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Nytt Påmeldingssystem og Givertjeneste 
med skattefradrag er på plass!
I fjor jobbet Anne-Karin og Tobias in-
tenst med å forenkle og oppgradere flere 
rutiner på kontoret vårt. Målet var å få et 
felles system for Sandom Retreatsenter og 
Tomasgården, og at påmelding, regnskap og 
bank skulle «snakke sammen», slik at vi kan 
bruke mindre tid på kontoret og mer tid på 
retreatene. 

Hva betyr det for deg som giver? 
•  Sandom og Tomasgården har nå felles 

gavekonto. Bruk derfor KID eller merk 
gaver med Tomasgården eller Sandom. 

•  Du kan få skattefradrag for gaver til oss. Da 
må du sende fødselsnummeret ditt til oss.

•  Du kan også gi gave eller opprette avtale-
giro via hjemmesiden vår.

Hva betyr det for deg som vil melde 
deg på en retreat?
•  Påmeldingsskjemaet er nytt, men du mel-

der deg på retreat som før. 
•  Ved påmelding velger du standardpris 

eller tre lavere alternativer i forhold til det 
du har råd til. 

•  Du får tilsendt faktura for retreaten, og 
betaler den før forfall.

Ta kontakt i tilfelle du lurer på noe! 
Tobias og Anne-Karin

Det var med litt bevende hjerte jeg dro 
på min aller første retreat. Det var en 
påske for snart 30 år siden. Jeg forbant 
påske med fjell, skiturer og familiekos. 
Så var vi to venninner som meldte oss 
på, og var spente både på hva retreat 
var, hvordan en stille påske ville bli. 
Det var to stille dager ... Det å få følge 
påskens budskap så tett, gjennom sym-
boler, tekster og mye tid til ettertanke 
og refleksjon ble noen dager som satte 
dype spor i livet mitt! Og påsken har 
aldri vært det samme for meg etter det. 
Fremdeles velger jeg å ha et sterkere 
fokus på Jesu vandring gjennom påsken 
- og den dype takknemligheten for at 
Han gjorde det - for meg! 

Både retreat og det å feire påsken 
på den tiden var uvant og litt fremmed. 
Men rammen og tilretteleggingen gjor-
de at usikkerheten jeg hadde ble borte. 
Det var bare å være til stede, ta imot 
og være i det som ble delt. Det ble et 
møte med en stillhet i gode rammer - en 
stillhet jeg er så utrolig takknemlig for 
at jeg våget å møte!

Påska nærmer seg. Er det din tur i 
år til å velge en annerledes påske? Til å 
bruke tid sammen med Jesus og gå tett 
på den veien Han har gått for oss: Det 
er ledige plasser. Er den ene av dem din?

Lise Hyldmo

Påske – retreat – stillhet ...
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WE

Har du noen gang vært på tur opp i fjellet 
når snøen begynner å trekke seg tilbake? I 
fjor var jeg på opplæringstur ved Soleggen 
i juni. Det var en fin og solrik dag og vi nøt 
naturen. Det var fortsatt mye snø rundt 
omkring, men vi så mange forskjellige fine 
vårblomster i fjellet. En imponerte meg vel-
dig. Det var mogopen, som stod stødig ved 
snøkanten og strakk sine blomster opp mot 
himmelen. Mogopen ligger gjemt under 
snøen helt til snøen er borte, og så får vi lov 
til å se den i all sin prakt. 

På samme måte var lagerrommet i kjel-
leren på Stillhetens Hus gjemt over mange 
år. Det var som om rommet var i vinterdva-
le. Og nå skal etter hvert hele rommet stråle 
i sin prakt og være til glede for våre gjester. 
Men først må det «tine mye snø» slik at 
rommet kan blomstre. 

Men hva var grunnen til at lagerrommet 
i kjelleren i Stillhetens hus våknet opp fra 
vinterdvalen? Svaret er veldig enkelt. Vi fei-
rer et jubileum i år og da passer det veldig 
bra å starte noe nytt. Steinar og Anne-Karin 
har 30 års fartstid på Sandom og i denne 
sammenheng vekket Gud i oss en gammel 
drøm. Nemlig å bygge om møkkakjelleren 
til et oppholdsrom for våre gjester. 

«Se, jeg gjør noe nytt» leser vi i Jesa-
ja-boken i Bibelen. Og vi skal se litt nærmer 
på vers 19 i kapitel 43 i løpet av dette året. 
Det er et vers mange forbinder med takk-
nemlighet. Vi kjenner på takknemlighet for 
at Anne-Karin og Steiner kom til Sandom. 
Vi kjenner på takknemlighet for at vi har 
klart oss gjennom pandemien. Og vi ser 
med takknemlighet på det som nå skjer i 
kjelleren i Stillhetens Hus. Noe nytt vokser 
fram. Gud skaper stadig noe nytt. Og vi ser 
med stor forventning til hva han vil gjøre 
framover.

Hvordan er det med deg? Hva er du 
takknemlig for? Er det noen spesielle 
grunner til å være takknemlig i år? Ser du 
at Gud er i gang med å gjøre noe nytt i livet 
ditt, i familien, i vennekretsen, i menig-
heten eller i samfunnet?

Vi på Sandom gleder oss til å se hvor-
dan en gammel drøm blir til virkelighet, 
at et gammelt lagerrom kan bli til et fint 
oppholdsrom under retreatene. 
Kanskje du vil komme å se?

Husfolket i Sandom v/Tobias

«Se, jeg gjør noe nytt»
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Hvordan gikk det med fjorårets våraksjon?
I hele «Koronatiden» har vi kjent oss velsignet av alle dere som  

på ulikt vis står rundt oss med bønn, gaver, arbeidskraft og oppmuntringer.
I 2021 samlet vi inn til driften for å unngå permitteringer. 

TUSEN TAKK for alle bidrag som til sammen ble kr. 203.141.
Dermed unngikk vi permitteringer og kunne holde hjulene i gang. 

Igjen TUSEN TAKK!

30 års jubileum – Våraksjonen 2022
1. august 2022 er det 30 år siden vi, Anne-Karin og Steinar, kom flyttende til Storstugu på 
Nord-Sandom. Ved Guds nåde har vi fått mange gode og spennende år med oppturer og 
nedturer slik livet er. Sterkest står likevel takknemligheten over å ha fått være med og gang 
på gang se hvordan Gud arbeider og velsigner. Vi har også blitt kjent med så mange flotte 
mennesker og fått vokse på så mange måter.

Hvordan markere et slikt jubileum?
Helt siden vi kom hit i 1992 har møkkakjelleren i Stillhetens hus ligget der som et nødven-
dig lagerrom, samtidig har vi visst om og båret på en drøm, som var der lenge før vi kom 
hit, om at dette rommet kunne bli noe for gjestene våre.

Et stille oppholdsrom/leserom har vært, og er fortsatt tanken. Da vi høsten 2021 fikk 
ideen om å prøve å realisere dette som et jubileumsprosjekt i 2022, begynte ballen å rulle 
fort. I prosessen er også dusj/badstuavdelingen blitt gjort om til kombinert samtalerom og 
kreativt rom - når det ikke er samtaler der.

Vi inviterer deg til - i takknemlighet - å være med å realisere denne drømmen. Noe 
kapital er allerede på plass slik at vi kunne starte nå i januar på grunnarbeidene.

Vi har som mål å være ferdig med rommene til 17. mai.

Når vi startet i januar forsto vi fort at noe måtte gjøres for å forsterke betongtaket i møkk-
akjelleren. Her ser vi nå i ettertid klart Guds finger – han visste at dette måtte gjøres uan-
sett, og gav oss startkapital til å gå i gang og bidra til at Stillhetens hus står trygt i mange år 
framover. 4 nye jernbjelker er på plass og søylen i midten kan fjernes. Hele kjelleren isoleres 
også utvendig.

Hele prosjektet har en grov kostnadsramme på ca 1,3-1,5 millioner. Det inkluderer også 
vannbåren varme (radiatorer) i Stillhetens hus og Bakkehuset. 

Steinar



5«Se, jeg gjør noe nytt»

Dette er et prosjekt for framtida – lenge etter at andre har tatt over 
 driften og nye gjester oppdager kraften i retreat og tid med Jesus!
Alle bidrag bringer oss nærmere oppfyllelsen av denne drømmen.

Har du lyst til å være med på det? Bruk giroen på side 7!
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Vi er inne i fastetida – tid for å gå saman med Jesus på veg til Jerusalem – tid 
for å kjempe saman med våre søsken i Ukraina.

Det er slett ikkje alltid lett å få auge på, og stole på «Sjå, eg gjer noko nytt»
Og samtidig er våren i anmarsj – der det som ser dødt ut, inneheld liv – 

der tørre kvistar har brune knoppar, som sprekk, og vi anar grøne spirer. 

Av og til er det lettare å sjå og tru og håpe: «Sjå, eg gjer noko 
nytt»

Når eg smakar på orda, kjenner eg smerte og forventning og takksemd…
Vi treng noko nytt – og vi treng å sjå det – treng å sjå at Gud gjer noko nytt.
 
Dei seinare åra har fleire av dei som på ulikt vis har vore sentrale i Sandoms 
historie og retreathistoria i Norge døydd. Vi minnast dei med STOR TAKK-
NEMLIGHET, og ber om at vi stadig får sjå at Gud gjer noko nytt!

Takk for Brita Løvås, som trufast bar byrdene saman med Edin. Ho får 
representere alle dei som har kjempa stille, har måtte tåle mykje motgang og 
tøffe dagar og likevel trufast har halde ut!

Takk for Ole Nordhaug, som var med å opna for retreat i Den norske 
Kyrkje, og på Nord-Vestlandet. Han får representere alle dei som med sine 
Kristuserfaringar har opna opp for Kristus-mystikk. Retreat har vorte «stover-
eint» blant dei fleste kristne, og mange har funne både oppstandelses-kraft, og 
eit nytt liv saman med vår alle-stader-nærverande-Herre. 

Takk for Marianne Värmå, som trufast var i støttekretsen rundt Sandom frå 
tidleg i Sandoms historie. Ho får representere alle dei som med Jesus-begeist-
ring, bønn, arbeid og gjevarvilje har bore retreatarbeidet trufast i mange tiår! 

Takk til alle dei før oss som har sett, som har peika på det dei såg og hjelpt 
oss til å sjå.

Sjå! Ser du at eg gjer noko nytt? Vil du vere med?
Kva legg du merke til når du ser deg rundt?
Sjå, eg gjer noko nytt! Ser du?

«Se, jeg gjør noe nytt»

WE
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Avsender: Sandom Retreatsenter, 
Kollavegen 334, 2685 GARMO

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

Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands trykkeri as, Tretten. www.dg-trykk.no

ÅRSMØTE 24.APRIL blir i Filadelfiakirken i Sapsborg.
Vi deltar på gudstjenesten kl 11, og årsmøtet blir etter kirkekaffen.

Alle er hjertelig velkommen til årsmøte! Vi sender ut innkalling til alle medlemmer før 
påske. Du kan delta både fysisk og digital. Årsmøtet er åpent for alle. Hvis du er ikke 

medlem og ønsker å delta, så bare send en melding til retreat@sandom.no  
eller ring oss på telefon 458 70 414. 

Retreater vår/sommer 2022 
Se mer på: www.sandom.no

APRIL
lø 9.- ti 12.4. Med ski til topps. Retreat med topp-turar i Jotunheimen. Delvis taushet. 

Pris: 2800-4200
on 13.- ma 18.4. Påskeretreat. Påskens mysterium dag for dag. Delvis taushet.  

Pris: 4400-6400
MAI
on 25.-sø 29.5. Frihet og legedom i Kristus. I samarbeid med «Helhet gjennom 

 Kristus». Pris: 3900-5500
JUNI
to 9.-sø 12.6. Smak og se at Herren er god! Delvis taushet. Pris: 3000-4400
ma 20.-lø 25.6. Retreat med fjellturer. Delvis taushet. Pris: 4200-6200
JULI
ma 4.- on 13.7. Ignatiansk retreat. Taus retreat med enklere dagsprogram og individu-

ell åndelig veiledning. Pris: 6700-10400
ma 18.-lø 23.7. Stillheten det gror i. Taus retreat med tilbud om åndelig veiledning. 

Pris: 4300-6300
ma 25.-lø 30.7. Retreat med fjellturer. Delvis taushet. Pris: 4200-6200
AUGUST
ma 1. – lø 6.8 Retreat med LANGE fjellturer. Delvis taushet. Pris: 4200-6200
ma 8. – lø 13.8 Retreat med fjellturer. Delvis taushet. Pris: 4200-6200
to 18. – sø 21.8 Sensommer-retreat med delvis taushet. Tilbud om en fjelltur utenom 

allfarvei. Pris: 2700-4100


