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jan. 2007 har jeg jobbet deltid  
som menighetssekretær i Modum 
menighet. Der har jeg virkelig fått 
bruk for den erfaring jeg har til-
egnet meg gjennom allsidig bruk 
av PC. Her hvor vi nå bor, i Nedre 
Eiker, har jeg også fått god bruk 
for de ferdighetene, ler Vigdis. 
     - Ja, og sikkert uten lønn igjen, 

humrer vi to. Du har lang tid bak 

deg i menighetsbladet vårt, vel? 

     - Jeg ble med i dette arbeidet i 
1992, den gang sammen med 
Aslaug Helgerud som redaktør, og 
sokneprest Kjartan Almås, Mona 
Iren B. Olsen og meg i redaksjons-
komitéen. Redaktør har jeg vært 
siden høstbladet 2002. Etter at vi 
flytta, ble det å ta seg av den  

tekniske delen av arbeidet, og dere 
andre har skaffa stoffet. 
    - Men linken til Krødsherad, da? 

    - Jeg har fortsatt hytta mi der, 
da. Der har jeg også mange artige 
minner fra mitt liv som lærer, - 
som den gangen jeg ba med 
klassen min på overnatting i den 
vesle hytta, og vi var 13 barn og to 
voksne som overnattet!! Det var 
gøy!  
     Vi veit vi kommer til å savne 
ressursen Vigdis, både som 
redaktør, som samtalepartner om 
alvor og moro, og som vertinne 
ved alle våre redaksjonslunsjer. 
 
                     Hjertelig takk fra                   
                     Truls og Synnøve. 

 
   
 

En spurv ...  

 

 

Jeg er ikke den mest iøyenfallende  blant fuglene. 
Jeg er ingen Moses-ørn, som seiler utrettelig over  
fjelltoppene. Heller ikke er jeg en modig Josva-falk, som uten frykt  
flyr dit Gud befaler. Jeg eier ikke Salomo-påfuglens prakt eller rikdom. 
Heller ikke ligner jeg en trofast rødstrupe-Rut. Ingen har sammenlignet 
meg med en menneskefiskende Paulus-pelikan. Ikke ligner jeg en 
renhjertet Maria-svane heller. Og jeg er ikke engang i nærheten av den 
fullkomne Jesus-duen. – Ofte føler jeg meg bare som en liten, uanselig 
spurv. Men Gud har talt hver fjær og hvert hårstrå på hodet mitt. Han 
nevner meg ved navn. Og også en spurv får hvile i Hans hånd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

               

 

 

                  Fra boka "Alltid elsket" av Kristina Reftel                                                                                                                                                                                                                                       


