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Det peneste juletreet je har sett i mitt liv, var juletreet i 
Svingen.

Og det juletreet vart penere og penere for hårt år. Det rakk 
helt opp i taket og var dryssfullt ta glitter og glasskuler, 
papirkørjer og lys.

Åtte daer før jul pynte dom juletreet i Svingen: mannen og 
kjærringa, den vaksne sønn og de tre onga. Og alle vi an-
dre onga som bodde i grenna omkring Svingen, fekk væra 
med og sjå på.

- Sett dekk pent på senga nå, så ska de få sjå på, sa kjærringa.

Og vi klompe oss i hop oppi senga, skubbe og fløtte oss, så det skulle bli plass tel alle. Vi sa itte et ord, vi bærre såg. Helt 
tel det var noen som banke på ruta og ropte navnet våres. Det var utsendinger hemanifrå, store søsken som skulle få oss 
telbars att tel hverdagen. Tel vedhogginga og kveldsgrauten og skuleleksa.

Og da var det itte moro å fortælja at vi hadde vøri i Svingen.

Ingen skulle gå dit, folket i Svingen var møkksamme og domme, dom kunne itte handtere penger, itte hadde dom gris så 
det vart no julekveldmat, vedtomt var det i skålen der nesten støtt. Og et nytt klæsplæigg hadde itte onga der fått på mange 
år. Hadde dom tjent litt ekstra tel jul, så kjøpte dom juletrepynt.

- Åffer kan itte vi ha slikt juletre som dom har i Svingen da? kunne vi onga seia der vi satt i tjukke gensera og åt blodklubb.

- Jo, ville du heller sitta her og fryse og itte ha noe mat, så -. Og det var forklaring nok for oss. Vi godtok den. For da 
skjønte vi at vi hadde det bedre enn folka i Svingen. Vi hadde det bedre enn mange andre òg, hu mor delte ut en fleskebæ-
ta og litt mjølk tel dom som itte hadde. Slik var det å ha god råd, tenkte vi onga der vi gikk i tussmørke og delte ut tel dom 
som satt «trångt i det». Den gamle kjærringa inni skauen folde henda og gret da vi kom, vi følte oss 
nesten som engler der vi sto ved døra og hørte å snille vi var. Og den giktbrøtne kallen oppå 
loftet i Svestugua, han sa både takk og ære.

Så hadde vi bære Svingen att. Hu mor hadde sendt med ei pølse 
som vi skulle levere der òg.

- Men det er vel itte stort hjelp i det, dom greier itte å gjømme 
noe tel julkvelden kjæm, sa hu mor da hu putte pølsa i 
kørja.

- Vi kjæm med litt julemat vi, sa vi da vi kom inn.

- Takk for det, legg pølsa på bordet, sa kjær-
ringa. Mannen sette fram stol ått oss, vi 
belaga oss på såmmå takksamheten 
som vi hadde møtt hos de andre som 
fekk julesmak.

Men så flaug den vesle dotter der 
over golvet og slo opp døra ut i den 
kalde stua. Der sto juletreet med den 
peneste og blankeste juletrepynten som 
tenkjes kunne. Og så var vi onga like fat-
tige att. Det var oppi Svingen dom hadde 
juleglansen, tenkte vi.

Og så gikk vi sakte hematt og åt innmat-
kaker.

Juleglans og 
innmatkake

Gjengitt med tillatelse
Ill: Borghild Rud
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Ingen har 
ligget så mye 

på kne på 
m enighetshuset…!

En samtale med 
Arne Eriksen
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Jeg har alltid tenkt på Arne Eriksen som en bauta i Vestby menighet. Men Arne er en så beskjeden mann, med en så 
sober og mild og vennlig måte å være på, at han ville protestert - mildt og vennlig – på et sånt bilde. Og vi kan la den dis-
kusjonen ligge; men Arne har vært med på det meste i Vestby menighet, og er fortsatt på alle gudstjenester, og kjører og 
henter til formiddagstreffet, og spiller piano der, og står for åre-trekningen. Og det er få som kan så mye om kirkestedene 
her i Vestby som Arne. Han skrev i sin tid lange og grundige artikler om kirkene og kirkelivet her – i menighetsbladet 
(–som fortsatt er tilgjengelige på nettet!)

Da jeg kom hjem til Arne, i slutten av september, for en samtale om liv og tro, hadde han så vidt begynt å pakke. For nå 
var han klar til å flytte fra et stort hus i Speiderveien – hvor han har bodd fra 1971 – til leilighet i Støttumkroken. Og det er 
slitsomt å flytte! Det vet alle som har prøvd. Men nå gleder han seg!

Så vender vi blikket bakover. Arne kan fortelle at han var enebarn, litt bortskjemt kanskje, som vokste opp i et trygt og 
godt, kristent, barndomshjem. Og det har han vært takknemlig for hele livet. Familien leide 2. etasje av Villa Solvang, som 
lå på en vei som gikk fra Follo folkehøyskole og ned på Mosseveien, mellom Sundby og Nordby. Moren var «snill og god», 
og faren var bygdas grovsmed, forteller han. Førskoleårene var frie for plikter. Så var det syv år på Vestby skole. Med to 
lærere av den gamle – og gode – skolen. Men årene med realskole og gymnas på Ski var i kjedelige. Så etter det var Arne 
lite lysten på langvarige studier. Da ble det toårig lærerskole (på Oslo lærerskole, etablert i 1912 av seks kristelige orga-
nisasjoner – i de lokalene hvor Litteraturhuset i Oslo holder til i dag!). Der hadde han blant annet Per Lønning som lærer, 
som imponerte med sine kunnskaper, men som var lite pedagogisk; han vandret bare frem og tilbake i klasserommet og 
foreleste!

Så ble Arne lærer på Møllergata skole i Oslo. Et tøft område, sier Arne. Og en dag kom Jenny dit, som praksiskandidat. 
Da ble det søt musikk. Og ekteskap. Bryllupet sto i Tvedestrand, hvor Jenny kom fra. Hun flyttet inn i det huset Arne 
hadde bygd sammen med foreldrene sine ved grusbanen, Skogly. Senere bygde de huset i Speiderveien, hvor de tre søn-
nene vokste opp. Arne tok også et grunnfag i historie ved Universitetet, og sang og musikk med Statens lærerkurs, og ble 
«folkeadjunkt». Og i 76 ble Arne rektor på Krapfoss skole i Moss, hvor han var til 1997. 

Når jeg spør Arne hvilken rolle troen har spilt i livet hans, kommer ordet trygghet veldig fort. Og han legger vekt på at han 
er født inn i tro og menighetsliv. Samtidig husker han veldig godt den dagen han, som ganske ung mann, tok beslutningen 
om at dette skulle være hans. Og fra da ble han mer bevisst på hva det vil si å leve som et kristent menneske. Og hva vil 
det si, tenker du, Arne? Ja, det betyr…. nå tar Arne litt betenkningstid…. det betyr å tenke gjennom hvordan en lever! Vi er 
òg inne på at vi gjør ting i livet som vi angrer på, ting vi skulle ønske var ugjort. For 
sånn er det å være menneske! Så er det, heldigvis, òg noe som heter nåde! 

Så begynner Arne å fortelle om de årene menighetshuset ble bygd. Det var en 
gild tid, sier han! Ja, det var skikkelig moro! Vi var en gjeng på 6 – 8 stykker, noen 
pensjonister og noen var i jobb. Og mange var ganske klønete, sier han, men noen 
var meget bygningskyndige. Jeg husker pensjonistene holdt på å legge fliser på 
gulvet en fast dag i uka, sier han. Så kom jeg og én til på ettermiddagen og fuget. 
Så ingen har ligget så mye på kne på menighetshuset som oss to, humrer han. 
Lenger tilbake husker Arne alle årene han var med i Vestby indremisjon, som heter 
Normisjon i dag. Med omreisende predikanter. Og inderlige bønnemøter. I gymnastikksalen på Vestby skole. Han var òg 
med i Vestby kristelige ungdomsforbund, hvor Jørgen Aker var formann. Så da Arne som barn ble spurt hva han ville bli 
når han ble stor, svarte han alltid at han ville bli formann i Ungdomsforbundet! Det lo Jørgen Aker og Arne godt av mange 
ganger senere! Så var han med i Vestby korforening. Og den gangen hadde korforeningen som formål «å virke for den 
kristne sangen og musikken i Vestby». Så de sang på gudstjenester og andre sammenhenger i menigheten, som møter 
og juletrefester….. 

Og hvordan preger troen livet ditt i dag da? Jeg leser i Bibelen hver dag. Særlig evangeliene. Nå for tiden leser jeg Mo-
sebøkene. Der kan Gud være streng, og straffe folket sitt. Det er …interessant! Hva med bønn? Jeg ber og mediterer 
hver dag. Som regel på kvelden. Det kan bli en halv time eller tre kvarter. Ber du for verden; for verdenssituasjonen er så 
skremmende nå….? Ja, jeg gjør det. Men Bibelen forteller også om trengselstider. Så det handler kanskje mer om å bli 
bevart enn å slippe unna…!? 
Tenker du på døden? Ja, jeg gjør det. Men det er lite skremmende. Det helt sentrale i troen for meg, er det Jesus sier: La 
de små barn komme til meg…! Så uansett alder handler det om å ta imot budskapet, tillitsfullt, som et lite barn gjør det. Og 
da kommer teologiske stridigheter i andre rekke for meg. Så spørsmål knyttet til treenigheten for eksempel – hva skal en 
legge i det?!? Men akkurat denne formiddagen har Arne besøk av en teolog og prest, så det blir en ganske lang runde om 
treenigheten likevel, uten at noen av oss kommer til å huske akkurat den delen av samtalen! Kanskje!

Men vi er enige om at det har vært fint å møtes – og snakke om tro, som er så viktig i livene våre, for oss begge. Så disku-
terer vi litt hvor det kan egne seg å ta bilder. For bilder er viktig! Og så takker jeg for meg - og håper at jeg skal få gleden 
av å kjenne Arne i mange år enda….!

Uansett alder handler det om 
å ta imot budskapet, 

tillitsfullt, 
som et lite barn gjør det
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Wivian Koppang kommer fra Nesodden. Hun har jobbet i Vestby kommune i 38 år, og har bodd i Vestby kom-
mune i 50 år. Hun er glad i frivillig arbeid og har nå i mange år brukt mye tid på det. Hun kommer fra en familie 
med 8 søsken der hun er eldst. Hun lærte derfor tidlig å vise omsorg for småsøsknene sine. Dette er noe hun 
er veldig takknemlig for å ha fått inn så tidlig i livet. Å tenke ut over sitt eget – og seg selv, er en stor verdi. 
Wivian hadde to døtre og en sønn. Nå har hun en datter og en sønn.
 
I 2011 mistet hun datteren Madeleine i en overdose av heroin. Hun ville ha vært 32 år i år. Hvordan klarer en 
mor å leve oppreist videre med dette? Det går egentlig ikke, men Wivian har greid det selv om kampene har 
vært harde og intense. Hun har fått støtte av familie og venner, fra Torbjørn prest i Vestby og god hjelp i sorg-
grupper i Fransiskanerhjelpen i Oslo i 2-3 år. Og hun har fått stor hjelp gjennom å hjelpe andre. 

Wivian går ofte på søndag ettermiddag til Madeleines grav på Vestby kirkegård. Her «snakker» hun med Ma-
deleine. Så går hun rundt på kirkegården og minnes flere som hun kjenner som har grav her. Så går hun ned 
til Minnelunden på kirkegården og sitter der på en benk og mediterer i stillhet. Hun får en egen ro på slike 
søndagsettermiddager på kirkegården. Det kjennes som hun henter seg inn og starter på nytt. En dag ble 

Omsorg for andre
når livet er på sitt verste

Jeg vil og må 
gjøre nytte for meg
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det klart for henne i «samtalen» med Madeleine at både hun og Madeleine sammen måtte finne på noe for å kunne 
hjelpe noen, særlig noen som falt utenfor «det gode selskap.». Wivian kjente det som et slags kall.

Da startet Wivian å lage og smøre baguetter hjemme, ordnet med drikke og reiste deretter med toget til Oslo til 
«Plata». Plata var samlingsstedet for vanskeligstilte, og her delte hun ut mat og drikke til dem som ville ha. Og 
her fikk hun mange venner, mye takknemlighet og mye kjærlighet. Hver gang hun sto på Vestby stasjon for å dra 
inn til Oslo, tenkte hun at Madeleine satt på skulderen hennes..og da hvisket hun: «Nå drar vi til Oslo, jenta mi.»
Som vi alle vet ble det forbudt å samles på Plata. Wivian måtte derfor slutte med dette arbeidet etter ei stund.

Hun ble etter hvert kjent med organisasjonen =Oslo som nå holder til på Grønland. Her får vanskeligstilte 
som både bor utenfor Oslo og i Oslo jobb med å selge et innholdsrikt magasin som heter =Oslo. Dette gir både 
inntekt og verdighet og en jobb å gå til. Da tenkte Wivian: Kanskje jeg kan jobbe frivillig her? Da startet hun med å 
lage suppe og brød og kaker hjemme, fylte en tralle med all maten og tok igjen toget fra Vestby stasjon til Oslo og 
delte ut til magasinselgerne og andre som ville ha flere ganger i uka. Det ble etter hvert mye å betale for maten, så 
hun fikk jobbe gratis på Coop Extra mot at hun fikk mat som nærmet seg utløpsdato gratis som hun da kunne bruke 
til matlagingen. Det ble en vinn-vinn situasjon.. Hun traff også i arbeidet sitt 
på gata i Oslo Petter Nyquist, som nå også blir kalt Petter uteligger. Han 
ville støtte Wivian med penger fra sin Stiftelse til matinnkjøpene. Da kunne hun 
slutte på Coop Extra og fikk frigitt litt tid.
Dette pågikk i mange år helt til Coronaen kom. Da måtte dette stoppe pga. 
smittefaren. Nå håper hun at hun etter hvert kan få klarsignal til å starte på 
igjen. Jeg vil og må gjøre nytte for meg.

Wivian har bevart barnetroen sin. Hun sier at bibelordet «Du skal elske din 
neste som deg selv» har vært en inspirasjon til den jobben hun gjør. Bildet av 
Jesus og kvinnen som får trøst hos Jesus kjøpte hun på et bruktmarked. Hun 
måtte bare ha det. Hun kjenner at det er hun som er kvinnen på bildet, det 
er hun som får trøst av Jesus. Bildet henger over sofaen hennes i stua. Dette 
ser hun på hver kveld når hun tenner stearinlyset på stuebordet for Madeleine. 
Dette er hennes måte å være i kirken på….dette er hennes gudstjeneste.

En jul å

glede seg til

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» en tryggere jul.

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to
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Nicklas Moseng er 24 år og vokste opp på Pepperstad. Så han gikk på Bjørlien skole, og på Risil ungdomsskole – som var 
veldig fine år! – og på Vestby videregående. Så når vi møtes på kirkekontoret – for en prat om frivillig arbeid i kirken – så 
er Nicklas på gamle tomter, og kjente og kjære tomter. Nå jobber han på Møller Bil Follo i Ski, som bilglassreparatør og 
mekaniker. Og han har aldri hatt en bedre arbeidsplass, forteller han. Så Nicklas trives i livet sitt…!

Du ble ungdomsleder etter konfirmanttida, Nicklas, og har vært med på mange konfirmantleirer. Når ble kirke og kristen 
tro en del av livet ditt? Det går langt tilbake! Jeg lærte å be aftenbønn av mormor. Og skolegudstjenestene til jul satte jeg 
stor pris på. Ja, de var så viktige at jeg fikk med hele familien i kirken på julaften. Etter konfirmasjonstiden ble jeg MILKer! 

(– som er et kurs konfirmantene får tilbud om etter konfirmasjonen, for å bli ledere!) 
Jeg var innom tanken på å studere teologi. Det ble det ikke, men de senere årene 
har jeg fordypet meg både i Bibelen og andre bøker. Og for noen år siden, i 2017 
tror jeg det var, leste jeg faktisk Bibelen fra A til Å!  

Nå har du sittet i Vestby Felles Menighetsråd, som vara, i tre år. Hvordan har det 
vært? Det var Silje (som var kapellan!), som først spurte om jeg ville være klokker. 
Det syns jeg var en stor ære. Og jeg syns det var givende. Så ble jeg spurt om å 
stille til menighetsrådsvalg. Jeg visste lite 

om hva det var. Men når Silje fortalte at menigheten har et råd som tar beslutnin-
ger om kirkens liv, så ville jeg gjøre min plikt. Jeg var spent! Men jeg opplevde 
at jeg ble tatt godt imot. Selv om jeg var mye yngre enn de andre! Var det nedtur 
at du ble vara? Absolutt ikke. På den måten fikk jeg starte med å få en innføring. 
For det å sitte i råd er å ta de litt tøffe takene for menigheten. Så har det vært 
situasjoner hvor jeg har tvilt på om stemmen min har blitt hørt. Samtidig har de 
andre så mye mer erfaring….! Med det du har opplevd; ville du anbefale andre å 
gjøre det du gjorde? Ja, absolutt! Det er å ta et stort byks inn i noe ukjent. Og det 
har vært svært givende – òg noen ganger litt utfordrende!

På møterommet er det bilder av de forskjellige kirkene her i Vestby. Og det gir seg 
selv at bildet av Nicklas må tas sammen med Vestby kirke, hovedkirka. Så blir vi 
sittende ganske lenge å snakke om den siste konfirmantleiren vi var på sammen. I 
august. Og jeg får opp noen bilder inni meg av stødige, sindige, trygge Nicklas…! 
Det glemmer jeg visst å si, men det skal jeg gjøre en gang!

Nicklas Moseng 
ville gjøre sin plikt!

Det har vært svært  givende 
– òg noen ganger litt 

 utfordrende!
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I møte 27.september vedtok Vestby Felles 
menighetsråd å inngå misjonsavtale med 
Det Norske Misjonsselskap (NMS) gjel-
dende for 4 år. Landet Etiopia ble valgt, der 
NMS driver et omfattende og variert arbeid. 
Menighetene i Vestby ønsker å ha fokus på 
barn, unge og kvinnehelse. Konkret betyr 
det bl.a. å bekjempe kvinnelig omskjæring, 
barneekteskap og fødselsskader; støtte og 
løfte opp marginaliserte grupper i samfun-
net gjennom språk-, kultur- og ungdoms-
arbeid og aktiviteter som styrker kvinners 
posisjon i kirke og samfunn.

NMS er den eldste misjonsorganisasjonen 
i Norge som ble stiftet allerede i 1842. De 
arbeider i 17 land med imponerende 150 
prosjekter som omfatter utviklings-, diakon-
alt- og trosarbeid. Det er viktig å merke seg 
at alt arbeid som NMS gjør, gjøres i sam-
arbeid med partnere i samarbeidslandene. 
Det er de som vet best hva som trengs.

Etiopia er et vakkert fjelland tre ganger 
større enn Norge med 115 millioner innbyg-
gere fordelt på 90 etniske grupper. Gjen-
nomsnittsalder er 56 år. Etiopia er et jord-
bruksland der kaffe er største eksportvare. 
Dessverre er det store sosiale problemer og 
politiske spenninger og stridigheter i landet.

Vi ser fram til samarbeidet med NMS, å bli 
bedre kjent med organisasjonen og ikke 
minst landet Etiopia. Vi kan støtte prosjek-
tene gjennom gaver og bønn. 

Misjonsutvalget vil informere om prosjekte-
ne primært i menighetsbladet og på kirkens 
nettside 
www.kirken.no/vestby
(Klikk "Om oss" og "Misjonsprosjektet")

Se gjerne også NMS sin nettside 
www.nms.no

Ny menighetsavtale 
med Det Norske Misjonsselskap

Avtalen ble signert under 
gudstjenesten i Son kulturkirke 
13. november. Fra venstre 
Misjonskonsulent i NMS Unni 
Holm Olsen, sogneprest Per 
Willy Wilhelmsen og leder i 
Vestby felles menighetsråd 
Kari Haugstvedt 
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De aller fleste av oss har gode minner fra barndommens julefeiring. Jeg har minner om at hele familien, mor, far og 
fire barn sto ute på trappa i lett snøvær og hørte kirkeklokkene ringe julen inn. Bildet ble noe utfordret da eldste-
broren min minnet meg på at vi aldri hadde bodd så nær en kirke at vi hadde kunnet høre kirkeklokkene. Og det er 
sant, vi gjorde ikke det, allikevel lever dette bildet helt klart i meg, antagelig en sammenblanding av stemningen og 
kirkeklokkene i radioen. Et fint bilde sammen med minner om julemat, tente lys, Disney på TV og jule-evangeliet 
som ble lest av faren min før middag. Historien om hyrdene på marken, englesang og det lille barnet i Betlehem som 
fikk besøk både av gjetere og tre vise menn. 
Stor var overraskelsen – og skuffelsen – da jeg første gang hørte presten lese teksten fra Johannes-evangeliet, 
første kapittel, på 1.juledag.
«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved 
ham, uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys, Lyset skinner i mørket, 
og mørket har ikke overvunnet det.»  Heldigvis endret mitt syn seg, nå synes jeg disse ordene er de vakreste i Bibe-
len, og en viktig og naturlig del av julens tekster.

… og 
ordet 
var 
Gud …

Greta Rimingtons 
«Logos 
Incarnatus» 
formidler julens 
budskap i gull 
på en himmel-
blå bakgrunn. 
 Vakrere kan det 
ikke bli.  
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Logos Incarnatus
Greta Rimington har skapt et utrolig vakkert bilde som heter Logos Incarnatus, den inkarnerte Kristus, Guds ord er 
blitt menneske. På en nattehimmel i sterke blå-sjatteringer med stjerner og galakser i gull, kan vi lese ordene «I be-
gynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» på gresk. Teksten er i gull og omkranser et felt i gull 
midt i bildet. Gjennom dette gullfargede feltet kan vi skimte konturene av et ansikt, Kristi ansikt. Greta Rimington har 
virkeliggjort teksten fra Johannes-evangeliet på sin helt spesielle måte, fargerikt og sterkt, men samtidig så rent og 
enkelt. 
Logos-begrepet står sentralt i tolkningen av Kristus. De første versene i Johannes-evangeliet forklarer at Jesus er 
logos, det guddommelige skaperordet. Logos var virksom ved skapelsen og fortsatte å virke i verden helt til Logos ble 
menneske i Kristus. 
Kristus er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, en av de mest kjente og mest omfattende setningene i Det nye 
testamentet. Dette er julens og kirkens budskap; Gud sendte sin egen sønn til frelse for verden, det er det vi feirer, 
det er julens glade og grensesprengende budskap. Her mesterlig gjengitt av Greta Rimington. Originalen henger i Pe-
terstiftelsens senter på Solåsen i Son.
Greta var opptatt av himmelrommet, av stjerner og galakser, og hun har også 
malt en serie med utrolig vakre bilder av verdensrommet, av sfærer og vår egen 
klode. Mange av disse bildene er også preget av den vakre blåfargen vi finner i 
Logos Incarnatus. 

Kunstneren Greta Rimington
Greta ble født i Pretoria i Sør-Afrika i 1933 og vokste opp med norsk mor og 
britisk far. Etter barndom og tidlige ungdomsår på Askerøya ved Lyngør, i Sør-
Afrika og England, begynte hun 17 år gammel på et ledende kunstakademi i 
London. Her studerte hun maleri og grafikk. Hun fortsatte med studier i pedago-
gikk, kristendom, engelsk, forming og kunsthistorie. Greta underviste i mange 
år både i England, Tanzania og Norge, og hun bygde opp kunstrettede estetikklinjer ved to folkehøyskoler. Hun reiste 
mye og knyttet kontakter mange steder, alt dette skulle bli viktige inspirasjonskilder for hennes kunstneriske virksom-
het da hun endelig avbrøt sin pedagogiske karriere i 1986, leide et lite atelier på Grefsen og etablerte seg som kunst-
ner på heltid. Da hadde hun allerede malt, tegnet og designet ved siden av lærerjobben i flere år. Etter hvert våknet 
interessen for kirketekstiler samtidig som hun malte natur- og blomstermotiver i både olje og akvarell, hun broderte og 
arbeidet med flere ulike materialer. Hun må ha hatt en enorm arbeidskapasitet. 
Ryktet om tekstildesigner Greta Rimington vokste og hun fikk stadig flere oppdrag fra kirker over hele landet. I 1992 
opprettet hun Ecclesia Tekstilverksted med dyktige syersker som broderte og monterte etter hennes design.
Professor Gunnar Danbolt skriver i forordet til «Livet og Kunsten», boken om Greta Rimington av Ranveig Rønningen 
Saaghus, at å arbeide med kirkelige tekstiler er en bunden kunstform. En kirketekstilkunstner må arbeide innenfor 
klare grenser både når det gjelder innhold, format og funksjon. Greta maktet dette til fulle, og hun ble en pionér på 
kirketekstilenes område. Hennes arbeider finnes i mange kirker og kapeller både i Norge og i utlandet. 

Greta flyttet til Son i 1999 og innredet atelier i leiligheten sin i Glimmerveien. Hun hadde allerede levert en lilla messe-
hagel til Vestby kirke og hun engasjerte seg raskt i lokalmiljøet, både i kunstmiljøet og i kirken. 

Greta Rimington døde i 2013. Da hadde hun for lengst fullført fire fulle sett kirketekstiler, stolaer, prekestolkleder og 
messehagler i rødt, hvitt, lilla og grønt til Såner kirke. De fargesterke tekstilene med sine mange symboler er som 
små juveler med en egen utstråling, glans og glød, slik Greta Rimington selv sa det. De skal bidra til å formidle Guds 
hellighet og være veivisere mot noe enda vakrere og mer fullkomment enn all jordisk skjønnhet til sammen, nemlig 
Guds vesen. Slik vi opplever det i Logos Incarnatus.

Greta Rimington har 
 virkeliggjort teksten fra 

 Johannes-evangeliet på sin 
helt spesielle måte
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Døpte i Vestby
Hugo Bengtsson Kringlebu
Olav Ellingsen Brubakk
Selma Borgen Eide
Live Korssjøen
Tilde Anine Strand
Ingrid Ebert
Lilja Holdal Harrysdottir
Agnes Lovise Hauge
Guro Ogner 
Alice Elisabeth Nygård Simonsen
Lone Ludvigsen Johannessen
Vilja Mittet Thelin
Alma Hvaal Rødahl

Døpte i Såner/Son
Christan Johnsgård Wilhelmsen
Willy Abell Treider
Alma Agathe Bekker
Sebastian Ekerholt Skogtun
Elly Syverstad Skaaraas

Døpte i Garder
Wiliam Stryken Martinsen
Eloise Marina Rom Moland
Vincent Alexander Rom Moland
Even Hylander-Tysnes

Døpt i Hvitsten
Stella Eyde Troest

Viet i Såner/Son
Inger Lise Berger og 
Tom Asgeir Larsen

Viet i Hvitsten
Thea Elisabet Halgard og Simen 
Tennøe

Døde i Vestby
Arvid Flagestad  
Aud Rønneberg  
Fred Arnold Børre Midtsem  
Tor Kristian Ingvaldsen  
Vidar Holthe  
Gunnar Fekjær 

Reidun Synnøve Baum  
Beatrix Sissel Omarhaug  
Bjørg Synnøve Wiese  
Anne Marie Aamodt Lande
Tomm Roger Foss
Edith Grønvold
Odd Kristiansen

Døde i Såner/Son
Rolf Erik Olsen  
Anniken Olsen  
Astrid Ingeborg Nortvedt  
Trine Kramås  
Arne Torstein Sørensen
Kåre Jensen
Mogens Østensvig
Kjell Oskar Bjørneset
Owe Bjune Baann
Thor Hansen

Død I Garder
Jon Palmar Austnes

Død i Hvitsten
Thor Arvid Olsen
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Vinner forrige gang:
Helge Brunborg
Giskehagen 8

0376 Oslo

 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. februar
Husk navn og adresse!

En vinner får fire FLAX-lodd

Slik sender du inn:

Vannrett
1. Bildetekst 1
12. Dyrelåt
13. Stokk
14. Gå i vann
16. Anmode
17. Isne
18. Farge
19. Forkortet databehand-

ling
21. Forkortet organisasjon
22. Tilhenger
24. Navn
25. Skue
26. Forkortet figur
27. Selvbilde
28. Eksisterer
29. Forseelse
31. Sex appeal
33. Blodsugeren
35. Forkortet lydmål
37. Finstas
41. Kav
44. Hunnfuglen
46. Gli
47. Betalingsmåte
51. Svevende
53. Tidligere sammen 

med Billett
54. Forkortet klokkeslett
55. Maksimalt
56. Han bidrar
58. Hygge
60. Fiendskap
61. Kroppsdel
62. Tre
63. Antydning
65. Krafse
67. Retning
68. Artikkel
70. Klokke
71. Gnager
74. Lite hus
76. Fugl
78. Dikte
80. Griper
81. Jammer
82. Dyr
83. Forkortet union
85. Utrop
87. Odde
89. Skinnende
91. Oppbevaringsrom
93. Sprayet ned
96. Førstemann
97. Smykkemateriale
100. Stokk
102. Bildetekst 4
104. Yte
105. Utholdenhet
106. Byge
107. Skrek
108. Stillehavsøy
110. Glattere
111. Forkortet måleenhet
112. Kna

Loddrett
1. Utvikle
2. Grusrtgg
3. Småspiker
4. Legge innpå
5. Byge
6. Rangel
7. Bildetekst 2
8. Leddene
9. Kvinne
10. Stat
11. Brudepike
15. Fuglen
20. I det
21. Sosietet
23. I underetasjen
25. Sanse
29. Avlingsbom
30. Spiste
32. PC-tast
34. Forkortet listeplass
35. Skapning
36. Negativisme
37. Akterut
38. Vettløs
39. Fase
40. Forkortet yrkestittel
42. Smokk
43. Standin
45. Mørbanket
48. Styreform
49. Bildetekst 3
50. Tråkle
51. Bildetekst 2 fortsetter
52. Dessert
57. Blir fanget
58. Engel
59. Trollete
64. Snute
66. Plasker
67. Svimmel
69. Øyeblikk
72. Bildetekst 3 fortsetter
73. Nynorsk førsteperson
75. Roman
77. Tak
79. Hunnfuglen
84. Dobbeltgjenger
86. Retning
88. Navigere
90. Land i Europa
92. Skvett
94. Bekreftelse
95. Forkortet datatreff
96. Bjørneskinn
98. Smykkestein
99. Feste
101. Flamme
103. Skinn
105. Uttalte
109. Hyl
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Elektroarbeidet utføres av:

Tlf. 64983040

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? 
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MAN Formiddagstreff Vestby menighetshus Datoer kommer senere
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

Kl.18.30  25.jan, 22.feb, 29.mars, 
26.april, 31.mai 

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

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.
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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

Søndag 
4. desember
2. søndag i 
advent

Vestby kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd 

Søndag 
11. desember
3. søndag i 
advent

Såner kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
Garder kirke kl. 19.00 
Vi synger julens salmer

Søndag 
18. desember
4. søndag i 
advent

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

Lørdag 
24. desember
Julaften

Vestby kirke kl. 14 og 16
Son kulturkirke kl. 14
Garder kirke kl. 14
Såner kirke kl. 16
Hvitsten kirke kl. 16
Julaftengudstjenester

Søndag 
25. desember
Juledag

Vestby kirke kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd

Mandag  
26. desember
2. juledag

Såner kirke kl. 12.00 
Julegudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
1. januar
Nyttårsdag

Strømbråten kapell kl. 19.00 
Nyttårsgudstjeneste med nattverd

Søndag 
8. januar

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

Søndag 
15. januar

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

Søndag 
22. januar

Vestby kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Avskjed med menighetsarbeider Marit 
Roos Hansen. 
Kirkekaffe på menighetshuset

Søndag 
29. januar

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

Søndag
5. februar

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

Søndag 
12. februar

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

Søndag
19. februar
Fastelavn-
søndag

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

Onsdag 
22. februar

Son kulturkirke kl. 19.00 
Askeonsdagsgudstjeneste med nattverd

Søndag
26. februar

Såner kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag
5. mars

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

Søndag 
12. mars

Vestby kirke kl. 11. 00 
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd 
Tårnagenter
Såner kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
19. mars

Son kulturkirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 
26. mars

Såner kirke kl. 11. 00 
Familiegudstjeneste med dåp 
Barnas påskefest
Hvitsten kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

JU
L

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



Jeg liker så godt å vandre gatelangs i desember. Lysene 
som er tent i vinduene gir meg det jeg ofte lengter etter på 
denne tiden av året: Julestemning. Den søtlige og forvent-
ningsfulle følelsen av at noe godt er i vente. Iblant siver 
lukten av pepperkaker ut fra et åpent kjøkkenvindu. Da kan 
jeg kjenne hvordan barnet i meg kroer seg, og nærmest 
maler som en katt. Å, kunne jeg bare bli barn igjen!

I år tenker jeg ekstra mye på alle barn som ikke møter ju-
len med en forventning om noe godt. Barn som gruer seg, 
fordi de vet at deres voksne drikker mer enn ellers i julen. 
Fest og julestemning er ikke ord som bærer med seg gode 
følelser, men ubehag og frykt. Og jeg tenker på barn som 
lever i hjem der det ikke er nok penger til å lage den julen 
man ønsker. Vi vet at mange av oss strever ekstra med det 
nå. Økte utgifter av alle slag gjør at det er vanskeligere enn 
på mange år å handle inn julemat og julegaver. 

I Ukraina og i andre krigsrammede land er muligheten for 
å feire jul avhengig av aggresjonsnivået i krigen. Vil det bli 
julefred? Slik noen soldater i skyttergravene under første 
verdenskrig selv valgte å ta en pause fra krigen og møtes 
i «ingenmannsland» til fredelig utveksling av gaver? Det 
fortelles at den korte freden ble innledet av at soldatene 
begynte å synge julesanger til hverandre fra skyttergrave-
ne: Glade jul, hellige jul… Tenk om det kunne blitt julefred 
på jord! 

Frykten for krig er med å prege livsfølelsen til mange av 
oss. De voldsomme rapportene fra katastrofer forårsaket 
av klimaendringene gjør mange redde for fremtiden. Kraft-
krisen og inflasjonen likeså. 

Det kan synes absurd å oppsøke julestemning midt i alt 
dette. Men jeg gjør det likevel. Fordi jeg trenger det. Jeg 
trenger en pause fra alt som skremmer og som skaper uro. 
Jeg får styrke av å oppleve at det gode finnes, og er like 
nært som et lys i et vindu eller duften av nystekte pep-
perkaker. Jeg tror soldatene i skyttergravene opplevde det 
samme. At når noe godt finner veien til oss og til våre hjer-
ter, styrkes troen på at det onde ikke skal vinne. At mørket 
aldri skal overvinne lyset. Og slik får vi ny kraft til å tro på 
morgendagen og kjempe for at den skal bli god. 

Midt i mørkeste natten ble verdens lys, Jesus Kristus, født 
i en stall i Betlehem. Det var ikke mye julestemning der. 
Det var dyr som skubbet mot hverandre, lukt av møkk og 
svette, og på alle måter kummerlige forhold å starte et liv i. 
Men det skjedde likevel. Gud ble en av oss den natten. Vi 
trenger ikke frykte at Gud har forlatt oss når kriser truer og 
livet ser umulig ut. Nei, vi kan lytte til julefortellingens bud-
skap om at Gud kommer til oss, midt i det mørke og van-
skelige, og blir hos oss. Mørket skal aldri overvinne lyset. 
Det er det som er julestemningens uuttømmelige kilde. 

Så kan vi mennesker tenne lys og skape julestemning for 
hverandre. Noen ganger trenger vi å ta imot fra andre fordi 
vi selv ikke har noe å gi. Andre ganger kan vi gi og dele av 
vårt, for at en som trenger det skal ha litt mer å lage jul av. 
Vi bærer hverandres liv i våre hender. La oss se hverandre 
og dele med hverandre, og være hos hverandre slik Gud 
er hos oss. Da kan julestemningen få vinger og varme 
mange menneskers skjelvende hjerter. 

Nå tennes tusen julelys.
Det stråler rundt vår jord,
og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor.

Og over land og by i kveld
går julens glade bud
om han som fødtes i en stall,
vår Frelser og vår Gud.

Du stjerne over Betlehem,
send dine stråler ned,
og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred.

Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky,
så finner det den rette vei,
og det blir jul på ny.

T & M: E. Köhler

Biskop i Borg


