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Bendik, Bengt og Bent
Alle de tre navnene er 
nordiske former av det 
latinske Benedictus, 
«velsignet». En annen variant 
er Benedikt.

BengT Halvard odden

Prest, tidl. stortingsrepresen-
tant Gunnar Prestegård fyller 
84 år i dag, billedkunstner 
Astrid Reinertsen og 
sosialantropolog Nina 
Gornitzka begge 81 år, 
skuespiller og regissør Svein 
Sturla Hungnes 73 år, artist og 
låtskriver Åge Aleksandersen 
70 år, forfatter og selverklært 
klovn Per Inge Torkelsen 66 år.

Åge aleksandersen

Navnedag Bursdag

Tanker om tro 
kpk, krisTelig pressekonTor

Hvordan kan Gud forandre 
gårsdagen og fortiden vår?  Ved 
at synd blir bekjent. Ved at dår-
lige valg, feiltrinn, opprør – og 
alt det annet, blir bekjent. Synd 

er det bare en ting å gjøre med: 
å bekjenne den, så blir den til-
gitt, naglet opp på et kors 
sammen med Frelseren, og så 
blir den glemt!

Hva sÅ med det andre har på-
ført meg, som jeg er helt uskyl-
dig i? Det kan miste sin autori-
tet, sin styringsrett i mitt liv, sin 
knusende makt over meg – det 
må komme inn under tilgivel-

sens Nåde, akkurat som mitt 
eget liv kom det. Jeg godtar 
ikke det som ble gjort, jeg glem-
mer det ikke, men jeg skjønner 
at han eller hun trenger å kom-
me inn under Guds Nåde, akku-
rat som jeg gjorde det, så jeg 
overlater hele personen og si-
tuasjonen til Gud, det blir en 
kolossal frihet å bli kvitt tyng-
den av den personen.

Gårsdagen

dagros

Hjalmar

lille Berlin

luncH

dikT

Ja, nå vet vi at de starter.
Det er tusen på tusen av den.
Vipa er en av de første arter, 
som hilses velkommen hjem.

Mens sola skinner og snøen 
tiner plasserer den reiret i hytt 
og vær utsatt for bondens 
maskiner,
og måkenes utallige hær.

Så har vi dem i vårens tegn.
Langsetter pløgsla der snøen lå 
rusler de på tynne bein,
og napper i daugrass og strå.

Gråmåka er ei ordentlig 
grebbe, og lager forferdelig 
komærsgrep en vipeunge i 
nebbet,
og for ende til værs.

Hos vipemora fantes ingen tvil, 
var ganske enkelt tvungen,
fløy som et projsektil.
Det måtte redde ungen,

Den enset ingen overmakt, 
men sloss for harde livet, 
gikk på med en dødsforakt, 
som er vanskelig å beskrive.

Et regulert luftslag blei 
utkjempet nå, 
for måka det syntes reint  
for ille,
og ingen mulighet den så,
og måtte slippe den lille,

Et øyevitne som gikk og pløyde, 
kunne berette at jeg ikke løy
da jeg skrev at i fra stor høyde 
falt ungen uskadd ned på en 
dott med høy. 

Karl Fredin
fra boka : 

«Dikt i samling fra en gamling»

Vipeungen, mora  
og måkene

NTB: Det har aldri vært produ-
sert så mye kjøtt som i 2018. 
Økningen var størst i produk-
sjonen av storfekjøtt.

Produksjonen av storfekjøtt 
økte med 4,9 prosent i fjor, iføl-
ge Statistisk sentralbyrå, skri-
ver Nationen. Totalt ble det 
produsert 89.396 tonn storfe-
kjøtt, noe som er det meste si-
den år 2000.

I 2018 ble det produsert 
352.000 tonn kjøtt av alle slag, 
noe som er en økning på 0,4 
prosent fra året før.

– Økningen skyldes i all ho-
vedsak at tørken førte til 

fôrmangel, som gjorde at flere 
bønder så seg nødt til å sende 
mer store enn vanlig til slag, 
sier daglig leder Christian An-
ton Smedshaug i Agri analyse 
til avisen.

Det forventes en lavere kjøtt-
produksjon i år, siden antallet 
storfe ble redusert med 9.000 
dyr fra 2017 til 2018, fortsetter 
Smedshaug.

Sauekjøttproduksjonen had-
de en nedgang på 1,7 prosent i 
2018 sammenlignet med året 
før. Fjærfeproduksjonen hadde 
en nedgang på 2,8 prosent.

Rekordhøy 
kjøttproduksjon i fjor


