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«Ja, jeg legger vei i ørkenen, 
elver i ødemarken.»
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Den drømmen vi bærer på
Skrive noe inspirerende til Rundbrevet? Da må 
det bli det som inspirerer meg akkurat nå, og det 
er opplevelsen av at noe jeg lengter etter, blir vir-
kelighet, at Gud åpner dører, selv om det tar tid. 
Hva lengter jeg etter? På den årlige retreaten min i 
vår, ble jeg utfordret av følgende setninger: 
- Fordi jeg er den jeg er, kan jeg ikke annet enn å 
gjøre det som er i samsvar med den jeg er. 

 Det kan være travelt å være pensjonist, selv 
uten barn og barnebarn, tantebarn og grandtante-
barn! Jeg har funnet meg selv igjen med tre hatter 
som jeg sjonglerer med, og retreat/åndelig vei-
ledning er en av dem. Det er nok denne «hatten» 
som føles mest som min nå, og det jobber jeg med 
over tid, godt utfordret av min åndelige veileder!

Men altså, det handler om at noe åpner seg, 
noe som er i samsvar med den jeg er. 

Da jeg kom hit til Harstad, hadde jeg en 
drøm om å få være med og arrangere stille dager i 
menighetene, også på prostiplan. (En god åndelig 
veileder ville ha spurt: Hvor kommer den leng-
selen fra, tror du?) Så var det en søndag prosten 
var vikar i kirken vår. Jeg kjenner ham fra før, så 
idet jeg var på vei ut av døra og hadde sagt takk 
for i dag, føyde jeg til liksom tilfeldig: -Og hvis du 
vil arrangere retreat for prestene, så er jeg gjerne 
med på det! Jeg ble litt overrasket over min egen 
frimodighet, men tenkte at ja, nå har jeg i alle fall 
gitt et hint!  

Så har det snart gått to år, og jeg har fått være 
med på både retreat og stille dag i menigheten. 
Men så var det disse prestene, da. Tenk om jeg 
kunne ha gjort noe liknende som på Sandom, når 
de hadde sin årlige prostisamling der! Jeg drømte 

i våken tilstand om hvordan det kunne gjen-
nomføres. Og kjente på dette ønsket om å gjøre 
noe, være noe for de få som skal være noe for de 
mange, det som har fulgt meg i mange år. (-Og 
hvor kommer det fra?) 

Vel, tidlig i høst lå jeg ei natt og fantaserte om 
gjennomføringen av en slik retreatsamling. Det 
hender at det føles greit å ikke få sove! Da prosten 
ringte neste morgen, ante jeg hva han ville før han 
hadde sagt noe. Og det var ikke vanskelig å si ja til 
å ha et stille-dag-opplegg på prostisamlinga i de-
sember! Det var til og med noen andre som hadde 
foreslått det for ham. Samlinga er obligatorisk for 
prestene, men i tillegg blir diakoner, kirkemusike-
re, trosopplærere m.fl invitert, så vi blir ei gruppe 
på omtrent 20. Og det er jo lov til å drømme 
videre – så nå ser jeg for meg at noen flere kanskje 
vil ha stille dager i sin menighet etter hvert?

Gjennom alt dette tror jeg Gud prøver å 
vise meg noe – noe om tanker og innspill som 
kommer fra ham, om at han er til stede og åpner 
dører, om at ting tar tid, og om å vente og være 
den en er. 

Fordi jeg er den jeg er, kan jeg ikke annet enn 
å være glad i retreat, og å ville legge til rette for 
Jesus-møter.

Fordi Gud er den han er, kunne han ikke 
annet enn å elske menneskene og komme til 
dem, etter en lang forberedelsestid. Men det er en 
annen historie – og det viktigste er ikke å forstå 
den, men hva den gjør med deg, som for eksempel 
under en Jesus-meditasjon!

Anna Magni Larsen
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Andakt
HÅP!

«Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.

Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,

elver i ødemarken.»  Jes 43,19

Gud er på banen til alle tider, det gir håp. 
«Se», sier han til profeten Jesaia for mer enn 
3000 år siden, «Jeg gjør noe nytt». «Merker 
dere det ikke»? Kan vi merke Guds handlinger 
i dag? Han sier han vil legge veier i ørkenen 
og elver i ødemarken. Livet i ørkenen og øde-
marken kan være tøft. Vi har en smak av det 
nå, i en verden med krig.

«Legg din vei i Herrens hånd! Stol på 
ham, så griper han inn.» Slik står det i Salme 
37,5. Dette ordet har fulgt meg siden jeg var 
ung leirjente. Gud, han er den som kan og 
vil hjelpe oss den dag i dag, også gjennom 
vanskelige tider. Inntrykk fra krig og uro i 
verden, kan fremkalle angst og frykt. Det er 
naturlig. «Confused situation, but God is at 
work.», var en setning jeg leste i ungdommen. 
Den gav meg ro. Gud er på banen, selv om vi 
av og til kan fylles med tvil. Tross alt er Gud 
den som kjenner framtiden, og han kjenner 
oss og vet om hvert eneste menneske på jord. 
Det er han som kan gi oss håp. Ikke la håpløs-
heten ta overhånd! Glem ikke å løfte blikket 
og se på Jesus. Han vil vise oss vei ut av det 
«tørre og vanskelige landskapet» og gjerne inn 
i noe annet, kanskje noe bedre for oss. Hans 
tanker er fremtid og håp. Han kan sende oss 
det livgivende vannet, som en oase i ørkenen, 
der vi er nå!

På Sandom, har vi fått se Guds inngri-
pen mange ganger. Han gir nytt mot, løfter 
mennesker opp, ja steller med oss slik bare 
han kan. Dette året har vi fått se en endring i 
Stillhetens hus. Noe nytt spirer fram, bok-
stavelig talt. To nye rom er blitt til ut av et 

rotete lagerrom. Riktignok har flere lagt ned 
utallige arbeidstimer, men det har ikke bare 
vært enkelt. Uforutsette ting har dukket opp, 
og skapt masse hodebry. Nytt bruksareal blir 
det, til nytte og glede for oss alle både husfolk 
og gjester framover. Også i dette har vi sett 
hvordan Gud legger en vei, en føring slik at 
det blir til det beste. Jeg tror alt strevet blir til 
velsignelse. God is at work! Det gir håp. Ingen 
tvil om at han har hatt større oversikt enn oss, 
i årets arbeid her. Han åpner veier for oss!

Nå nærmer vi oss straks jul. Vi skal igjen 
minnes og leve oss inn i julens budskap. Gud 
ble menneske og tok bolig iblant oss. Hyrdene 
på marken var de første som fikk høre det. De 
ble redde av Guds utsendte engler. Men enge-
len sa til dem: «Frykt ikke! Se jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: 
I dag er det født dere en frelser i Davids by; 
han er Messias, Herren.» Luk 2, 10-11. Så sier 
han som er Messias, Herren til Johannes på 
Patmos: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Videre 
står det i åpenbaringsboken (21,5-7): «Jeg er 
Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg 
vil gi den tørste å drikke av kilden med livets 
vann som gave. Den som seirer, skal få dette 
i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal 
være min sønn (og datter).»

Ja, han legger sannelig en vei, og lar elver 
renne i ødemarken. Det gir håp! Hold fast på 
håpet i Jesus Kristus.

Gode ønsker for advent- og juletiden 2022. 
Fra Astrid Breivold (husfolk)
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 Takknemlig for 30 år på Sandom   
- gleder oss til fortsettelsen

 «Tenk på mi naud og heimløyse. Dei er malurt og gift. Eg tenkjer på det heile tida, 
mi sjel er nedtrykt. Men éin ting legg eg meg på hjartet, og dette gjev meg von: 
Herren er nådig, vi går ikkje til grunne. Hans miskunn tek ikkje slutt, ho er ny kvar 
morgon. Din truskap er stor. Eg seier: Herren er min del, eg set mi von til han. 
Herren er god mot dei som ventar på han og søkjer han. Det er godt å vera stille og 
venta på hjelp frå Herren.»

Disse versene fra Klagesangene kapittel 3, 
kan også være en beskrivelse av vårt hus-
folkliv her på Sandom. Det har vært mange 
tunge tak og mye sprudlende glede. Og 
gjennom alt – i alt - har tilliten, avhengig-
heten og takknemligheten fått vokse. Det er 
helt sant at «Gud legger vei i ørkenen, elver 
i ødemarken».

Hvilke erfaringer har vi fått med oss «i 
sekken» disse årene?:
-  Tillit til at Gud vil oss mennesker (og 

handler direkte med hver og en).
-  Avhengighet av Gud og medmennesker 

(dersom Gud ikke bygger huset …).
-  Takknemlighet over å få være med på det 

Gud gjør.
-  Med bønn, hardt arbeid, tillit og takk-

nemlighet kan «det umulige» skje.
- Gud er GUD!   
-  At mennesker er veldig forskjellige, og 

samtidig veldig like.
- Gud er alltid større!
-  Vi mennesker kan være til stor inspirasjon 

og vi kan «irritere en gråstein» …
-  Menneskelige relasjoner er noe av det 

beste - og mest utfordrende - i livet.
- Gud overrasker (og alltid med noe godt!).
-  Åndelig veiledning hjelper oss til å skjelne 

og lytte til Gud, oss selv og våre med-
mennesker. 

Med disse skattene i bagasjen ser vi fram-
over med forventning til hva Gud har på 
agendaen her på Sandom.
Vår tid trenger (fortsatt) Kristusdisipler 
– kanskje mere enn noen gang! Vår tid 
trenger mennesker som trekker seg tilbake 
fra hverdagen til en liten retreat, for å 
hvile og lytte til Mesteren. Vår tid trenger 
mennesker som selv erfarer at Jesus Kristus 
er til stede og virksom midt i det livet som 
er, som vil samarbeide med Gud der og 
som deler av sine erfaringer. Vår tid trenger 
mennesker som av hele sitt hjerte ønsker å 
elske, ære og tjene Gud. 

Vi gleder oss til å møte disse gjestene og 
husfolkene i årene som kommer!

Anne-Karin Apalseth og Steinar Hov
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Noen glimt fra programmet for 2023
 Jeg har en drøm om å leve et liv, som er bærer 
av noe større enn meg selv. Et liv hvor det som 
«bærer» - omgir meg på alle sider. Et liv som er 
preget av den usynlige «bevegeren». Kanskje det 
er og forblir bare en drøm? Men i den hellige 
Ånd møter Gud oss som en usynlig «påvirker», 
som pust og vind, som ild og en kilde med vann. 
Han er den som veileder oss og har gavene han 
gir oss. Han er vår trøster og peker på Jesus. Kan-
skje han er den, som oppfyller drømmen jeg har? 

I året som ligger foran oss, ønsker vi å la 
oss inspirere av Guds - Den Hellige Ånd. I Den 
første utgaven av STREK i 2021 publiserte Knut 
Grønvik en serie om «Bibelens bilder på Den 
hellige ånd». I pinsehelgen inviterer vi til en re-
treat med tema «Vingeslag» sammen med Knut. 
Det blir sannsynligvis en velsignet Pinsehelg 
sammen med Gud og Knut! Med denne retreaten 
ønsker vi også å innvie det nye leserommet i 
kjelleren til Stillhetens hus. Bli med på denne 
unike markeringen! 

Vi vil også 
bruke disse tanker 
som utgangspunkt 
for vår medita-
sjonsserie i 2023. 
Det håper vi blir 
til inspirasjon 
og undring. Det 
gleder vi oss veldig 
til!  I tillegg ønsker 
vi også å invitere 
til flere forskjellige 
retreater med mye 
stillhet. Først med 

Virve Tynnemark i begynnelsen av februar: Hun 
har tidligere vært husfolk på Sandom gjennom 
mange år. Virve er en klok kvinne med mye 
visdom. Hun har mye erfaring med åndelig vei-
ledning og den «enkle» relasjonen mellom Gud 
og oss mennesker. 

Her er det også mulig å forlenge oppholdet 
ved å melde seg på den ignatianske retreaten i 
uka etterpå. Den har færre faste poster i dags-
programmet og individuell åndelig veiledning 
for alle.

I mars har vi en taus retreat med fleksibel 
lengde. Her er det tilbud om åndelig veiledning 

for de som ønsker 
det. I den Ignatianske 
retreaten og i denne 
tause retreaten er det 
god tid til å utforske 
og komme dypere 
inn i din Gudsrela-
sjon. 

For alle 
ski-entusiaster har 
vi to retreater på 
programmet. Den 
første er i mars, med tilbud om skiturer i løyper 
i Lemonsjø-området. Den andre er i april, med 
toppturer i Jotunheimen på randonne-ski. Begge 
disse retreatene har tilbud om «studentpris». 
Du bor uansett på enkeltrom, med god mat og 
fellesskap i vakre omgivelser, slik alle retreater er 
på Sandom. 

 Til slutt i vår inviterer vi til en unik 
påskeopplevelse og litt seinere til et seminar i 
retreatramme med organisasjonen «Helhet gjen-
nom Kristus». I påskeretreaten, følger vi Jesus 
sammen i hans lidelse, død og oppstandelse. Det 
er en opplevelse, som kan forandre ditt syn på 
Jesus og fordype din relasjon til ham. 

På retreaten med «Frihet og legedom i 
Kristus» er også målet å fordype relasjonen til 
Kristus. Fokus ligger på undervisning og forbønn 
for de som ønsker det. Vi har gode erfaringer 
med Helhet gjennom Kristus og skal også ha et 
seminar i retreatramme til med dem høsten-23. 

Vi håper du har fått lyst til å komme på 
retreat hos oss neste år! I en travel hverdag har 
det stor verdi å stoppe opp litt for å vokse, i ånd 
og sjel ved å vente på ham, som vet best hva vi 
behøver. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! 
Husfolket på Sandom v/Tobias Giese
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At det nærmer seg jul og årsskifte gir oss 
alle en anledning å se tilbake, gjøre opp 
status og strekke oss etter nye utfordringer. 
Men først og fremst handler julen om å ta 
imot Frelseren, Jesus Kristus, Guds største 
gave til oss mennesker. 

Å formidle Kristus og fellesskapet med 
Kristus står sentralt i Sandomstiftelsen 
arbeid. Også i år har Kristus møtt våre 
gjester gjennom stillhet, gudstjenester med 
lovprisning, skriftlesning og bønn, gjennom 
meditasjon og på turer ute i fjellheimen.  På 
hver eneste retreat fylles lyttegruppene på 
kveldene av fortellingene om hvordan Jesus 
Kristus møter oss mennesker, og gir kraft 
og styrke til livene vi alle lever.

En hjertelig takk, og en bønn om 

Guds velsignelse, til det faste husfolket for 
innsatsen gjennom året! For alle de gode 
retreatene, for bønnetjenesten og for den 
store praktiske innsatsen som skal til for å 
drifte Sandom.

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste. 

Jes 9,6

Med ønske om en velsignet julehøytid og 
et rikt nytt år!

Roger Dahl
Styreleder i Sandomstiftelsen

En velsignet julehøytid og et rikt nytt år!

STILLING LEDIG
Likar du menneske og trivast med praktisk arbeid?

60%-stilling ledig som retreatmedarbeider

Som husfolk på Sandom Retreatsenter, får du arbeide med kanskje det viktigaste som finst: å leggje 
til rette for at folk får styrka fellesskapen med Jesus Kristus så dette får prege kvardagen. Husfolket på 
Sandom har saman ansvaret for heile drifta, reinhald, bygningsmasse og arrangement. Vi inviterer til 
retreat med Jesus-meditasjon og åndeleg vegleiing. Grunnhaldninga er diakonal og å vere rause og 
gjestfrie med respekt for eigne og andre sine grenser. Vi lever enkelt og tett på naturen her i utkanten av 
Jotunheimen.

Som retreatarbeider på Sandom Retreatsenter vil du vere med å: 
• Ta ansvar for kjøkendrift og menyar til trivsel for alle, gjestar og frivillige. 
• Ta ansvar for uteområdet. At det er vakkert og formidlar ro og skaparglede 
•  Delta i tidebønsliv og fellesskapsliv, bidra i retreatane som husfolk, retreatleiar og samtalepartner. Vere 

med å skape eit raust og fritt rom for retreatgjestane. Leie fjellturar under sommar-retreatane.

Som eit lite team, søkjer vi å utfylle kvarandre. Vi legg difor stor vekt på personlege eigenskapar og 
stillingsinnhaldet vil kunne endrast undervegs.

Meir informasjon på heimesida: sandom.no
Søknadsfrist: 1. januar 2023
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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

Adventstid – juletid – nytt år

Synes du at retreatarbeidet er meningsfullt og inspirerende? 
Har du opplevd noe godt på retreat? Har du lyst til å støtte og hjelpe oss?

• Bli vår nye kollega! (se stillingsannonsen på side 6)
• Bli frivillig husfolk: Send en e-post til retreat@sandom.no
• Kom til våre Dugnadsdager med fellesskap og tidebønn i mai 2023
• Be konkret: Meld deg inn i «Den Indre Ringen» på nettsiden vår.

• Gi en gave:
- Vipps til 551162
- bruk giroen fra Rundbrevet
- bruk konto 2085 63 43589 – merk gaven med «Sandom» 
- For utenlanske: IBAN: NO43 2085 6343 589 BIC: SPTRNO22
- Bli fast giver – opprett avtale-giro på nettsiden vår.

Vi på Sandom ønsker deg en velsignet ad-
vents- og juletid og et godt nytt år i 2023. Må 
følgende avslutningsbønn fra Iona-kommuni-
teten blir til en velsignelse for deg neste år!

Velsign for meg, Gud, 
Jorden under føttene mine.
Velsign
Stien jeg går på.
Velsign
mennesker jeg møter. 
Gud
Gi velsignelse i mitt liv.
Takk for din interesse, støtte eller for ditt 
besøk i året som snart er forbi!

Hjertelig hilsen fra husfolket på Sandom: 
Astrid Breivold, Elisabeth og Tobias Giese, 
Steinar Hov og Anne-Karin Apalseth


