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Andakter for hver dag i året, skrevet av en av de mest markante forkynnere i Den norske kirke i det 20.
århundre. Han sier selv at han i særlig grad har hatt i tankene alle som kjemper og er alene. På den første
dagen i året skriver han: "Så får vi også lov i dag å se en ukjent fremtid i møte med løftet om at hans kraft er
ny hver morgen. Vi skal ikke møte en dag dette året uten at Guds løfte om kraft står ved makt." Hans Edvard
Wisløff (1902-1969) var norsk prest og forfatter. Generalsekretær i Indremisjonen og senere biskop i
Sør-Hologaland bispedømme (1959-1969). Wisløff var avholdt som forkynner og kirkeleder. Han satt i Den
midlertidige kirkeledelse under den annen verdenskrig.
Forslag til tekster og vers til båredekorasjoner,kranser og annonser. 01. Gud ser oss i sorgen, gir kraft til hver
morgen. 02. Takk for hvert et øyeblikk, Ikke ta sorgen på forskudd, da må du lide under den to ganger. Aldri
har så mange hatt så få å takke for så mye.
Det er ikke noe vi er så takknemlige for som. Det er en stille 17.
maimorgen. Klokken er så vidt passert åtte om morgenen, og jeg hører korpsmusikken borte på skolen som

spiller ved flaggheisingen, som alle. Tustna sett fra Aure! (21.
02.05) Fra Brigt Inge Lie har vi fått noen bilder fra Vinsternes på Aure. De viser hvor fin vinteren er på Tustna
når. Navnet Jesus blekner aldri. Melodi og Tekst: David Welander Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av
tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE
VAKKERT Det var en gang en liten andunge som gikk og vagget og ville ut i verden. Han tok veien forbi
stallen, og der møtte han Mons.
V i satt ved et bord i Manila, foran en gutt som ikke visste hvordan hans første minutter og timer på jorda
utartet seg. Da han stormet inn i livet, utenfor blokka. Fra Arild Hauges runer, Asbjørnsen og Moes norske
folkeeventyr og sagn Det gamle testamentet på lulesamisk. I november 2016 startet arbeidet med å oversette
Det gamle testamentet til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003. Tilbakemeldinger 26.
November 2013. Hei Jørn Ove, Hanne og jeg var på Lopud en uke i slutten av september, og oppdaget
allerede første dag en O-post, noe som vakte.

