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Å være tilstede…

I den 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

«Å være tilstede i øyeblikket» vet vi er 
viktig enten det er på jobb, i møte med pa-
sientene, eller i møte med andre mennes-
ker vi er i kontakt med daglig. Det er både 
lærerikt, inspirerende og spennende. Like 
berikende og interessant kan det være å 
være tilstede i egne tanker, forventninger 
og drømmer. 

Jeg har valgt et dikt av Stein Mehren fra 
samlingen «Anrop fra en mørk stjerne», 
Aschehoug fordi jeg opplever en sårhet, 
en lengsel og ikke minst en følelse av tom-
het når man «sløser med tiden». Jeg synes 
det er en vekker for meg både som fagper-
son og privat; til nettopp å være tilstede 
der jeg er. Tiden og øyeblikkene er verd å 

ta vare på. Jeg synes tittelen om helsetil-
standen i den samiske befolkningen er 
kloke ord å ha med seg; «Tiden er et skip 
som ikke kaster anker». Det er det som 
gjør det så artig å være menneske.

Jeg utfordrer Petter Øgar.
Hilsen fra 
TOVE RUTLE
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Stedet
Før lengtet jeg alltid etter noe annet
Det var alltid ting jeg ville eie, steder
jeg ville reise til, liv jeg ville leve

Nå gripes jeg stadig oftere av lengsel
etter det livet jeg har levet, gjennomlyst
av vemod for alt jeg har elsket og tapt

Jeg kan våkne om natten, alene, åpen
full av savn fordi jeg lengter så usigelig
etter stedet hvor jeg er, her

stein mehren




