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Vann forandrer alt.  Biskopen i Møre hilser menighetene fremfor 
fasteaksjonen 2017 

- Jeg har sett det med egne 
øyne at vann virkelig forandrer 
alt. I en flyktningeleir utenfor 
Darfuur møtte jeg bare for en 
ukes tid siden sterke kvinner 
som klarer å skape en fremtid for 
seg og sine barn midt i en 
flyktningetilværelse.  
 
Jeg fikk møte Kirkens Nødhjelps 
lokalt ansatte, som viste meg 
hvordan KN med midler fra TV-
aksjonen i 2015, kunne tilby  
livgivende vann og verdige 
sanitærforhold i leiren. Utenfor 
klinikken møtte jeg også to 
takknemlige og glade kvinner, 
som bare fem minutter tidligere 
var blitt bestemor og tante til en 
liten frisk gutt. 
 
Årets fasteaksjon med tittelen 
«Ja vi elsker dette vannet!» er 
samtidig DnK sitt diakoniprosjekt 
i reformasjonsjubileet. I år 
markerer kirken at det er 500 år 
siden Martin Luther slo opp sine 
95 teser på kirkedøren i 
Wittenberg. Gjennom året vil 
arven fra Martin Luther bli feiret 
og markert gjennom mange 
ulike arrangement og 
gudstjenester.  
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Søndag 17.09. vil temaet 
«Skaperverket er ikke til 
salgs» være hovudfokus i 
gudstjenestene over hele 
landet. På samme måte vil 
gudstjenestene 19.11. 
feires under overskriften 
«Mennesket er ikke til 
salgs».  
 
Men fasteaksjonen nå før 
påske er altså det store 
diakoniprosjektet i 
reformasjonsåret. 
 
Livet starter i vann. Alt liv 
er avhengig av vann. 
Gjennom fasteaksjonen 
kan vi gi livsgrunnlag til 
mennesker som søker et 
permanent eller midlertidig 
bosted for seg selv og sine 
barn. Når tilgangen til rent 
vann er sikret, kan 
fremtiden skapes.  
 
Fasteaksjonen er vårt 
felles store 
diakoniprosjektet dette  
reformasjonsåret.  
Min bønn er:  
«Vi er ditt verk!  
Du eier oss Gud,  
med alle de goder vi har. 
Du byr oss forvalte dem 
etter ditt de bud du gav 
oss, vår Skaper og Far» 
(NoS 715 v. 3) 

 
I Darfuur var jeg også på besøk i en kvinnegruppe som møttes for å hjelpe hverandre til å 
spare – med håp for fremtiden. 
Fasteaksjonen fyller 50 i år, - så la oss gjøre den til tidenes aksjon! Våre bidrag gjennom 
fasteaksjonen, vil bety en stor forandring i mange medmenneskers liv.  
For vann forandrer alt.  
     
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingeborg Midttømme  
Biskop i Møre Tore Johan Øvstebø 
 Diakonirådgiver 
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