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Kjære venner av go4peace, 

Den 03. Januar 2021 fikk vi en sørgelige nyhet fra musikkbransjen. Sangeren Gerry Marsden 
var død. På 60 – tallet skrev Marsden den kjente hittten «You´ll never walk alone». I dag blir denne 
sangen sunget ved mange fotballstadioner – også i nærhet av oss, ved «Borussia» i Dortmund. Men 
hvordan oppsto dette? Den beste fortellingen kommer fra Liverpool: I 60 årene ble de nyseste hitlåtene 
spilt på engelske fotballstadioner før kampen startet. Slik ble også hit nummer 1 med Band Gerry and 
the Pacemakers fra Liverpool spilt. Det fortelles at en spiker en gang sang med over høytalerne. Slik 
begynte hele folkemengden på stadion å synge a cappella: « you never walk alone». 

Opprinnelig var dette et teaterstykke satt opp på Broadway i 1945 av Richard Rodgers (Musik) 
og Oscar Hammerstein (text). I stykket fortelles det om en Karusellarbeider som i sin pengenød utfører 
et ran for å sikre fremtiden for sin kone og det lille barnet hun bærer og skal føde. Men ranet lykkes 
ikke og mannen dør under ransforsøket. I stykket blir sangen «you never walk alone» sunget to ganger.  
Første gangen for å oppmuntre den unge fruen til å komme over sin manns død. Andre gangen ved 
skoleavslutningen til datteren som da hadde blitt 15 år. Sangen handler slik om å se fortrøstingsfullt 
framtiden i møte til tross for sorger og vanskeligheter.  

You never walk alone! Dette budskapet ga også Jesus til sine venner. I det siste verset i 
Matteusevangeliet heter det: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». I måten Gud 
gjør dette på i praksis, viser han seg uendelig kreativ! Hør bare på denne erfaringen fra mitt eget liv: 
Jeg kjente til en gruppe med 25 Ukrainere engasjert seg veldig. Så fikk jeg en impuls og innviterte alle 
samen på en stor is. Først etterpå skjekket jeg pengebeholdningen og fant fort ut at jeg ikkje hadde 
nok til å dekke kostnadene for alle. Men nå hadde jeg innvitert dem allerede. Et ord fra bibelen kom 
for meg; «gi og du skal få». Med dette fikk jeg en trygg forvissning om at det nok skulle ordne seg. Så 
vi satte kursen mot iskrembaren. På veien bort dit møtte jeg en mann. Han så den store flokken med 
Ukarainere som gikk sammen med meg og puttet en 50 euro seddel i hånden på meg. Smilende sa vi 
farvel til hverandre. Framme ved isbaren ble vi iakttatt av en eldre dame. Hun frydet seg så over den 
gleden hun så i den internasjonale gruppen, at hun tok rullatoren sin og kom bort til meg og ga meg 
en 50 ero seddel i hånden hun også. Jeg måtte se opp mot himmelen med et smil, for nå hadde jeg 
penger nok til at alle kunne spise en is! Du går aldri alene – You never walk alone. 
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