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Nasjonal Tro og Lys

For tredje gang ble Tro og
Lys’ sommerleir arrangert
på Birkeland.
Øyvind Kopperdal Rislå

Tro og Lys er en økumenisk fellesskapsbevegelse for mennesker med utviklingshemning,
deres familie og venner. Denne
sommeren feiret norske Tro og
Lys 50-årsjubileet for den internasjonale bevegelsen, ett år
på etterskudd. I 2021 var det 50
år siden valfarten til Lourdes i
1971, en begivenhet regnes som
starten på Tro og Lys-bevegelsen. Dette er tredje året Tro og
Lys har sommersamling på Birkeland hos Folkehøgskolen Sørlandet, en vert som Tro og Lys
er svært fornøyd med.
Temaet for denne sommersamlingen var «I Jesu fotspor».
Blant aktivitetene var grupper
og verksteder, festmiddag og jubileumsforestilling, dans med
musikk fra Birkenes Hornmusikk og gudstjeneste i Birkenes
kirke. Turgruppa dro til Tveide
for å besøke Steinars garasje på
Grasham, med Steinar Støles
samlinger av gamle motorsager
og veterankjøretøy. Kristin Fosselis maleriutstilling var åpen
for alle og fikk mange besøkende. Framføringen av syngespillet «Sammen» på Folkehøgskolen var også åpen. «Sammen»
er skrevet av Tore Thomassen
til jubileet, og blir framført i
Tro og Lys-grupper flere steder
i Norge.
På festmiddagen lørdag ble
Aslaug Espe og Britt Dahl utnevnt til æresmedlemmer i
Tro og Lys. De er de aller første æresmedlemmene i Tro og
Lys i Norge. Som gave fikk de
to æresmedlemmene hver sitt
kunstfoto og bok.
Aslaug Espe bodde i Frankrike hvor hun ble kjent med
grunnleggerne av Tro og Lysbevegelsen, og hun tok initiativ
til å starte opp den første gruppa i Norge i 1990. Som forfatter
og oversetter har Espe også lagt
ned en stor innsats i å oversette

sentrale Tro og Lys-tekster til
norsk. Britt Dahl har som mangeårig landsleder samarbeidet
med Aslaug Espe i Tro og Lysarbeidet. Hun har vært med på
å drive forlag og selge bøker, og
har vært en viktig inspirator for
den norske bevegelsen. – Det er
veldig rørende å bli utnevnt til
æresmedlem, sier Aslaug Espe.
– Det siste året har jeg kjent på
følelsen av at den gruppa som vi
startet i Follo, har vokst til noe
større.
– Vi har følt at i Tro og Lysfellesskapets ånd er det en leir
vi har hatt «sammen», hvor
mange har vært delaktige. Tro
og Lys er en fellesskapsbevegelse, og det ble veldig godt synlig på leiren her på Birkeland,
forteller Helga Mosland Raen,
leder for sommersamlingen og
tidligere landsleder for Tro og
Lys, til Lillesands-Posten.
– Det var enormt godt å se
gjensynsgleden denne gangen
siden var lenge siden sist sommersamling, og vi har også fått
med mange nye, fortsetter hun.
-Det kom folk fra flere deler av
landet, det var blant annet en
stor gjeng fra Lyngdal og mange
fra Oslo-området. – Prest Kathrine Tallaksen Skjerdal har
vært med alle tre sommersamlingene på Birkeland, og har bidratt med dramaandakter med
mange involverte.
Arrangørene har mye positivt å si om de lokale aktørene
som har bidratt: -Hornmusikken, som stilte opp for oss på en
søndag i juli, fortjener en stor
honnør. Det er tydelig at det er
veldig moro for dem å spille for
oss, når de ser hvor mye glede
de skaper, forteller Raen, og
avslutter: – Mange i bygda har
vært positive og stilt opp på
mange måter, så alle fra Tro og
Lys som har kommet hit føler
seg velkommen og får lyst til å
komme tilbake.

KUNST: Kristin Fosseli hadde sine malerier utstilt hos Folkehøgskolen.

FREDAGENS TURGRUPPE: Turgruppa var storfornøyde etter besøket på Steinars garasje.

ARBEID: Ved Steinars garasje fikk deltakerne en demonstrasjon av lessing av tømmer på tømmerbil på gamlemåten.
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MUSIKK: Tore Thomassen er mannen bak syngespillet «Sammen».

ALLE FOTO: ØYVIND KOPPERDAL RISLÅ

TO ÆRESMEDLEMMER: F.v. Britt Dahl, Aslaug Espe og Helga Mosland Raen, sistnevnte røper begrunnelsen
for de to æresmedlemskapene som deles ut.

GUDSTJENESTE: I Birkenes kirke medvirket Tro og lys-grupper med dramatisering, sang og musikk.

