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Hausten 1966, ivrige førsteklass-
ingar på Lakselv folkeskole er 
samla til kristendomstime. Frøken 
fortel oss om Gud, men kva ho sa, 
har eg gløymt for lengst, om eg i 
det heile tatt fekk det med meg. 
«No kan dokker teikne Gud», sa 
frøken, og vi fann fram teiknebok 
og fargestiftar. 

Så enkel var verda den gongen. 
I dag veit vel alle som underviser 
i religion at ein skal vere varsam 
med å teikne Gud, slike bilete 
kan vere ein provokasjon både i 
kristendom og andre religionar. 
Men vi gjekk til oppgåva med 
den største respekt. Eg teikna ein 
mann med blåkvite klede og gylne 
strålar frå hovudet, og fuglar som 
flaug både over og under. Ein 
måtte gjere seg flid når Gud skulle 

teiknast. Og teikninga vart fin, 
stolt kunne eg vise sidemannen 
biletet av Gud oppe i skyene med 
strålekrans omkring. 

Kameraten min hadde teikna 
eit rundt ansikt, berre; det fylte 
heile arket. «Vi skulle teikne 
Gud,» irettesette eg, «ikkje berre 
eit ansikt.» Guten såg på teikn-
inga mi, med alle detaljane. Men 
han lét seg ikkje imponere. «Det 
dér er ikkje Gud,» sa han, «Gud er 
ikkje så liten.» Og han peikte på 
fuglane og skyene på arket mitt: 
«Han er ikkje mindre enn skyene. 
– Eigentleg er teikninga mi alt for 
lita òg,» sa han, «Gud er så stor, at 
når vi skal teikne han, er det plass 
til berre ein bitte liten bit av han 
på arket.» 

Så kom frøken rundt. Side- 

kameraten fekk nikk og smil, og 
eg grudde meg for å vise fram 
teikneboka mi. Men frøken smilte 
og roste meg også. Likevel sat eg 
der med ei kjensle av å ha fått 
trøyst meir enn ros. Frøken måtte 
ha sett at eg hadde teikna feil; når 
ho ikkje sa noko, var det vel fordi 
ho var så snill.   

Sidan har eg vakta meg for å 
gjere Gud mindre enn han er. Eg 
kan sjå eller kjenne ein bit av han, 
men berre ein liten bit. Og då kan 
eg slett ikkje seie at ein sidemann, 
som har møtt Gud på ein annan 
måte, tar feil. – Og her har eg 
Brorson med på laget:

Kva skal eg segja? Mine ord
Dei vil so lite segja.
Min Gud! din visdom er so stor
At mannemål må tegja.

Alt som hev ande, lova skal
Vår Gud med heilag heider.
Hans lov skal fylla fjell og dal
Um alle heimsens leider.

So love Gud på denne jord
Kvar som hev munn og mæle!
Og englane i heilag kor
Skal syngja med so sæle.

Dette er vers frå Nynorsk Salme-
bok, nr. 352, etter Brorson ved 
Blix.

Å teikne det største
Av Knut Skorpen
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Eg snakkar ofte med Gud gjen-
nom ein dag. Slike samtalar er 
ikkje avhengige av at eg faldar 
hendene og inntek ei særleg 
bønestilling. Gud er nær overalt. 
Til vanleg legg eg fram for han 
det som hjarta er fylt av. Slike 
fortrulege samtalar gjer godt. Det 
er mykje eg nemner for han, meir 
enn mine næraste veit om. 

Har du nokon gong bede til 
Gud om evner og styrke til å løysa 
ei stor oppgåve? Vågar du å be 
om det som menneskeleg talt 
tykkjest vera umogeleg? Lat oss ta 
eit døme: Mange har ropa til Gud 
om at eit kreftsjukt menneske må 
verta friskt, sjølv etter at lækjarane 
har sagt at det neppe er noka von. 
Det bedande mennesket gjev ikkje 
opp. Likevel kan ein verta plaga 
av tvil. Det kan vera vanskeleg å 
tru at eit under vil henda. Livet har 
lært oss korleis det ofte går. Midt 
i trua si bøn er tvilen der. Tvilen 
vert ikkje alltid borte som dogg  

for sola om me faldar hendene våre. 
Er eg den einaste som har 

det slik? Lat meg vedgå at eg 
av og til strevar med Jakob sine 
ord om å «be i tru, utan å tvila» 
(Jak. 1.6). Ein som tvilar, kan ikkje 
venta å få noko av Herren, seier 
Jakob i framhaldet. Eit tvilande 
menneske er kløyvt og ustøtt i all 
si ferd. Kva skal eg så gjera for å 
verta kvitt uvissa og tvilen? Det er 
spesielt vanskeleg når kunnskap 
og fornuft gjer meg reservert. 
Menneskeleg røynsle kan tæra 
på tilliten til at Gud vil gjera det 
umogelege mogeleg. 

Den beste trøysta eg kjenner, 
er å flytta fokus frå mi eiga tru og 
til Gud. Når eg bed for andre og 
for meg sjølv, gjeld det å kunna 
leggja alt i hans hender, ha tillit til 
han.  Så får det heller vera at mine 
tankar, kjensler og motiv kan vera 
springande, og at tvilen kan snika 
seg inn her og der. Det er ikkje mi 
tru som skal gjera under, men Gud 

åleine. Difor er det så viktig å ha 
tillit til at Gud høyrer bøner og 
svarar på bøner. Når eg set Gud 
i sentrum, slepp eg å finsikta mi 
eiga tru. Det er godt. 

Frå boka «Troens pust», Luther 
Forlag 1994, til nyn.  ved red. 

Tru, men ikkje utan tvil
Av Torleiv Austad
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På dørstokken
Av Lars Hernes

Framfor meg ligg nokre avisut-
klipp, eit nummer av det ameri-
kanske vekemagasinet News-
week og Den gamle boka.

No til dags skortar det ikkje 
på meiningar om kyrkje og 
kristendom. Ikkje sjeldan syn-
est styrken i synspunkta å vera 
omvendt proporsjonal med 
synsavstanden. Det er som på 
eit fotballstadion: Den som står 
trygt planta i mengda på Store 
Stå, veit så grant kva som er 
gale når ballen ikkje finn vegen 
til nettmaskene på ”rett” side av 
banen.

Ei avis har intervjua fem 
såkalla ”ledende personer i 
norsk samfunns- og kulturliv”. 
Avisa vil vita kva dei meiner om 
kyrkja si forkynning i gudstenes-
tene. I kortversjon kjem svara 
slik: Person A saknar meir djupn 
og ord til ettertanke i preikene. 
B synest at prestane stort sett 
er keisame å høyra på. C etter-
lyser religionens mystikk, medan  
D krev meir samfunnsengasje-
ment. Og E? Jau, han refsar  
prestane for eit språk som han 
ikkje kan ”forholde seg til”, som 
han uttrykkjer det. 

Avisa spør ikkje kor ofte dei 
går til kyrkje, eller når dei var der 
sist. Men svara fortel at dei fem 
har kvar sine dørstokkar som får 
dei til å eva seg.

Dei siste tiåra har ein kunna 

merka ei stigande interesse 
for religion generelt. News-
week spanderer fem sider på 
ein reportasje om amerikansk 
kyrkjeliv i møte med dei nye 
trendane. Mange menneske 
leitar etter positive verdiar og 
personleg ankerfeste i ei rotlaus 
tid. Andre er mette av eit liv som 
gjev materiell suksess og status i 
samfunnet – og ingenting meir. 

Men kvar og korleis skal ein 
leita etter livsmeining? Ikkje få 
ser på kyrkja som ein restau-
rant, der ein studerer menyen 
nøye og kritisk. Slik droppar dei 
innom den eine kyrkjelyden etter 
den andre, på jakt etter nye og 
spennande tilbod. Regel nr. 1 for 
kyrkjevekst er at ingen kyrkjelyd 
vert større enn han har parker-
ingsplass til, seier ein pastor i ein 
suksess-kyrkjelyd i Texas. Regel 
nr. 2 er best mogeleg service 

for ulike  personlege interesser  
og behov. Ein tredje regel 
for kyrkjevekst er å fjerna 
støytesteinar i forkynninga. Ein 
av suksessprestane fortel at han 
har slutta å bruka ord som synd, 
frelse og fortaping. Då er det kan 
henda ikkje berre ein kyrkjeleg 
dørstokk som er fjerna. 

Det er sant at dørstokk-
mila kan vera lang. Også inn i 
kyrkjerommet. Dørstokkar som 
skyggjer for evangeliet, bør me 
fjerna. Men ei kristen kyrkje 
er fyrst og fremst eit Kristus-
samfunn. Forkynninga må ikkje 
verta velmeinte svar på alt som 
kreti og pleti spør etter, og som 
gjerne klør godt i øyro, men ein 
proklamasjon av det Gud vil seia 
oss. Me skal vera takksame for 
folkekyrkja. Men vert ho ei kyrkje 
der berre folket er att, hjelper det 
lite om alle dørstokkar er borte. 

Eg opnar Den gamle boka og 
les om Filip som fortel Natan-
ael at han har funne Messias. 
«Kan det koma noko godt frå 
Nasaret?”, spør skeptikaren 
Natanael. ”Kom og sjå!”svarar 
Filip. Og saman går dei til møtes 
med Jesus. 

 Anten me er ein Filip eller 
ein Natanael, gjer me vel i å ta 
denne forteljinga til rettesnor for 
livet vårt i den kyrkjelyden me 
høyrer til. 

Ill.: Colourbox.com
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Misjonsgudsteneste i Hong Kong
Av Øystein Ådland

Me skulle mellomlanda i Hong 
Kong. Så vart det til at me vart 
der nokre dagar i påsken i fjor. 
Tvers over gata for hotellet vårt 
låg eit flott kyrkjeanlegg for ei 
av dei lutherske kyrkjene i byen. 
Gudstenestene hadde tolking til 
engelsk, fann me ut. Påskedag 
gjekk me til gudsteneste. For ei 
oppleving!  Ein av prestane tok 
seg av oss nett innfor døra. Det 
var ikkje måte på kor velkomne 
me var. På eigne plassar med 
øyretelefonar for tolketenesta 
vart det laga plass til oss. Slik fekk 
me med oss heile gudstenesta, 

som sjølvsagt var på kinesisk.
Fulltonande salmesong,  flott 

korsong, orgel- og pianomusikk, 
alt leia av dyktige musikarar. 
Heile atmosfæren gjorde at me 
kjende oss heime. Her var det 
godt å vera. Nattverdfeiringa 
streka under fellesskapen.

Solid påskedagsforkynning. 
«Han er oppstaden!» Og kva 
konsekvensar må det få? At me 
må bera dette vidare ut, ut i mil-
lionbyen og utover Asia. Det var 
ikkje snakk om å dvela ved det 
vanskelege, det utrulege, det 
som ikkje tanken maktar å fatta. 

Oppstoda kan berre ha ein kon-
sekvens: Dette må berast vidare 
til alle! Påskedagsgudstenesta 
vart ei misjonsgudsteneste. 

The Evangelical Lutheran 
Church of  Hong Kong har ein 
partnarskapsavtale med Mis-
jonsselskapet og Areopagos 
i Norge. No er denne kyrkja 
sendekyrkjelyd for misjonærar 
til andre deler av Asia. Slik ser 
ein langtidsverknader av norsk 
misjon.  Og dobbel grunn til å 
kjenna seg heime.
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Ivar Aasen – målgranskaren

I fleire hundre år hadde dansk 
vore skriftmålet i Noreg. Alt 
som vart skrive eller prenta, var 
på dansk. Men talemålet var 
norsk. På bygdene snakka folk 
dialektane sine. Slik hadde det 
vore i ættled etter ættled. Men 
i skule, kyrkje og tingstove vart 
det skrive og lese dansk.

Ivar Aasen skreiv også på 
dansk, men han likte det ikkje. 
Han grunda mykje på korleis han 
skulle få til eit norsk skriftmål att. 
Mange språk hadde han studert, 
og han hadde lært mykje om 
grammatikk, men det var sitt 
eige målføre han var mest inter-
essert i. «Paa denne Tid opkom 
hos mig den Tanke, at jeg til et 
Forsøg vilde selvstændigen og 
paa egen Haand undersøge og 
behandle et Sprog», skreiv han. 
«Dette Sprog var nemlig det, 
som jeg egentlig kunde kalde 
mit Modersmaal og som jeg ikke 
fandt behandlet i nogen Gram-
matik».

Ein plan – reisa rundt i 
landet
Ivar Aasen la så ein plan for 
målgranskinga si. Han ville reisa 
rundt i landet og høyra korleis 
folk tala i dei ulike bygdene. 
Så skulle han skriva ned ord og 
bøyingsmåtar, samanlikna dei 
ymse dialektane og sjå kva dei 
hadde sams. På grunnlag av 

denne granskinga ville han byg-
gja opp eit nytt norsk skriftmål. 

Denne planen la han fram for 
vitskapsfolk, og dei tykte han var 
god. Aasen var ikkje redd for å 
gå laus på oppgåvene åleine. «Et 
saadant Arbeide kan kun udføres 
af En, der er født og oppdragen i 
en Bondes Hytte. Jeg vil forsøge 
dette Arbeide», skreiv han. Og 
slik vart det. I 1842 sette Ivar 
Aasen i gang med granskings- 
arbeidet, og Staten gav han eit 
stipend på 600 kroner. 

Samla kunnskapar om  
norske dialektar
I fire-fem år drog han over 
store delar av landet og samla 
kunnskapar om norske dialektar. 
Han fann ut at «Bonden har den 
Ære at være Sprogets Rednings-
mand; til hans Tale skulde man 
altsaa lytte».

Ivar Aasen lydde, spurde 
og skreiv. Folk tok helst godt 
imot denne stillslege mannen 
som rusla ikring med skreppa 
på ryggen og samla på ord og 
seiemåtar.

Aasen vart snart vel kjend i 
mange bygder, og han skreiv 
ned alt han kom over av segner, 
eventyr, ordtak, stev og viser. 
Han snakka med unge og eldre 
og gledde seg over at enno 
«oppbevaredes og dyrkedes dog 
vort Nationalsprog i Bondens 

Hytte i vore Dale og paa vore 
Strande».

Men Aasen leid og mykje 
vondt på ferdene sine. Det 
hende ofte han fraus og hadde 
lite av mat. Ikkje alle stader var 
han like velkomen til å få hus-
rom og føde. Det er fortalt at 
ein gong han var på strilelandet, 
vart han arrestert og førd til 
Bergen. Dei trudde han var ein 
rømd fange. Men han slapp fort 
laus att då sjølvaste bispen gjekk 
god for han. 

Det kom ordbok  
og grammatikk
Då Aasen var ferdig med reisene 
sine, hadde han samla så mykje 
stoff om det norske talemålet at 
han kunne arbeide ut ei norsk 
ordbok og grammatikkbok. Av 
dette bygde han så opp eit nytt 
norsk skriftspråk og kalla det 
Landsmålet. 

Aasen fekk mykje ros for 
arbeidet sitt, og det vart omtala 
i mange aviser. Ein annan kjend 
språkmann skreiv at det var «et 
Nationalverk, af hvilket det hele 
norske Folk kan være stolt». 
Vitskapsfolk her i landet og i 
utlandet slo fast at Aasen hadde 
utført eit stort «videnskabeligt 
Arbeide» som ville setja merke 
etter seg for alltid.

Aasen var nok glad for all 
ros, men mest gledde det han 

Av Signe Seim
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at vanlege folk tok vel imot sitt 
eige skriftmål og ville bruka det 
att.

Landsmålet – eit levande 
mål til all skriftbruk
Så lenge Aasen levde, arbeidde 
han vidare med landsmålet for 
å betra rettskrivinga. Av det han 
skreiv, kan me sjå kor han har 
endra rettskrivinga av sume ord 
for å gje dei ei meir tidhøveleg 
form. Aasen ville og visa at det 
norske målet var fullt høveleg 
i dagleg skriftbruk og dikting. 
Difor gav han ut ei lita bok som 
heitte «Prøver af Landsmaalet 
i Norge». Ho inneheldt fleire 

småstykke som var skrivne på 
ymse dialektar.

Gjennom alt han elles 
skreiv, prøvde Aasen å syna at 
landsmålet var eit levande og 
brukande bokmål for det norske 
folket. 

Frå eit emnehefte om Ivar 
Aasen, tekster og oppgåver for 
grunnskulen ved Signe Seim. 
Utgjeve av Noregs Lærarmållag 
1978. Det er her sett inn nokre 
mellomtitlar. 

- red.

Tidt eg minnest ein gamall gard
med store tre og runnar,
vollar, bakkar og berg og skard
og blomster på grøne  grunnar.
Der eg hadde meg so godt eit rom:
Hus og mark med både bær og blom,
alt eg nøytte som ein eigedom
med både lut og lunnar.

Der var dalar og lider nog,
der lur og bjøllor klungo;
der var ruster og fager skog,
der tusund fuglar sungo.
Tett med stova stod ei bjørk so breid,
der hadde skjorene sitt gamle reid,
staren song i kvar ein topp, som beid,
og erlor i tunet sprungo.

Heime var eg so vida kjend
og slapp inn, kvar eg vilde,
i kvart hus i den heile grend,
om endå folket kvilde.
Der var kjenningar i kvar ei krå,
og når eg ukjende folk fekk sjå,
spurde eg radt kvar dei var ifrå,
og dei var like milde.

Var det nokon som der leid vondt
og vart fyre tap og spilla,
brått det spurdest om bygdi rundt,
og alle tykte, det var illa.
Ofte minnest eg mi gamle grend,
når eg framand uti verdi stend,
heimlaus, frendelaus og lite kjend,
og likar på leiken illa. 

Ivar Aasen 

Teikna av Hans Uthuslien.  
Kjelde: www.aasentunet.no

Gamle grendi
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Svalene i Dalmatia

Denne sommaren ferierte me i 
Kroatia, på øya Brac i det gamle 
Dalmatia. Me var der i berre ei 
veke, men det kjendest som om 
det var lenger. Ei veke heime 
fer av stad nesten utan at me 
merkar det  - kanskje har det 
noko med rytmen å gjera, den 
kvardagslege oppatt-taking med 
måltid, avislesing og dei daglege 
gjeremål. Når me reiser bort, 
bryt me monotonien, oppdagar 
at tida vert rikare og annleis, 
fordi me møter framande land-
skap, lukter og andlet. Slik kan 
tida samanliknast med ei krukke. 
Det er ikkje timane, ikkje krukka 
i seg sjølv som er viktigast, men 
kva ho er fylt med. 

Me reiste til Kroatia som ein 
storfamilie, det vil seia saman 
med fire barneborn og foreldra 
deira. Hotellet ordna med aktivi- 
tetar for einkvar alder, men som 
besteforeldre valde me helst  
fredelege sysler som solbad og 
turar langs stranda. Det var også 
noko anna som fylte dagane 
våre. Eit svalepar hadde nemleg 
sett seg bu i hjørnet av baldaki-
nen, som var sett opp for å laga 
skugge på balkongen. Då me 
kom til hotellet, kunne me så 
vidt skimta fem grådige nebb 
som uavlatande skreik etter mat. 
Stakkars svalefar og svalemor, 
så travelt dei hadde det der dei 

flaug i stup og sving og leitte 
etter insekt! Heile dagen var 
ungane i fokus. Når det var som 
varmast, stilte dei seg i lufta 
over reiret med viftande venger 
for å verja småtassane mot sol-
strålane. Dei gløymde seg sjølv...
gløymde å vera redde for men-
neska som kika på dei og for 
teltduken som bråka i vinden. 
Alt handla om avkommet, mat 
og omsut. 

Ein morgon sat ungane på 
kanten av reiret. Fem pjuskete 
fjørballar! Me var litt redde for 
den minste, ville ho klara seg? 
Eit par dagar seinare hadde dei 
våga spranget mot stonga på 
teltduken. Etter dette gjekk det 
slag i slag med buklandingar 
i buskane. Den minste venta 
lengst, men brått var ho og ei 
«lufta si dotter». Foreldra visste 
heile tida kor dei var, flaug med 
nebbet og passa på. Det rare 
var at alle fem vende attende 
til reiret om kvelden. Det var 
rørande å sjå når dei klemde seg 
saman til ein loden klump og 
henta styrke frå kvarandre. 

For meg vart svalefamilien eit 
sterkt bilete. Det å verta foreldre 
er noko av det største ein kan 
oppnå. Å få born, gjev meining 
til livet. Det hender noko spesielt 
når to menneske vert foreldre. 
Før var dei individ, bortskjemde 

kanskje, med eigne krav. Men 
barnet set ego-et til sides. No er 
det barnet som er sentrum. No 
er det slutt på å sova lenge om 
morgonen, slutt på kafebesøk 
og impulsive eigeninteresser. No 
er det opp om natta, byssa, mata 
og trøysta. Byta illeluktande 
bleiar, vaska bort oppkast, snørr 
og mjølkerestar. Tola stress og 
trass, skrik og gråtetokter. Og 
likevel – gledene er flest! Gleda 
over det fyrste smilet og dei 
fyrste stega, gleda over barnet 
si utvikling og den grenselause 
tilliten. Det er barnet som får 
oss til å halda ut. Barnet som er 
framhaldet og forlenginga av 
oss sjølve. Livet sitt eige under!

Sjølvsagt er det ein risiko å 
få born. Ein veit aldri korleis det 
går. Ein er foreldre heile livet, 
eit livsvarig samband i gode og 
vonde dagar. Til døden skil oss 
åt, som det heiter. Slik sett er det 
enklare for svalemor og svale-
far,  som kan gløyma ungane 
når dei er flygeferdige. Born er 
reproduksjon og æve. Naturen si 
eventyrbok. Den boka som han-
dlar om det gjenoppretta livet. 
Kvar vår får treet nye knoppar, 
kvar vår kjem det nye svaler og 
liljer på marka. Om att og om 
att i det store spelet som heiter 
Livet. 

Av Gunvor A. Nygaard



Stille Stunder - juni 2013

9

Så har sola snutt. Det er jonsok. 
Og i kveld skal båla lysa frå åsar 
og oddar som dei har gjort i 
tusentals år – lenger tilbake i grå 
oldtid enn soge og segn går.

For jonsok er ein heiden 
solfest opphavleg. Men med nye 
tider og nye seder fekk han sitt 
kristne innhald, denne som så 
mange andre.

Slik med den store midt-
vintersfesten; han vart sam- 
stundes ei høgtid til minne om 
Jesu fødsel. Slik med den store 
høgsommarfesten:  ei høgtid til 
minne om Herrens vegrydjar, 
Johannes. Den som rudde vegen 
og den som gjekk han – dei to 
største Gudsriket si historie mel-
lom menneska veit å fortelja 
om, dei står ved årsens to polar, 

begge med lyset til merke. 
Det er eit symbol, og det er 

meir enn eit symbol.
Frå den tid dei levde, er 

namna deira skrivne inn i med-
vetet vårt som ingen andre. Det 
var gammal tru at når ein kalla 
barnet opp etter ein god mann, 
fekk det noko av hans gode 
eigenskapar. Ingen her i Norden 
våga å kalla opp Meisteren. Men 
dess fleire kalla opp Johannes. 
Det er knapt noko namn vi finn 
i så mange variantar: Jo, Jon, 
Jone, Johan, Johannes, Jens, 
Jehans, Hans. Dei er eit vitnemål 
om kor sterkt døyparen stod i 
folket sitt medvet.

Etter han har dagen og fått si 
nemning: Jonsok – Jons-voka – 
St. Hans.

I dag tenkjer vi vel lite både 
på det heidne og det kristne 
opphavet til jonsok. Vi tenner 
bålet utan å vera klår over at 
det er ei magisk handling, og vi 
nemner namnet utan at det har 
noko djupare innhald for oss. 

Men kanskje var det bryet 
verdt å stogga opp ørlite og 
tenkja over at vi lever i ein djup 
samanheng med heile slekta si 
fortid, og at vi er born av eld og 
sol og lys.

Det er eit symbol, og det er 
meir enn eit symbol.

Frå boka «Landskap», Nomi 
Forlag 1972, før det: i Stavanger 
Aftenblad. Datert 1955.

er den du ser på framsida i 
dette nr. av bladet. Kyrkja er 
den demonterte og atterreiste 
Brampton Lutheran Church frå 
prærie-«settlementet» Bramp-
ton i Nord-Dakota. 22. juni 
1996 vart kyrkja, med kom-
plett inventar, overrekt som 
gåve til Vestnorsk utvandrings-
senter. Ho var opphavleg bygd 
av norske emigrantar  til Nord-
Dakota  kring år 1900. Det var 
ei lokal kvinneforeining som 

førde til skiping av kyrkjelyden 
i 1908. Dette gav startskotet 
for bygging av kyrkja.

Dette er ei lita luthersk 
kyrkje, slike som det fanst 
mange av på prærien. Ho tente 
både som religiøs og sosial 
møtestad. Arkitektonisk er ho 
nokså lik norske bygdekyrkjer 
frå midten av 1800-talet og 
frametter. Etter å ha vore førd 
over hav, vart kyrkja vigsla på 
Sletta av biskop Ole D. Hage- 

sæther  6. juli 1997. 
Jfr. elles, øvst på sida: eit 

stykke av diktaren Alfred 
Hauge. Han er ikkje minst 
kjend for den store Cleng 
Peerson-trilogien, frå tidleg 
utvandringstid og til ein ny 
start i det som etter kvart vart 
«det norske Amerika». Desse 
bøkene kom ut på Gyldendal i 
åra 1961-1965. 

 - red.

Ein fest for lyset
Av Alfred Hauge

Emigrantkyrkja
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Rasteplassen
Av Anne Johanne Kvale

Det har vore og er mange ras-
teplassar kring i bygd og by. 

Det kunne vere kvilesteinar 
langs vegane for den trøytte 
ferdamann, utsiktsplassar i skog-
brynet og ved varden på høgste 
nut.

I dag er det rasteplassar med 
bord og benker for bilturisten, 
og parkar og grønt-anlegg i 
byane.

Rasteplassen – det er kvile, ro 
og fred, med næring for kropp 
og sinn.

Rasteplassen kan og vere eit 
stille soverom, ein kjøkkenkrok 
eller godstolen med leselampa.

Vi har kvar våre vanar når 
det gjeld den daglege rasteplass, 
inntak av den daglege sjelekost, 
frå Bøkenes Bok eller frå ei 
andaktsbok.

Vi treng kvile, vi treng 
opphald i dei mange gjeremål, 
vi treng rasteplassar. Vi treng 
fornying, tilføring av både 
lekamleg og åndeleg næring.

Finn din rasteplass! Ta fram 
nistepakka!

Kan hende kunne denne boka 
bli litt av begge deler for deg – 
under vandringa heimover.

Fylgjesveinen
Av Anders Vassbotn

Når Livet sender deg tunge Dagar
og alt på Tverke fyr deg seg lagar,
naar trøytt og mødug du Vegen gjeng,
daa hugs, at du `kje aaleine stend.

Når Vineflokken sitt Andlit gjøymer
og kalde Guvser imot deg strøymer,
naar Sut i Hugen vil smjuga inn,
daa hugs, de`r ein, som er Vinen din.

Det er din Gud, han deg kjærleg varar,
han vil deg hjelpa i tunge Dagar,
naar du tek honom til Fylgjesvein,
skal ingen deg kunna gjera Mein. 

Han alltid vil deg so trufast fylgja
i Sorg og Sut, yver Brot og Bylgja.
Han sjølv vil Taara di turka av,
so sant du Hjartat ditt honom gav. 

Frå Stille Stunder, nr. 3 – 1890.

Det var i 1995 at ho 
kom ut, den nynorske 
andaktsboka Rasteplas-
sen – og med i alt 22 
skribentar. 
Me har her i bladet  gjort 
bruk av andaktsstykke 
derifrå. Bokredaktør var 
Hanna Eikrem Ruset. 
Ho hadde fått Anne 
Johanne Kvale til å skriva 
ei innleiing, og med tittel 
som boka. Det er dette 
stykket me her tek fram. 
Gjennom nokre år skreiv  
Anne Johanne Kvale 
mykje godt for Stille 
Stunder.  Og det ho her 
skriv, ja,- det kan gjerne 
stå som noko av eit pro-
gram for  dette bladet 
og.

-red.



Stille Stunder - juni 2013

11

Rønnaug Ryssdal, Vadsø «     150,-
Bjarnhild Nåmdal, Sandnes «       50,-
Randi Einrem, Mosjøen «       50,-
Berit Pettersen, Søgne «       50,-
Ola Birkeland, Vikeså «     150,-
Knut Ottar Kringeland, Aksdal «       50,-
Åsmund Oppøyen, Rindalskogen «       50,-
Hugfrid Raaheim, Tresfjord «     150,-
Ingvar Kleppe, Kleppe «       50,-
Asbjørn Nes Hansen, Treungen «     100,-
Olav Georg Tveiten, Eiken «     100,-
Arnhild Eidsnes, Matredal «     100,-
Petter Dahle, Batnfjordsøra «       50,-
Målfrid Brendjord Rise, Lesja «     300,-
Hans S Krunenes, Stavanger «       50,-
Helga W Eikås, Arendal «     150,-
Magnhild Steine, Evanger «     150,-
Gunnar Johan Vikse, Haugesund «       50,-
Torvald Sund, Levanger «     350,-
Kari Tegle Bryne, Bryne «       50,-
Jorunn Haraldseide, Varhaug «     150,-
Gunnbjørg Gismarvik «       50,-
Bjarne Nevestveit, Sandnes «       50,-
Ragnhild Bakkerud, Drammen «     100,-
Jorunn Guddal, Seimsfoss «       50,-
Svein Ivar Kristoffersen, Sandnes «       50,-
Ingfrid Stranden, Elnesvågen «     150,-
Odd Magne Nordmark, Hommersåk «       50,-
Arnstein Vada, Inndyr «       50,-
Olav Gangstø, Holmefjord «       50,-
Inghart Lasse Tveit, Skjold «     150,-
Valbjørg Riise, Hafrsfjord «     150,-
Olav Gunnar Borge, Haukeland, «       50,-
Magne Sande, Finnøy «     250,-
Erna Leikny Svarte, Beitstad «     150,-
Leif-Harald Alfred Hansen, Sandnes «       50,-
Magne Leif Osland, Stord «     150,-
Narve Bjørgo, Frekhaug «     100,-
Mathilde Nordanger, Askvoll «       50,-
Sverre Olav Lundal, Stord «     100,-
Aud Sørtun Nygard, Modalen «       50,-
Susanne Sletner Berge, Etne «     350,-
Ådne Ingvald Skiftun, Bergen «     150,-
Einar Erikstein, Åfjord «     100,-
Leif Andnes, Bryne «     150,-
Solveig Austnes Kjos, Hamar «       50,-
Unn Kirsten Axelsen, Honningsvåg «       50,-
Astrid Ålen, Ålesund «     150,-
Valter Osmo, Utne «     350,-
Mathilde Nordanger, Askvoll «       50,-
Else Lindland,Sandnes «       50,-
Alvhild Tynes, Sykkylven «       50,-
Gunnar Kristen Hauge, Skodje «     100,-
Kristi Oksavik, Larnes «     350,-
Torbjørn Stjerneteltet, Ørsta «     150,-
Kåre Mangersnes, Voss «       50,-

Ivar Nistad, Odda «       50,-
Aud Østvoll, Finnsnes «     250,-
Tormod Jendal, Sira «     135,-
Karen Margrethe Utvik, Torvastad «     100,-
Nils Aksel Danbolt Mjøs, Bergen «     400,-
Normann Lid, Voss «     100,-
Marit Kyllingstad Bråten, Vikeså «     350,-
Jon Furuset, Rådal «     150,-
Johanna Suhrland, Oslo «     100,-
Inge Anton Andersen, Vassenden «     150,-
Kari Molland, Matredal «     100,-
Torgrim Ljones, Morvik «     150,-
Kristi Melkeråen Stråbø, Sunde i Sunnhordl «       50,-
Nils Dagestad, Voss «     200,-
Leif Kåre Kolnes, Ølensvåg «       50,-
Gustav Indreeide, Raudeberg «     250,-
Haldis Riber, Voss «     100,-
John Ulven, Hvalstad «     100,-
Øyvind Skraastad, Oslo «     150,-
Alise Bredesen, Finnås «       50,-
Aaslaug Utne Eikehaugen, Førde i Hordl «     100,-
Birkeland Sokn, Bergen «       50,-
Torill Markussen Ringheim, Skulestadmo «     250,-
Maria Bjørkhaug, Loddefjord «       50,-
Ingolv Muri, Olden «       50,-
Anna Ulstein Nordhaug, Langevåg «       50,-
Åshild Haukås, Nyborg «       50,-
Katrine Ness, Bergen «       50,-
Åse Roa Steinsrud, Mosjøen «       50,-
Anna Vatnøy, Volda «       50,-
Atle Ole Stubhaug, Førde «       50,-
Karen Brekkenes Eide, Raudeberg «     100,-
Ingrid Evely Evensen, Sandefjord «       50,-
Kjell Venås, Oslo «       50,-
Eldbjørg Hole, Morvik «       50,-
Bjørn Fareth, Voss «     100,-
Johan Peder Moe, Suldalsosen «     350,-
Gerd Gullbrekken, Tydal «     150,-
Odd Lykstad, Hareid «     350,-
Ingeborg Frøysland, Balestrand «     150,-  
Anna E. Opstad, Nærbø «     100,-
Bjørg Sundøy, Bergen «     250,-
Ragnhild Randal, Sauda «       50,-
Gerhard Berge, Rådal «     150,-
Timothy Scott Golding, Kopervik «       50,-
Judith Karin Visnes Taraldsvik, Torvastad «       50,-
Sigrunn Kari Stokkenes, Nordfjordeid «     150,-
Sveinung Andreas Johann Kråkåa, Hardbakke «     150,-
Johanna Lysen, Stord «       50,-
Kittang Verlo, Lyngstad «     150,-
Harald Grønnevik, Skånevik «       50,-
Harald Hatlevik, Nesttun «     100,-
Lars Audun Vassenden, Bolstadøyri   «       50,-
Annanias Tombre, Baldersheim «     100,-
Ågot Gjærde Benjaminsen, Ballangen «     100,-

Gåver til Stille Stunder 2012 (framhald)

Redaktør og bladstyre vil hermed få takka alle  
gjevarar. I slike lange lister (over tre nummer) kjem 
me nok ikkje heilt unna feilskrivingar. For feil som 
såleis kan finnast, lyt me berre få be om orsaking. 
Vonleg kan gåvelistene på sitt vis få tena som hels-

ing frå lesar til lesar. Er me verkeleg så mange – og 
frå nær sagt heile landet?  Me er elles takksame for  
alle som er med oss – også dei som «nøyer seg» med 
å betala dei faste bladpengane. 
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Guds hus er eit under
Av Per Lønning

Guds hus er eit under: ein bustad på jord
for alle dei folk og nasjonar.

Frå aust og frå vest, ja, frå sør og frå nord
dei tener med takkesongs tonar.

Guds hus er eit under: ein fristad på jord
 for alle dei hundreårs ætter,

med Abraham, Isak og Jakob kring bord
og dei som skal koma heretter.

 Guds hus er eit under: ein heimstad på jord
for alle dei tindrande tunger

som jublar og svarar på Meisterens ord,
med lovsong frå hjarta og lunger.

Guds hus er eit under: ein himmel på jord,
der Herren vil bu mellom sine,

der alle Guds englar held herlegdomskor,
og høgd over høgder får skine. 

Tel. 53 45 00 00

Brosjyrer - Bøker - Blad - Aviser
forretningstrykksaker- brevpapir,
konvoluttar m.m.

- Me hjelper dykk med utforming.

Trykksaker

prøv oss

1 0 0  å r  i  2 0 0 3

1902 – 2003

Nynorsk Antikvariat AS
Hulgata 11
4900 Tvedestrand
Telefon 37 16 66 66
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no

Antikvariatsbokhandlar
Arne-Ivar Kjerland
E-post: Arne-Ivar.Kjerland@
 nynorskantikvariat.no
Mobil: 928 29 098

www.nynorskantikvariat.no

Til lags åt alle kan ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera,

Eg tykkjer stødt, at det høver best
å hjelpa den, som det trenger mest.

Ivar Aasen (1813-1896)
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Stille Stunder
ved Berit Torp,
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