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Litt fra husfolk-livet

Hvordan står det til med Jubileumsprosjekt? 

I juni hadde vi besøk av Michael Wohlen-
berg, Ray Simpson og hans søster Sally. 
Michael er kontaktperson for Anamcara i 
Norge, som er del av Aidan- og Hilda-kom-
munitetene. Ray Simpson leder det økume-
niske og verdensvide fellesskapet. De var på 
vei til en samling på Selje, og hadde lyst til å 
bli kjent med oss på Sandom. Husfolket og 
gjestene hadde en inspirerende samling på 
Nord-Sandom før de dro videre. 

Siden forrige brev har vi fått gjort litt mere i 
kjelleren, med hovedsakelig samtalerommet.

Totale utgifter har nå passert 1 mill, og vi 
er ikke helt ferdige med rommene enda, så 
vi er fortsatt takknemlige for bidrag til dette 
store løftet for Sandom. Alle monner drar!!

Det blir også ekstra utgifter til utven-
dig drenering mot tunet, for det siger inn 
fuktighet i samtalerommet. Vi merket det 
spesielt i juni. Og det må gjøres skikkelig 
nå med en gang. Vi skal gjøre det i siste 
halvdel av september.

Vi fikk gjort så mye i samtalerommet 
at vi tok det i bruk i midten av juli. Det 
blir et godt og fint rom og vi har fått gode 
tilbakemeldinger.

Ramma til vinduet i samtalerommet 
er klargjort, og glasset ventes i uke 34. Da 
kan Kjell Grasdalen (lokalt snekkerverksted 
rett over elva) montere og liste inn glasset. 
Så setter vi det inn så snart som mulig. 
Treramma til det store vinduet i grotterom-

met er påbegynt, men det tar nok et par 
måneder før det er ferdig.

Det har ellers stått stille i grotterommet 
i sommer. Der er ferdig lektet og isolert 
i taket, så nå skal sponplater skrus opp. 
Dette gjør vi selv da vi ikke har økonomi 
til å leie inn snekkere nå. Det gjenstår også 
noe kalking av vegger. Gulvvarmeanlegg 
(Buffertank, el-kolbe, sirkulasjonspumpe og 
styring) er på plass og i funksjon.

Utvendig står det også igjen en del 
arbeider om antakelig må vente til neste vår 
av det vi ikke måtte rekke i høst. (Tilba-
kefylling, pusse/male utvendig isolasjon, 
lysgraver mot tunet, trapp mot P-plass 
opp fra Grotten og generell opprydding og 
gjenopprette bed m.m.

Takk til alle som ber og gir! 
Steinar
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På min siste tur gikk jeg alene på Bringsfjel-
let, og målet mitt var Olavshovde. Det er en 
av våre vanlige turer. Denne turen var også 
min aller første på fjellvandringsretreat på 
Sandom for to år siden.  Det var litt kaldt, 
slik som det er i begynnelsen av juni, når 
snøen har begynt å forsvinne. Jeg nøt den 
fine utsikten. Det var mulig å se ganske 
langt inni landet. 

Når vi er på tur, så inviterer vi våre gjes-
ter til å legge merke til det som skjer, eller 
er rundt dem mens de er på vandring. Det 
kan være en spesiell stein eller et mønster i 
skyene, eller et ord på et skilt en går forbi. 

En del av turen gikk jeg utenom stien. 
Egentlig sprang jeg over stokk og stein. Av 
og til la jeg merke til et lite rødt punkt eller 
en prikk blant plantene under meg. Prikken 
forsvant og etter hvert dukket en ny prikk 
opp. De prikkene hadde en veldig intens 
farge, slik at jeg ikke kunne unngå å se dem. 
Etter hvert begynte jeg å lure hva det var for 
noe. Så stoppet jeg opp. 

Klart det var mulig å ignorere de røde 
prikkene. Det var mulig å gå forbi, og la 
være å legge merke til det som prøvde å få 
min oppmerksomhet. Det kan jo være hva 
som helst som prøver å tiltrekke seg den. 

Men nei, jeg senket farten og stoppet, og 
det som jeg oppdaget var noe som de fleste 
fjellvante sikkert kjenner. Det var noen 
glattrødbeger som hadde fanget min opp-
merksomhet. Men det som var så utrolig 
vakkert, var at jeg så ei lite rødt hjertet midt 
i naturen. For meg var det som en liten gave 
fra Gud midt oppe i fjellet – helt uventet. 

Hva legger du merke til i din hverdag? 
Hva er det du kanskje ikke merker, eller 
ikke legger merke til fordi du er for rask? 
Hva prøver å tiltrekke seg din oppmerk-
somhet? 

Vi fra Sandom ønsker deg en fin sen-
sommer og høst, og håper at du lar deg 
stoppe av det som ønsker å vise deg Guds 
kjærlighet i hverdagen.  

Tobias

«Merker dere det ikke?»
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Jeg la merke til en systematisk til
nærming til de praktiske sidene, og 

det var tydelig at de hadde en langsiktig 
målsetning. Steinar lagde for eksempel 
menyer til retreatene som nærmest ble 
hogd i stein, og svært detaljerte handlelister 
ble nedskrevet og gjenbrukt. Jeg husker at 
Anne-Karin tok administrative grep, og 
den nyinnkjøpte halvautomatiske skrive-

maskinen ble byttet ut med en datamas-
kin. Morgenmøter med godt forberedte 
arbeidsplaner tilsa at det også ble jobbet om 
nettene. Deres store arbeidskapasitet var et 
kjennemerke fra dag en. 

Pål Augland  
(var ettåring på Sandom fra mai 1992)

1. august 1992 begynte et ungt ektepar som 
faste husfolk på Sandom. De startet i en 
krevende tid, og det var heller ikke klart om 
de kom til å lykkes med prosjektet. Første 
målet var bl.a. å stabilisere driften av Nor-
ges første retreatsted. 

Vi har spurt flere personer, som hadde 
en tilknytning til Sandom i denne tida, 
om hva de la merke til som kunne bli av 
betydning for arbeidet på Sandom, da de 
traff Anne- Karin og Steinar for første gang. 
I tillegg kan du også lese en hilsen fra nå-
værende styreleder i Sandomstiftelsen. 

 Jordnære, utholdende og be-
geistrede retreatmedarbeidere! 

Jeg tenker med takk tilbake til starten: De 
meldte seg til tjeneste og utfylte hverandre 
i tjenesten. De tok med seg et nettverk av 
nye venner, ikke minst fra Møre og Trøn-
delag. De grodde inn i disippelskapet om 
den oppstandne og videreførte det. Blant 
fornyende handlinger og holdninger de 

brakte, ser jeg: Jevnlige utviklingssamtaler 
for hele staben, i regi av familievernkonto-
ret på Otta; jordnær og realistisk ledelse av 
vedlikeholdsinnsatser; videreført fellesskap 
med Lia Gård.

Hilsen Bjørn Mathiesen 
(var styreleder da Anne-Karin og Steinar 

ble ansatt)

30 år på Sandom
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I 1991 flyttet jeg fra Sverige til 
Sandom for å begynne retreatlivet. 

Det ble et kort besøk for meg der, istedenfor 
havnet jeg på Tomasgården. Året etter kom 
 Steinar og Anne-Karin. Jeg opplever at de 
har en dyp og ekte lengsel etter å arbeide 
med retreat. De utfyller hverandre på en 
spesiell måte. De har hver sine styrker. Deres 
hengivenhet til Sandom, i tykt og tynt, er 
verd respekt.

Da Tomasgården ble innviet, gav Sandom 
en kokebok til dem som gave. Det var lenge 
før Steinar og Anne-Karin hadde begynt. 

På innsiden av kokeboken stod et sitat om 
Moses, fra Hebreerbrevet 11,27: «Han holdt 
ut, for det var som om han så den usynlige.»

Å ha gitt så mye av sine liv og sitt fokus 
til Sandom, over så lang tid som 30 år, krever 
stor utholdenhet. Alle som har levd og 
arbeidet på en retreatgård, vet at det er sant. 
Kanskje Anne-Karins og Steinars hemmelig-
het er akkurat dette siterte bibelverset. 
Jeg vil si en stort takk til dem, og ønske all 
velsignelse videre i de neste 20 årene.

Ulla Käll (jobbet 1991 på Sandom)

Jeg har bladd i album og funnet  mange minner fra tida i
huset med utsikt mot Sandom. Anne-Karin og Steinar var flinke 

til å komme på besøk. De liker å bygge gode relasjoner og skape trivsel. 
Også neste generasjon hos oss fikk oppleve den kjærligheten 

 Anne-Karin og Steinar har. Det hadde vært perioder med stadig skifte 
av husfolk og ledere, men nå ble det kontinuitet og stabilitet.

Dette siste besøket på Sandom for noen dager siden ga meg lyst til 
å dra på retreat igjen. 

Stillhet har jeg mye av her, men å få oppleve Herrens sterke omsorg 
og nærvær formidlet av slike som holder ut i trofast tjeneste i årevis, er 
spesielt. Takk for deres tjeneste på Sandom i 30 år, kjære Anne Karin 
og Steinar! Må Herren velsigne dere og gi dere kraft.

Inger Johanne (og mannen hennes var en del av det lokale støttegruppe da  
Anne Karin og Steinar var ansatt)

Kjære Anne-Karin og Steinar! 
Første august var det 30 år siden dere, som ungt ektepar begynte 
som husfolk på Sandom. Takk for hva dere har vært for retreatbe-
vegelsen, for Sandomstiftelsen og på Sandom Retreatsenter. Der 
gjester, kolleger, styret og alle som støtter opp om arbeidet har fått 
møte dere.

Jeg gratulerer med jubileet og takker for hva og hvem dere er. 
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg [...] derfor har jeg hele 

tiden vist deg miskunn. (Jer 31,3) Ordet gjelder fortsatt. Guds rike-
velsignelse til dere kjære jubilanter.

For styret i Sandomstiftelsen, Roger Dahl, leder
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En dybde av innsikt
Har du hørt og lest om Moses eller Maria før? Ja, det har jeg 
også, mange ganger. 

Å få se dem i lyset som Harald Schøien satte dem i, var for-
nyende … Han bruker ord som er forståelige. Han snakker 
til tilhørerne med en ydmykhet til historiene. Og han har en 
dybde av innsikt, som merkes. Og jeg er ikke i tvil, Guds ånd 
virker med og bruker Harald sine gode evner til å formulere 
seg, rett og slett til å bygge opp! 

Vi hadde Harald med oss på en digital retreat i fjor, det var helt fantastisk. Nå kom-
mer han hit til oss på Sandom. Dette er noe du ikke må gå glipp av!!! 

Astrid
OBS! Retreaten har en ny dato og finner sted på Sandom!

Dato: 3.-6.11  Tema: Hverdagsliv og hellig tjeneste. Foredragsholder: Harald Schøien

Dato: 29.9-1.10  
Tema: Jesusbilder i  åpenbaringen.  
Foredragsholder:  Harns J. Sagrusten

Gud har elsket oss først! Men på  hvilken 
måte elsker jeg ham? Unge kristne 
 tenker sikkert at den beste måte å vise 
Gud sin kjærlighet på, er ved lovsang. 
Andre er helt overbeviste om at den 
eneste måten er å befatte seg med Guds 
Ord. En tredje protesterer og sier: - Den 
eneste måten er ved å hjelpe sitt med-
menneske. Hvem har rett? Finnes det 
bare en måte, eller finnes det flere? 

På retreaten «Fri til å elske og 
tjene» skal vi bli kjent med ni måter å 
elske Gud på. Kanskje du finner din(e) 
måte(r) eller en ny måte å elske og tjene 
Gud på? Vi skal få være frie til å elske 
og tjene. 

Dato: 10.-13.11 
Tema: Fri til å elske og tjene, 
Foredragsholder:  
Tobias Giese
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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

Retreater høst 2022
12.- 17.9 Med kamera og pensel i fjellet. Retreat med Leif Sæther. Delvis taushet.

29.9 – 2.10 Jesusbilder i åpenbaringen. Taus temaretreat med Hans J. Sagrusten. 

2.- 9.10 Stillheten det gror i. Fleksibel taus retreat med tilbud om åndelig veiledning.

13.- 16.1 Høst-retreat med delvis taushet. . 

3.-6.11 Hverdagsliv og hellig tjeneste. Taus temaretreat med Harald Schøien.

10.- 13.11 Fri til å elske og tjene. Temaretreat m/Tobias Giese 

23.- 26.12 Juleretreat med delvis taushet. 

29.12.- 1.1 Nyttårsretreat med delvis taushet.

Synes du at retreatarbeidet er meningsfullt og inspirerende? 
Har du lyst til å støtte og hjelpe oss?

Bli med i bønne- eller givertjenesten, eller bli med som frivillig husfolk!

• Frivillig husfolk: Send en e-post til retreat@sandom.no
• Be konkret: Meld deg inn i «Den indre ringen» på nettsiden vår.
• Gi en gave:

- Vipps til 551162
- bruk giroen inni Rundbrevet
- bruk konto 2085 63 43589 – merk gaven med «Sandom» 
- For utenlanske: IBAN: NO43 2085 6343 589 BIC: SPTRNO22
- opprett avtale-giro på nettsiden vår.

Mer informasjon og flere retreater finner du på: sandom.no.


