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Hilsen fra Anna Magni
Det føles rart å forlate Sandom etter 13 år. Jeg går liksom 
ved siden av meg selv mens tida for avreise nærmer seg. 
Innimellom tenker jeg på et løfte fra Bibelen som har blitt 
aktuelt ved hver flytting i livet. Og dem har det blitt mange 
av! Sandom er det stedet jeg har bodd lengst som voksen. Og 
selv om jeg har sett fram til å bli pensjonist, er det en sorg-
prosess å rive seg løs når tida er der. Men slik står det i Salme 
121: -Herren skal bevare din utgang og din inngang-fra nå 
og til evig tid. Det er godt å støtte seg til det i overgangstider. 

Mange har sagt at i og med Covid-19 ble det en anner-
ledes avslutning enn ventet. Det er sant. Planer om avskjed 
med sushiservering her og der gikk i vasken, og klemmene 
skal vi være forsiktige med! Men de siste månedene har 
likevel vært ei rik tid, med nye utfordringer. Nedstengnings-
perioden ble en forsmak på pensjonisttilværelsen, og en øvelse i å legge fra seg - forenkle.

Takk til alle gjester, husfolk, dugnadsfolk, støttespillere, medarbeidere, naboer og ven-
ner som har beriket livet mitt på Sandom, og Nord-Sandom! I høst flytter jeg til Harstad 
for å bosette meg i barndomsbyen. Det er rart å forlate Nystugu, som har vært et godt hjem 
for Ignatius og meg, og jeg håper den kan fortsette å være til velsignelse både for gjester og 
frivillige husfolk! Så er jeg glad for at det fortsetter med nytt liv på tunet vårt, og nye krefter 
som overtar.

Takk, og på gjensyn, fra Anna Magni

Tusen takk for no, Anna Magni!
Etter 13 år på Sandom blei det tid for å flytte til Harstad. Vi skreiv ein takkesong til Anna 
Magni, og vil i takksemd dele noko av den med dykk.

Springing mellom gryter og bønn i kapellet, 
Dusjvask og rundvask og PR med mer.
Pålitelig, nøyaktig og blikk for det vakre
Dette preger deg, - til glede for fler
Gjestene du møter med varme og smil
Peker på Jesus med kreativ stil.

Laktosefritt og melfritt og uten gjær og sukker,
Du legger til rette for alle og enhver! …
Sushi med grønn te og japansk maner,
Beriket av opplevelser og smaker vi ble.

Retreater og stillhet, ja, det er virkli` livet’
Gjester på tunet, da blomstrer du godt
Workshop og tredvedagers, en retreat i året
Åndelig veiledning- der er du god! …

Rundbrev og innspill til meditasjoner
Læreren og dikteren har utfoldet seg
Alternativmesse og Facebook med mere,
Flere fikk kjennskap til Sandom og retreat
Mange har fått styrket sin tro gjennom deg,
Din visdom du delte, – spredte lys på din vei.

Vi har sett stor pris på måten Anna Magni har prega fellesskapet og arbeidet,  
og ønsker ho lukke til med livet som pensjonist!
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Hos Gud som har regien
Slik som mange andre, opplev-
de vi på Sandom også de siste 
månedene som utfordrende og 
krevende. Det var så mye vi måtte 
passe på, og av og til kan man få 
følelsen av å miste kontrollen. I 
tillegg kommer nye rutiner og nye 
husfolk som ikke kjenner til alt 
enda. Det skaper av og til usik-
kerhet og en spør seg, om det blir 
bra. Hvordan kommer vi gjen-
nom denne tiden? Er vi fortsatt på 
riktig spor? Det kan man spørre 
seg om, både personlig, men også 
som fellesskap.  

I en Salme står det: ‹Herre, la 
meg kjenne dine veier. Lær meg 
dine stier! La meg få vandre i din 
sannhet, lær meg, for du er Gud, 
min frelser! Til deg setter jeg 
alltid mitt håp.” 

Salmedikteren skriver i disse 
versene, ikke bare om en Gud 
som er hovedperson i vårt liv. 
Han skriver om en Gud, som har 
regien. Den som har regien, ser 
hele bildet og ikke bare en del 
eller en detalj. Han vet hva som 
var, og hva som skal komme. Og 
derfor er han, som har regien, den 
beste til å vise  oss retningen og 
veien. 

I dette Rundbrevet får du lese mye om det som har skjedd hos oss i sommer, og hvordan 
vi på Sandom opplever Gud som den «som har regien». Vi tror at vi blir bedre kjent med 
ham, gjennom stillheten og ved å lytte til hans stemme. 

Det ønsker vi også for deg, i din egen situasjon - og takker deg for din store støtte til 
arbeidet vi driver.

WE
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Roger Dahl (leder)
Aslaug Espe
Geir Otto Holmås
Johannes Moxness (ny)

Takk til Sel baptistmenighet!
Vi ønsker å si tusen hjertelig takk til Sel baptistmenighet,  

for en fin søndag 6/9 sammen med dere! Det var flott å få ha Gudstjeneste og kirkekaf-
fe i fellesskap! Vi er også veldig takknemlig for at vi fikk lov til å bruke den flotte  

kirken deres til årsmøtesamlingen for Sandomstiftelsen. 

Vi ønsker dere Guds rike velsignelse og håper på et fortsatt godt samarbeid i framtiden. 

Årsmøte og styrehelg
4. – 6. september hadde vi styrehelg for Sandomstiftelsen på Sandom, med årsmøte i 
Baptiskirken på Otta søndag. Der fortalte Steinar og Astrid fra arbeidet på Sandom. Det 
var fint å kunne trekke tråder tilbake i historien og båndene til både Edin Løvås og Fredrik 
Botten. Therese fortalte om arbeidet på Tomasgården. Anna Magni holdt en fin preken - til 
refleksjon og ettertanke! Vi hadde blitt spurt om noen kunne synge en solosang, det var det 
ikke - men da vi sang Taizè-sanger på Sandom kvelden før, kom vi fram til at vi kunne gjøre 
det også under gudstjenesten. Så da ble et kor startet, «Sandomstiftelsens blandakor» som 
da sang under gudstjenesten. Som du ser på bildet var vi mange: husfolk fra Tomasgården 
og Sandom, gamle og nye styremedlemmer og noen familiemedlemmer. Ester som også var 
med som ekstrahjelp på kjøkkenet på Sandom i styrehelga. Korets levetid ble kort, men god!

Sandomstiftelsens styre har nå følgende medlemmer:

Randi Andresen (varamedlem) 
Anne-Karin Apalseth (fra Sandom)
Therese Bergøy Johansen (fra Tomasgården)
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Dagens meditasjon» på hjemmesiden

Mange er godt kjent med boken «Minutter med Jesus – 365 enkle Jesusmeditasjoner» 
av Edin Løvås, som ble utgitt av Verbum Forlag. Disse meditasjonene finner du også på 
vår nettside www.sandom.no. I menyen øverst finner du «dagens meditasjon» fra boka, 
sammen med bibelteksten og et bilde for hver dag. Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 
med tillatelse fra Verbum. Bruk gjerne dette som en hjelp til å stoppe opp et par minutter 
daglig. Spre gjerne informasjon om dette videre til andre du kjenner!

Takk for støtte under Covid-19-utbruddet!
Under utbruddet av Covid-19 i Norge ble Sandomstiftelsen veldig hard rammet og 
styret kom veldig fort i gang med å finne løsninger for den økonomiske situasjonen. 
Det ble sendt ut et brev og det har vært en utrolig god respons på oppfordringen om 
gaver. Til sammen har Sandom og Tomasgården fått mer enn 500.000 kroner i gaver! I 
tillegg kommer Facebook-aksjonen som Bjørn Olav Hansen og Erik Andreassen satte i 
gang. Halvparten av gavene ble tildelt Sandomstiftelsen, mens Lia gård fikk den andre 
halvdelen. 

Vi er veldig takknemlig for alle gaver som kom inn, og vi er overveldet over støtten 
som vi har fått både økonomisk og på andre måter. Vi takker Gud for «hans regi» i en 
krevende tid!

Husfolket på Sandom
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Nytt medlem i styret
Vi ønsker å presentere Johannes Moxness, 
som er vår nye meldem i styret for Sandom-
stiftelsen. Han erstatter Lise Hyldmo. Tusen 
takk, Lise for en trofast tjeneste i styret, men 
nå skal Johannes får ordet: 

Hvem er jeg?
Jeg er 40 år, gift med Hanne og sammen har 
vi ei jente på 8 år. Vi bor og jobber  i Trond-
heim. Til daglig jobber jeg som IT-konsulent 
og regionleder. Jeg trives svært godt på tur 
i naturen, og prøver å bruke mest mulig tid 
utendørs. 

Hvordan ble jeg kjent med retreatarbeidet?
Noen som kjenner oss godt, mente at husfolk 
på retreat med fjellvandring kunne være noe 
for oss. Så da var det bare å melde seg på 
reatreat på Sandom for selv å få erfaring med 
retreat. Etter det har vi vært husfolk på retreat 
med lange fjellturer de siste årene. Familiere-
treat på Lia Gård i vinterferien har også blitt 
en tradisjon vi trives godt med.

Hva betyr Sandom for meg?
Sandom har en betydelig plass i hjertet mitt. 
For meg er Sandom møte med mennesker jeg 
setter stor pris på. Jeg forbinder også Sandom 
med liturgi og dagsrytme som jeg trives godt 
med. Sandom oppleves for meg som et sted 
hvor jeg kan være meg selv og  hvor det er lagt 
godt til rette for refleksjon og bevisstgjøring 
av mine relasjoner til Gud og medmennesker.

Hvorfor engasjerer jeg meg for Sandomstif-
telsen og hva ønsker jeg å bidra med?
Sandom betyr såpass mye for meg at det var 
lett å svare ja når spørsmålet kom. Jeg håper 
å kunne bruke mine erfaringer fra å ha drevet 
egen bedrift i mange år, til å se muligheter 
både innen økonomi og støttesystemer. Jeg 
har gode opplevelser fra Røde Kors når det 
gjelder hva et godt samspill mellom ansatte 
og engasjerte frivillige kan utrette, det er også 
erfaringer jeg håper å bidra med.

Johannes Moxness
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Glimt fra en Sandom-hverdag under retreat
Tre dager skulle vi ut i den vakre naturen i området 
her. Første dag hadde vi en grei tur, terrenget var vått. 
Andre dag var vassvegen turmålet. Da regnet det 
hele veien. Tredje dagen dro vi opp til Tesse-vatnet 
og naturen skinte om kapp med solen! Det var rødt 
i rødt langs hele fjellsiden. Hvilket syn!!! ”Du har 
jo spart det beste til slutt da,” var kommentaren fra 
gjester. Min Takk går til Gud for denne prioriterin-
gen. Han har regien. Det er inspirerende også for en 
retreatleder!

Astrid Breivold



Avsender: Sandom Retreatsenter, 
Kollavegen 334, 2685 GARMO

Retreater høsten 2020. 
Se mer på: www.sandom.no

Uke 45 2.-15.11 (ma-lø) Høst-retreat. Delvis taushet. Pris: 3200-5400
Uke 46 12.-15.11 (to-sø) Arven etter Edin – Vend deg om i glede! Samarbeid 

mellom Sandomstiftelsen, Lia Gård og Misjonaskirken. Sted: 
Lia Gård. Påmelding: www.liagard.no

Uke 52 23.-27.12 (on-sø) Juleretreat. Delvis taushet. Pris: 2950-4850
Uke 53 30.12-3.1 (on-sø) Nyttarsretreat. Delvis taushet. Pris: 2950-4850

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


