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Forord 
Det foreliggende prosjekt er nok ikke noe vanlig prosjekt på studieretning for 

friluftsliv i temamessig forstand. I utgangspunktet skulle jeg skrive en komparativ 
analyse av forvaltning av kysten i Norge og Sverige. Heldigvis ble ikke det noe av… Det 
kunne sikkert også vært spennende, men denne oppgaven har gitt meg veldig mye. Det 
finnes utrolig mye spennende rundt temaet ”Gud og natur”. For den som vil se. 

Dessverre er det slik som Björn Tordsson sa på en forelesning: ”Jo mer et område 
blir belyst, jo mer mørke.” Slik føler jeg det også. I begynnelsen hadde jeg en liten 
lommelykt som jeg brukte til å belyse emnet. Etter hvert som jeg fikk sterkere lys, økte 
også mengden av mørke. Like før innlevering sitter jeg med flere bøker jeg skulle ha lest, 
personer jeg gjerne skulle snakket med og ting jeg gjerne skulle gått dypere inn i. Men, 
slik er livet. Slik prosjektet nå foreligger er det på ingen måte noe uttømmende arbeid om 
Gud og natur i ett kristent perspektiv, og var heller ikke ment å være det. Hvis det kan 
føre til at minst en person får et lettere møte med dette temaet, så er jeg likevel fornøyd! 

Det er mange som fortjener en takk ved innlevering av et slikt arbeid: 
 

Liv Karin 
Du satte meg på sporet av noe svært spennende, som jeg har lært mye av. 
 

Jon 
 Du ga meg et godt møte med retreatverdenen, og det har forandret livet mitt. 
 
Siri 

Du går aldri lei av mine mange e-poster, og gir stadig små drypp med påfyll 
tilbake. 
 

Ingunn 
Du blir også utsatt for mange e-poster, og klarer bestandig å smitte med ditt gode 
humør i svarene tilbake. Takk også for mange fine turer de siste årene, og mest av 
alt: Takk for at du ville bli kjæresten min denne våren! 
 

Birte 
Du bringer klarhet i tåkeheimen, og hjelper meg til å se ting i sitt rette perspektiv. 
 

Nordisk Friluftsliv klassen 02/03 
Dere har gjort dette til mitt morsomste skoleår hittil (og det har vært ganske 
mange av dem…) Selv om jeg kanskje kan være litt sær å være på tur med, så har 
dette aldri vært noe problem sammen med dere! 
 

Lærerne ved HiT, Bø 
Spesielt de jeg har fått være på tur med: André, Fredrik, Jørgen og Bjørn. Bjørn 
har også vært veileder for dette prosjektet. I tillegg til det har han får fyr på 
idealismen igjen – gløden etter å bety noe.  
 

Tusen takk alle sammen! 
Lars Verket, Kristiansand, mai 2003. 



Bønn for naturLIVET 
 

Kjære far! 

Hjelp oss til å se vår sårbarhet. 
Velsign oss med ydmykhet, 

overfor naturen, og 
overfor andre mennesker. 

Hjelp oss å sette pris på ditt skaperverk. 
Velsign oss med gode naturmøter, 

i all slags vær, 
i all slags terreng, og 

i alle årstider. 

Hjelp oss å ta vare på mangfoldigheten. 
Velsign oss med visdom, slik at vi; 

tar vare på dyr og planter, og 
forvalter skaperverket ut fra at alt har egenverdi. 

Hjelp oss å se det unike i våre medmennesker. 
Velsign oss med flotte menneskemøter, slik at vi kan 

dele sorger og gleder, 
kjenne fellesskapet, og 

nyte samtalen. 

Hjelp oss å veilede. 
Velsign oss med vei-glede underveis, slik at vi kan være 

gode medvandrere, 
inspirere, og 

endre. 



Hjelp oss ut av mammons fangarmer. 
Velsign oss med fred og ro, slik at vi unngår 

det kommersielle kaoset, 
at tingene tar oss, og 
markedets marsjfart. 

Hjelp oss med uro, rastløshet og angst. 
Velsign oss med trygghet, slik at vi kan 

nyte stillheten, og 
se lyset i mørket. 

Hjelp oss til å se vår styrke. 
Velsign oss med mot og kraft, slik at 

vi bekymrer oss mindre, og 
handler mer. 

Hjelp oss å tro på kjærligheten. 
Velsign oss med tillit og håp, slik at vi 

tør å leve i kjærlighet; 
Til oss selv 

Til andre, og 
Til DEG. 

Hjelp oss å leve et rikt liv med enkle midler. 
Velsign oss med; 

GLEDE 
GLØD, og 
GALSKAP 

AMEN 

 

Denne bønnen ble unnfanget av prosjektforfatteren gjennom noen våkenetter med 
kraftig lungebetennelse i desember 2002. Bønnen ble lest opp som nyttårsbønn i Lund 
menighet, Kristiansand, første nyttårsdag 2003. 

 


