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Ingen misjonær i Santalmisjonens over
130-årige historie har satt slike dype spor
etter seg, bortsett fra de to grunnleggerne,
Skrefsrud og Børresen. Ingen enkeltperson har
betydd så mye i santalfolkets historie i nyere
tid som Bodding. Ingen vitenskapsmann som
forsøker å trenge seg inn i santalenes historie,
kultur og levevis eller språk, kommer forbi
Bodding. Han har skrevet seg inn i dette
stammefolks annaler så lenge santalene
fortsetter å eksistere som et folk med egen
kultur og eget språk, med egne seder og
skikker og sosiale institusjoner.

Tormod Kleiven:
I maktens tjeneste eller
makt til å tjene

Terje Torkelsen:
Når samtale ikke fører fram

Knut Alfsvåg:
Kremasjon og askespredning
Avvisning eller aksept?

Da jeg selv for første gang fikk se Boddings minnestøtte utenfor Gjøvik kirke,
gjorde den et sterkt inntrykk på meg. Det var like etter at jeg var antatt av
misjonen for å reise til India. Jeg ble forundret da jeg mange år senere
begynte å søke etter informasjon om Bodding. Mannen som hadde tjent
misjonen i så mange år, også som formann, var etter sin død nærmest
glemt. Uroen omkring hans avgang som formann ble for vanskelig å takle
for hjemmestyret.
Forfatteren

Geir Hansen:
Syndsbekjennelse og liturgisk
forberedelseskultur

Olav Tveito:
Versus populum?
Noen refleksjoner omkring prestens
ståsted ved alteret

Kommer ultimo november!

«Gud skal ikke forstås, men elskes»
Intervju med Martin Lønnebo
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Noen refleksjoner omkring prestens ståsted ved alteret

Dette er den bredeste – historisk og systematisk forankrede – sjelesorgbok som er kommet
ut på mange decennier, en stor hendelse i
skandinavisk teologi. Grevbo har utført et
gigantisk arbeid. Hans egen røst blir tydelig når
han loser leseren gjennom sjelesorgens mange
dimensjoner og baner ny vei for forståelse.
Dette er et overflødighetshorn av en pedagogisk håndbok eller lærebok for alle som er
virksomme innenfor diakonal og pastoral
omsorg. Jeg ønsker at den får mange lesere.
Owe Wikström, Teologiska institutionen,
Uppsala universitet

55 «Gud skal ikke forstås, men elskes»
Intervju med Martin Lönnebo.
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