
å være om bord og stelle til jul for 
mannskapet.
Mor og vi søstrene bakte kaker og 
laget til julegaver til hele mannskapet. 
På julekvelden innbød vi til julefest i 
salongen. Far leste juleevangeliet. Vi 
sang, spiste og delte ut gaver. Det ble 
skikkelig god norsk jul og vi angret 
ikke på at vi ble om bord. Og så fikk 
vi så mye søt amerikansk konfekt av 
mannskapet. De ville så gjerne span-
dere noe på oss jentene.  Nei, den 
julen glemmer jeg aldri….

- Hva betyr julens budskap for deg?
- Det betyr alt, men det gikk mange år 
før jeg skikkelig oppdaget det. Troen 
bodde i barndomshjemmet mitt. Det 
var mye glede, men også strengt, så 
jeg hadde behov for å gjøre opprør. 
Først da jeg var 30 år hadde jeg en 
sterk opplevelse av Jesus.  
Det begynte med at far hadde med 
om bord en ung misjonær som skulle 
til Kina. Far fortalte om meg og min 
familie og misjonæren bestemte seg 
for at han skulle be for oss. Vi visste 
selvsagt ikke noe om dette, men en 
stund senere skjedde det noe.  
Min mann, Erik, hadde hørt en tale av 
biskop Skjeldrup som gjorde inntrykk. 
En natt, like etterpå, våknet han, satte 
seg opp i senga og sa: ”Nå vil jeg bli 
en kristen.” 
Selv var jeg ikke kommet så langt, 
men jeg ble med i en bibelgruppe. Der 
fikk jeg høre at en kunne be Jesus inn 
i livet sitt.
En morgen jeg satt på kjøkkenet, mens 
ungene lekte i stua, tenkte jeg: ”Nå vil 

jeg be.”  
Som tenkt så gjort: ”Kjære Jesus,” sa 
jeg, ”jeg skulle så gjerne vite hvor du 
er.”  
Plutselig fikk jeg se Jesus som i et syn 
og jeg ble fylt med en kjempeglede. 
Det skjedde på kjøkkenet hjemme på 
Gråtenmoen hvor vi da bodde. Siden 
har jeg aldri vært i tvil.  
Derfor betyr julen alt for meg.

Vi takke for samtalen og tenker at 
akkurat dette er det julen handler om; 
at Frelseren kommer til oss og tar inn 
der han finner en åpen dør.

 tea

"Årets klokker"
Mange av menighetens frivillige 
medarbeiderne var samlet til en "med-
arbeidersamling" i menighetshuset en 
fredagskveld i november. 
Her et bilde fra den litt uhøytidelige, 
men vel fortjente "prisutdelingen" for 
frivillig menighetsarbeid, som blir 
overrakt "årets klokker", Finn Solli,  
av avtroppende menighetsrådsformann 
Jan Sørbø.
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