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(Preken holdt av Rolf J. Næss Kr. Himmelfartsdag i Lovund)
et er vår tro på Ordet i
Den hellige skrift som
gjør at vi bekjenner om
Jesus Kristus at han «for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd».
Det er umulig for vår fornuft å forstå at
Jesus fra Nasaret sto opp fra de døde og
viste seg flere ganger for disiplene. En
gang så mer enn fem hundre menn
ham samtidig som oppstanden. Og så
skjer det at Jesus legemlig farer dit hvor
Gud Far er. Og der er han del i allmakten, ja, er gitt all makt i himmel og på
jord. Jeg tror dette fordi det er meningsløst. Derfor er jeg henvist til nettopp å
tro dette. Men det er logisk at jeg ikke
forstår Gud og frelsens hemmeligheter
helt ut. Grunnen er jo at vi mennesker
har et visst antall hjerneceller, og disse
er begrenset. Hvis jeg forsto Gud og de
ting som hører frelsen til helt ut, så ville
jeg vel si: Gud er ikke større enn jeg. Jeg
er hans likemann. Jeg forstår alt om
ham.
Ved en konfirmantundervisningstime
i Nittedal kirke kom det en mus inn på
kirke-gulvet. Konfirmantene forholdt seg
rolig, også jentene. I slike tilfeller skal jo
jenter hyle. Det gjorde de da jeg var gutt.
Og så fikk jeg anledning til å bruke et
bilde, en illustrasjon. Nå fantaserer vi
litt, sa jeg til konfirmantene. Vi tenker at
vi kan snakke med musa. Jeg forteller
musa om noe fra geometrien, f. eks. den
pytagoreiske læresetningen. Musa kan
svare på to måter: 1. Dette forstår jeg
ikke. Derfor er det du sier tull og
meningsløst. Eller 2: Dette forstår jeg
ikke. Men jeg forstår at du som menneske er meget klokere enn jeg. Du har
menneske-hjerne, jeg har bare en liten
musehjerne. Derfor tror jeg det du sier.
Hva var det klokest av musa å si? Hva
er det klokest av et lite menneske å si
når det gjelder de guddommelige sannheter? Dette betyr ikke at vi ikke skal
bruke vår forstand. Den er gitt oss av
Skaperen og skal brukes i de vanlige jordiske spørsmål: bygge hus, fiske, lage
båter osv. Når det gjelder poenget i det
jeg her sier, så vil jeg bruke et annet bilde også: Hvis jeg stirrer på solen og dens
sterke utstråling, så går det galt med
øynene mine. Jeg kommer ingen vei
med det. Jeg kan heller ikke komme
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noen vei med å stirre meg blind – i overført forstand – på hvordan Kristi himmelfart er gått til. Men jeg tror det, jeg
tror på Jesus Kristus, og jeg tror på Guds
ord.
I vår trosbekjennelse sier vi flere ting
om vår Frelser som går på noe som er
avsluttet, som går på fortiden; han ble
unnfanget, født, pint, korsfestet, døde,
ble begravet, sto opp fra de døde og for
opp til himmelen – men så kommer noe
nåtidig: sitter ved Faderens høyre hånd.
Jesus er dermed seierherren. Et tomt
kors er ikke dødens symbol, men livets.
Det for-teller oss at han er ikke på korset
nå. Han er der Gud er. Vi tror det fordi
Guds Ord sier det. Vi bygger vår tro på
Guds Ord. Ved menneskenes første fristelse lød det fra vår store motstander:
Har Gud virkelig sagt at dere ikke må
spise av noe tre i hagen? Og nå: har Gud
virkelig gjort dette at Jesus Kristus har
faret legemlig til himmelen? Ja, ved sin
Sønn har Gud seiret over alle fordervsmaktene, nemlig syndens makt, døden,
Satan og det onde sted. Alt sammenfattes i Jesu ord på korset: DET ER FULLBRAKT!
Nå er det Ordets tid. Nå er det kirkens
tid. I Kristi navn skal det nå forkynnes
på basis av hans verk to sannheter:
omvendelse og syndenes forlatelse.
Omvendelse er å snu seg fra noe og å
vende seg til noe. Herren begynte sin forkynnelse med å si: Omvend dere, for
himlenes rike er kommet nær. Og ved
himmelfarten hører vi det samme: I mitt
navn skal dere forkynne omvendelse. Vi
ser dette i forhold til de ti bud. Du skal
ikke ha andre guder enn meg, sier Gud.
Å ha en Gud er å ha en som en venter
seg alt godt fra. Hva eller hvem venter
jeg meg alt godt fra? Hva er nummer èn
i mitt liv? Penger, ære av mennesker, er
jeg preget av menneskefrykt slik at jeg
ikke tør å bekjenne Kristi navn? Kristi
vilje er at vi vender oss fra alt dette. Hva
med å misbruke Guds hellige navn? Det
gjøres svært ofte i Norge og ellers i verden i dag. Det fjerde bud sier at vi skal
hedre vår far og vår mor. Det femte bud
at vi ikke skal slå i hjel vår neste, verken bokstavelig eller med ord. Det sjette
bud vet vi sier at vi ikke skal bryte ekteskapet og at vi skal leve rent i tanker,
ord og gjerninger. Ekteskap mellom en

mann og en kvinne til døden skiller
dem, er samlivsformen etter Guds plan
og vilje. Sann skal vår tale være. Ikke
bare skal vi la være å stjele, men ikke
engang ønske å ha det vår neste eier.
Kristi bud er at vi skal vende oss bort
fra alt det som er brudd på Guds bud og
vende oss til Gud. Og da går det ikke
annerledes til enn at vi må bekjenne alt
sammen for ham. Og så kommer det
annet som vi skal forkynne, også i Kristi
navn: syndenes forlatelse. Ikke syndenes
tillatelse. La meg bruke et bilde: Vi er i et
klasserom på skolen. Læreren ber en
elev komme fram til tavlen. En oppgave
blir gitt: eleven må skrive opp 5+7 og
hva svaret er. Eleven skriver at 5+7=13.
Han får høre at det er galt. Læreren tar
svampen og krittet. Han stryker ut det
som er galt. Det blir borte og står ikke
lenger der. Og så skriver læreren det riktige: 5+7=12. Syndenes forlatelse er at
Gud for Kristi uskyldige og stedfortredende lidelses skyld stryker ut våre synder. Men på samme måte som læreren
skriver det riktige svar, blir vi tilregnet
Kristi rettferdighet.
Syndenes forlatelse er kjernepunktet i
kristendommen. At vår krenkelse av
Gud virkelig kan slettes ut i tid og evighet er et under. Kristi Himmelfartsdag
sier oss at Jesus Kristus nå er hos Faderen som vår stedfortreder og forbeder.
Dette skal forkynnes for alle folkeslag.
Derfor maner denne dag oss kraftig til
misjon blant alle folk. Kristi historie er
ikke å ligne med framføringen av et teaterstykke. Når det er slutt, går teppet
ned. Og publikum går hjem. Nei, selv
om Kristi verk fra en side nå er endt, så
går hans bekjennere ut til all verden og
forkynner omvendelse og syndenes forlatelse. Vår tekst avslutter Lukasevangeliet, men Lukas fortsetter i sin bok nummer to, Apostlenes gjerninger, å fortelle
hvordan evangeliet begynte sin gang ut
blant folkeslagene. Og nå er det vi som
må fortsette dette arbeidet.
Altså: Inn i bot. Ut med bekjennelsen.
Ut med evangeliet. Dette er den store glede. Det siste apostlene så da Jesus forsvant var at han velsignet dem. For et
vakkert syn: den seirende Jesus Kristus
som velsigner oss.
Hilsen Rolf J. Næss
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Fin 50års-samling i Lurøy kirke

Det var en fin flokk konfirmanter som
møtte i Lurøy kirke søndag den 3. august i
år. Riktignok var de ikke flere enn 18 stykker, og det var noe skuffende da det var
en god del flere som kunne ha møtt. Opprinnelig var det 50 konfirmanter i alt i
1953, og av disse er det 10 som for lengst
er døde. Men av de 40 som altså lever
ennå, var det bare 19 som meldte seg på
til treffet, og når da èn av dem ble syk i
siste liten, var det altså bare 18 som innfant seg. Og det var jo litt skuffende for

dem som kom, og som hadde håpet å
treffe igjen flest mulig av dem de hadde
hatt det så fint i lag med den gangen for
50 år siden. Men ellers var det en fin
opplevelse for dem som møtte opp. Samlingen startet allerede på lørdag kveld,
med middag på ungdomshuset på Lurøy,
der det ble gjenkjenningstreff og mye
mimring om det som skjedde den gangen
for 50 år siden, da man ennå var ung og
sprek og hadde mesteparten av livet foran
seg. På søndag var det så gudstjeneste og

Dåpsopplæringen skal styrkes!
Som det kanskje er kjent for menighetsbladets lesere, vil Den norske
kirke nå gjøre en ekstra innsats for
å gjøre kirkens budskap bedre
kjent for menighetslemmene. Kort
sagt betyr det at man vil styrke
dåpsopplæringen, først og fremst
for å gi hjelp til foreldre og faddere, de som har tatt på seg det viktige verv å lære barnet som er døpt;
lære det opp i den kristne tro og,
som det heter i dåpsritualet, hjelpe
det til å bli hos Jesus når det vokser
opp. Dette er en stor oppgave, og
for den som tar dåpsløftet på alvor
og gjerne vil at barna skal få del i
Guds velsignelse, vil det være godt
om det kan gis ytterligere hjelp til
det. Det er jo ikke alle steder det
finnes søndagsskole eller tilsvarende, som kan vise barna veien til
Jesus, for at de kan følge ham når
de vokser opp, og det kan kanskje
føles vanskelig også for foreldrene
å gjøre det. Derfor har Den norske
kirke nå vedtatt at det skal satses
på dette viktige området, og det er
også vedtatt på Stortinget at det
skal gis midler til det på de kommende statsbudsjettene noen år
framover. Hvordan dette vil gi seg
praktiske utslag i vårt prestegjeld
er ennå ikke klarlagt, og vi er
naturligvis spente på det; hvordan
det vil arte seg. Ètt er at det forhåpentligvis vil bli frigjort en del
penger som kan brukes til dette
formålet, et annet er at det antake-

lig vil bli behov for personell som
kan hjelpe til, noe som kanskje kan
bli det vanskeligste å få til. Men det
vil vel vise seg etter hvert. Behovet
for assistanse vil antakelig i hvert
fall melde seg, og det vil sikkert
være fint for menighetsrådene om
det er noen av menighetslemmene
som kan tre til med hjelp når den
tid kommer.
Som et første ledd i denne prosessen er man allerede nå i Træna
begynt å tenke tanken på å arrangere kurs for både menighetsråd
og andre personer som kan tenkes
å delta i dåpsopplæringen, og man
har allerede vært i kontakt med
undervisningskonsulent
Inger
Johanne Lindahl i Bispedømmerådet, for å høre litt om muligheten
for å arrangere kurs. En regner
med at dette er aktuelt for menighetsrådene i Lurøy også, og vil således forsøke å få til et samarbeid om
det. Det kan derfor bli aktuelt for
menighetenes medlemmer å delta
på slike kurs, for dem som ønsker
det, kanskje allerede på nyåret om
man greier å starte så tidlig. Det vil
i så fall bli kunngjort i menighetsbladet, og sikkert også ved plakater
i de enkelte kretsene. I tillegg til
dette er det mulig at kurs om dåpsopplæringen kan kombineres med
kurs om diakoniarbeide, noe som
det også er behov for. Men dette
er det ikke bestemt noe om ennå.
T. N.

samling i kirken, der bildet vårt er hentet
fra. Der ble det også gjensyn med en del
andre personer fra menigheten, som var
omtrent jevnaldrende og som mange hadde vokst opp sammen med i ungdommen.
Etter gudstjenesten ble det til slutt lunsj
på ungdomshuset, før man skilte lag og
reiste heim igjen, hver til sitt.
Om man skulle si litt mer i tilknytning
til denne hendelsen, måtte det være at det
synes å være for lang tid å vente 50 år før
man samles igjen etter konfirmasjonen, da
det blir for stort frafall slik. Dette er det
også tidligere mange som har bemerket.
Antakelig burde det ha gått maksimum 30
år før den første samlingen; da ville ennå
de fleste både ha vært ganske friske og
rørige, og langt flere kunne ha kommet.
Så kunne man heller ha tatt en ny samling
også senere, alt etter ønske og behov.
Dette er det verdt å tenke over for dere
som nå er i den aktuelle alder, og tipset er
herved gitt til fri benyttelse, om dere skulle ønske å benytte dere av det! Om ønskelig kan dere ta kontakt med Lurøy kirkekontor om det er noe dere lurer på i den
forbindelse; vi står gjerne til disposisjon.
Men arrangementet og detaljene omkring
det må dere selv sørge for; vi kan ikke
ordne med alt det. Lykke til med en eventuell ny praksis!
T. N.

Menighetsblad
for Lurøy og Træna
Utgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna

Redaktør og kasserer: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy
Kirkelig betjening: Kirkekontoret
tlf 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
Treffetid prester: Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
forøvrig etter avtale
Sokneprest: Tormod Remøy tlf 75 09 36 26
Kapellan: Georg Eduard Eichsteller
tlf. 75 09 22 11
Organist: Chris Eva tlf. 75 09 36 77
James E. Storms tlf. 75 09 42 63
Vakttelefon prester: 415 48 180
Menighetssekretær og
kirkeverge i Lurøy : Torfinn Nilsen, tlf. 75 09 36 20
Kirkeverge i Træna: Randi Jørgensen tlf. 75 09 52 12
Treffetid: onsdag og fredag fra kl 09.00
Kirketjenere/gravere:
Karsten Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - Mobil 975 68 671
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
Kontingenten: Utenbygds kr 100,- pr.år
Sendes menighetsbladet, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Ko n fi r m a n t - i n n s k r i v i n g
på friluftsgudstjeneste
Det var en klar og fin høstdag, rene
sommerværet, da årets konfirmantinnskriving i Alder-sund menighet
fant sted 7. september. Og været
var av stor betydning, ettersom
gudstjenesten fant sted ute i friluft,
på Buneset tett nord for Tonnes.
Der har Morten Olsen fra Konsvikosen opprettet hovedkvarter for
sitt firma Polarsirkel Maritime, som
driver på med å frakte turister
rundt om på Nord-Helgeland med
hurtiggående gummibåter, såkalt
havrafting. Og på Buneset, som er
en gammel nedlagt husmannsplass,
har Olsen restaurert det gamle
våningshuset, som nå fungerer som
overnattingsplass og spisesal, mens
der fjøsen sto er bygget et nytt og
fint hus som er restaurant og overnattingsplass for
ytterligere 30 personer. På dette stedet, med
Olsen som primus motor for den praktiske siden av
arrangementet, avviklet Aldersund menighet gudstjeneste med innskriving av årets konfirmanter,
med sokneprest Tormod Remøy som forrettende
prest og med Chris Eva som organist. Om været
hadde vært dårlig kunne man ha hatt gudstjenesten
innendørs, men som det var denne dagen ble en
utendørs gudstjeneste, med Hestmannen og de
andre øyene rundt om som kulisser, det fineste
noen kunne tenke seg. Mye folk kom det også,
både fra Lurøy og Rødøy kommuner, noen til fots
fra Tonnes, andre med egen båt og atter andre med
skyssbåt. For konfirmantene ble det en stor opplevelse å få skyss med Olsens raftingsbåt Barske Glæder, mens for folk flest ble det en mer ordinær
skyssbåt som brakte dem fram. Og i alt kom det
nesten hundre mennesker, som både fikk en fin
gudstjeneste i en vakker natur og ellers fikk kjøpe
både middag og kaffe med mere, samt oppleve
hyggelig sosialt samvær. Tilstede var også Lars P.
Østrem, som både har tatt bildene til denne artikkelen og bidratt med stoffet for øvrig.
T. N.

Vår Herre selv hadde laget rammen rundt frilufts-gudstjenesten på Buneset
den 7. september, og finere enn dette kunne det ikke gjøres. Så med både en
fin flokk tilhørere og med vakker utsikt til Hestmannen kunne sokneprest
Remøy virkelig prise Guds skaperverk som en del av sin preken til menigheten.

Det var en fin flokk, da 10 konfirmanter stilte opp utenfor det gamle
våningshuset på Buneset sammen med sokneprest Remøy og, på verandaen, organist Eva.

Den derre kontingenten!!!! ??
om det går fram av teksten i Steinkjerringa, er det en kontingent å
betale for denne, for dere som bor
utenfor Lurøy kommune. Den er på kroner 75,-. Denne kontingenten dekker
imidlertid bare selve Steinkjerringa,
ikke de ekstra utgiftene som følger med
å trykke Menighetsbladet, som er lagt
inn i Steinkjerringa, og som er et ekstra
blad for dere i Træna. Faktisk kostet det
i fjor nesten seksten tusen kroner å få
trykket menighetsbladet, og dette må
kirken betale. Derfor har Kirkelig fellesråd vedtatt å be dere som får menighetsbladet om å betale en del for det, selv
om det inngår som en del av Steinkjer-
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ringa. Det man ber om, er om dere vil
betale kr 100,- pr. år. Dette er ikke en
betingelse for å få bladet, det kommer
jo uansett om dere betaler eller ikke.
Men de pengene som går med til bladet
kunne så svært gjerne ha vært brukt til
andre formål i kirken, gode formål som
vi ellers ikke har råd til. Og vi håper jo
at det stoffet som er i menighetsbladet,
både Slekters gang, Gudstjenestelisten
og annet stoff er så pass interessant at
dere setter pris på det, og kan tenke
dere å betale litt for det? Vi takker så
mye til dere som allerede har betalt,
både i fjor og tidligere år! Det var ekstra
god betaling det året vi la ved en giro-

blankett, men siden har det blitt mindre, rimelig nok, da det vel er litt ekstra
bry med å fylle ut en slik blankett og få
den sendt. Derfor legger vi nå med en
ny giroblankett, i håp om at så mange
som mulig vil ta seg tid og råd til å få
sendt kontingenten! Det betyr faktisk
mye for kirken at vi får inn disse pengene, som ellers må tas av det ordinære
driftsbudsjettet med den følge at andre
gode formål må reduseres. Og så stram
økonomi som kirken har, er det dessverre ikke mye slingringsmonn å gå på,
før det merkes! Derfor, takk for at dere
vil være med og bruke den vedlagte
giroen, den kommer godt med!
T. N.
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Slekters gang

Gudstjenester
Lurøy prestegjeld høsten 2003
Sted

Døpte:
LURØY KIRKE.
06.07: Sander Hagen Værnes
Foreldre: Ailin Værnes og Espen Hagen.
Faddere: Martha Værnes og Knut Magnus Hagen.
03.08: Haakon Bang.
Foreldre May Annie Bang og Asgeir Bang.
Faddere: Silje Lyse Sandvik, Odd J. Sandvik,
Siv Kari Reithe Hangås og Cato Aspdahl.
GRUBEN KIRKE:
13.07: Isak Rasmussen.
Foreldre: Ann Kathrin Raknes og Raymond Rasmussen.
Faddere: Stian Jacobsen, Kurt H. Grunnan, Gjertrud
Olaisen, Terje Jacobsen, Gøril Rasmussen.
Oskar Rasmussen.
Foreldre: Ann Kathrin Raknes og Raymond Rasmussen.
Faddere: Kurt Helge Grunnan, Anne-Toril Forsmo,
Tom E. Forsmo, Gøril Rasmussen.
LOVUND KIRKE:
27.07: Mia Moi Rønning.
Foreldre: Tina M. Rønning og Bjørn Rønning.
Faddere: Craig Dykers, Elaine Molinar og Siri Erland.
Malin Sørensen.
Foreldre: Hege Kristin Sørensen og Ørjan Olsen.
Faddere: Tove Bratland, Ivan og Kari Lyngås, Kristin
Martinsen og Jim Sørensen.
TRÆNA KIRKE:
18.07: Heidi Antonsen.
Foreldre: Alvin og Porthip Hotes Antonsen.
Faddere: Alf og Emmy Eliassen.
10.08: Tuva Marie Røssvoll.
Foreldre: Hans Jørgen og Malin J. Røssvoll.
Faddere: Bodil og Johan Petter Røssvoll, Tina Holmen.

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
10.06: Anna Helma Kristine Andreassen.
17.07: Jenny Hansine Berntzen.
SANNA KIRKEGÅRD:
14.07: Signy Vilhelmine Olaisen.
HUSØY KIRKEGÅRD:
25.08: Arvid Bang Bakken.
28.08: Kårhild Johanna Andersen.
KONSVIK BEDEHUS:
09.09.: Hildur Marie Aspdal.
LURØY KIRKE:
13.06: Solveig Nesjeøy.
26.06: Olaug Karlotte J. Norum.
MOFLAG KIRKE:
31.07: Kåre August Einarsen.

Har du husket å betale kontingent for Menighetsbladet for i år?
Hvis ikke, kan du, om du vil hjelpe oss med økonomien,
betale inn kr 100,- til Kirkelig fellesråd i Lurøy, 8766 LURØY,
kto. 4513.37.15804. – Hjertelig takk at du støtter oss!

Tid

Gudstjeneste

05.10 Aldersund kirke 11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 4-årsbok. Informasjon om
nytt misjonsprosjekt i Aldersund
menighet. Kirkekaffe.
12.10 Lovund kirke
11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 4-årsbok. Dåp.
19.10 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd. Dåp.
Deltakelse av representanter fra
Misjonssambandet.
26.10 Træna kirke
11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Utdeling av 4-årsbok.
02.11 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/prostiprest Wiegmann.
Dåp. Nattverd. Minning av de som er
døde siste året.
02.11 Moflag kirke
12.30 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
Minning av de som er døde siste året.
09.11 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
12.11 Selvær kapell
17.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
16.11 Lovund kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
16.11 Konsvik bedehus 18.00 Kveldsgudstjeneste
v/prostiprest Wiegmann.
23.11 Moflag kirke
11.00 Høymesse v/Remøy. Nattverd.
23.11 Lurøy kirke
19.00 Aftensang v/Remøy.
30.11 Aldersund kirke 11.00 Adventsgudstjeneste v/begge prestene
og alle konfirmantene i prestegjeldet.
07.12 Selvær kapell
11.00 Adventsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
07.12 Træna kirke
16.30 Adventsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
14.12 Lurøy kirke
11.00 Adventsgudstjeneste v/Eichsteller.
Nattverd.
14.12 Moflag kirke
12.30 Adventsgudstjeneste v/Remøy.
21.12 Sørnesøy grendeh.11.00 Adventsgudstjeneste v/Eichsteller.
21.12 Kvarøy skole
11.00 Adventsgudstjeneste v/Eichsteller.
24.12 Træna kirke
14.00 Julegudstjeneste v/Eichsteller.
24.12 Lurøy kirke
16.00 Julegudstjeneste v/Remøy.
25.12 Moflag kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Nattverd.
25.12 Lovund kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
26.12 Aldersund kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
28.12 Hestmannøy sk. 11.00 Julegudstjeneste v/Eichsteller.
31.12 Lurøy kirke
17.00 Kveldsgudstjeneste v/Remøy.

Livet
Livet, det er som en veldig bok
hvor hver dag eier sin egen side.
Å stave seg frem fra tegn til tegn
i tålmod, det er livets mening.
Lykkelig den som ved siste side
litt har forstått mellom perm og perm.
Gulle Brun

