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"Du skal holde hviledagen hellig" 

Dette ble ikke sagt som en byrde som skulle tynge oss ned, 

men det er tvert imot en gave for å bygge oss opp! 

 

Alle mennesker trenger en hviledag i uka. 

Og den fikk vi av Gud. :) 

Kommunistene prøvde seg på 10dagers uke, men da vart folk sjuke, 

så de måtte gå tilbake til 7dagers uke. 

 

Ja, vi blir sikkert sikra å få 1-2 fridager i uka om butikkene blir søndagsåpne også, 

men det vil uansett være et psykisk stress. 

Jeg jobber i en butikk som er åpen 6 dager i uka. 

Jeg jobber ikke 100%, og må være litt fleksibel, så jeg kan jobbe om noen blir sjuk. Og 

det skjer rett som det er. 

Dermed er det vanskelig å planlegge ting, vanskelig å takke ja til innbydelser, for jeg 

risikerer å gi butikken problemer. 

Det gjorde jeg denne uka. 

Den låseansvarlige ble sjuk, og jeg ble spurt om å komme å jobbe. 

Jeg ville så veldig gjerne på bønnemøte for forfulgte i verden, og jeg skulle også være 

sjåfør for noen av de andre på møtet. 

Jeg har dratt på jobb istedet for bønnemøtet før, men denne gangen holdt jeg avtala. 

Dermed måtte sjefen låne ei fra en annen butikk, og han måtte komme tilbake til 
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butikken og låse. 

Ingen av hans egne kunne den dagen. 

Og de gangene jeg hjelper jobben, blir jeg ikke til å stole på for vennene mine. 

Dermed er det søndager jeg tør å avtale ting med folk, for da er butikken stengt, så jeg 

kan love folk at jeg kommer / kan ta imot besøk, og jeg kan holde løftet. 

Tenk å måtte ha dette psykiske stresset 7 dager i uka! 

Jeg unner ikke flere enn nødvendig å ha det. 

Kanskje vi heller skal stenge brustadbuene også istedet? 

Nordmenn er bortskjemte nok, og lærer ikke lenger å planlegge. 

 

Det holder at helsearbeidere, sikkerhetsarbeidere, kaféarbeidere, museum og noen 

andre som må, at de må jobbe sånn. 

Butikker, og dermed brødbakerier, og dermed en del av trailersjåfører og andre, må ikke 

jobbe søndager, og skal ikke jobbe søndager. 

Vi har overlevd til nå. 

 

Som min sjef sa: Vi har brylluper på lørdager, fordi folk har fri søndager, så om 

butikkene blir åpne, (og dermed bakerier og anna) kan man bli bedt i bryllup på en 

onsdag! 

 

 

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning 

på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde 

hviledagen vår.  

 

 


