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En lyrisk stafett
I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og
assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet 
eller i livet ellers. Den som skriver får i oppdrag å utfordre en etterfølger. 
Slik kan mange kolleger få anledning til å ytre seg i lyrikkspalten.  
Velkommen og lykke til!                                              Tove Rutle – lagleder

lyrikkstafetten
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Å gi og få.
Å glede andre er å glede seg selv. 
For det å frydes ved andres hell
gir lys i hjerte og ro i ens sjel. 
Så hvorfor spare på ros og smil,
det gir jo så mye tilbake
og vil gjøre deg glad og lett på tå 
for det er mye bedre å gi enn å få 

«ukjent»

Takk til min gode kollega Halvor Lund for 
utfordringen.

Jeg har valgt et vakkert lite dikt med et 
strålende budskap. Det beskriver så fint den 
positive kraften i vennlighet, omtenksomhet 
og raushet- et lite smil, et vennlig ord, en liten 
oppmuntring.

Å gi er en glede i seg selv. Hvordan man er 
mot andre mennesker har tilbakevirkende 
kraft på oss selv. Smil avler smil. Det er noe å 
ta med seg i en stresset hverdag, både i møte 
med pasienter, kolleger og i livet ellers.

Stafettpinnen sender jeg videre til Dina 
Midttun. En engasjert og varmhjertet kollega, 
som tidligere har jobbet utenlands i Leger uten 
grenser, nå lege både ved Oslo kommunale le-
gevakt og Helsesenter for papirløse migranter 
(i regi av kirkens bymisjon og røde kors).

Vennlig hilsen
Ailin Harlem

Noen tanker…
Jeg ble enig med krigerne
om at de skulle få  
låne kroppen min
en tid.

De skulle gå til kamp
mot fienden
den het KREFT.

Det er utmattende å ha
en kropp som en slagmark.

Da krigerne trakk seg tilbake,
fikk jeg kroppen min igjen.
Men fienden er ikke slått.

guri bjørge
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