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Vi lever i ein kultur der pengar og rikdom 
blir sett på som våre høgaste gode. Materielle 
verdiar gir status og tryggleik. Mykje av tida 
vår går med til å tene pengar, så vi kan kjøpe 
oss det vi har lyst på. Og det vi har lyst på, er 
som regel mykje meir enn det vi har bruk for.

Både Jesus og fleire av dei som fekk breva 
sine på trykk i Bibelen, åtvarar mot materialis-
men. Paulus er kanskje den som tek sterkast 
i – i brevet til Timoteus. «Kjærleik til pengar 
er ei rot til alt vondt», seier han. «Dei som vil 
verta rike... vert gripne av mange slag tåpe-
lege og skadelege lyster» (1. Tim. 6.6-10). 
 

Jakob er ikkje borte, han heller, når han 
understrekar kor lite rikdommen er verdt til 
sjuande og sist. «Rikdommen dykkar rotnar 
og kleda vert moletne, gullet og sølvet rustar 
bort» (Jak. 5.1-5).

Og Jesus seier det slik: «Samla dykk ikkje 
skattar på jorda, der mol og makk øyder og 
tjuvar bryt seg inn og stel. Men samla dykk 
skattar i himmelen....For der skatten din er, 
der vil hjarta ditt og vera» (Matt. 6.19-21).

Litt motvillig må vi gi dei rett. Vi blir korkje 
betre eller lykkelegare ved stadig å skulle bli 
rikare. Tvert om blir vi kanskje meir egoistiske, 
meir opptekne og meir stressa. Materielle  
verdiar kan sjølvsagt delast med andre, men 
då minkar dei fort...

Det kan hende vi ville hatt det betre om 
vi satsa på andre verdiar, nemleg livsverdiar, 
slike som det blir meir av dei meir du deler av 
dei. Prøv! 

Frå “Rasteplassen” (1995).

Livsverdiar

«Livsverdiar blir det meir av di meir du deler 
dei, kjærleik, håp, humor og setjepoteter» 

(Dag Hareide).

Av Henny Koppen

I kyrkja den norske min plass eg titt finn

og den har eg hatt sidan dåpsdagen min.

Foreldra meg lærde på kyrkjeveg vandre

der lang veg eg trakka i saman med andre.

Mi dåpspakt fornya som konfirmant blei,

men trua og tvilen drog hardt kvar si lei.

Til slutt fekk eg kvila i dette Guds-ordet

at det var nok det som Frelsaren gjorde. 

Kvar søndag eit kyrkje-besøk er det store,

orgelbrus, preik, sakrament fram blir bore.

Alt er berre nåde, for Jesus har sona,

om sumt blei mislykka kveikjer han vona. 

Om livsvegen stundom kan kjennast litt bratt

der foten blir sår og mi oppdrift er matt,

vår kyrkje med age og vørdnad eg helsar;

der møter eg Jesus, min levande Frelsar.

Lat ikkje din plass i vår kyrkje stå tom,

men lyd klokkeklangen når den kallar: KOM!

Frå kvardag og møde er kvile å finna

og der kveikjest vona om himmerik vinna.

Finn plassen i kyrkja!

Asbjørn Askeland

Plassen min i kyrkja
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Mange menneske ser på det 
vesle insektet kongro, eller 
vevkone eller vevkjerring med 
mothug, og det er utriveleg å 
få kingelveven deira i andletet 
når ein går i skogen eller mel-
lom tre elles. Men denne veven 
er eit kunstferdig fangstnett, 
der vevkona fangar andre små- 
insekt som vert hangande i nett- 
et. Merkeleg nok kan vevkona 
sjølv spasera kring i nettet utan 
å verta sitjande fast.

Den danske diktaren Johan-
nes Jørgensen (1866 – 1956) 
har skrive ei lita forteljing 
om ei slik vevkone som kom 
deisande ned frå lufta i ein 
tråd og hamna i ein hagehekk. 
Frå denne tråden bygde ho ut 
ein flott vev mellom greinene 
i hekken og levde gode dagar 
på smådyra ho fanga i nett- 
et. Men hausten nærma seg, 
septemberdagane var kalde og 

våte, og det minka dag for dag 
med fangsten.

Ein morgon sat vevkona arg 
og gretten fordi ho ikkje hadde 
fått noko i garnet, og så tok ho 
seg ein tur rundt i fangstnettet 
for å sjå etter at det var i orden. 
Nettet såg bra ut, men ho kom 
over ein tråd som gjekk rett 
til vers, beint opp i lufta, og 
ho kunne ikkje sjå kvar tråden 
enda. Den tråden har eg inga 
nytte av, tenkte vevkona, og 
så beit ho av tråden. Dermed 
rausa heile nettet saman og 
fall ned på bakken saman med 
vevkona.

Denne vesle forteljinga vil 
sume vaksne synast er barnsleg 
og naiv. Men stykket er henta 
frå ei samling Jørgensen kalla 
”Lignelser”, som kom ut i 
1896, og må lesast som ei lik- 
ning. I sine yngre dagar hadde 
Johannes Jørgensen høyrt til 

eit kulturradikalt miljø i Køben-
havn, men han braut ut or 
dette miljøet og gjekk inn i den 
katolske kyrkja. 

Han vende seg mot ego- 
ismen i samtida og ottast at 
mennesket hadde gløymt kvar 
det kom frå.

Me må ikkje gløyma vårt 
guddomlege opphav. For det  
religiøse mennesket står 
”ovanfrå” som symbol for den 
himmelske krafta, Gud. Det 
er sambandet med Gud som 
gjev livet meining og retning. 
”Tråden ovenfra” er eit forsvar 
for eit religiøst syn på tilveret.

Det er også denne styrken 
som kan hjelpa mennesket 
opp, koma ovanpå att, etter 
eit nederlag. Som Johan Falk-
berget har sagt det, i boka om 
An-Magritt: ”Det oppreiste 
sinn står i loddsnorens tegn”.
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Om bladet Stille Stunder: 

Utgjeving, styring, føremål,  
retningsliner (fråsegn frå 1981)

Stille Stunder er eit kristeleg opp- 
byggingsblad på nynorsk. Bladet vart 
grunnlagt i 1889 av einskildpersonar 
som såg ei viktig oppgåve i å bera ut 
den kristne bodskapen på nynorsk, 
ei målform som for svært mange låg 
nærare heimemålet enn den som 
var på lag einerådande i kristeleg 
tale og skrift i den tida. Den drivande 
krafta i tiltaket var Johannes Barstad, 
prest i Volda og sidan på Voss. Men 
etter kvart kom andre kjende menn 
med som medarbeidarar, m.a. rektor 
Kaarstad i Volda, Bernt Støylen (sein-
are biskop), Anders Hovden (prest 
og diktar), Peter Hognestad (lærar 
ved MF, seinare biskop).

Johannes Barstad var både 
utgjevar og redaktør til han døy-
dde i 1931. Etter at kona hans 
hadde styrt med bladet nokre år, 
tok Oslo Kristelege Landsung-
domslag over utgjevinga (1935). 
Laget valde ei bladnemnd og til-
sette redaktør og forretningsførar. 
Fyrste redaktøren var overlærar og  
pastor Olav Gautestad (1936-39). 
Etter han styrde Alfred Hauge med 
bladet i eit år, og sidan var den nynor-
ske ungdomspresten i Oslo, Erling 
Ulltveit, redaktør i 14 år (1941-54).  
I 1954 sa Oslo Kr. Landsungdoms- 
lag frå seg utgjevinga av Stille 
Stunder, og det var stemning for at 
utgjevingsstaden helst burde verta 
på Vestlandet att. 

Etter ymse dryftingar mellom 
interesserte personar i Bergen og 
kontaktar med Prestemållaget, 

Bispedømerådet, IKO og Kyrkjen-
emndi i Bergen, vart det valt ei 
bladnemnd. Ein hadde gode voner 
for bladet når ein hadde so gjæve 
institusjonar i ryggen. Ei tid stod 
namna på desse institusjonane 
under bladtittelen. Men i røynda 
vart det ikkje so mykje samarbeid 
med dei fleste av dei. Til slutt stod 
det berre eit namn att: Kyrkjenemn- 
di i Bergen. Ho vart ståande som 
utgjevar av bladet frå slutten av 
50-åra. 

Fyrste redaktørane i Bergen vart 
presten Peter Madland og Elisabeth 
Mikkelsen (1955-56). So gjorde 
Arthur Berg teneste nokre månader, 
til dess presten og bibelskulelæraren 
Eide (Bernhard, red. mrk.)  tok over 
i 1957. Eide sa frå seg bladstyringa  
i 1965. Sidan har sokneprest 
Gudmund Skiftun vore redak-
tør. Han sa opp i 1980, men har 
velviljugt halde fram med redak-
sjonen til no. Frå hausten 1981 
tek ein ny redaktør over. Han 
heiter Haakon Svarstad og er lektor. 
 
Kvifor har ein vilja 
halda bladet gåande?
Stille Stunder har hatt sine vanskar 
å stri med gjenom åra. Øko-nomien 
har stundom vore trong. Det har 
kosta mykje tid og arbeid å halda 
bladet med godt stoff, og det  
økonomiske vederlaget har vore lite.

Kvifor har det vore sett so mykje 
inn på å halda bladet gåande trass i 
alt strev og alle vanskar? Svaret må 

vera at det alltid har vore folk som 
har sett stort på det som har vore 
føremålet for dette bladtiltaket. Ein 
kjenner ikkje til at det nokon gong 
har vore gjort noko bokført vedtak 
om føremål og program. Men når 
ein les eldre årgangar, ser ein at dei 
ymse redaktørane arbeider etter 
dei grunnlinene som vart dregne 
opp i det fyrste nummeret av StSt 
som kom ut. Redaktøren, Bars-
tad, ordlegg seg der soleis: «Stille 
Stunder ynskjer å verka for vekkjing 
og næring av kristeleg liv. Bladet vil 
innehalda kristelege utgreiingar og 
småstykke, religiøse forteljingar og 
meldingar frå Guds rikes arbeids-
mark». Målforma skulle heilt ut 
vera nynorsk. 

Professor Andreas Seierstad skriv 
i eit attersyn over soga åt Stille 
Stunder, at «den oppgåva dette 
smålåtne bladet sette seg i 1889, 
var å vera bodberar for evangelisk-
luthersk kristendom på norsk mål». 
Dette føremålet har StSt alltid sidan 
vedkjent seg. «Eit norsk blad for 
tru og gudlegdom»stod det ei tid 
under bladtittelen. Dette har vorte 
stadfest på nytt av kvar ny redak-
tør. Han som no (1981, red. mrk.) 
sluttar i stillinga etter å ha gjort 
teneste i 16 år, skreiv eit stykke 
i bladet med overskrift: «Same 
kurs som før». Der seier han m.a.: 
«StSt kjem til å ha same kurs som 
før. Bladet har ikkje vore og kjem 
ikkje under den nye bladstyraren til 
å verta noko forum for ulike syn i 
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det kristne ordskiftet. Heller ikkje 
kjem bladet til å stå for noko anna 
syn enn det evangelisk-lutherske, 
som er vår kyrkjegrunn. På dette 
grunnlaget og med Bibelen som 
frelsekjelda står spaltene i StSt 
opne for varme tankar, for minne 
og lengt og alt som gjev kvild for 
sjela i stille stunder». 

Kristeleg oppbygging – eit 
omgrep som kan femna vidt 
Heile tida har det vore lagt vekt 
på at StSt skulle vera eit kristeleg 
oppbyggingsblad. Men «kristeleg 
oppbygging» kan vera eit vidt 
omgrep. Det femner om alt som 
kan tena til fremjing av sann og 
levande kristentru og rett kristen-
liv, til rettleiing i trudomsspørsmål 
og kristen etikk, til å vekkja  
ansvarskjensle og kristen innsats i 
kyrkje, folkeliv og kulturliv. Det må 
vera rom for «meldingar frå Guds rikes 
arbeidsmark», som Barstad skreiv, 
for kommentarar til aktuelle saker 
som er oppe til dryfting og avgjerd 
i kyrkje og samfunn, ut frå eit bibel-  
og vedkjenningstru standpunkt. 
Partipolitisk må bladet vera nøytralt, 
men det hindrar ikkje at ein rører 
ved saker som har ei politisk side. 
Hovudsaka lyt vera å byggja opp det 
personlege kristenlivet. Til det tener 
beinveges kristeleg forkynning, 
kristne livsbilete frå fortid og notid, 

forteljingar frå det verkelege livet, 
gode kristne dikt og andre former 
for påverknad til kristen tru og tanke 
og livsferd.

Vi som i dag har ansvaret for at 
Stille Stunder kjem ut, og det med 
eit innhald som svarar til det som 
har vore ideen med bladet frå fyrste 
stund, ynskjer og vonar at dei som 
tek ansvaret etter oss, må halda 
same kursen som den grunnleg-
gjarane peika ut, og som bladet har 
vore styrt etter sidan. 

Etter ei noko nærare utgreiing 
om det organisatoriske, kan me så 
lesa fylgjande (red.mrk): 

På nynorsk 
– men lite i målstriden 
Stille Stunder skal framleis vera eit 
kristeleg blad på nynorsk. Alt innhal-
det i bladet skal vera på nynorsk. 
Den indre striden mellom nynorsk-
folk om rettskrivingsspørsmål har 
spegla seg lite av i spaltene gjennom 
åra. Dei ymse redaktørane har fylgt 
ulike liner på dette området. I det 
som dei har skrive sjølve, har sume 
nytta i-former, andre a-former. Når 
det galdt innsendt stoff, har det for 
det meste vorte teke inn med den 
rettskrivingsform som innsend-
aren har nytta, men soleis at reine 
rettskrivingsfeilar har vorte retta. 
Denne framgangsmåten lyt ein vel 
fylgja framleis. Men rein og ekte 

nynorsk bør det leggjast vinn på.  
Bladet bør halda ein so høg språkleg 
standard som råd er. 

Denne fråsegna om utgjev-
ing, styringsmåte og føremål for 
bladet Stille Stunder er godkjend 
av Kyrkjenemndi i Bergen og det 
noverande bladstyret for Stille 
Stunder i sammøte 2. juni 1981. 

Signert for Kyrkjenemndi: Olav 
Selvik, Kåre Sævdal, Ellen Vabø, 
Aslaug Aasebø, Ingeborg Oppedal.

Signert for bladstyret: Ragn- 
vald Indrebø, Bernhard Eide, Anna 
Sylvia Haukås. 

Me er atter ved ein milepel,  
i det at Kyrkjenemndi i Bergen no 
ikkje lenger står som utgjevar av  
Stille Stunder. Men bladet har dei 
siste åra vore i vekst, bladdrifta 
vil halda fram. Sjå orientering ved 
styreformann! Dette dokumentet 
frå 1981 har i åra sidan vore rekna 
for å vera eit basisdokument. Eit 
par utdrag herifrå hadde me inne 
på side 3 i julenummeret no sist. 
Men her tek me inn fråsegna, 
nesten heilt og fullt – og med alt 
det viktige, prinsipielle såleis atter 
på prent.  Det er i det ovanståande 
sett inn nokre mellomtitlar.  

- red.

I meir enn 50 år har Kyrkje- 
nemndi, knytt til Bygdelags- 
nemndi i Bergen, gjeve ut Stille 
Stunder. Dei siste åra har styret 
for Stille Stunder fått klåre signal 
om at bygdelaga ikkje ynskjer å 
stå som utgjevar av Stille Stunder.

Styret for Stille Stunder har 
difor vedteke sjølv å ta over 
ansvaret for bladet under 
namnet «Foreininga Stille 
Stunder».

Føremålet med bladet er 
det same som før: å fremja 

kristen tru og tankegang på 
nynorsk mål.

Knut O. Dale
formann i styret for Stille 
Stunder/»Foreininga Stille 

Stunder».

«Foreininga Stille Stunder»



Stille Stunder - oktober 2012

6

Tomas-messe

Me er på Tomas-messe – ei messe 
som er oppkalla etter læresveinen 
Tomas, han som ikkje ville tru 
at Jesus hadde stått opp frå dei 
døde. «Ikkje før eg får leggja 
fingeren i naglemerket og stikka 
handa i sida hans, vil eg tru», seier 
Tomas. Det er lett å forstå Tomas. 
Det kan vera vanskeleg å tru utan 
prov, utan å ha sett og røynt.

Det hadde vore så greitt å få eit 
skikkeleg teikn, noko som verke- 
leg hadde rista oss – ein engel 
med lysande venger som viste 
seg for oss på TV-skjermen eller i 
ei stor folkemengde. «Skund dykk 
og vend om...slutt å kriga og for- 
ureina...ver gode mot kvarandre 
og fylg boda. Skund dykk, det 
hastar!»

Enklare før
Det var enklare å tru før i verda, då 
eg var barn. Då var det sjølvsagt 
at Noreg var eit kristent land, me 
hadde bibelsoge i skulen, lærde 
salmar, boda og lange remser frå 
katekisma. Folk flest var samde 
om kva som var rett og gale, kyrkja 
hadde makt, prestane hadde makt 
og Bibelen var Guds klåre ord. 
Mange tenkte seg Gud som ein 
autoritær farsskapnad, som hadde 
gjeve menneska bod og ordn-
ingar for korleis me skulle verta 
skikkelege og bra menneske. Å 
bryta reglane, var å synda. Me 
kan seia det slik at dei kristne vart 
delte inn i to lag: Dei tradisjons- 
kristne og dei personleg kristne. 

Mykje av dette er soge no. I dag 

er mange likesæle til ei forkynning 
som dei gjerne kallar moraliser- 
ande, fordømande og keisam. 
Gud er vorte til noko framandt: 
Kven og kva er Gud!? Ein grunn til 
dette er truleg media sin presen-
tasjon av nokre veldig spesielle 
kyrkjemiljø. Ei n annan grunn kan 
vera ei stor vankunne om kva  
kristendom verkeleg er. 

Det heiter seg at me er «uhel-
bredelig religiøse». Det å vera 
menneske fører med seg ei hei-
lag uro, ei kjensle av heimløyse, 
som ikkje let seg undertrykkja.  
I vår lutherske tradisjon har ordet 
«religiøs» gjerne vorte mistenke- 
leggjort som noko negativt, fordi 
ein meinte seg å eiga den einaste 
rette Sanninga. Bastante sann- 
ingar er vanskelege saker, sjølv 
Jesus kjempa mot eit retthaveri i 
tru. Når farisearane ville setja han 
på prøve og spurde kva for eit bod 
som var det største i lova, svarde 
han: «Du skal elska Herren din Gud 
av heile ditt hjarta... og nesten din 
som deg sjølv». Med andre ord: 
Gud og mennesket... eg sjølv og 
nesten min er bundne saman i eit 
dobbelt kjærleiksbod. 

Om kjærleiken
I brevet sitt til kyrkjelyden i Roma 
skriv Paulus: «Kven kan skilja oss 
frå Guds kjærleik?» Og han svarar 
med fylgjande: «Me vert rekna 
som slaktesauer, likevel vinn me 
meir enn siger ved han som elska 
oss. For eg er viss på at korkje død 
eller liv, korkje det som koma skal 

eller noka makt, korkje i det høge 
eller i det djupe  eller nokon annan 
skapning, skal kunna skilja oss frå 
Guds kjærleik i Jesus Kristus». Det 
viktigaste i kristentrua er altså 
ikkje dogmene, formaningane og 
boda, men Guds kjærleik. Det står 
mykje om tru i Bibelen, om korleis 
me skal leva og oppføra oss o.s.v. 
Men det viktigaste er kjærleiken. 
«Om eg har tru så eg kan flytta fjell, 
men ikkje har kjærleik, då gagnar 
det meg ingenting»,  står det i Kor-
intarbrevet.  Kanskje me snakkar 
for lite om Guds kjærleik...?

Så lenge me ikkje veit kvifor 
me lever, leitar menneska etter ei 
meining...etter noko som er større 
enn pengar og suksess og det 
materielle. Eg er ein pilegrim...ein 
fattig ferdamann...»en fremling, 
blott en afton er jag her»...så står 
det i songane frå folkedjupet. 
Kanskje kyrkja er for lite religiøs, 
for lite åndeleg, for skikkeleg og 
snusfornuftig? Når det åndelege 
vert undertrykt, vender men-
neska seg andre vegar – mot 
yoga, meditasjon, nytt kosthald, 
gjørmebad, stjernetydarar, guruar 
og spåmenn o.s.v.  

Kyrkja i eit avkristna Noreg 
Har kyrkja nokon sjanse i eit 
avkristna Noreg? Sjølvsagt har ho 
det. Kyrkja er eigar av ei skattkiste 
av forteljingar og myter, musikk, 
bilete, litteratur og visdomstankar. 
I tusen år har kristen moral vore 
limet i folkeoppsedinga, har 
forma tankar og haldningar, gjeve 

Av Gunvor A. Nygaard
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Kulturdepartementet avgjorde 22. 
september 2011 at ei ny nynorsk- 
rettskriving frå 1. august 2012 skulle 
gjerast gjeldande. Frå sistnemnde 
dato  er dette såleis no ein røyndom. 
Bakgrunnen er slik, kort fortalt: Den 
mangeårige samnorskpolitikken 
vart av Stortinget i 2002 offisielt 
avslutta. Det var då tanken at både 
bokmål og nynorsk for framtida 
skulle finna si form ut frå sitt eige 
grunnlag.  På bokmålssida vart det 
alt i 2005 gjort stabiliserande, språk-
lege grep. Nynorsken sat framleis att 
med ei ei stor mengd valfrie, oftast 
bokmålsnære former. Då St.meld. 
nr. 35 (2007-2008) Mål og meining 
var føre i april 2009, heldt Stortinget 
fast ved prinsippet om ei sjølv- 
stendig normering.  Språkrådet fekk 
klårsignal til å laga ei tydeleg, enkel 
og stram norm for nynorsk, og utan 
sideformer. Ei nemnd med Grete 
Riise som leiar har utarbeidd fram-
legg som låg til grunn for vedtaket 
som så vart gjort. 

I den nynorsken som no ligg 
føre, er skiljet mellom hovud- og 
sideformer rett nok oppheva – men 
i stor grad såleis at sideformer er 
oppgraderte til valfrie hovudformer. 
Dermed er ein kanskje ikkje komen 
så mykje lenger. Trass i ein del 
konkrete endringar: Valfridomen 
og dei bokmålsnære formene er i 
høg grad enno til stades. Ein kan 
såleis diskutera kor vidt Språkrådet 
verkeleg har utført den oppgåva dei 
skulle. Mange vil framleis etterlysa 
ei fastare norm. Eg har registrert 
at kringkastingssjefen er mellom 
dei.  Av pedagogiske grunnar ville 
ei fastare norm tvillaust vera ein 
stor føremon.  Nynorsken er unødig 
vanskeleg å læra og bruka, slik det 
er i dag – og slik det no ser ut til å 
verta, heretter og. Det er elles ikkje 
noko nytt når det i nynorskleiren er 
ulike meiningar. Nokon jublar no, 
andre syrgjer. Styret i Noregs Mållag 
har både teke imot og takka – endå 
om eige landsmøte i denne saka har 

vore delt nær midten. 
Det er ingen grunn til å tru at 

det aktuelle vedtaket vil verta gjort 
om att med det fyrste. I lærebøker 
og offentleg målbruk vil dette nye 
no vera det som er gjeldande.  I det 
daglege kan me elles skriva som me 
vil og som me før har gjort, både 
diktarar og anna folk. For dei som 
ynskjer ei fastare, enklare, samtidig 
meir tradisjonsbunden nynorsk 
rettskriving, ligg det alt no føre eit 
alternativ: den såkalla Breivega-
Langeland-normalen. Nemnast kan 
elles heftet «Skriv norsk – rettleiing  
i god norsk målbruk» frå 1987, 
utgjeve av Norsk Måldyrkingslag.  
Så vil nok mange av oss framleis ha 
Alf Hellevik: Nynorsk ordliste, nær 
for handa. 

Om Stille Stunder og rettskriv-
ings-spørsmål, sjå mot slutten av 
utgreiing på midtsidene!

Den nye nynorsken
Av Ivar Molde

trøyst på livsvegen og  ei von i 
døden. Og likevel er det vorte slik 
at mange vil kasta bort denne 
arven, kasta bort det beste tilbo-
det me har: Bodskapen om Guds 
altomfattande kjærleik! Eitt av dei 
eldste namna på Gud, er: Eg ER. 
Gud ER... i alt som lever, me ser 
han ikkje....ser ikkje englar eller 
brennande tornebuskar, men me 
anar han som ein usynleg livspust.
Det viktigaste er nemleg usynleg. 
Utan luft, døyr me. Kjærleiken er ei 
usynleg kraft, det same er gleda i 

hjarta og varmen i eit smil...duft av 
blomar, varmen frå sola, eit venleg 
ord – alt dette som eg vil kalla for 
Guds gode inspirasjonar og som 
Johannes nemner i det fyrste  
brevet sitt: «Ingen har nokon gong 
sett Gud», seier han. «Men dersom 
me elskar, vert Gud verande i oss 
og hans kjærleik har nådd sitt mål 
i oss».

«Guds menighet er jordens 
største under», så står det i ein 
salme av Ronald Fangen.  I kyrkje- 
lyden vår kan me henta styrke hjå 

kvarandre, finna åndeleg næring 
gjennom ord og sakrament. I det 
heilage huset kan me kjenna oss 
trygge og godtekne som dei me 
er. Lat oss vona at alle pilegrimar 
– kvar dei så enn måtte koma 
frå – i dette huset kan finna kvile 
og hjelp for si vandring. Kyrkja 
er ikkje keisam...tvertom, ho for- 
valtar den eviggyldige bodskapen 
om at inga makt, korkje i det høge 
eller i det djupe, skal kunna skilja 
oss frå Guds kjærleik. Amen.  
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Send bod på han
Av Sjur Sekse

Send bod på han som heiter Jesus Krist,
som frelsa kan og lækja deg for visst!

Han som av Gud  vart send til jorda ned,
send bod på han, o sjel, og du får fred.

Send bod på han når hjelpelaus du er,
i mørkast stund han lyser for deg der!

Når ingen utveg du kan finna her,
send bod på han, som også då er nær!

Send bod på han når tvilande du er,
ei stund med han, og  du ei tvilar meir!

Når ned i tåredalen du må gå,
send bod på han, og hjelpa vil du få!

Til sist han også sender bod på meg,
og sjela mi han hentar heim til seg.

Å senda bod på han trengst ikkje der,
for i all æve er eg Jesus nær. 

Til nynorsk etter Konrad Odinsen,  
her versa 1, 2, 3 og 6. 

Sjå elles artikkel i nr. 1/2011. 

Tel. 53 45 00 00

Brosjyrer - Bøker - Blad - Aviser
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- Me hjelper dykk med utforming.
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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

So vanskelege tider som det no er,
hev ikkje det vesle bladet upplivt

i dei nær 36 aar det hev lagt attum seg.
Likevel tenkjer det paa aa freista

ogso med det 37te aaret. Men daa maa 
bladet faa alle sine vener med seg.

Frå Stille Stunder, sist på året 1924. 
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