
GJØR LITT MED LIVET DITT 
 

INNLEDNING 
 
Jeg hadde gått og tenkt en stund på, at jeg skulle prøve å gjøre deler av fastetiden til en 
undervisnings- og fordypningstid for Oddernes menighet, hvor jeg er prest. Så ved juletider så jeg 
denne reklameteksten for NKI på TV, som skulle bli et samlende tema for denne temarekken. 
Teksten var: ”Gjør litt med livet ditt”.  
 
Jeg liker det denne setningen uttrykker: 
   Troen på at det går an å gjøre noe med ditt og mitt liv. Jeg tror - fordi jeg selv har 

opplevd det i eget liv - at det er mulig å gjøre justeringer når det gjelder det åndelige livet, 
selv om man er midt i livet.  
 Realismen i dette ordet litt. Det er antagelig dette som er mulig og realistisk. Jeg tror ikke 
det er så mange av oss som skal gjøre radikale oppbrudd, bryte over tvert, la livet vårt få en 
helt ny retning. Men mange av oss kan med fordel spisse våre liv! Og nå er antagelig tiden 
inne hvis vi skal gjøre det….  

 
Tenk deg et skip som har en bestemt kurs, og et bestemt mål. Det er ikke mange grader justeringer 
som skal til før skipet havner et helt annet sted. Slik tenker jeg det også er med vårt åndelige liv – 
noen justeringer, noen grep, enkelte valg og prioriteringer og det kan gi kristenlivet vårt en ny 
dimensjon og en ny retning. Det er mulig å forandre kurs midt i livet. 
 
Mange vil, når de skal beskrive sitt åndelige liv, si: Det har bare blitt slik. Min frimodige påstand er, 
at det trenger ikke være slik.  

”Livet fortjener regi”, sa Kjetil Bang Hansen i et intervju.  
 
Jeg bruker begrepet ”veimerker” på disse 6 temasamlingene. Da dagboknotatene etter tidligere 
gen.sekr. i FN Dag Hammarskiold skulle utgies, ble boka kalt nettopp ”Veimerker”. Jeg synes det 
er godt begrep – det er markører langs veien som peker på veien en skal gå.  
Så henter jeg mye inspirasjon fra Ray Simpson, som jeg traff i Egypt i 2006. Han bor på 
Lindisfarne, leder ”Community of Aidan &Hilda” og har arbeidet mye med det keltiske. Blant de 
mange bøkene han har skrevet, finn du ”A pilgrim Way”. Her redegjør han også for ”Ten elements 
of the way”. 
 
Gjør litt … - Det kan lyde strevsomt. Jeg tror ikke det nødvendigvis trenger å være det. Men i og 
med at det fokuseres på handling og justeringer av elementer i livet, så prøver jeg å være praktisk 
og skissere handlingsmuligheter. Jeg vil også peke på noen andre kilder til inspirasjon og noen 
nettsteder hvor det er inspirasjon å hente. 
 
Jeg er blitt glad i begrepet medvandring – det er det jeg inviterer til. Jeg har ikke ubegrenset 
erfaring på alle de feltene jeg sier noe om, men jeg har opplevd at mange av disse elementene har 
beriket mitt trosliv. Temarekken begynner med å fokusere på mitt Gudsliv – senere flyttes fokus til 
min neste og felleskapet. Og målet? 

La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.  Kol 3,17 
 

Jon Andreas Lauvland 


