Sommersamlingen 2022
Fredag 1. juli fyltes Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland opp av 84 forventingsfulle mennesker.
På hver vår måte hadde vi i lang tid planlagt, gledet oss og vært spente. 2 ganger hadde samlingen
blitt utsatt på grunn av pandemien, og endelig kunne vi få lov til å samles igjen. 5 år siden sist!
Gjensynsgleden var stor, og gleden over at det også var mange nye å bli kjent med, var enda større!
Lillesand/Birkeland-gruppa var naturlig nok den gruppa som hadde flest av sine medlemmer til
stede, men Lyngdal-gjengen var ikke så langt unna. Follo og Modum var også godt representert!
Det samme var Nordstrand og Lambertseter. Til og med helt fra Kongsvinger hadde noen tatt turen.
Fra Nedre Eiker var det også en. Av de 11 gruppene vi har i Norge nå, var hele 8 av gruppene
representert!
Tema for samlingen var «I Jesu fotspor». Gjennom bibeltimer og drama ledet av Kathrine Tallaksen
Skjerdal ble vi minnet på at Jesus er den gode hyrden som elsker oss alle og som vil gå sammen
med oss i alt som skjer oss i livet. Det er trygt å gå i Jesu fotspor!
Så fikk vi endelig feiret at Tro og Lys i verden fylte 50 år i 2021! Først var det festmiddag med god
mat, taler sang og flagg og ikke minst masse deilig bløtkake.
Det passet fint å fremheve to personer som har betydd mye for at Tro og Lys har kommet og
blitt i Norge: Aslaug Espe som startet den første gruppa i Norge i 1990 (i Follo) og Britt
Dahl som var den første lands-lederen for gruppene som etterhvert kom til i Norge. Disse to
flotte damene ble utnevnt til æresmedlemmer av Tro og Lys denne kvelden og fikk utdelt
hvert sitt bilde og kunstbok av Barbro Raen Thomassen til stor jubel fra hele forsamlingen.
Senere på kvelden fikk vi være med på jubileumsmusikalen SAMMEN av Tore Thomassen. Da var
det også mange gjester i salen som fikk høre historien om hvordan Tro og Lys ble til og om hvordan
vi er et fellesskap der vi alle er ulike grener på Guds tre.
På programmet sto også verksteder. Det som ble fulltegnet først var besøk til Steinars garasje med
gamle biler og traktorer på bygdemuseet. Det var stor stas å få kjøre veteranbil! De andre fordelte
seg på aktivitetsgruppe, bakegruppe, gudstjenesteverksted og musikk-gruppe. Aktivitetsgruppa
koste seg i parken med spill og prat mens bakegruppa laget kaker som alle fikk smake om kvelden.
Gudstjenesteverkstedet øvde til søndagens gudstjenesten i Birkenes kirke. Der levendegjorde de på
en berørende måte fortellingen om Jesus og de tre søsknene Marta, Maria og Lasarus. Musikkgruppa øvde på noen av sangene som ble sunget gjennom hele helgen. De deltok med sang og
instrumenter på alle samlingene.
En ettermiddag var det utflukt til Flakk gård der vi ble servert sveler og vafler og vi lekte og koste
oss på den gamle, fine gården. En annen ettermiddag kom Birkenes hornmusikk på besøk til parken
på folkehøgskolen og bød på flott musikk som vi kunne danse til.
Den siste kvelden var vi samlet til Internasjonal aften. Da ble vi minnet på at vi her i Norge er en
del av en stor verdensvid familie. Basaren vi hadde gående gjennom dagene fikk inn 10 000 kroner
til Tro og Lys i verden.

Det ble en topp vellykket sommersamling. Stor takk til komiteen og alle som bidro til å legge alt så
godt til rette for at vi hadde det så fint! Takk til hver især for fine dager i fellesskap! Vi går videre i
Jesu fotspor!
En ekstra takk til Tore Thomassen som hadde laget temasangen:
I Jesu fotspor kan jeg gå og være med og heie på
oss alle sammen store små, så alle kan bli med her nå!
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