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«Himlen blåner for vårt øye,  
jorden grønnes for vår fot»
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❱ Tema:  Tema for Rundbrevet denne  
gangen er: GRØNT! 

Tid for å stoppe opp, ta ein pust i bakken, 
summe seg litt

Pinseretreat med sanseopplevelser, retreat med fjellvandringer, 
tause retreater, retreater med delvis taushet, enneagramkurs i 

retreatrammme. Sjå datoane på siste sida og meld deg på!

Rett før Jesus mettar 5000 kan vi lese (Mark 6): Apostlane samla seg atter hos Jesus og fortalde 
han om alt dei hadde gjort, og alt dei hadde lært folket. Då sa han til dei: "Kom med meg til 
ein aud stad der vi kan vera åleine, og kvil dykk litt!" For det var så mange som kom og gjekk 
at dei fekk ikkje tid til å eta eingong. Så drog dei ut med båten til ein aud stad for å vera for 
seg sjølve.

Umettelege behov – dei fekk ikkje tid til å ete ein gong…
Jesus LYTTAR når apostlane kjem til han og fortel - Eg fornemmar at Jesus ser både iveren 
og behovet for pause – ja, at han faktisk ser det betre enn dei sjølv.
Eg ser for meg at han gjev dei ei todelt pause: 
 Først aleine i båten, berre Jesus og dei.
 Så kvilande i graset, medan Jesus sjølv underviser folket.

Først langt på dag er det tid for mat, ny innsats og brødunder.

– Hva betyr den grønne tida (trefoldighetstida) i kirkeåret for deg?  
Hva slags assosiasjoner og mening gir/har den?

Vi har spurt et knippe mennesker som alle har tilknytning til retreat,  
på hver sine vis:

ASTRID:  
– Liv og livsglede!

DAG:
Jeg forbinder grønnfargen aller  

mest med vår og nytt liv. 

KJERSTI:  
– Den grønne tida oppmuntrer meg  

til å vokse i trua mi og vennskapet mitt med  
Jesus – både ved at røttene får strekke seg  

dypere og hjertet får litt kraftigere  
vinger.

LISE:  
– Glede, fordypning og vekst.  

En tid uten de store hendelsene. Men alle  
høytidene ligger som et grunnlag for å ha  

tid til å gå dypere, komme nærmere  
og bli bedre kjent med Han som  

som har gitt oss alt! KAREN MARIE:  
– Grønt betyr hverdager – 

de dagene det er flest av. Grønt 
minner meg også om forvalteransvaret  

for jorda vi lever på.  
NILS:  

– Nå som det spirer og gror  
ute i naturen, er håpet at noe nytt og godt  

og vakkert skal få vokse fram og  
blomstre også i våre liv!   

Hva med deg som leser dette? Hva betyr den grønne tida for deg?
Tenk deg om i 3 minutter før du leser videre… 

Kom – fortell meg om alt de held på med

Kom – la oss vere litt aleine

Kom – kvil dykk litt

Kom – det er på tide å få seg litt mat

Framover ligg retreatane som perler på ei 
snor, så her er det berre å komme; ta ein pust 
i bakken saman med Jesus. Kanskje er det tid 
for å reinske bort litt ugras, kanskje er det tid 
for å kvile på ein mosegrodd stubbe, kanskje 
er det tid for å hauste eller å så, kanskje berre 
vere saman …

Himlen blåner for vårt øye, jorden 
grønnes for vår fot. 

Bekken risler for vår tørste, korn og 
blomst og tre slår rot. 

Fuglen spiler sine vinger, barnet 
pludrer med sin mor. 

Lovet være Han som skapte drøm-
men og det første ord.

(Salme nr 296 i 2013-salmeboka) 

Jesus lyttar til deg, og du får lytte til han. La både draum og smerte få plass!
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Siden sist
Siden sist har det skjedd små og store ting i kjøkken-
regionen! Bare legg merke til husfolkets WC ved siden 
av kjøkkenet, det som har fått beholde en del av del 
opprinnelige tømmerveggen utildekket! 

Eller detaljen med plass til kjøkkenpermen på siden 
av kjøkkenskapet. Takk til dere som hjalp oss med å få 
alle lister og karmer på plass!

I skrivende stund foregår det også saker og ting i 
husfolkavdelinga: Det gamle tørrlageret i øverste etasje 
skal forvandles til et nytt husfolkrom. Navnet er ikke 
bestemt, men kanskje noen har en god ide?

Hvem av våre frivillige husfolk skal innvie det, tro?
Snekkeren er i gang, med Tom som frivillig 

medhjelper. Neste steg er «biblioteket» i første etasje: 
Lage til veggen mot kjøkkenet, sette inn en benk til å 
lage dekorasjoner på, med skuffer og skap under.  Få 
plass for noen av bøkene, sette inn et bord med stoler, 
godstol (eller sofa?) Rommet er lite, så det er ikke mye 
spillerom, men det skal brukes til pauser for frivillige og 
faste husfolk, til å ta imot besøkende under retreat, til 
husfolkmøter, og lignende.

Takk til dere som støttet våraksjonen og gjorde det 
mulig for oss å få til dette i år! 
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Fra årsmøtet:
I år møttes retreatvennene til årsmøte 
for Sandomstiftelsen i Søre Ål kirke på 
Lillehammer søndag 28. mars.  Ikke 
bare til årsmøte, men til to dager med 
fokus på retreat og møte med still-
heten.

Allerede lørdag 27. mars var 
 retreatfokuset på plass i Søre Ål kirke. 
Fra 12 til 15 inviterte en til samling 
med betegnelsen «Rasteplass». Som 
handler om å gi folk en følelse av hva 
stillheten og Gudsnærheten en møter 
på retreat kan bety. Husfolket fra 
Tomasgården og Sandom deltok og var 
med på å gjennomføre samlingen.

Husfolket vårt hadde allerede vært 
sammen til husfolkdager på Johannes-
gården, og avsluttet med gudstjeneste 
og årsmøte på søndagen.  Anna Magni 
Larsen var søndagens predikant, og 
tok en godt besøkt gudstjeneste gjen-
nom en Jesusmeditasjon ut fra teksten 
om Tomas, som Jesus møtte i tvilen 
(Joh 20,24-31).  Anna Magni delte 
egne tanker ut fra teksten, lot forsam-
lingen sitte i stillhet for å reflektere 
over deres egne tanker og ga på den 
måten også en smak av retreat.

I forbindelse med kirkekaffen var det mer informasjon om retreatstedene, før årsmø-
tet ble gjennomført. Styret ble gjenvalgt for en ny periode. Takket være de mange trofaste 
 retreatvennene har begge retreatstedene kommet gjennom året med grei økonomi og 
 mange gode tilbakemeldinger om at det er godt å være gjest.

I år hadde vi også gleden av å ha Ingeborg og Sigmund Bø, som eier og driver retre-
atstedet Lia Gård, med på årsmøtet.  Lia er Sandomstiftelsens nærmeste venner innen 
retreatfamilien, en relasjon vi setter utrolig stor pris på! 

Som leder for styret er jeg takknemlig for samarbeidet med gode husfolk både på 
 Tomasgården og Sandom, for godt samarbeid med dem og med styret. Vi er godt i gang 
med 2019, og gleder oss over at Edin Løvås sin gamle visjon, «Vår tid trenger Kristus-
disipler», fremdeles er like viktig og bærende for virksomheten på retreatgårdene.

Roger Dahl, leder for styret i Sandomstiftelsen

Kontakt oss om du ønsker å få tilsendt årsmeldinga for 2018!

Jesus – midt i det grønne?
Grønt kan bety liv og glede, fordypning, vekst og hvile - samtidig: 

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.  
(Sal 23,2)

Det kan også bety hverdager, med ansvar for jorda og medmenneskene. Gud skapte det 
grønne og så at det var godt – grønt og frodig!

Gud sa: "Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter 
som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag." Og det 
ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, 
og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt   

(1.Mos 1,11-12)

Bønn i det grønne kan 
være mange ting: Fjell-
vandring. Å gå barbeint 
i gresset. Legge seg ned 
i ei grønn eng. Betrakte 
blomster og trær, mens 
du lytter til fuglesangen.  
Arbeide i hagen. Være 
bevisst at Jesus er der, og 
at alt dette er hans gave 
til deg.

Men Adam og Eva 
var ikke lenge i Paradis. 
Nå lever vi i en verden 
der livet kan være vondt, 
og gleden forsvinne. 
Hvilen forstyrres og helsa 
skranter. Omgivelsene 
tillater ikke fordypning, 
eller uttrykk for tro. Det 
er flått i det grønne gresset, og katta ligger på lur etter fuglene. Blomster og trær visner av 
for lite regn. Den gode osten mugler i skapet og mye grønt er ugress. Nyhetene forteller om 
terror, naturkatastrofer og drap. Det kan virke som om håpet er borte.

Det er midt i alt dette Gud er – også sammen med den som må se på at de andre har en 
god retreat, mens det ikke skjer noe med meg! I den grønne tida fokuserer vi på tekster om 
Jesu liv. Han levde også i et land med sykdom, sult, undertrykkelse og terror.  Og han er her 
nå. Han er håpet – en gang skal jorden bli grønn og ny! Men innimellom får vi legge oss 
ned i det grønne gresset og bare være med Ham – her og nå…

Anna Magni
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Avsender: Sandom Retreatsenter, 
Kollavegen 334, 2685 GARMO

Finn deg en retreat:
Velg mellom tause retreater(T), delvis tause retreater(D) og retreater med fjellvandring(F): 
Se mer på: www.sandom.no

uke 22 (T) 29.5–2.6 (on-sø) Kristi Himmelfart. Taus retreat v/Virve Tynnemark.
uke 23 (D) 7.–10.6 (fr-ma) Pinseretreat. Retreat med lette vandringer og sanseopplevelser.
uke 25 (D) 20.–23.6 (to-sø) Enneagrammet. Grunnkurs i retreatramme med Nina Sjøvoll.  

Pris: 2400–4000
uke 26 (F) 24.-29.6 (ma-lø) Retreat med fjellturer utenom allfarvei.
uke 27 (T) 30.6.–7.7 (sø-sø) Ignatiansk retreat. Taus retreat med enklere dagsprogram og individu-

ell åndelig veiledning.
uke 28 (F) 9.–14.7 (ti-sø) Retreat med fjellturer utenom allfarvei.
uke 29 (D) 16.–21.7 (ti-sø) Sommer-retreat med delvis taushet.
uke 30 (T) 22.–27.7 (ma-lø) Stillheten det gror i. Taus retreat med tilbud om åndelig veiledning.
uke 31 (F) 29.7–3.8 (ma-lø) Retreat med LANGE fjellturer utenom allfarvei.
uke 33 (F) 12.–17.8 (ma-lø) Retreat med KORTE fjellturer utenom allfarvei
uke 36 (D) 2.–6.9 (ma-fr) Retreat for ledere og pastorer i Baptistsamfunnet
uke 37 (D) 9.–14.9 (ma-lø) Fokus og vidsyn. Retreat med kamera og pensel i fjellet.  

Pris: 3300–5500
uke 38 (F)  16.-21.9 (ma-lø) Retreat med fjellturer utenom allfarvei.


