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Årsmøtehilsen fra Magna Tomren 

 

«Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, 

og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere». Jes. 46,4 

Det har vært et underlig år. I mars, da landet stengte ned, stod jeg med en baby på armen mens jeg 

skulle svare på tusen spørsmål fra tre litt større håpefulle. Som mor prøvde jeg å svare så rolig og 

betryggende jeg kunne på spørsmålene, mens kanskje dobbelt så mange spørsmål raste gjennom mitt 

eget hode: Hvordan skal vi gjennomføre hverdagen? Hvordan blir det å ikke kunne treffe andre? Og de 

store spørsmålene: Hva om en jeg er glad i blir alvorlig syk? Hva slags verden er det disse barna skal 

vokse opp i? Jeg er et menneske med stort behov for trygghet, oversikt og forutsigbarhet. Med andre 

ord har ikke det siste året vært helt ideelt. Og håret har blitt grått – både i bokstavelig og overført 

betydning. 

Dere andre i forsamlingen sitter hver enkelt med deres egen historie om året som har gått. Noen har 

opplevd det omtrent som meg. Noen bor alene, og det har kanskje blitt stillere enn dere hadde ønsket. 

Noen har levd med frykt for at en selv eller andre skal bli syke. Noen har fått barn eller barnebarn, uten 

å kunne holde, klemme eller dele opplevelsen så mye som dere ellers ville gjort. Noen har mistet en 

av sine, og har sittet mye alene med sorgen. For noen har smittevernet satt en demper på livets største 

begivenheter. For andre har et år som allerede var vanskelig av helt andre grunner, blitt enda 

vanskeligere.  

Alle har kjent på usikkerheten og uforutsigbarheten. Hvordan blir de neste ukene? Hvilke planer kan vi 

legge? Hva må vi avlyse? Hvor mye krefter skal vi bruke på å legge tilpassede planer som det kanskje 

ikke blir noe av likevel? Mange har kjent på motløshet i disse spørsmålene, både på hjemmebane, på 

jobb og på bedehuset. 

Kirk Franklin har en sang som heter You Are. Den har vært god i denne tida, og også i andre kaotiske 

perioder i livet mitt. Der står det: «You are the peace within my storm, You are the shelter from all 

harm» («Du er freden midt i min storm, du er et vern fra vonde ting»).  

Midt i stormen og kaoset står Jesus der med sin fred og bestandighet. Han er et uforanderlig 

holdepunkt, uansett hvor uforutsigbar verden er. Hos Ham kan jeg få hvile meg og kjenne på at jeg er 

trygg. Ikke en trygghet som fritar meg fra motgang, men en trygghet som betyr at han bærer meg 

gjennom alt som hender.  Kanskje jeg aldri får svar på spørsmålene. Kanskje jeg aldri helt vil se klart 

den veien som ligger foran meg. Verden vil ganske sikkert alltid være uforutsigbar, men Han forandrer 

seg ikke, Han har oversikten, og Han vi gå sammen med meg. 

Av og til kan det oppleves som om hele livet ville raknet dersom Han ikke hadde stått der og sagt de 

samme tingene til meg som han sa i går, i fjor og da jeg var barn: «Jeg er den samme, jeg vil bære deg, 

jeg vil redde deg». 

Men Han står der. Uansett hva verden ellers holder på med av pandemier og kaos, så står Han der. 

««Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, 

og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere». 

Hilsen med mange gode klemmer fra 

Magna Tomren 


