
 
 

 

 
April  2019                                        norwegisch 

Den som bekjenner meg for 
menneskene han skal også 
jeg kjennes ved for min Far 
i himmelen.                 (Mat 10,32)                                                 
______________________________________           

Fatt mot! 
Have courage! 
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Kjære venner av ordet! 
 
 Lett hadde han det ikke i de første årene av sitt liv. Han tilhørte krigsgenerasjonen i 
landet sitt. Krigen brøt ut på begynnelsen av 1990-tallet, da han var 5 år gammel. Flere i 
familien hans døde i krigshandlinger i disse åra og han led veldig under å miste sine kjære i 
den meningsløse krigen. Han vokste opp med en forståelse av at det var et “vi” og et “dem”, 
at det var venner og fiender, og at skillelinjene mellom disse gruppene var klare. Men i hjertet 
hans brant det ein lengsel etter at motsetningene mellom dem skulle kunne overvinnes. Gutten 
het Simon. Hans hjemland var Kosovo. 
 
 Tre ganger har han deltatt på den internationale fredscampen “go4peace”. Fra dette 
forteller Simon: “I stedet for å gå til stranda for å ha det gøy med venner, eller feste på en 
Club, tilbringer vi tiden vår i campen på å stille opp for noen via en av workshopene. Vi får 
anledning til å gi av oss selv og vise kjærlighet til mennesker som virkelig trenger det. Slik 
utvikler man nye perspektiver. Du forstår at livet ikke dreier seg bare om hva en selv kan 
forvente å få ut av livet for sin egen del, men at det også er viktig gi noe av seg selv til andre.” 
Denne erfaringen gjorde at Simon kjente på en dyp takknemlighet i livet sitt, fordi han hadde 
funnet en grenseoverstigende vei, ved å leve sitt liv for andre, erfarte han at fred er mulig! 
 
 I forkant av sist Camp, den som var i Polen, spurte vennene hans på Studiestedet, 
hvorfor han ville til Østersjøen, om det var fest og morro han skulle være med på. Til dette 
svarte han: ”Jeg har blitt kjent med ungdommer som gjør en helhjertet innsats for andre og 
som er glade og fornøyde med det. Dette har gitt meg eit nytt og bedre perspektiv på livet, og 
det vil jeg holde fast ved.” Simon hadde mot til å dele med de andre studentene hva det han 
hadde oppdaget. Vennenes reagerte med å spørre: “Kan jeg være med til denne Campen?” 
Så: Vis mot, - det lønner seg”. - Fatt mot! Have courage! 
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