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Samtaleopplegg: 
Lavmælte samtaler i smågrupper 

På de neste sidene finner du et samtaleopplegg til hver av de fem 
hovedkapitlene i boka. Opplegget er bygget opp rundt struk-
turen OPP-INN-UT, som benyttes av mange husfellesskap og 
cellegrupper i Norge. 

Hvert opplegg starter med en ISBRYTER som er relatert til te-
maet. Isbryteren er særlig viktig når ikke alle i gruppen kjenner 
hverandre så godt. 

OPP handler om å rette blikket mot Gud i bønn og gi ham vår 
oppmerksomhet. 

INN er stedet hvor vi lytter til Bibelen og hverandre og forsøker 
å trenge dypere inn i temaet. 

UT fokuserer på våre handlinger og hvilke mål vi setter oss for at 
det vi har lyttet til, lest og snakket om kan få praktisk betydning 
for oss selv og andre utenfor gruppen. 
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Kapittel 2: Tommelen berører 
– den treenige Gud er nær

ISBRYTER
Del en drøm du har som ennå ikke har gått i oppfyllelse. 
Alternativ: Lek «tommel opp – tommel ned»96. 
 

OPP
En i gruppen leser «Tommelens stemme». La det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i disse ordene, eller 
la det være stille et par minutter. 

Mitt elskede barn,
jeg blir så glad når jeg ser deg.
Jeg lengter etter å være nær
der du er
Til stede i alle dine rom.
Takk for at du er hjemme hos deg selv
og tar imot

når jeg besøker deg
og søker å berøre deg. 

INN
Hvis dette er første gang dere møtes for å snakke om Disippel-
rytmer i gruppen, er det fint om en av dere kan ta en kjapp opp-
summering av alle fingrene, gjerne basert på introduksjonen s. 17. 
Les sammen innledningen til kapittel 2: «Tommelens rytmer» på 
side 29. Er det noen i gruppen som har lest én eller flere av be-
traktningene knyttet til «Tommelen», del gjerne noen tanker med 
de andre. 

96  Hele gruppen står og holder fram begge tomlene. Du gir befalingene: «tommel opp», 
«tommel ned», «opp» eller «ned». Deltakerne skal følge dine ordrer så lenge du sier «tommel» 
først. Men dersom noen tar tommelen opp og ned uten at du sier «tommel» først, må de sette seg 
og er ute av leken. Lederen av leken kan ta tommelen opp og ned uten å følge egne befalinger. 
Den/de to som står igjen til slutt, er tommelmester! (Hentet fra Ressursbanken.no) 
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Les teksten i 1. Mosebok 18,1–15 og bruk LOGG hver for dere (ca. 
10 min). Del tanker med hverandre.

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt 
å huske.  
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke 
med noen om, eller tenke på.  
Gjensvar som du kan gi til Gud.  

 

Boka snakker om såkalte «tynne steder» (s. 38) der himmel og 
jord berører hverandre. I deres troshistorier, er det noen av dere 
som har erfaringer med at Gud har vært sterkere til stede noen 
steder enn andre? 

Hvordan forstår dere dette utsagnet: «Nei, Gud lar seg ikke be-
grense til ’tynne steder’, men vi som er Jesu disipler, kan trenge 
noen tydelige markører som hjelper oss til å være til stede der vi 
er, til å gjøre oss klare for Guds berøring». 

Hvordan kan «disippelrytmer» være til hjelp for å identifisere slike 
«tynne steder»?

UT
Når jeg ser på tommelen min, skal jeg huske på at Gud er nær 
meg. I tiden som kommer vil jeg tenke over hvor og hvordan jeg 
merker det. 
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Kapittel 3: Lillefingeren berøres
– daglig tid med Gud 

ISBRYTER
Hvor langt har tankene dine vandret en gang du var i bønn? Ble 
det komisk, eller konstruktivt?
 

OPP
En i gruppen leder «Lillefingerens bønn». La det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la 
det være stille et par minutter. 
 

(La tommelen berøre lillefingeren)
Far, her kommer jeg. 
Ditt elskede barn. Berør meg. 
Gjør meg helt trygg i din kjærlighet. 
Uten frykt, i din omsorg.
For mine tider er i din hånd.

INN
Les sammen innledningen til kapittel 3 «Lillefingerens rytmer» 
på side 47. Er det noen i gruppen som har lest én eller flere av 
betraktningene knyttet til «lillefingeren», del gjerne noen tanker 
med resten av gruppen.  

Les teksten i Lukas 10,38–42 og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 
min). Del tanker med hverandre.

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt 
å huske.  
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke 
med noen om, eller tenke på.  
Gjensvar som du kan gi til Gud.  
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La oss våge tanken at Jesus hadde irettesatt Maria. Det hadde 
tatt seg ut! Eller – hva ville Jesus da ha sagt? 

Maria tok disippelens plass, sittende ved Jesu føtter. Hvilke for-
ventninger tror du hun hadde til dette øyeblikket? 

Jesus er mer interessert i deg enn i din tjeneste. På hvilken måte 
kan all fokus på nåde ha gjort oss blinde for ansvar for eget 
trosliv? 

Hvordan kan du endre fokus fra at bønn og bibel er noe du må, 
til at dette er noe du trenger?

«Den gode del skal ikke tas fra henne», sier Jesus om Maria. Hva 
kan dette bety for deg i ditt trosliv?

Drøft følgende avsnitt fra Et liv i fellesskap (Luther Forlag, 2012) 
av Dietrich Bonhoeffer: 

«I virkeligheten er det viktigere for oss å vite hva Gud har gjort 
mot oss i Jesus Kristus, enn det er å forvisse seg om hva Gud har 
tenkt å gjøre med oss i dag.» 

UT
Når jeg kjenner tommelen berøre lillefingeren, skal jeg huske på 
min daglige tid med Gud. 
I tiden som kommer vil jeg tenke over hvor og hvordan jeg bruker 
denne daglige tiden.



Samtale-opplegg 2 til Kapittel 3: Lillefingeren berøres 
– Min egen tid med Gud 

 
ISBRYTER 
Del konkrete erfaringer med stillhet! Hva var det som gjorde 
stillheten god? Hva var det eventuelt som gjorde stillheten 
vanskelig?  

 
OPP 
En i gruppen leder «Lillefingerens bønn». L a det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la 
det være stille et par minutter. 

 
(La tommelen berøre lillefingeren) 
Far, her kommer jeg. 
Ditt elskede barn. Berør meg. 
Gjør meg helt trygg i din kjærlighet. 
Uten frykt, i din omsorg. 
For mine tider er i din hånd. 

 
INN 
I denne andre kvelden om Lillefingerens rytmer, oppfordres dere 
til å gå helt praktisk til verks, og snakke om hvordan ”min egen 
tid med Gud” kan legges opp i hverdagen, særlig med hensyn til 
bønn og bibellesning. Den som leder kvelden kan med fordel 
lese på forhånd s. 69 – 78 i boka og tenke over hva dere har 
lyst til å ta tak i på cellegruppa. Snakke om bønn generelt? 
Takknemlighet og ”oppmerksomt nærvær”? ”Tilbakeblikk på 
dagen”? Hvordan leser vi Bibelen i hverdagen? (Er LOGG-
metoden brukbar eller har noen gode erfaringer med andre 
lesemetoder/ bibelleseplaner?)  

 
Les Salme 139 og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 min). Del 
tanker med hverandre. 
Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å 



huske. 
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke med 
noen om, eller tenke på. 

Gjensvar som du kan gi til Gud  

 

I samtalen etterpå:  
Hvordan beskrives Gud i denne salmen?  
Vekker det gjenkjennelse i ditt liv og din relasjon til Gud? På 
hvilken måte? På hvilken måte gjør det ikke det? 
 
Hvis samtalen dreier seg inn på bønn: 
Åndelige veiledere anbefaler korte bønner som følger åndedrettet, 
se for eksempel s. 69. Hvorfor tror dere at slike bønneformer har 
begynt å appellere til mennesker i vår tid som ikke tidligere har kalt 
seg ”religiøse”? Hva er forskjellen på mindfulness, yoga og mer 
kristne meditasjonsformer? 
Har noen gjort seg erfaringer med ”tilbakeblikk på dagen” 
(Examen)? Se s. 77.  
Forsøk å utfordre hverandre på hva og hvordan dere vil øve dere 
på noe som har med bønn å gjøre til neste gang dere møtes.  
 
Hvis samtalen dreier seg inn på bibellesning: 
Hva tenker dere om denne påstanden i boka: ”Hvis vi som Guds 
folk ikke øver oss opp til å lytte etter Åndens stemme i Ordet, er vi 
sjanseløse når vi skal være Jesu kropp i verden.”  
Snakk ærlig om egne erfaringer med å lese i Bibelen. Har noen 
forsøkt en god bibelleseplan i det siste? Del gjerne gode ferske 
erfaringer som er oppnåelig for flere!  
 
Hvordan kan dere oppmuntre hverandre til å bruke Bibelen i 
hverdagen framover?	  
	  
UT 
Avslutt samlingen med å bruke bønnen ”I dine hender, Far, overgir 
jeg …. ” som et enkelt forbønnsverktøy.  
Ta en runde der dere gjentar setningen, og setter inn noe eller 
noen dere vil ”overgi” til Gud.  
 
Eksempel:  
”I dine hender, Far, overgir jeg… BARNA VÅRE”.  
”I dine hender, Far, overgir jeg ... MENIGHETEN”. 
”I dine hender, Far, overgir jeg … POLITIKERNE”. Osv
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Kap 4: Ringfingeren berøres
– fellesskap med andre

ISBRYTER
Fortell om et sted hvor du ble tatt godt i mot. 

OPP
En i gruppen leder «Ringfingerens bønn». La det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la 
det være stille et par minutter.

(La tommelen berøre ringfingeren.)
Jesus, her er vi. 
Fellesskapet rundt Bålet.  
Berør oss. 
Kom til oss i Ordet, 
i den lavmælte samtalen, 
i brødet som vi deler.  
For hos deg er livets kilde. 
I ditt lys ser vi lys.

INN
Les innledningen til kapittel 4: «Ringfingerens rytmer» på side 
79. Er det noen i gruppen som har lest en eller flere av betrakt-
ningene knyttet til «Ringfingeren», del gjerne noen tanker med 
resten av gruppen. 

Les teksten i Apg 2,42–47 og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 min). 
Del tanker med hverandre. 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger. 
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt 
å huske. 
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke 
med noen om, eller tenke på. 
Gjensvar som du kan gi til Gud. 
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Fire tall fra Jesu liv: 3, 12, 72 og 5000. Husker du noen bibelfor-
tellinger der disse tallene nevnes?

Menighetsfellesskapet består av store og mindre grupper. Hva 
er det beste med gudstjenesten? Hva er det beste med små-
gruppen? 

Hva i fellesskapet gir troen din næring? Teksten peker på flere 
viktige sider, ikke bare fra vers 42.

Sammen rundt Bålet – deler vi Brød og Brensel. Les Johannes 
21,1–14. 

Hva kan være uttrykk for Brød som du har fått for å dele med 
andre? 

Hva er uttrykk for Brensel som du skal få kaste på Bålet?

Hva kan du bidra til selv for at deltakelse i gudstjeneste og små-
gruppe blir eller fortsetter å være en god vane i ditt liv?

UT
Når jeg kjenner tommelen berøre ringfingeren, skal jeg huske på 
at Gud møter meg i det kristne fellesskapet. I tiden som kommer 
vil jeg tenke over hvor og hvordan jeg prioriterer dette felles- 
skapet.  



Samtale-opplegg 2 til Kapittel 4: Ringfingeren berøres 

– ”What´s in me for you?” / ”Mind the gap!” 

 
ISBRYTER 

Del en historie eller episode om hvordan en person som var litt eldre enn deg fikk bety noe i livet 

ditt.  

 
OPP 

En i gruppen leder «Ringfingerens bønn». L a det etterpå være rom for å be frie bønner knyttet til 

innholdet i bønnen, eller la det være stille et par minutter. 

 
(La tommelen berøre ringfingeren) Jesus, her sitter vi nå, 

Fellesskapet rundt Bålet. 

Berør oss.  

Kom til oss i ditt Ord, 

i den lavmælte samtalen, 

i brødet som vi deler:  

For hos deg er livets kilde. 

I ditt lys ser vi lys.  

 
INN 

Utgangspunktet for denne andre kvelden om Ringfingerens rytmer, kan være en av følgende tekster i 

”Disippelrytmer”: Enten ”Mind the gap! Om generasjonsmenigheten”, s. 114 eller ”Sammen rundt Bålet – 

om gudstjenesten”, s. 99. Du som leder, kan med fordel lese disse tekstene som bakgrunn. I den sterke 

talen til ungdomspastor Ariane C. Thingnæs på gudstjenesten i ByMenigheten, 15.10.2017, tok hun 

utgangspunktet i disse to tekstene og snakket om det å være generasjonsmenighet. Hun brukte ofte 

begrepet ”åndelige mødre og fedre”. Dersom du ikke fikk med deg denne talen, som hadde profetisk 

tyngde, anbefaler vi sterkt at du hører den på ByMenighetens nettsider!  

 
Les Apgj. 10, 9-24 (Peter og Kornelius) og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 min). Del tanker med 

hverandre. 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  

Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske. 

Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke med noen om, eller tenke på. 

Gjensvar som du kan gi til Gud  

 

I samtalen etterpå:  

Hvilke tanker får dere om det å sammenligne Kornelius med dem som representerer en annen generasjon 
eller livsfase, for eksempel en som er betraktelig yngre enn oss?  
Hvordan opplever dere at vi som menighet fungerer som flergenerasjonsmenighet? 
Hva er de viktigste hindringene for større grad av fellesskap på tvers av generasjoner i vår menighet?  
Hvilke hindringer kan vi gjøre noe med? 
 
!

UT 
Snakk sammen muligheter for å gjøre ett ”eksperiment” i nærmeste framtid, for eksempel ett av disse: 
- Finn en som er minst ti år yngre enn deg, en ”Kornelius”, som kan inviteres ut til lunsj eller hjem på 
kveldsmat. 
- For dem som er over småbarnsfasen: Er det en eller flere konkrete ting vi kan gjøre for å komme tettere 
på barna i menigheten vår – og være ”åndelige mødre og fedre”, (eller ”åndelige tanter”, ”onkler”, 
”besteforeldre”!?)  
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Kap 5: Langfingeren berøres
- tjenesten og oppdraget

ISBRYTER
Når og hvor føler du deg mest til nytte eller til hjelp for andre? 
Hva gjør det med selvfølelsen å vite at «her gjør jeg en forskjell»?  

OPP
En i gruppen leder «Langfingerens bønn». La det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la 
det være stille et par minutter.

(La tommelen berøre langfingeren)
Hellig ånd,
her går jeg
med mine gaver,
med min tjeneste,
med oppdraget du har gitt meg.
Berør meg i dag,
så jeg går i dine ferdiglagte gjerninger.
Kom til meg i disse dine minste.
Og la ditt rike komme
på jorden som i himmelen.

INN
Les innledningen til kapittel 5: «Langfingerens rytmer» på side 
127. Er det noen i gruppen som har lest én eller flere av betrakt-
ningene knyttet til «Langfingeren», del gjerne noen tanker med 
resten av gruppen. 

Les teksten i Lukas 10,1–12 og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 
min). Del tanker med hverandre. 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt 
å huske.
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Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke 
med noen om, eller tenke på. 
Gjensvar som du kan gi til Gud. 

«Ta ikke med dere …» Hva er det som stjeler tid og oppmerksom-
het som du helst ville brukt på andre?

«Fred være med dette hjemmet.» Hvilke tanker får du rundt det 
å møte folk med fred? 

«Bli, flytt ikke fra hus til hus». På hvilke områder i livet er det behov 
for din trofasthet? Hva gjør at det er utfordrende å forplikte seg 
til tjeneste over tid? Kan du gjøre noe med det? 

«Helbred de syke der.» Hvordan kan du hjelpe folk til å bli friske/
få det bedre/finne håp?

UT
Når jeg kjenner tommelen berøre langfingeren, skal jeg huske 
på tjenesten og oppdraget som Gud kaller meg til. I tiden som 
kommer vil jeg tenke over til hvem og hvor jeg er sendt. 



Samtale-opplegg 2 til Kapittel 5: Langfingeren berøres 

– ”Hva er misjonalt liv?” 

 
ISBRYTER 

Del en historie eller episode om hvordan en person som var litt eldre enn deg fikk bety noe i livet 

ditt.  

 
OPP 

En i gruppen leder «Langfingerens bønn». L a det etterpå være rom for å be frie bønner knyttet til 

innholdet i bønnen, eller la det være stille et par minutter. 

 
(La gjerne tommelen berøre langfingeren)  

 

Hellig ånd,  

her går jeg 

med mine gaver, 

med min tjeneste, 

med oppdraget du har gitt meg. 

Berør meg i dag, 

så jeg går i dine ferdiglagte gjerninger. 

Kom til meg i disse dine minste. 

Og la ditt rike komme 

på jorden som i himmelen.  

 
INN 

Utgangspunktet for denne andre kvelden om Langfingerens rytmer, er teksten som ble lest om 

”Skatten i leirkrukker” på gudstjenesten, 19.11. Kjartan Sørheim (IMI Sandnes og Agenda 1 

Menighetsnettverk) brukte veldig ”små ord” når han skulle beskrive sin egen vei fra teoretisk kunnskap til 

slitesterke praksiser i egen hverdag. Små skritt som likevel kunne bety en forandring. Når misjon går fra 

noe vi ”gjør”, en ”aktivitet”, til å være noe vi ”er”. For Kjartan, som beskrev seg selv som ganske sky og 

uomgjengelig,  hadde det blant annet handlet om å begynne å løfte blikket og faktisk si ”hei” til naboen når 

han møtte ham i gårdsrommet. For som hans sa: ”hvordan skulle naboen kunne få øye på lyset fra Jesus 

inni meg, hvis han ikke en gang så øynene mine?”  

 

I boka forsøker Vidar å beskrive mulige praksiser i et misjonalt liv gjennom forkortelsen ”VELG”, s. 

154-168. Det er fint om den som leder samtalen har lest dette kapittelet på forhånd og kan gi en 

oppsummering. Kanskje kan noen av de konkrete forslagene der stimulere til refleksjon i gruppa. Husk 

samtidig Vidars respons på gudstjenesten til noe Kjartan Sørheim sa i sin tale: ”Kjartan fortalte om David 

som skulle møte Goliat og som fikk utdelt en alt for tung og upassende rustning. Isteden kastet han den av 

seg og fant noen steiner som han kunne bruke i slyngen han hadde med seg. De verktøyene og gode 

rådene som blant annet jeg som prest gir dere, kan for noen være en rustning som ikke passer for dere. 

Da skal dere kjenne på frihet til å kaste den av og bruke noe dere allerede har!”  

 

Det som derfor beskrives som muligheter for et misjonalt liv i boka ”Disippelrytmer”, er bare ment til å 

skape bilder og få i gang en refleksjonsprosess. Mulighetene og fremgangsmåtene sitter dere på selv!  

 

Kjartan Sørheims tale fra 19.11.2017 kan høres på ByMenighetens nettsider.  

 
 



Les 2. Kor 4,1-7 (Skatten i leirkrukker) og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 min). Del tanker med 

hverandre. 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  

Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske. 

Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke med noen om, eller tenke på. 

Gjensvar som du kan gi til Gud  

 

I samtalen etterpå:  

Se om dere kan relatere noen av tankene dere fikk i møte med teksten til det som nevnes i innledningen til 
”INN-delen” ovenfor.  
Hva sier denne teksten om integritet og det å være autentisk i møte med andre mennesker?  
Del drømmer og erfaringer om hvordan et slikt autentisk og troverdig liv kan skje ut, der ”lyset fra Jesus” får 
skinne gjennom sprekkene. Forsøk å være konkrete om muligheter i egen hverdag! 
 
!

UT 
Snakk sammen om muligheter for å gjøre ett ”misjonalt eksperiment” i nærmeste framtid, for eksempel ett 
av de nedenfor, eller helst noe dere kommer på helt selv! 
 

- Gjøre noe på arbeidsplassen som kan få opp ”temperaturen”, f.eks skrive gule anonyme 
oppmuntringslapper, legge på pulten til kollegaene og se hva som skjer. 

- Begynne å si hei til naboene, hvis det er en stund siden sist! 
- Bestemme seg for at ved minst ett av måltidene du spiser gjennom den kommende uka, skal det 

være en annen enn nærmeste familie med. Gjerne en som ikke tilhører et kristent fellesskap.  
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Kapittel 6: Pekefingeren berøres
– hvile fra hverdagen

ISBRYTER
Hvordan ser en vanlig hverdag ut for deg?
 

OPP
En i gruppen leder «Pekefingerens bønn». La det etterpå være 
rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la 
det være stille et par minutter. 

(Tommelen berører pekefingeren) 
Far, Sønn og Hellig ånd, 
her stanser jeg for å hvile. 
Berør meg nå.
Gi meg en ny og stødig ånd
så jeg ikke beveger meg 
bort fra deg
men nærmere deg

på min reise videre.  

INN
Les innledningen til kapittel 6: «Pekefingerens rytmer» på side 
169. Er det noen i gruppen som har lest én eller flere av betrakt-
ningene knyttet til «Pekefingeren», del gjerne noen tanker med 
resten av gruppen.  

Les teksten Markus 6,30–44 og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 
min). Del tanker med hverandre etterpå.

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.  
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt 
å huske.  
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke 
med noen om, eller tenke på.  
Gjensvar som du kan gi til Gud.  
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 Selv Jesus og disiplene hans klarte ikke å gjennomføre sin plan 
om å reise bort for å hvile. Hvilke erfaringer har du med å priori-
tere hvile og avkobling? Hva hindrer deg? 

Hvor vil dere begynne for å bevege dere ett eller flere skritt i 
ønsket retning? 

Hvordan kan dere være til hjelp for hverandre i å finne disse gode 
rytmene?

Pekefingeren handler om hvile fra hverdagen, om å trekke seg 
tilbake fra verden eller legge ut på kortere eller lengre reiser. 

Del gjerne tanker om hvor din neste «pilegrimsreise» skal gå hen. 
Blir det en full natts søvn? Kjærestekveld? Retreat? Gå pilegrim? 
En annerledes ferie? Konferanse? Reise til et misjonsland? 

UT
Når jeg kjenner tommelen berøre pekefingeren, skal jeg huske på 
at Gud gir meg hvile fra hverdagen. I tiden som kommer vil jeg 
tenke over hvor og hvordan jeg finner denne hvilen.  
 


