
PARAGRAF 1 
 

Da Molde Folkehøgskole ble stiftet  i 1917 ble det laget en svært detaljert og konkret 

arbeidsinstruks for de ansatte ved skolen. Vi tar med noen utdrag her som vi ikke hadde plass 

til på lederplass i Indremisjonsnytt: 

 

- “hovedaken er ikke at eleverne maa komme til at vite en hel del ting, men at de maa 

vinde dyktighet i at løse de opgaver som livet byr på” 

- “lærerpersonalet maa i det hele vise en forstaaelsesfuld imøtekommen av det 

ungdommelige sinds behov” 

- “det paahviler andenlæreren at i betimelig tid besørge de fornødne indkjøp av brænde 

og belysningsmateriale samt at ha fornødent tilsyn med vedhugning til skolens behov” 

- “det paahviler husholdningslærerinden at undervise de kvindelige elever i matlaging” 

 

I tillegg til en hel del andre konkrete oppgaver som skolestyret påla sine ansatte ved skolen. 

 

Men som paragraf 1 – som det aller viktigste - ble følgende bestemt: 

 

§ 1  Ihukommende Frelserens ord: “Uten mig kan I slet intet gjøre”, maa lærerne altid minde 

sig selv at den første og vigtigste betingelse for at deres gjerning skal kunne lykkes, Gud til 

ære og de unge til sandt gavn, er at de selv daglig gaar i skole hos vor Herre Jesus, for hos 

ham, Mesteren over alle mestre i opdragelseskunst, at søke stadig øket dyktiggjørelse for sit 

ansvarsfulde kald 

 

Dette må fremdeles være vår § 1. Uten Jesus kan ingen av oss i dypeste forstand gjøre noe 

som er vår neste til “sandt gavn”. Vi kan gjøre mange gode ting på ulike felt, men først når et 

menneske daglig går i skole hos Herren Jesus kan vi være andre til “sandt gavn”. Det vil si at 

vi får bringe noe av himmelen, evigheten og Jesus til de vi møter på vår vei igjennom livet. 

 

Hos han, og bare hos han kan vi finne “dyktiggjørelse for vårt “ansvarsfulde kald” også i det 

moderne Norge. Vårt kall er å bringe videre fortellingen om Jesus til nye generasjoner og 

folkeslag. Der har alle Guds barn en plass å fylle, nøye gjennomtenkt og bestemt av Mesteren 

selv. 

 

 Går du og jeg daglig i skole hos Mesteren over alle mestere i oppdragelseskunst? 

 Ihukommer vi Frelserens ord – uten mig kan I slet intet kjøre – daglig i all vår 

travelhet? 

 Er vi med våre liv andre mennesker til sant (og evig) gavn? 

 Tar vi på alvor i vår hverdag at vi har et særdeles ansvarsfullt kall fra den høyeste 

Gud? 

 

På vei inn i adventstiden og julemåneden er kanskje den beste julegaven nettopp å blankpusse 

§ 1 i våre egne liv. Jesus står klar, det er bare å komme! 

 

Til slutt tar vi også med det som våre  ledere for hunde år siden avsluttet instruksen for 

lærerpersonalet med i § 9, (dette hadde vi heller ikke plass til i Indremisjonsnytt): 

 

“Men fremfor alt maa lærerpersonalet i sit forhold til eleverne, til hverandre indbyrdes og til 

alle, beflitte seg paa at la Jesu Kristi billede træde frem i stedse klarere træk i alt deres liv. 



“Hvad ville Jesus gjøre?” bør være en tanke ved besvarelsen av ethvert spørsmaal 

angaaende deres forhold og optræden..” 

 

Var disse paragrafene viktige i 1917 er de enda mer aktuelle for oss som vil tro på Jesus i 

2011. Hva er våre viktigste paragrafer? 
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