å bli kjent 
med Skriften. 
Slik står det i 1.Mosebok 6, 1-4: «Det hende, daa manneætti tok til aa aukast paa jordi, og dei fekk døtter, daa saag guds-
sønerne at mannedøtterne var væne, og tok til konor deim som dei kaara seg.
I den tidi var det risar paa jordi, og seinare og, av di gudssønerne jamleg gav seg i lag med mannedøtterne og fekk søner 
med deim; det var kjemporne, dei namngjetne, som var til fyrr i verdi.» 
Kanskje arvet Arne interessen både for språk og politisk engasjement fra faren.

Etter krigen flyttet familien til Vardal som nå er del av Gjøvik kommune. Da Arne var ferdig med gymnaset, studerte han 
religionshistorie, historie og nordisk ved Universitetet i Oslo.
Arnes interesser og engasjement spenner over et stort register. Han forteller at han er medlem av Kvekersamfunnet i 
Oslo. Kvekersamfunnet er et trossamfunn med avdelinger flere steder i landet. Kvekersamfunnets historie i Norge begyn-
te i 1814 da norske sjøfolk kom hjem etter å ha sittet i engelsk fengsel under Napoleons-krigene. Der hadde de fått besøk 
og hjelp av engelske kvekere. Kvekersamfunnet fikk Nobels fredspris i 1947 for sitt humanitære arbeid.

Når kom du til Son?
Jeg flyttet hit i 1972 etter å ha fått jobb som lærer ved Såner ungdomsskole, forteller Arne. Han snakker om betydningen 
av det aktive kunstnermiljøet i Son, og nevner de mange gode dialogene med blant andre billedkunstnerne her. Han trek-
ker spesielt fram samtalene med sin gode venn og nabo Richard Duborgh (1932-2007), keramiker og designer.

Arne 
Ruste
med sans for få ord

Mens mange forfattere 
bruker mange ord for å 
formidle det de vil, søker 
lyrikeren Arne Ruste å si 
mye med bare få ord. 
Og det klarer han. 



Diktet Meitemark begynner slik:
Meitemarken, nærmere
kommer du ikke guds inkarnasjon
i jorden, guds tanke, tunge og tarm,
verdens agn og åte, næringskjedens 
Alfa og Omega. 

«…Så ofte 
      jeg synes det går an
      slår jeg telefonsvareren på
      og aktiverer fiolblikket, duften
      av håret ditt og den varme, resolutte
      stemmen som forteller at du dessverre 
      ikke er inne for øyeblikket…»

Arne er en svært samfunnsinteressert person og han har også engasjert seg politisk, og har blant 
annet vært varamann til kommunestyret for SV.  

Arne debuterte med diktsamlingen Askeladd i 1973. Etter noen år som lærer ble han forlags-
redaktør i Tiden Norsk Forlag og senere leder i Norsk Forfattersentrum. Han levde sitt liv blant det 
skrevne ord og ble etter hvert forfatter og oversetter på heltid. 

Hvordan blir man forfatter?
Jeg tror ikke man kan bestemme seg for det, sier Arne litt tenksomt. – Man har skrivekløe, fortset-
ter han. - Jeg begynte å skrive før jeg begynte på skolen, mange rare ting. Moren min tok vare på 
alt det jeg skrev, det var både moro og nødvendig å uttrykke seg. For småsøsknene, tvillingene, 
fabulerte og skrønte han hver kveld før leggetid.
Forfatter og litteraturkritiker Tom Egil Hverven har sagt at «Arne Rustes poetiske fryd og forvirring smitter over på 
meg som leser.». Det er kanskje fortsettelsen av samværet med småsøsknene.

Stor oppmerksomhet
I samlingen Indre krets fra 1999 beskriver Arne Ruste 12 dyr og en mumie. 
Dikt kan tolkes, og vi lurer på om vi kan lese noe religiøst i noen av diktene. – 
Universet er ubegripelig, enormt. Vi skal ikke være redd for det, vi skal føle oss 
hjemme her, sier Arne etter en liten tenkepause. Og da tolker vi det dit at men-
nesket er en del av dette enorme universet, noen vil kalle det skaperverket. 
Eller handler det om miljøbevissthet? Eller begge deler?

Indre krets fikk en særs positiv  mottakelse og jeg ble hedret med Lyrikklub-
bens pris, forteller Arne. Stor oppmerksomhet fikk også Søsken for en tid 
fra 2001, Arne ble nominert til Brageprisen for denne samlingen. Her finner 
jeg en av mine Ruste-favoritter Uten tittel, en kjærlighetserklæring i tele-
fonsvarerens verden. I diktet forteller den mannlige jeg-personen at det var 
hun som ville installere telefonsvarer, hun som leste inn beskjeden. Nå er 
det han som er mest hjemme, mest tilgjengelig, mens hun er langt vekk og 
utilgjengelig.

Arne sier at å skrive dikt er en punktfortelling, hvert eneste ord har sin betydning, man kan ikke «forklare videre» ved 
å bruke flere ord slik man kan gjøre i en roman for eksempel. 

Det skrevne ord
Arne sier han henter inspirasjon fra møter med andre, fra naturen, fra annen lyrikk, ja, fra alt, sier han. Han trekker 
fram Olav H Hauge (1908-1994) som en dikter han føler slektskap med. Det samme gjelder den britiske lyrikeren 

Ted Hughes (1930-1998). Arne har gjendiktet flere av hans dikt til norsk og der-
med gjort denne kjente forfatteren tilgjengelig for oss alle. Arne har også oversatt 
barnebøker, for eksempel av Roald Dahl. 

Selv om det er lyrikken Arne er mest kjent for, har han også utgitt romanen Piken 
i bakspeilet – Bihistorier. Her kommer den ene historien etter den andre, som 
digresjoner til hovedhistorien om den eldre mannen som er på vei for å besøke 
sin Alzheimer-demente kone. Piken han får øye på i bakspeilet vekker minner om 
kjærlighet, smerte og sorg, og om kvinner han har møtt tidligere i livet.

Ord i stein
For drøye 20 år siden fikk Sons-kunstner Dorothea Volkart Nordahl et utsmyk-
ningsoppdrag i Vestby sentrum. En vakker steinmur med tekster av Arne Ruste 

ble resultatet. På grunn av alle byggeprosjektene i Vestby sentrum, er bare deler av muren synlig nå. En rask telefon 
til ordfører Ludvigsen beroliger journalisten. Ludvigsen sier at steinene selvfølgelig er tatt vare på, og at man snart 
skal jobbe mer med utformingen av områdene rundt de nye byggene, og da kommer nok muren til sin rett igjen. Så 
skal vi snart kunne rusle rundt og bli berørt av små sannheter og gullkorn langs veien. «De tidligste kunnskaper lig-
ger tyngst i kroppen Som stein». En annen av steinene har denne lille oppmuntringen: «kanskje blir det en god dag 
likevel». 

Arne Ruste har vært pensjonist noen år, men det betyr ikke at han har lagt fra seg pennen helt. Diktsam-
lingen Her kom ut i 2021, og han forteller at han fremdeles har «ting på lager». - Materialet ligger der, 
men det skal formes og jeg må ha ordentlig lyst til å jobbe videre med det, avslutter han. Så håper vi at 
han får ordentlig lyst en dag…

Jeg begynte å skrive før jeg 
begynte på skolen, mange 

rare ting. Det var både moro 
og nødvendig å uttrykke 

seg
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Gudstjenesten er et 
fellesskap, dette er noe vi 

gjør sammen

Mens arbeidsdagen brukes til 
kirkelige handlinger og møter 
med mennesker i både glede og 
sorg, brukes fritiden til lange 
løpeturer i skog og mark. Eller 
på bane. 

28-årige Geir Gjessing er født og oppvokst i 
Kråkstad, nå bor han i Ski. Forholdet til Kråkstad 
er sterkt, han ble ordinert i Kråkstad kirke 21. 
august. Geir hadde sin første arbeidsdag i Vestby 
1.august, og allerede dagen etter fikk Menighets-
bladet treffe ham. Geir kunne selvfølgelig ikke si 
så mye om jobben ennå, men han snakket gjerne 
både  om Vestby og om tjenesten som venter.
Vestby er slett ikke ukjent for Geir, i alle år har 
nemlig Vestby vært sommerparadiset for familien 
Gjessing. Geir snakker varmt om badeplassen 
ved Emmerstad og om mange turer langs Kyst-
stien. – Jeg er godt kjent i området, sier han og 
forteller at han har flere venner her. – Folk her er 
«nedpå», de tar deg  for den du er, de er jord-
nære, sier Geir. Dette er tydelig en egenskap han 
setter pris på.

I full fart
Det ene bildet viser Geir med startnummer på 
brystet i full fart gjennom Hvitsten. Geir har alltid 
drevet med idrett og friluftsliv, og fra 15-års-alde-
ren ble det mer og mer løping. Han løper helst 
langdistanse som 5000 og 1000 meter. I sommer 
stilte han for Ski IL i NM og laget hans kom inn 
på andre plass på 4x1500 m. Slett ikke verst! Her 
er det snakk om både teknikk og kondisjon.
Geir fryder seg over å løpe og det blir mange 
treningstimer i løpet av en måned. – Jeg bruker ofte tiden til tankevirksomhet, sier han. Å være prest medfører også å være 
kreativ, og for meg gjøres mye godt prekenarbeid på en av mine mange og lange løpeturer. Løping er en super hobby, du 
kan løpe når som helst og hvor som helst, fortsetter Geir. 

Kall
- Hvordan bestemmer en seg for å bli prest?
- Jeg hadde egentlig tenkt å bli hundefører, sier Geir. Jeg var hundefører under 
militærtjenesten og var inne på tanken om å søke politihøyskolen for å kunne fort-
sette med dette. Jeg var imidlertid mye i kapellet og snakket mye med prestene som 
tjenestegjorde der. En av dem ga meg informasjon om teologistudiet. Han så noe i 
meg som jeg selv ikke var klar over, og dermed var jeg i gang, sier Geir som bruker 
ordet «kall» om sin tjeneste i kirken.

Ulike oppgaver
Vi møter presten i mange av livets faser, både i glede og sorg. Geir har holdt mange begravelser allerede, og han forteller at 
dette er noe teologistudentene «drilles» på. – Begravelsen er for de etterlatte, sier Geir. I samtale med de pårørende er det 
viktig å fortelle hva seremonien i kirken innebærer, gi dem trygghet foran det som skal skje. Ofte er det presten som holder 
minnetalen, da er det viktig at det er de etterlattes ord som tolkes. Alt skal være med å hjelpe dem i deres sorgprosess. Jeg 
tenker ofte nøye gjennom tekstene som skal leses for å finne det som jeg tror kan gi dem trøst. Og jeg er ikke redd for å 
nevne Gud, sier Geir.
Kapellanene har ofte mye ansvar for konfirmantene, sånn er det her også. – Dette er nytt og utfordrende for meg, sier Geir, 

Geir Gjessing!
Ny kapellan – 

Velkommen til
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men jeg skal prøve å ta det på strak arm, 
smiler han. 

Godt i gang
Under studietiden både ved Menighetsfa-
kultetet og Teologisk Fakultet ved Univer-
sitetet, har Geir vikariert flere steder, nå 
gleder han seg til sin første faste jobb. 
Han liker å holde gudstjenester. – Det er 
en kjempeoppgave, sier han. – Å formidle 
Guds ord på en måte som gjør at folk 
kjenner at det er relevant for dem, kan 
være både utfordrende og til tider van-
skelig. Å feire gudstjeneste og nattverd 
er det viktigste vi gjør som prester. Det 
er presten som leder, men gudstjenes-
ten er et fellesskap, dette er noe vi gjør 
sammen. Mitt ønske er at prekenen skal 
være til inspirasjon i hverdagen. Jeg liker 
å messe, avslutter Geir, og dermed kan 
vi kanskje forvente oss god messesang 
framover. 

Menighetsbladet takker for praten og øn-
sker Geir varmt velkommen til Vestby! 

Nåde – tro det
eller ei – nåde
er kun et ord, et gammelt
ord, som til alt overmål
betyr gjenopprettelse, som
om dette til alle tider var
en nødvendighet, et håp,
enda så mye det var som gikk
til grunne, hinsides håp.

Nåde er et ord, og navnet 
på dette universet med kloden
vi bor på –

Å, vår Jord, ditt navn
er gjenopprettelse!

Vi lever her, en svimmel stund –
på Nåden. Og det 
var oppdraget – 

Så her får du lov,
til å bidra, trå til, delta
til gjenopprettelsen,
komplettere,
synge, så, plante, tenne lys,
bygge, der noe er lagt i grus,
av hærverk, av forsømmelse.
Tenne bål iblant.
Holde varmen ved like.

La «vår stund på Jorden»,
den tid vi får, på Nåden,
være en tid i omsorg
og kjærlighet; stor
kjærlighet, til nyinger,
godt trevirke,
vedlikehold.

Diktsamlingen Her kom ut på Solum Bokvennen i 2021. Boken byr på både korte og litt lengre dikt, hyllester til 
enkeltpersoner (også fra Son), kritiske blikk på samfunnet og kraftige politiske spark. Hver linje er verd å lese langsomt og 
grunne litt over.
Som et «forspill» til hans egne dikt, gjengis teksten fra den gamle Bibel-oversettelsen som faren brukte. Vi tolker det som 
en hyllest til faren og alt det han sto for og ga videre til sønnen.

Kort preken for skvetne predikanter: 

Arne Ruste (forts.)
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Konfirmantleir!

Undervisning, og bading, 
og volleyballturnering, og 
sporlek, og andre leker…. 

og noe søvn
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Dette året har vi hatt to ulike opplegg for konfirmantene. De har kunnet velge mellom å være seminarkonfirmanter (- som 
har all undervisningen her hjemme gjennom året) og leirkonfirmanter (- som har noe undervisning gjennom året – og så 
avslutter med leir på Haugetun folkehøyskole på Rolvsøy utenfor Fredrikstad). I år var det 85 leirkonfirmanter. 

Her er noen glimt fra tre intense og morsomme døgn; med undervisning, og bading, og volleyballturnering, og sporlek, 
og andre leker…. og noe søvn. Vi hadde også med et dyktig band! Så det musikalske var på plass! Nytt av året var at vi 
avsluttet leiren med en gudstjeneste som alle konfirmantene var med å forberede, og hvor foreldrene deltok. Dette ble 
konfirmantenes «samtalegudstjeneste», og det ble så fint, at det kommer vi helt sikkert til å gjøre igjen…

De fleste av oss opplever noen ganger at livet kan ta en annen vending 
enn vi har sett for oss.
Noen opplever dette i større grad enn andre. Og livet kan dramatisk 
endres. Om vi selv har vært skånet for denne type opplevelser, kan det 
være vi møter andre som har det og som kan trenge vår støtte.

Derfor anbefales Sorg omsorg Follo sin temakveld 

onsdag 28. september kl. 19.00 
i Svingen kafe, Helse og velferdshuset I Ski, Rådhussvingen 3.

Dit kommer psykologen Janette Rødseth. Hun jobber som psykologspe-
sialist i egen praksis i Stavanger. I tillegg til solid kompetanse gjennom 
utdanning har hun også egne erfaringer med at livet har tatt uventede 
vendinger. Hun er selv kronisk syk.

Blant annet har hun skrevet en bok som heter «Livssorg» sammen med 
Emeline K Werner.
Man kan lese mer om hennes virksomhet her: 
https://www.janetteroseth.com/

Sorg Omsorg Follo anbefaler denne kvelden og ønsker alle hjertelig 
 velkommen.
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Døde i Vestby
Onno Cornelis Bakker
Sylvia Ørmen
Bjørg Eva Sørum
Johan Anton Jacobsen
Martin Sønsteby
Anny Nilsine Meldre
Else Margrethe Ludvigsen
Håkon Ørmen
Åshild Borgny Aas Eliassen
Johan Langlid
Elna Synnøve Fredhøy
Sverre Kristian Hauge
Kari Maria Johansen
Eva Kari Olaussen

Døde i Såner/Son
Rolv Vidar Torp
Inga Dagmar Eriksen Stumo
Hans Olav Haugen
Knut Juul Aschjem
Ingrid Plesner
Ingvar Dahl
Ottar Inge Davidsen
Ståle Bakke
Christin Thon
Leif Egil Andresen
Thorbjørn Sandaker

Døde i Garder
Gunn Strømsheim

Døpte i Vestby
Kamilla Aina Tabuk Spillberg
Birk Ulrik Dolschinski Lundberg
Oline Gulbrandsrud – Fjell kyrkje 
Øygarden, Sotra
Stella Sofie Belco Johansson
MieThomassen Solberg
Lucas Berge Baumann
Ludvig Aker Kongerud
Mari Muri Jægersborg
Live Thunes Bjølseth
Isak Lunde Sandøy

Døpte i Såner/ Son
Lucas Rene Larsen-Botnedal
Nomi Kristiansen Vedal
Luca Cumbreno Hillersøy
Vilma Fimland Juliebø 
Matheo Hagen
Emil Dahl Ueland
Elias Langsrud
Noah Borge Plementas
Vetle Olsen Stav
Synne Guldhaug Nakling
Cornelia Evelin Dahlqvist
Ingrid Plesner 
Jesper Nordengen Simonsen
Emilie Gullestad Amundsen
Emilie Kåsamoen Raumli
Aksel Braar Pedersen
Sander Lerbukt Waak
Sofie Anker Dahlslie
Clemens Arnt Ungler Bækken

Døpte i Garder
Jenny Schøyen

Døpte i Hvitsten
Felix Alexander Nergaard Mørch
Axel Philip Nergaard Mørch
Luca Storvand-Fagertun
Ludvig Børresen-Galtvik 

Viet i Vestby
An-Margritt Larsen og 
Lasse Pedersen
Julianne Tempelen Bakke og 
Henrik Fredriksen
Siri Beate Olsen Stubberud og 
Andreas Madsen
Eva Beate Hope og Johnny Grønland
Camilla Aakerlund Pettersen og 
Kay Aakerlund Skogli

Viet i Såner/Son
Camilla Christensen og 
Ingrid Hjorth Kollevold

Viet i Garder
Heidi Sigstad og Ken-Richard Valmo
Hans Petter Leines og 
Khwanchanok Chantharueang
Vidar Ringen og 
Ewa Margareta Carlfors-Ringen
Britt Maylen Grendar Feragen og 
Lars Jørgen Storsveen

Viet i Hvitsten
Tone Jørgensen Strøm og 
Peter Bui
Marie Knutsen og Linus Brattgjerd

Tro og Lys er i Norge et økumenisk 
kristent fellesskap. Det består av 
utviklings-hemmede med deres familier 
og venner. Vi møtes til et kristent felle-
skap ved:

• å ha måltid og festlig samvær.
• å dele livs og tros- erfaringer.
• å ha gudstjeneste og be sammen.

Prester og diakoner fra Follo er liturger 
under gudstjenesten. 
Vi trenger hverandre og ønsker at alle 
blir sett og får være med. Vi erfarer at 
når vi som er skapt med ulike gaver, 

deler troen og livet med hverandre, 
opplever vi Guds nærvær på en spesi-
ell måte.

Vi møtes i Ås Arbeidskirke, Drottveien 
41, Ås, på lørdager kl. 14, en gang i 
måneden. Vi er 25- 35 personer på 
hvert møte. To ganger i året deltar Tro 
og Lys på søndags-gudstjeneste enten 
i Ski eller på Ås.
Vi kommer tilbake med konkret pro-
gram og invitasjon høsten 2022.

Mer informasjon finnes på 
www.trooglys.no

Tro og lys
Follogruppen

Tro og Lys ble startet i Lourdes Frankrike i 1971 av Jean Vanier og Marie- 
Helene Mathieu. Små grupper ble dannet hvor utviklingshemmede med 
familie kunne få støtte av venner i deres vanskelige situasjon. De fikk oppleve 
kristent fellesskap og kunne dele sorg og gleder med hverandre.
Follogruppen var den første av 12 Tro og Lys- grupper som er i Norge i dag, 
og ble startet i 1990. Det er i dag vel 1400 Tro og Lys - grupper i 86 ulike land.
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Vinner forrige gang:
Britt Skaug

Vandråsveien 270
1550 Hølen

 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. november
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Slik sender du inn:

VANNRETT

1. Bildetekst 1
8. Stubb
10. Ryke
11. Dessert
13. Julebakst
15. Engelsk herr (fork.)
16. Tre like
18. Lite framkomstmid-

del
20. Forkortet enhet
22. Pronomen
23. Nær
24. Treet
26. Vandre
28. Fiskesnøre
30. Mann
33. Miljøproblem
34. Forkortet plass i 

rekka
36. Farge
37. Popgruppe
38. Strømstyrke
40. Fisk
41. Rekke
42. Skur
43. Temaer
44. Tau
45. Elektronisk databe-

handling (fork.)
47. Slepte
50. Felle
52. Åsside
54. Retning
55. Fugl
58. Kan man ikke gjøre alle til
59. Bildetekst 3 fortsetter
60. Bildetekst 3 fortsetter
63. Forkortet selskap
64. Transportselskap
66. Forener
67. Oppkomme
68. Odde
70. Stoffet
72. Vinylbakside
74. Fersk
75. Sanselig begjær
76. Forvaltningsgren
77. Fase
79. Bildetekst 2 fortsetter
80. Bildetekst 2 fortsetter
81. Morknet

LODDRETT

2. Standard Oil
3. Knurr
4. Drikk
5. Munnfull
6. Insekt
7. Norsk kommune og 

amerikansk by
9. Bildetekst 1 fortsetter
10. Bildetekst 3
12. Torpet
14. Bokstavgruppe
17. Kalkulatorer
19. Sjel
20. Bildetekst 3 fortsetter
21. Søkk
25. Frykt
27. Periode
29. Bindeord
30. Bildetekst 2
31. Utrop
32. Jordrygg
33. Skjært
35. Skipskran
39. Gjøres klar
40. Beskue
44. Omdømme
46. Bildene
48. Område i Viken
49. Stri
51. Redskap
53. Etterskrift (fork.)
56. Europeer
57. Tander
61. Varighet
62. Solo
64. Tynner
65. Luft i London
66. Fødselssmerte
69. Klag
71. Øke
73. Være oppreist
78. Artikkel
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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

Høgdaveien 2, 1540 Vestby
Telefon 64 95 04 29

www.vestbygrafiske.no

Vi utfører din trykksak fra 
ide til ferdig produkt
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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? 

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 2023, kan 
søke om stipend. 
Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prioriteres.

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 2022.
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MAN Formiddagstreff Vestby menighetshus 3.okt, 7.nov, 5.des.
Kontakt: Marit Roos Hansen, 
tlf. 23 88 46 77. 
Ring før 10.00 for henting!

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

Gardarheim 
ved Garder kirke 28.sept, 26.okt, 30.nov. 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 18.30 (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

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

Ås arbeidskirke En lørdag i måneden

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

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

Du som liker å synge er hjertelig velkommen å starte i Vestby barne-og ungdomskor eller 
som  vi også kaller dem i dagligtale VBUK
Barnekoret er for alle barn som går i 1. til 5. klasse. Øvelsene skjer i forkant av ungdomskorets øvelser på 
Vestby menighetshus og er preget av en uhøytidelig, hyggelig stemning, mye moro og varierende musikkstil-
arter. Gleden over musikk står i sentrum! Vi opptrer av og til på for eksempel familiegudstjenester og konserter. Vi prøver også å 
få til noen sosiale aktiviteter i løpet av året som for eksempel å gå på musikal, spille bowling eller ha overnatting på menighets-
huset med film og pizza. Ta med sangstemmen din og møt opp en torsdag og test det ut - det er gøy å synge i kor!
Øvelsene er på Vestby menighetshus torsdager kl. 17.30-18.15. 

Ungdomskoret øver samme sted og dag som barnekoret, men 18.30-19.30 og er for de som går i 6.klasse og oppover.

Dirigent og kontaktperson er Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes.
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Søndag 
25. september

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

Søndag 
2. oktober

Vestby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste – Krøllegudstjeneste 
for de aller minste
Såner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
9. oktober

Vestby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
16. oktober

Son kulturkirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Høsttakkefest og 
4-årsbok
Hvitsten kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
23. oktober

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

Søndag 
30. oktober

Såner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag  
6. november
Allehelgensdag

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

Søndag
13. november

Son kulturkirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
20. november

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

Søndag
27. november
1. søndag i 
advent

Son kulturkirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med nattverd og Lys 
Våken
Garder kirke kl. 16.00
Lysgudstjeneste
Hvitsten kirke kl. 16.00
Lysgudstjeneste med 4-årsbok

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



Å se Jesus i mine medmennesker
«Ole» het en sang Bjørn Eidsvåg lagde tidlig i sin mu-
sikerkarriere. Selv var jeg ungdomsskoleelev da, men 
husker godt den sangen.

«Ole» ventet på Jesu gjenkomst. Han syntes ventetiden 
hadde vart lenge nok, og mente at det var på tide med 
litt fortgang, «nå var det på tide noe hendte» heter det i 
sangen.
I sin iver etter at Jesus skulle komme snart igjen, glemte 
«Ole» sine medmennesker og verden rundt seg. Han ble 
blind for hva han kunne gjøre for mennesker som trengte 
hans hjelp og oppmerksomhet.  Sangen slutter da også 
slik: «Til deg som går og sier at Jesus kommer snart, 
ikke bare vær så opptatt av å vente. Han kommer nok en 
gang, for det sa han ganske klart, men imens kan du se 
ham i din neste»

Åtte år seinere lagde Åge Aleksandersen en sang som 
het «Va det du Jesus».
Her nevner han noen som har lidd og dødd for sin kamp 
for rettferdighet og frihet og spør «Å, va det du Jesus 
Va det dæ vi mista igjen Å, va det sjansen te livet vi 
lemlesta no igjen». 

Begge disse sangene peker på at alle er vi 
skapt i Guds bilde. Alle er vi like mye verdt, 
alle er vi hverandres «neste».
«Det du har gjort mot en av mine minste 
har du gjort mot meg» sier Jesus. Noen 
klarere oppfordring til nestekjærlighet kan 
ikke gis. 

Så vet vi så utmerket godt at det er lettere 
sagt enn gjort. «Det gode jeg vil gjør jeg 
ikke og det onde jeg ikke vil gjør jeg,» 
sier Paulus. Dette kjenner vi oss igjen i, og 
vi er syndere med trang til selvopptatthet og 
egoisme.
Da er det godt å vite at troen vår bygger på Guds 
uendelige nåde. I Bibelselskapets bibelleseplan finner 
vi forslag til ordning for en personlig andaktsstund. Den 
begynner med en takkebønn: «Gud, takk for din nåde 
som er ny hver morgen, vis meg din vei, gi meg vilje og 
evne til gå den».

På skolen lærte vi at faktorene orden er likegyldig. 2 x 5 
og 5 x 2 har samme svar. Når det gjelder etterfølgelse av 
Jesus, er ikke rekkefølgen likegyldig. Det er ikke tilfeldig 
at bønnen over begynner med en takk for Guds nåde. Vi 
må først ta imot Guds nåde om omsorg, før vi tjener våre 
medmennesker eller vår neste. Gud kan gi oss vilje, kraft 
og evne til å gå hans vei, som er å tjene Ham og våre 
medmennesker.

Men, det begynner med å ta imot hans nåde og den er 
heldigvis ny hver morgen. 

Takk Gud for det!


