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Rødstrupen  

 

        Det var på den tid da Gud 

skapte verden, da han ikke bare 

skapte jord og himmel, men også 

alle dyr og vekster og gav dem 

navn. 

Det var da det hendte en dag mens 

Gud satt i Paradiset og malte 

fuglene, at fargene tok slutt i 

fargeskålene hans, slik at 

papegøyen hadde blitt uten farge 

om ikke Gud hadde tørket av alle penslene sine på fjærene til 

Papegøyen. 

       Gud satt der stor og mild, hele dagen, og skapte og formet, og 

fram mot kvelden falt det ham inn at han skulle skape en liten, 

grå fugl. 

«Husk at navnet ditt er Rødstrupe» sa Gud til fuglen da han var 

ferdig, og han satte den på den åpne håndflaten sin og lot den 

fly. 

Men da fuglen hadde fløyet omkring en liten stund og sett seg 

omkring på den vakre jorda, der den skulle leve, fikk den lyst til å 

studere seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like 

grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og 

speilte seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød 

fjær. Så fløy fuglen tilbake til Gud. 

       Gud satt der så fredfull, og ut av hendene hans kom det 

sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene satt 

duer og kurret, og opp av marka, omkring han, vokste det Roser, 

Liljer og Tusenfryd. 

Hjertet til den vesle fuglen slo heftig av, men i lette svinger våget 

den seg nærmere og nærmere Gud, og til slutt slo den seg ned på 

hånden hans. Så spurte Gud hva den ville? «Jeg vil bare spørre 

deg om én ting,» svarte den lille fuglen:» Hvorfor skal jeg hete 

Rødstrupe når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Gud lo stille og sa: 

« Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete. Du får 

selv gjøre deg fortjent til de røde brystfjærene.» Så løftet Gud 

hånden og lot fuglen på ny fly ut i verden. Fuglen fløy ned i 

Paradis i dype tanker. Hva kunne vel en liten fugl gjøre for å 
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skaffe seg røde fjær? 

            Uendelig mange år 

hadde gått siden denne 

lykkeligste av alle dager på 

jorden. Etter denne tid hadde 

både dyr og mennesker forlatt 

Paradis og bredt seg utover. 

Så kom en ny dag i menneskets 

historie, som også skulle komme 

til å bli husket lenge.  

Om morgenen den dagen satt 

fugl Rødstrupe på en liten knaus 

utenfor Jerusalem og sang for 

ungene sine der de lå og hvilte i 

et lite reir inne i en lav 

tornebusk. Gjennom portene i 

Jerusalem strømmet et tog av 

mennesker, og hele skaren 

skyndte seg oppover mot den 

knausen der fuglen hadde redet sitt. Rødstrupen begynte å frykte 

at tornebusken skulle bli trampet ned, og de små ungene drept. 

Den hoppet ned i redet og bredte vingene sine over barna. De 

hørte hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket. «Jeg 

vil ikke at dere skal se et så fælt syn! Det er tre ugjerningsmenn 

som skal korsfestes. Så grusomme menneskene er! Det er ikke nok 

at de nagler de tre stakkars mennene til kors, men på hodet til en 

av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. 

Jeg kan se at tornene har skapt sår slik at blodet renner. Og den 

mannen er så vakker. Han ser om kring seg med et slikt mildt 

blikk at alle burde elske ham. 

 Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser 

han lide slik.  

 Den vesle fuglen fikk mer og mer medynk med den tornekronede 

«Om jeg hadde vært bror ørn,» tenkte han, «så skulle jeg trukket 

naglene ut av hendene hans, og med de sterke klørne skulle jeg 

jage bort alle de som piner ham. Fuglen så hvordan blodet 

dryppet ned på pannen til mannen, og han greide ikke å holde 

seg i ro lenger.» Jeg er nok liten og svak, men kanskje kan jeg 

likevel gjøre noe for den stakkars lidende mannen», tenkte 

fuglen. Og han løftet seg fra reiret, fløy opp i luften og kretset i 

vide ringer rundt den korsfestede. Gang på gang kretset han 
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omkring han uten at han turde å komme nærmere, for han var 

en sky liten fugl som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. 

Men endelig tok han mot til seg, fløy like inntil og trakk med 

nebbet sitt ut en spiss torn som hadde trengt seg inn i pannen. 

Men i det samme han gjorde det, falt en dråpe blod ned på 

fuglebrystet. Dråpen spredte seg fort utover og farget alle de små 

brystfjærene. 

Men den korsfestede åpnet 

leppene og hvisket til fuglen: 

«Som takk for at du viste 

medynk, har du nå vunnet det 

som slekten din har ønsket seg 

helt siden jorda ble skapt.» 

Så snart fuglen kom tilbake til 

redet sitt, ropte de små ungene: »Brystet ditt er rødt! Brystfjærene 

dine er rødere enn roser! «Det er bare en bloddråpe fra pannen 

til den stakkars mannen,» svarte fuglen. Den går nok bort så 

snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde. 

Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den 

røde fargen fra brystet. Og da de små ungene hadde blitt 

fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres bryst- fjær også, slik 

som den lyser på hver eneste Rødstrupe helt til denne dag.   

 

En legende av Selma Lagerløf 

 

 

Vi er heldigere enn Rødstrupen: 

 

Jesu kjærlighet er for oss 

betingelsesløs! 

 

 

GOD PÅSKE! 
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Intervju med familien Odden Soba 

1. Hvem er dere? En familie på fire stykker 
to jenter en far og en mor. 

2. Hvorfor er dere her? Foreldrene skal 
jobbe her! 

3. Har dere Barn? Ja 

4. Har dere dyr? Ja 

5. Hvilke dyr har dere? Høns, og snart Geit 
og Kaniner. 

6. Hvilket land bodde dere i før? Norge! 

7. Har dere planer om å flytte til en 
annen by i Kamerun? Nei, vi kom for noen 
uker siden! 

8. Hvem bestemte at dere skulle hit? Alle 

9. Hvor i Oslo bodde dere? Etterstadsletta! 

 
Interview with Gasho, Aso, Kaku and Beki 

1. Who are you? Gashaun, Aso, Kaku 
and Beki. 

2. What do you want to work with 
here? I want to work with 
evangelism. My wife work s in a 
hospital. 

3. How long are you going to stay in 
Cameroon? 1 year and 6 month. 

4. Where do you come from? We 
come from Ethiopia. 

5. Where in Ethiopia? Addis Abeba. 

6. Which language speak you at home, in Ethiopia? Amaharic 

7. How many countries have you visited? 3 

8. Where do you go to after Cameroon? We are going to Mai 

 

Skrevet av Mathias 

Fra venstre: Serina,  Sigrid, Gilbert og 

Susana. 

From left: Gashaun, Kaku, Beki and Aso 
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Tur til Tellofossen 

På onsdag var jeg, Mathias, Laila og lærerens besøk på tur 

tilTellofossen. Når vi skulle dit lånte vi Madame Land 

Cruiser. Når vi skulle ut av byen kjørte vi over en skranglete 

bro. Men den var blitt bedre siden vi kjørte til Youkou.  

Vi kjørte forbi mange landsbyer. Vi kjørte også forbi 

Mballang. (Feriested for misjonærer.) Så kom vi til 

stoppestedet, Tellofossen. Vi gikk ut av bilen og strakk litt på 

beina. Så begynte vi å gå ned på den fine steinstien de 

hadde laget.  

Når vi var kommet lenger ned så var det slik at vi gikk bak fossen, men det var så mye steiner 

at vi måtte klatre på steinene. Når vi var kommet på andre siden så vi en nydelig 

sommerfugl. Men så dro vi til andre siden. Der var det en fin hytte der satt vi og spiste mat. 

Mathias fant noen fine steiner å klatre på. Han var blitt så varm at han dusja i fossen.  

Men så sa en av Lailas besøk: Nå har vi vært her 15 minutter for mye. Jeg sa til sjåføren at vi 

skulle være her i 45 minutter. Så nå må vi gå. Så var det samme veien tilbake. Da vi var 

framme begynte jeg på skrivingen av denne historien. Men nå er den slutt. 

 

Skrevet av Samuel 
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Interview with Femi and Temi 

Why did you go exactly to 

Cameroon? 

We are here to study French and Fulani. 

Where are you going after you 

have learned French? 

We are going to Mali after we have study 

languages. 

How do you think it is to be here? 

We like us here. 

How long are you going to stay here? 

We are going to stay here for one year. 

  

. 

 

Intervju med Werner 

Hva er hele navnet ditt?  

Jeg heter Werner Andre Bischler. 

Hvor gammel er du?  

Jeg er 39 år gammel. 

Hvor kommer du fra?  

Jeg kommer fra Åkra. 

Når kom du hit? 

Jeg kom hit i januar. 

Hvor lenge skal du være her?  

Jeg skal være her til 9. juni 

Hva skal du jobbe med her? 

Jeg skal lage et data program til medisindepoet. 

Skrevet av Samuel Nyhamn     
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                            Vitser 

Alle barna var skikkelig sure, unntatt Siri, hun var det flir i. 

 

Alle barna så på Barne TV unntatt Simen, han hørte på barnetimen. 

 

Alle barna beundret den tøffe bilen, unntatt Laila, det var hun som hadde styla. 

 

Alle barna var jøder unntatt Mathias, han trodde på Messias.  

 

Alle barna likte julenissen, unntatt Maren, hun likte påskeharen. 

 

Alle barna spiste matteprøven, fordi læreren sa at det var bare barnemat. 

 

Alle barna spiste gourmet-mat, unntatt Inger, hun spiste friterte løkringer. 

 

Alle barna drakk brus unntatt Ingunn for hun var sunn. 

 

Alle barna spilte i orkester, unntatt Veronika, hun satt fast i en harmonika. 

 

Alle barna koste seg med påskeegget 

unntatt Sandra, hennes var smadra. 

 

Alle barna løp for livet, unntatt Anniken, 

hun skapte all panikken. 

 

Ingen av prestene likte vitser unntatt en 

råkul prest han synes alle barna var best.  Hvem kom først? 
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The fast cheetah- a story written by 
Samuel Nyhamn 

All the people in the world know, the cheetah is the fastest 

animal in the world. But it was a time the cheetah was not 

so fast. One day a cheetah tried to get some food. He found 

an antelope. The cheetah tried to take it but the antelope 

was too fast for him.  

The cheetah thought: I am so hungry, I think goanna die of 

hunger. When he said that, God heard him. God asked: Why 

are you so sad, cheetah. The cheetah answered: I am so sad 

because I can`t get any food, because I am so slow. Then 

God gave him the speed.  

From that day the cheetah was the 

fastest animal in the world. Now we still 

know the cheetah is the fastest animal 

in the world.          
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Mandrill 

En fargesterk Bavian. 
 

Mandrillen bor vanlig vis i Kamerun, Gabon og Kongo. Mandrillen går, 

lik andre bavianer, hele tiden på alle fire bein. Med sitt røde og blå 

ansikt og sin fargerike bakende ser de voksne hannene virkelig ut 

som fantasidyr!   

Den spiser smådyr som mus, slange, marker, insekter, frosker og 

snegler. De har skarpe tenner!  De lever sammen i flokker.  

Mandrillene blir lett opphisset og sint.  Mandrillen har masse skjegg. 

 

 

 

 

  

 
Kryssord 

Her ser vi litt av fargene 

på dyret. 

Som dere ser har 

Manndrillen skarpe 

tenner 
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Sudoku 
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 Samuels fotballsider 

Toppscorer i premier league 
Som dere ser er Luis Suarez på toppen av 

toppscorerlista i premier league. På 28 kamper har han 

scoret 22 mål, noe som at han scorer 0,78 mål i hver 

kamp. Dette er veldig bra! Den Liverpool spilleren som 

har scoret nest flest mål for Liverpool denne sesongen 

er Steven Gerrard med 8 mål. Dette viser hvor viktig 

Suarez er for Liverpool, og jeg håper at han fortsatt vil 

være i Liverpool mange år fremover.  

  

Tabell Premier League 
Som dere ser er Manchester United på første plass. Og 

dessverre har det ikke godt så bra med Liverpool som vi 

kunne håpet på. Den viktige 4. plassen virker 

uoppnåelig, og det er vel bare æren å spille for resten 

av denne sesongen. For neste sesong er det viktig å 

kjøpe noen nye spilleren som kan løfte laget oppover 

tabellen. Jeg kunne godt ha tenkt meg spillere som 

Falcao, Messi, Ronaldo. Vi lever i håpet. You’ll never 

walk alone! 
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Mourinho best betalt i verden 

 
José Mourinho topper France Footballs oversikt over de 
best betalte trenerne med en inntekt på 105 millioner 
kroner i Real Madrid. Carlos Ancelotti følger på 
andreplass med 90 millioner kroner i årlige inntekter fra 
sin franske klubb Paris St. Germain. 

Kenny Dalglish tjente totalt 75 millioner kroner etter 
skatt, noen som altså plasserer skotten på en 
femteplass listen. 

Arsenals mangeårige manager Arsene Wenger følger på 
plassen bak med 71 millioner kroner i årslønn. 

Sir Alex Ferguson har en inntekt på 56 millioner kroner i 
året i Manchester United, og det holder «kun» til en 
niendeplass på listen over verdens best betalte managere. 

Verdens ti best betalte managere i 2012-2013: 

Ifølge France Football tjener disse managerne mest i verden: 

1. Jose Mourinho (Real Madrid): 105 millioner kroner 

2. Carlo Ancelotti (PSG): 90 millioner kroner 

3. Marcelo Lippi (Guangzhou Evergrande): 82 millioner kroner 

4. Guus Hiddink (Anzhi Makhachkala): 81 mill. kroner 

5. Kenny Dalglish (uten arbeid): 75,2 mill. kroner 

6. Arsene Wenger (Arsenal): 71 mill. kroner 

7. Fabio Capello (Russlands landslag): 69 mill. kroner 

8. Roberto Mancini (Manchester City) 57 mill. kroner 

9. Sir Alex Ferguson (Manchester United) 56,5 mill. kroner 

10. José Antonio Camacho (Kinas landslag) 45,8 mill. kroner 

 

 
 

http://www.francefootball.fr/fonctions/preview.html
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Bible Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For A1, E3, C4, G5, B9 

What number commandment says, “Thou shalt not steal”? (Exodus 20: 15) 

For C1, I2, A6, G9 

How many pillars were made for the tabernacle entrance posts? (Exodus 36:38) 

For D1, B3, A4, I5, F8 

How many lambs did God tell Ezekiel the prince should sacrifice on the day of the new moon? 
(Ezekiel 46:6) 

For D2, E9 

How many times was Paul beaten with rods?  (2 Corinthians 11:25) 

For D3, A8, F9 

How many years did Hoshea reign in Samaria?                (2 Kings 17:1) 

For G1, E2, C3, H6, I7 

In the book of Exodus, How many sheep was a convicted sheep thief to pay in restitution? (Exodus 
22:1) 

For G3, I4, D5, H8, C9 

In Revelation, with how many kings is the beast associated?  (Revelation 17: 10-11) 

For H1, D6, B7, E8 

How did Moses describe “the lord our God”?  (Deuteronomy 6:4) 

For H4, C6, A7, G8, D9 

How many hours did the unruly Ephesian crowd shout its support for the goddess Diana (or 

Artemis)?  (Acts 19:34) 

Starter Numbers in Order: 

 

 

8, 5, 6, 3, 9, 4, 7, 1, 2 


