
Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Adrian Gran i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Alba Arnesen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Aleksander Folkestad i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Aleksander Vae Haaland i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Alf Egil Aaberge i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Alfred Mestad Rønnestad i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Amalie Lepsøy Hansen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Amalie Ulevik Bjerk i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anders Christoffersen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anders Reggestad i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Andrea Haukebø Ovid i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Andreas Selnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anette Bøe Thorkildson i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anette Skålnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anette Vedøy i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anita Molteberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ann Therese Hansten i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anna Aukrust Vikhammer i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Amundsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Kirsti Larssen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Lene Glomsrød i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Marit Tiller i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Smedsrud Edstrom i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne-Line Evenstad Dahlen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne-Marit Larsen Vogt i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Anne Marie Jakobsen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Annhild Mortveit i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Asbjørn Fiksdal Kallestad i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Arnstein Reitan i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Asle Hvidsten i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Astrid Lyshol Johansen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Astrid Tønnesen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Astrid Østensen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Atle Aas i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Audun Måseidvåg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Bente Pernilla Høye i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Bente Johnsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Bård Jørgen Sandberg i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Bente-Elise Monsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Caroline Jensen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Cathrine Haagensli i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Camilla Surnevik Kristiansen 

i løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Charlotte Voldsund i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Dag Asmund Wesenberg 

Helland i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Claus Lindahl i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Eivind Gardshol Bjørndal i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Edel Kristiansen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Eirin Bekk i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Eline Samnøy i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elisabet Paulsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elise Irene Kjelling i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elisabeth Holm Hausken i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ellen Drønnesund i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Emil V Eikesdal i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elisabeth Kristoffersen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elisabeth Vold Ådnanes i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Elise Vik Nordbrønd i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Emilie Hovland i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Emma Tho Hennum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erlend Arnøy i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erlend Hadsel Berger Johnsen 

i løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erling Daae Forberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erling Torvid Hagen Agøy i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Endre Tveit Nordbrønd i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erik Aslaksen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Espen Klingsheim i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Finn Van Den Broek i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Erik Steinvik i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gaute Brækken i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Espen Berg i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Geir Hagberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Espen Jacobsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gro Åse Aamodt i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gunhild Mo Forberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Frode Jakobsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gaute Weien Grimstad i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Grethe Ramampiaro i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Guttorm Søbye i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gunnfrid Vågsbø i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Gunvor Meling i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Guri Fløttum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Harald Mikkelsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Halvard Strømme Wersland i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hanna Helen Hilsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hanna Johnsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hans Olav Lindahl i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Harald Åsødegård i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Heine Mo Willig i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helle Aaserud Davidsen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Henny Blø i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Henrik Rønning i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helen Sola Norland i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helene Lane i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hilde Marie Salvanes i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helene Mathisen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hilde-Olga Meyer Hole i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hugo Eugen Hernes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helene Sandsbraaten i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Håkon Selnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Håkon Skahjem i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Helene stokke i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Håvard Løkensgard i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ina Valsø Brendryen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Henrik Vagle Dalsgaard i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Inger Teodora Kværnø i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Inger-Helene Hals i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Inghild Marie Mjelva i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ingunn Sevlejordet i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hild Myrene i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Hildegunn Samnøy i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Håkon Kristoffersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

håvard Holmedal i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Inger Helen Jensen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Irene Vøyum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jarl Saugdahl i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Iselin Holst i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jens Kristian Bjørnå i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jesse Van Den Broek i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jo William Rimstad i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ivar Asbjørn Bredesen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Johan Hammer i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Johannes Rettedal i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Johnny Eriksen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jakop A. N. Stavset i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jan Thomassen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Julie Andrea Taule Nordli i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Janne Eriksen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jørgen Martin Syvertsen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kaja Egelien i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Karen Holen i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jarl Thore Larsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Joakim Schanche i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kari Elise Storrø i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jon Ivar Tønnesen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Karina Myrdal i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kjartan Strømme i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kjersti Aukrust Vikhammer i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jorid Tho Hennum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristen Askjem Tveter i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristian Lommerud i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Jørgen B. Andersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Karen Velure i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristina Auestad i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kari Dagrun Digre i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kari Høifødt Åsødegård i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lars Fransson i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Knut Erling Moksnes i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lars Røraas i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lars-Magnus Johansen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Knut-Gunnar Skille i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristian Valen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristian Valvik i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Kristine Bakken i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Laila Bråten i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lars Grønfjell i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lise Hørtvedt i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lise Ringlund i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lena Iren Mortensen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lena Tollefsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Linda Johnsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Linda Marheim i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Magnus Keiserås Kronberg i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Linda Vea i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lisa Kvalbein i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Maciek Cirin i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Magnar Auestad i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Magni Skogly i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Magnus Heltne i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marcus Dahl i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marcus Frølich i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Maren Pernille Indreeide 

Øvregaard i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Maria Aasdalen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marianne Michelet i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marianne Raastad Halvorsen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marianne Skalleberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Martin Andreassen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marianne Wiker Stensland i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marie Elisabeth Roll-Hansen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Mette Sandø i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Markus Ho-Yen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Markus Østby Mathisen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Morten berntsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marta Nagel-Alne i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Marta Radwanska i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Martin Grønfjell i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Nikolai Hollingsæter i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Merete Sørum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Olav Hole i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Milena Przyborowska i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Mina Malmberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Morten Lindaas i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Morten Tesaker i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ole Martin Haugen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Oscar Bergstrøm i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Møyfrid Røvik i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Oddrun Furesund i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Olav Vikre i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnhild Erevik Fosse i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ole Anders Bjørkhaug i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnhild Marie Bondahl 

Søberg i løpet av helgen, uten 

at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ole Johan Dragseth i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnhild Wirak i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ole Kristian Næs i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Pernille Sofie Klausen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Roar Blø i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Peter Aga Ljoså i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Roger B. Horntvedt i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Rolf Falchenberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnar Pedersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnhild I. Johansen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ragnhild Veimo Larsen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sara Elise Aune Tesaker i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Renate Kvamme i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Rikke Abelone Mobeck i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Robin André Strømnes i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Silje Dising i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Silje Svendsli Belsås i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Runar Jakobsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Rønnaug Pettersen Skorem i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sandra Andersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sandra Blegeberg Sørsdahl i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sine Uberg i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Siri Natvig i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sebastian Wærnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Selma Marie Haug i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sigrid Korslund i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Stine Kvesetberg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sturla Helland i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Silje Voergaard Blindheim i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Svein Olav Ekvik i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Silje Øderud i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Simmen Karoliussen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sindre Nesse i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sondre Kjærnåsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sondre Kokkinn Rideng i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Stine Karbøl i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Thor-Ivar Pute Eriksen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tine Viveka Westerberg i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tiril Sørensen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sunniva Måseidvåg i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sverre Pedersen Husum i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Sylvi Gaut i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Thomas Roberg-Askim i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Thomas Zenk i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tord Pedersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tore André Undrum i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tormod Eldholm i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tormod Ruud i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tov Eirik Flatin i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Thor Andreas Moe Slinning i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Thor Kristian Larsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tone Hotvedt i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Trond Harald Nilsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tone Johanne Pedersen i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tone Stavli i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tor Johannessen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tora Kristine Holen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Tove Berle i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Trine Hunnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Trinelise Aas i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Wanja Andersen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Trond Wirak i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Vanja Maria Sandø i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Vegard Ovland i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Vera Helen Stake Hilsen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Veronica Lona i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Veronica Nysted Montgomery 

i løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Åshild Brynjelsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Håkon Fykse Wesnes i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Viggo Hansen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Lars Koltveit i løpet av helgen, 

uten at det blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Magnus Rynning Nielsen i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Vilde Evjen Kallevik i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Wenche Orrebakken i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ylva Albrigtsen i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ørjan Leiknes Apeland i løpet 

av helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Øyvind Holen Utle i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Øyvind Skogøy i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Øyvind Øygarden i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 

Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Ådne Wesnes i løpet av 

helgen, uten at det blir 

oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 



Ord for dagen 

Gjør noe godt for  

Olav Aasmundtveit Hoff i 

løpet av helgen, uten at det 

blir oppdaget. 

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for 

å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i 

himmelen.  2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke 

utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene 

for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 

alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke den 

venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være 

en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg.   

Matteus 6, 1-4: Gaver til de fattige 


