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Livet i Brønnøy:
Nissen er Torg-væring:

Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt 
på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer til å få 
platinablondt hår og skjegg etter hvert? Da skal jeg begynne å jobbe som nisse. Det 
blir gøy. Kanskje de trenger en kjøpesenter-nisse i Brønnøysund etter hvert? Jeg liker 
å prate med både unge og gamle mennesker, så å være nisse tror jeg hadde kommet til 
å gå bare bra. Jeg tror jeg skal søke jobb som nisse om 5 år, for da har håret og 
skjegget fått den rette fargen. Nissen kommer fra Torget, ei øy vest av Brønnøysund.

Torgarposten fremover:
Det ble bare ett nummer av Torgarposten i år, men i 2015 skal jeg prøve å få skrevet 3 
nummer i løpet av året som kommer. Jeg har mye å ta igjen, men det er artig og godt 
å kunne skrive om positive ting og hendelser. Det gir meg en indre ro og styrke. Jeg 
har skrevet og sagt at Jesus gjorde meg frisk for snart 6 år siden. Det har ført til at jeg 
ikke har hatt en eneste vond dag disse årene. Jesus helbredet meg da jeg ba han om 
det, og det har holdt i snart 6 år. Den 9. januar i 2015 er det 6 år siden dette mirakelet 
skjedde, og jeg er Jesus evig takknemlig for at han helbredet meg etter 25 år med 
mental sykdom. Jesus er virkelig mirakelmannen. Det har jeg fått erfare mange 
ganger. Jeg har bedt for venner som også har blitt helbredet. Tusen takk, Jesus. Amen.
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Nydelig musikk:

Min nest yngste bror er en kjempegod komponist og musiker. Alle følelsene som han 
har i kroppen kommer til uttrykk når han spiller og komponerer på samme tid. Han 
lager aldeles nydelig musikk. Jeg kaller musikken hans for drømmemusikk. Da tror 
jeg du skjønner at han spiller særdeles vakkert. Han lager rett og slett supermusikk. 
Bare klikk deg inn på http://www.sjmmeditation.com Der kan du høre på 3 melodier 
som han har komponert. Du vil merke at musikken er full av følelser. Supermusikk!

Kjell Robert – en kjempegod kamerat:

Det er han virkelig, for han er snill, grei og omtenksom, og 100 prosent til å stole på. 
Jeg ønsker deg ei riktig god jul, og et velsignet godt nytt år. Tusen takk for at du er 
den du er, Kjell Robert. Må Gud velsigne deg til evig tid. Amen i Jesu Navn.
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Silje – Kjell Roberts katt:

Silje hadde et tøft liv før Kjell Robert og hans venninne tok vare på henne. Før var 
hun en redd og vill katt, men nå er Silje blitt en trygg og tam katt. Hun har det veldig 
godt sammen med Kjell Robert. Silje er blitt en kosete katt takket være at hun fant et 
godt hjem. Kjell Robert er også glad for at han har en snill katt som Silje.
Det er alltid godt å være på besøk hos Kjell Robert, og det er godt å ha Silje på 
fanget, og stryke henne over pelsen. Da maler hun som en liten motor. God jul, Silje.

Min bror, Sigbjørn Jacob:

Her er det julaften på Torget hjemme hos mor og far. Min bror sitter til høyre. Han er 
den snilleste mannen jeg vet om. Bare Jesus er snillere.
Vi har det alltid godt og artig når vi er sammen, for vi har opplevd mange ting i livet 
som vi har felles. Jeg tror aldri våre veier vil skilles. Sigbjørn bodde noen år i 
Sverige, og det var ei tøff tid for han, og meg også, for da kunne jeg ikke treffe han så 
ofte som nå. Jeg er veldig glad for at han flyttet til Brønnøysund, for nå tar det bare 
40 minutter å gå til han. Tusen takk, kjære Jacob, for at du kom hjem igjen. Det er 
godt å kunne treffes ofte. Jeg storkoser meg i ditt selskap. Det er 100 prosent sant!
Du er snill, god og grei som dagen er lang. Tusen takk, kjære Sigbjørn Jacob. Klem!
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Heidi – Min beste venninne:

Heidi er min beste venninne. Vi har snart kjent hverandre i 35 år, og vi har aldri 
kranglet eller vært sint på hverandre. Hun er den snilleste og beste jenta jeg vet om, 
og hun har ei søster som heter Wenche. Vi har heller ikke kranglet eller vært sint på 
hverandre. Det blir nesten delt førsteplass mellom Heidi og Wenche, for de er to 
utrolige jenter. Tenk at jeg har disse to jentene som mine to beste venninner. Har jeg 
gjort meg fortjent til det? Jeg vet ikke, men de er to supre jenter. Jeg gleder meg til de 
neste 35 årene. Den 1. juli i 2015 har vi 35-års jubileum. Da vanker det overraskelser!

Jul hos mor og far:

På julaften var Sigbjørn og jeg hjemme hos mor og far, og feiret Jesu fødselsdag. Mor 
serverte ei aldeles nydelig ribbe med tilbehør. Jeg har aldri før spist ei så god ribbe. 
Mor lager bare god mat, men denne ribba var helt super.
Senere fikk vi kaffe og kaker, og til slutt en overdådig kveldsmat. Det var veldig godt 

utvalg av godt pålegg. Torget, hvor jeg er vokst opp, er et paradis. Det som gjør at 
Haugli, min hjemplass, er verdens beste sted, er at mor og far bor der. Det er de som 
gjør at det er godt å komme hjem til barndomshjemmet. De er to engler! Jeg har fått 

verdens beste foreldre, og det takker jeg Jesus for. Jeg er veldig glad i mor og far. 
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Første søndag i advent:

Sånn så det ut første søndag i advent utenfor min leilighet. Jeg har gjort det til 
tradisjon at jeg tar bilder utenfor vinduet da.
Advent betyr ventetid. At vi venter Jesu komme en dag eller kveld i fremtiden. 
Kanskje han kommer om natten? Da gjelder det å våke og be, for ingen kjenner 
Herrens time. Det er bare Gud som vet når Jesus skal komme ned til Jorden igjen. 
Selv Jesus vet ikke når han skal komme til Jorden igjen. Jeg gleder meg til den dagen 
Jesus kommer tilbake til Jorden, men man må ta vare på det livet man har. Halleluja!

Er det en skatt her?

Er det en skatt i boligblokka i Kløvermarka? Det sies jo at det finnes en skatt ved 
regnbuens ende. Jeg oppfordrer de som bor i toppetasjen i den leiligheten som 
regnbuen lyser på, til å se om de finner noe av høy verdi der de bor. Det er kanskje 
bare et sagn at man skal finne en skatt der regnbuen ender, men man kan ikke være så 
sikker på det. Mange sagn har jo vist seg å være sanne.
Hvis du fant en skatt, du som bor i denne leiligheten, send meg en melding på 
mobilnummer: 94980010 Jeg ser frem til å høre fra deg hva du fant i din leilighet. 
Regnbuen er virkelig vakker, og den er et løfte fra Gud, aldri mer syndeflod. Amen.
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Monza – En engel:

Her er Monza. Hun er den snilleste katt jeg vet om. Den siste tiden jeg var mentalt 
syk, passet hun på meg som sin øyensten, så derfor har hun fått tittelen, engel, for det 
er nettopp hva hun er.
Nå passer hun også på meg. Det er godt å ha en katt, for den balanserer energien i 
kroppen til mennesker, og når man stryker en katt, senkes pulsen. Dette gjør at de 
som har en katt lever lenger enn dem som ikke har noe kjæledyr. Hvis du bor alene, 
vil jeg anbefale at du skaffer deg en katt. Da vil du få mer kjærlighet enn du gir.

En av Sigbjørns katter:

Her er Pusi i matfatet. Sigbjørn har to katter. De er søsken, og fra samme kull. Den 
ene ser ut som en tiger, og den andre som en leopard. Av og til herjer de med 
hverandre. De er glad i hverandre. Det er lett å se når de piler etter hverandre. Jeg vet 
ikke hva kattene heter, men de har nesten identiske navn, så jeg kaller dem Pusi, 
begge to. Sigbjørn har overtatt kattene fra sin nabo. Jeg må si som sant er: Det var en 
veldig fin gave. Tusen takk til Sigbjørns nabo! Jeg tror vi er katte-mennesker både 
Sigbjørn og jeg. Katter er hellige i Egypt, og det er de for meg også. Det er artig og 
godt å besøke Sigbjørn, for han har et særdeles smittende humør. Takk, kjære Jacob.
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Flammen – Hva er den?

Kan du se en ånd som vinker til deg i flammen her? Det kan i hvert fall jeg. Det er 
fascinerende å fotografere flammer, for de kan ta de utroligste former. Det er rett og 
slett artig!
Den Hellige Ånd kom over disiplene og en folkemengde på pinsedagen, etter at Jesus 
hadde reist hjem til sin Far i Himmelen. Det er kanskje på grunn av dette at flammen 
kan vise seg som en ånd her? Jeg tror det er sånn. Hvor blir flammen av? Det er 
kanskje et dumt spørsmål? Eller kanskje ikke? Fascinerende, ikke sant? Halleluja!

Jacob velsigner juletreet:

Dette er hjemme hos meg. Bildet ble tatt rett etter at Jacob og jeg hadde pyntet 
juletreet på lille julaften. Takket være min bror ble pyntingen meget vellykket. Det 
var godt å være sammen på lille julaften, med mye godt humør, og en god del latter. 
Det er særdeles godt å ha en bror som jeg kan stole 100 prosent på. Tusen takk for ei 
riktig god jul sammen med deg, og mor og far også.
Snart er det et helt nytt år. Jeg håper at jeg greier å skrive en side til før året skifter. 
Jeg tror jeg skal greie det. Jeg må bare få opp farten litt, og det tror jeg skal gå bra. 
Ha et velsignet godt 2015 alle lesere av Torgarposten. Ha det riktig godt!
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Like ved Vikerheia:

Her er Sigbjørn og mor like nedenfor Vikerheia på Ytre Torget i Torgvikran. Dette 
bildet ble tatt i sommer, og det ble en virkelig fin sommer og høst i år.
Sigbjørn kjørte oss til Torgvikran, og han er en særdeles god sjåfør, så det gikk bare 
bra. Jeg føler meg meget trygg når jeg sitter på hos Sigbjørn. Det ble en meget fin tur, 
og det ble tatt en del bilder. Blant annet dette av Sigbjørn og mor. Tusen takk for en 
fin og god tur! Takk til mor og min bror for godt selskap. Jeg gleder meg til flere 
turer. Ut på tur, aldri sur!

Jeg velsigner juletreet:

Dette bildet er tatt på lille julaften, og her velsigner også jeg juletreet. Treet ble 
særdeles fint pyntet takket være min bror.
Nå er det snart et nytt år. I skrivende stund er det 18 minutter til vi går inn i året 2015 
Det tror jeg vil bringe mye godt, og da håper og tror jeg at verdens fattigste land også 
vil gå ei bedre tid i møte. Jeg håper og tror at verdens rikeste land etter hvert vil slette 
gjelden til de fattigste landene i verden, slik at de fattigste landene kan få et bedre 
startpunkt i det nye året. Jeg ber i Jesu Navn at mange leser Torgarposten, og at noen 
tar tak i det jeg skriver, men du må ikke glemme å gi din skjerv til de fattige. Amen.
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