
STÆR TIL VELSIGNELSE 

Tekst: Audun Vad Petersson 

«Velsignet er Gud, 

          vår Herre Jesu Kristi Far, 

          han som i Kristus har velsignet oss 

          med all Åndens velsignelse 

          i himmelen.» (Dagens bibelord, Efeserbrevet 1,3) 

Jeg har ikke pleid å titte på fuglebrettet. Har i grunnen ikke hatt for vane å titte så mye ut av vinduet. 

Men nå har jeg gjort det. Og det er mye å se. Knopper som vokser frem på busker og trær. Søskenpar 

som leker etter tur, med behørig avstand til andre. Trampoliner som er satt opp lenge før de pleier. 

Og naboens fuglebrett. 

I går så jeg en fugl jeg ikke kan huske å ha sett før. Og av en eller annen grunn gjorde det inntrykk. 

Rettere sagt var de to. Større enn spurv, litt mindre enn due. Svart drakt med grønnskimmer, og små 

hvite prikker oppover ryggen. Det gikk så langt at jeg postet bilde i storfamiliens whatsapp-gruppe.  

Første forslag kom raskt inn: - Siden det ikke var dumpapp måtte det være suppegjøk. Senere kom 

det noe mer fornuftige forslaget «kornkråke».  

Men kornkråkas nebb var for stort, og drakten og størrelsen passet ikke helt den heller. Jeg ble nødt 

til å ta internett i bruk. 

For det kan da ikke være slik at to vakre fugler kan trave rundt to meter utenfor vinduet, uten at jeg 

engang vet hva de heter? 

Og jeg tror jeg har funnet svaret. Stær. Og tenke seg til – stæren er rødlistet. Disse to så ut til å være i 

god form. Heldigvis. Og i morges var de der igjen. 

Jeg fant en slags ro i at noe fortsatt går sin faste gang og følger sine mønster. Våren er i anmarsj. 

Trekkfuglene vender tilbake. Knoppene bryter frem, vårblomstene dukker opp. Som om alt var som 

normalt. 

Våren. Bildet som mang en prest har brukt for å beskrive påskebudskapet. Naturens skjønnhet. Brukt 

for å beskrive Guds skaperkraft. Dette er bilder jeg har pleid å oppleve ikke treffer meg så godt. 

Kanskje fordi jeg er bygutt. Kanskje fordi jeg ikke har tatt meg tid til å titte ut av vinduet.  

Akkurat denne våren er det annerledes. Jeg har opplevd å titte ut av vinduet og kjenne meg 

velsignet. 

 

Velsign oss Gud Fader. 

Velsign oss Guds Sønn. 

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd. 

Og la oss være til velsignelse for hverandre. 


