
To engler:
Mine to beste venninner er de fineste og beste engler. Jeg har kjent dem i 
35 år snart, og vi har aldri kranglet. Det er utrolig, men sant.
Sommeren 1980 flyttet Heidi og Wenche til Torget, som er ei øy vest av 
Brønnøysund, og det tok ikke lang tid før vi møttes for første gang. Det var 
et herlig møte med to vidunderlige jenter. Jeg setter uendelig pris på 
vennskapet mellom oss. Heidi og Wenche skulle hatt vinger, for de er 
virkelig mennesker som kan kalles for engler.
Jeg glemmer aldri sommeren i 1980 for det var en nydelig sommer med 
nesten bare sol og godt vær. Ute på Torget er det to vann like ved veien. 
Der badet vi meget ofte denne sommeren. Både Heidi og Wenche var 
allerede da gode svømmere. Jeg husker at jeg kappsvømte med Wenche, 
og jeg tapte. Ennå var jeg 13 år, og hun var bare 9 år.
Etter hvert som årene har gått, er vi stadig blitt bedre venner. Det er som 
god vin, den blir bare bedre med årene. Det er sånn jeg føler det for disse 
to englene. Jeg tror på Jesus, men jeg er ikke sikker på om Heidi og 
Wenche gjør det, men for meg er de bedre mennesker enn de aller fleste 
kristne. Når de som er kristne ser ned på dem som ikke er det, da kan de 
ikke kalles for kristne. Jesus vandret på Jorden blant tollere og syndere, og 
alle han møtte gjorde han friske, enten de var kristne eller ikke. Det er sånn 
de kristne skal være, for i Guds øyne er alle mennesker like mye verdt. En 
stoffmisbruker og uteligger, er like mye verdt som Norges konge. Det 
mener jeg fullt og fast!
Tilbake til mine to engler. De er 100 prosent til å stole på, og de har alltid 
vært snille og greie. Jeg tror at Heidi, Wenche og jeg vil komme til 
himmelen og få evig liv. Selv om de kanskje ikke er kristne, så tror jeg at 
de blir engler i himmelen også, for de er jo allerede engler. Den påstanden 
tar jeg aldri tilbake. De er rett og slett to supre jenter!
Da jeg var mentalt syk i 25 år, så de aldri ned på meg. Heidi og Wenche 
har alltid vært til for meg. Ikke et eneste vondt ord har kommet fra deres 
munn. Jeg elsker disse to englene så høyt som om de skulle være mine 
søstre. Jeg håper og tror at våre veier aldri vil skilles. Tusen takk for to 
engler, som skiller seg helt ut i fra mengden, kjære Jesus, for jeg føler det 
så sterkt at det var du, Herre, som gjorde at jeg fikk bli kjent med disse to 
vidunderlige jentene. Tusen takk til Heidi og Wenche, for de mest dyrebare 
vennskap jeg har. Min beste mannlige venn på Jorden er Sigbjørn, min nest 
yngste bror, og Heidi og Wenche er mine beste venninner. Jeg gleder meg 
til å få treffe dere igjen. Forhåpentlig så fort som mulig. Tusen takk!
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