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2 Stillheten det gror i

I Guds ansikts lys – for 50 år siden 

Retreatens innerside
Retreatgjester er som andre kristne. De klager ofte over at det går opp og ned med den ån-
delige «kondisjonen». De er iblant ovenpå og kjenner en rik glede i samfunnet med  Herren 
og iblant er de nedfor og føler det tomt og trist. Inspirasjonen til bønn og bibellesning 
følger disse kurvene. Mot og mismot avløser hverandre.

Og så spør de: Finnes det en vei ut av dette? Kan man oppnå stabilitet? 
Den løsningen vi prøver å peke på under retreatene på Sandom er for så vidt enkel, 

men merkelig nok likevel vanskelig å fatte. Vi pleier å si det slik: Bruk denne retreaten til å 
se bort fra deg selv og dine problemer. Se i stedet på Jesus Kristus. Dette vil meditasjone-
ne, gudstjenestene og hele retreatopplegget hjelpe deg med. Forsøk å få inn i tankegangen 
at det viktigste og avgjørende ikke er hvordan din tilstand skifter, men at Jesus Kristus er 
 herlighetens Herre og at han er den samme i går, i dag og til evig tid. Det avgjørende er 
heller ikke om du har harmoni og glede, men at Gud blir forherliget og æret. 

Denne tyngdeforskyvningen fra en selv til Kristus og denne enkle tankegangen fatter 
de fleste ganske lett med hodet. Men erfaringen sier at det ikke er nok. Det ser ut som det 
må komme til et punkt der Den Hellige Ånd tar retreatgjesten til side og forteller ham det, 
så hele personligheten mettes med budskapet. Vi har gang på gang hørt gjestene briste ut i 
takk og tilbedelse når saken går opp for dem som en åpenbaring.

Hva er så resultatet? De løses fra en krampaktig binding til «kravet» om opplevelse. De 
blir ikke så fort bekymret når det kommer tørrere tider. Men de opplever også mer. Kanskje 
det er slik at Den Hellige Ånd må holde de rike erfaringene tilbake til de øyeblikk da den 
bedende har vendt seg med hele sitt sinn til Jesus Kristus. Opplevelsene kunne ellers lett 
resultere i enda større religiøs selvopptatthet.

(Edin Løvås i Rundbrev nr 25-1970)
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I Guds ansikts lys – i dag
Vi skriver 2020. Mye har forandret seg siden Rundbrevet vi siterer fra, ble skrevet. 
 Originalen var på gulnet papir, skrevet på skrivemaskin og trykket ut på en side av arket. 
Ingen bilder eller farger, ingen e-post –adresse eller hjemmeside tilgjengelig. Likevel kan 
vi i  februarutgaven lese at påskeretreaten ennå ikke er fulltegnet, men at det «flyter inn 
bra med påmeldinger både til denne og til de andre retreatukene vi har annonsert.» Og i 
marsutgaven er påsken fulltegnet.

Det håper vi at påskeretreat 2020 også blir! Vi kommer ikke til å vekke gjestene for 
nattlige samlinger, som på Edins tid, men det vil bli rikelig tid til å følge Jesu lidelse, død og 
oppstandelse på nært hold, og ta det til seg. Til å se på Jesus og la ham gjengjelde blikket!

I fastetida forbereder vi oss til påske ved å følge Jesus på veien dit. Dette kan være ei 
spennende tid for å stille inn nytt fokus og være stille for Guds ansikt. Da må vi rydde rom. 
Første helga i fastetida inviterer vi til retreat med mulighet for skiturer i oppkjørte løyper, 
stort sett ved Lemonsjøen. De som har behov for det, vil bli kjørt opp dit. Det samme gjør 
vi i palmehelga, men fokus er på inngangen til påsken. Oppkjørte løyper kan være bra, det, 
på ulike områder i livet. Vi kommer fram, og innimellom ser vi noe for første gang!

Tause tema-retreater har kommet for å bli. En trenger tid for å reflektere og be med 
temaet for seg selv, og det vil alltid være mulighet for samtale med retreatleder eller andre 
husfolk. Lise Hyldmo, kjent fra mange retreater på Sandom, vil lede retreaten og komme 
med innspill over temaet: «Når troen utfordres av livet.» Det er en virkelighet som en eller 
annen gang vil dukke opp hos de fleste. Den som ønsker seg en lang, taus retreat, kan fort-
sette på taus retreat med tilbud om åndelig veiledning uka etter. Her vil Anne-Karin og Lise 
være veiledere og medvandrere. 

Til slutt årets nyhet: I pinsen arrangerer vi seminar i retreatramme med tema «Frihet og 
legedom i Kristus». Dette er i samarbeid med Helhet gjennom Kristus. Gjennom undervis-
ning og forbønn er målet at vi kan få en dypere relasjon til Jesus - og gå videre i livet med 
større frimodighet og glede. Kursleder: Tor Steinar Grindheim
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Våraksjonen 2020
Takk for kr 94.514,84, som kom inn under våraksjonen i fjor! Vi er takknemlige til alle dere 
som har gitt, og til dere som har vært med på dugnadsarbeid! Nå kan vi glede oss over at 
alle lister og detaljer på kjøkkenet, og ytterveggen bak Bakkehuset, er på plass. 

Våraksjonen 2020 er en fortsettelse av fjorårets. Det som kom inn i fjor, ble, som bildene 
viser, brukt til en oppgradering av 1. og 2.etasje i Bakkehuset. Vi er glade for å ha fått et 
pauserom med plass til å lage dekorasjoner, og til å oppbevare blomstervaser og annet 
som skal til. Nå, før retreatene starter opp, er den tilholdssted for plantene fra jul og nyttår, 
slik at vi får litt glede av dem i matpausene. Går vi opp trappa til 2. etasje, er det ikke noe 
vindu, og en mindre platting. Vinduet har kommet inn på «Mose» - rommet, som ble laget 
til av det gamle tørrlageret! På dette nye husfolkrommet venter godstolen med ny pute, og 
Sandoms beste morgenutsikt for frivillige husfolk!

Årets prosjekt er å ta tak i kjelleretasjen. Hus-
folkrommet, som noen har gitt navnet Marta, skal 
oppgraderes. Det største løftet blir oppgradering av 
sanitæropplegg og vaskerom, samt lagerrom.  Vi håper 
det kan bli til glede både for frivillige og faste husfolk 
etter hvert. Alt er ikke avklart ennå, men vi er i gang. 
Vi har startet med opprydding – noe skal vekk, annet 
skal flyttes på.

Vi håper å kunne komme med flere bilder i Rund-
brevene framover. Takk for at du vil være med og 
gjøre Bakkehuset til et mer komfortabelt sted for hus-
folkene våre! Og til et mer praktisk sted for oss alle. 
 

Blomsterbenk på pauserommet.Godstol på Moserommet.

Utsikt fra Moserommet.
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Ledige stillinger
Brenner du for at mennesker trenger puste-

rom og stille pauser i livet?  At mennesker 
gjennom stillhet kan få en dypere  

kontakt med Jesus Kristus  
og seg selv? 

Da kan vi tilby deg en allsidig og annerledes jobb som 
innebærer å legge til rette for dette gjennom enkel gjest-
frihet i vakre, naturskjønne omgivelser. 

Våre retreatsentre er omgitt av flott natur. Sandom ligger ved 
majestetiske fjell i Lom, og Tomasgården i skog ved stille vann på 
Kornsjø. 

Er dette noe som engasjerer deg? Da hører vi gjerne fra deg!

Vi søker etter:
-  Daglig leder/retreatmedarbeider på Tomasgården:  

www.tomasgarden.no
- Retreatmedarbeider på Sandom: www.sandom.no

Brenner du for at mennesker trenger puste-
rom og stille pauser i livet?  At mennesker 

gjennom stillhet kan få en dypere  
kontakt med Jesus Kristus  

og seg selv? 
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Gud har et ansikt 
Dette er tittelen på en av Edin Løvås sine bøker. Vi har 
dessverre ikke flere igjen til salgs, vi heller, men vi har 
valgt tittelen som årets tema, og er i gang med å forberede 
en meditasjonsserie og retreatopplegg ut fra dette temaet. 

- Hvordan er Guds ansikt? Det er viktig for oss at Gud 
har et ansikt, og at det ansiktet er Jesus, slik han er por-
trettert i Bibelen. Gud er ikke bare noe vagt svevende, en 
usynlig kraft i verdensrommet og rundt oss. Han valgte 
å bli et menneske med ansikt, som «ser på meg som ser 
på ham som ser på meg». Sagt på en annen måte: Han ga 
kjærligheten et ansikt.

Velkommen til å utforske, og undre deg, sammen 
med oss! Vil du lese boka, så ta en titt i en brukthandel, 
et bibliotek, eller søk på nettet. Eller les den under en 
retreat på Sandom!

100-års jubileum! 
Edin Løvås, som startet opp med retreater på Sandom for 65 år siden, ville ha fylt 100 år i 
år. I den forbindelse vil det bli utgitt en ny Edin Løvås-antologi på Verbum forlag i mai, re-
digert av Ingvild Røsok. Vi anbefaler også andaktsboka «Hver dags visdom» av Edin Løvås, 
en nyutgivelse på Luther Forlag, gitt ut for å markere begivenheten.

100-årsjubileet feires med ulike arrangement:
21.mai, Kristi Himmelfartsdag: Sandomstiftelsens Årsmøte blir arrangert i forbindelse 
med retreatdag på Kristi Himmelfartskapellet på Eina, Vestre Toten og i Toten Frikirke. 
Peter Halldorf, Anne Kristin og Svein Aasmundstveit, og Bjørn Olav Hansen blir med. En 
dag med Guds ord, lovsang, stillhet, og gudstjeneste.

6.september: Gudstjeneste og dagsseminar/foredrag i Misjonskirken Betlehem i Oslo/
Abildsø. Dette er i samarbeid med Sandomstiftelsen.

12.-15.november: Arven etter Edin – Vend deg om i glede! Temaretreat i samarbeid 
 mellom Sandomstiftelsen, Lia Gård og Misjonskirken. Sted: Lia Gård. Info og påmelding:  
www.liagard.no

Det vil bli laget en felles brosjyre for 100-års-jubileet. Ta kontakt med oss eller Lia Gård. 



Avsender: Sandom Retreatsenter, 
Kollavegen 334, 2685 GARMO

Retreater vinter og vår 2020. 
Se mer på: www.sandom.no

Uke 9 27.2-1.3(to-sø) Retreat med skimulighet.  
Delvis taushet. Pris: 2300-3900

Uke 10 5.-8.3 (to-sø) Når troen utfordres av livet.  
Taus temaretreat med Lise Hyldmo. Pris: 2500-4100

Uke 11 8.-14.3 (sø-lø) Stillheten det gror i. Taus retreat med tilbud om åndelig 
veiledning. Fleksibel lengde. Pris: Ta kontakt.

Uke 14 3.-6.4 (fr-ma) Retreat i palmehelga. Skimulighet.  
Delvis taushet. Pris: 2300-3900

Uke 15 8.-13.4(on-ma) Påskeretreat. Påskens mysterium dag for dag. 
Delvis taushet. Pris; 3500-5700

Uke 22 29.5-1.6(fr-ma) Frihet og legedom i Kristus. I samarbeid med Helhet 
gjennom Kristus. Pris: 2500-4100

Uke 25 18.-21.6(to-sø) Hvem er jeg i Guds tanke? Enneagram-kurs i retreatram-
me med Nina Sjøvoll. Pris: 2500-4100

Uke 26 23.-28.6 (ti-sø) Retreat med fjellturer utenom allfarvei.  
Delvis taushet. Pris: 3250-5450

Uke 27/28 3.-12.7 (fr-sø) Ignatiansk retreat. Taus retreat med enklere dagsprogram 
og individuell åndelig veiledning. Pris: 5700-9100

RUNDBREVET sendes gratis 4 ganger i året til alle interesserte
Tlf. 458 70 414 • e-post: retreat@sandom.no • www.sandom.no • Giro: 3000.27.03056

IBAN-nr: NO1830002703056 - Bic (swift): SPSONO22 
Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands trykkeri as, Tretten. www.dg-trykk.no


