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Hva kan jeg lese når jeg … 
 
- er sliten? 
Matt 11,28-30;  Sal 23,1-3;  Jes 
40,28-31 
 
- er bekymret? 
Fil 4,6f;  1 Pet 5,7;  Jes 43,1-5, 10-
13;  Luk 12,22-31 
 
- trenger tilgivelse? 
Sal 32;  51;  86, 4-7;  130;  1 Joh 
1,9;  Jes 1,18 
 
- er motløs? 
Joh 14,27;   Sal 34,19;  Klag 3,19-
26;  Rom 8,31-39;   Ef 3,16-21 2 
Tim 1,7 
 
-er redd for døden? 
Rom 8,35-39;  14,8;   Joh 11,25f;  
14,1ff;   Sal 23,4 
 
-trenger visdom? 
Jak 1,5f;  Ordsp 2,1-8;  9,10;   Ef 
1,17-19 
 
-er glad? 
Sal 33-34;  145;  148f; 
 

 
 
-trenger indre fred? 
4 Mos 6,24ff;   Jer 29,11-13;   Sal 
85,9;  Fil 4,6f;  Klag 3,21-26;   Joh 
14,27;  16,33 
 
-synes Gud er fjern? 
5 Mos 4,7;   Jes 57,15;   Jak 4,8;   
Klag 3,57;   Sal 38,22f;  139,1-18;  
145,18 
 
-tviler? 
Joh 20,24-29;  Matt 11,2-6;   Mark 
9,23f;   2 Kor 4,18;  5,7;  Jes 45,9-
12  5 Mos 29,29 
 
-er misunnelig? 
Sal 37,1-7;   Gal 5,25f;  Jak 3,13-
18;  Mark 7,21f;   Rom 13,13;  1 
Pet 2,1f 
 
-vil lovprise Gud? 
Sal 103;  111;  145;  1 Krøn 29,10-
13 
 
-er syk og kraftløs? 
Sal 6;  13;  42;  86;  2 Kor 12,9f 
 
 
Sakset fra Bibelselskapets  bibelleseplan 
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Folkekirken. 

Jeg er for at kirken skal være en åpen fol-
kekirke. Det gir kirken en bred kontaktfla-
te. Vi møter medlemmene i alle livets fa-
ser, ja, også mennesker som ikke er tilslut-
tet kirken. En folkekirke der alle medlem-
mer har samme rettigheter, må likevel nød-
vendigvis ha en grunnvoll som ikke skal 
endres ut fra folkemeningen. Der møter vi 
en utfordring. 

 

Det var ikke dette jeg tenkte å skrive om. 
Andre sider ved folkekirken har også ut-
fordringer. I går (29.01) leste jeg en liten 
notis i Vårt Land om Klæbu menighet. Me-
nigheten var blitt nødt til å si opp 2 medar-
beidere, kateketen og diakonen. Pengene 
fra kommunen strakk ikke til. Det gjør at 
en tenker litt på vår kirkes fremtid, folke-
kirkens fremtid. 

 

Hamar kommune har en tid nå vært raus 
med bevilgninger til kirken. De siste årene 
har kirken fått 2 million kroner hvert år til 
vedlikehold og investeringer i tillegg til 
den vanlige drift og vel også vanlig vedli-
kehold. Jeg har sett mest til det som har 
skjedd i Vang og Øvre Vang. Det er mye. 
Også i Domkirken og i Storhamar skjer og 
har det skjedd mye. Fellesrådet har fått 
gjennomført en mengde gode forbedringer. 
Kommunens bevilgninger har gjort det mu-
lig. Vi gleder oss over det som er gjort. 

 

I dag har det vært dugnad i den Katolske 
Kirke. Rengjøring både av rom og inven-
tar. Statsstøtten er slik at Den kat. kirke 
stort sett ikke kan kjøpe seg slike tjenester. 
I Den norske kirke, når slikt skal gjøres, 
roper vi på Fellesrådet som igjen ville rope 

på kommunen. Så kunne vi håpe på bevilg-
ninger fra den kanten og vente med arbei-
det til pengene kanskje er på bordet. 

 

Det blir gjort mye frivillig innsats for 
driften av menighetene i Den norske kirke. 
Mye dugnadsånd finnes, ikke minst i alt 
det frivillige arbeid vi ser i mange sam-
menhenger. Likevel, hvordan går det der-
som pengesekken knipes igjen, bevilgning-
ene fra stat og kommune reduseres? Eller 
bevilgningene uteblir helt til oppgaver som 
menighetene ser som både viktige og sent-
rale. Jeg vet ikke noe om Klæbu menighet. 
Men det er dramatisk når en menighet må 
si opp 2 så sentrale medarbeidere. Hvem 
skal gjøre deres arbeid nå? 

 

Hva om vi ikke har midler til kirketjener? 
Hva om det ikke lenger er midler til diako-
nen? Har vi da nok dugnadsånd i våre me-
nigheter? 

 

Vi går sannsynligvis mot et skille mellom 
stat og kirke. Personlig håper jeg det skjer 
så fort som mulig. Det spørs om det ikke 
når det skjer, kan bli mange steder som 
Klæbu. Vil dugnadsånd og giverglede da 
strekke til? Vil vårt folk da vise at kirken 
virkelig er en folkekirke der medlemmene 
vil trå til, vise at kirken er verdifull? Det 
kan bli som for de andre kirkesamfunn at 
langt mer må skje ved egeninnsats / dug-
nad. Kanskje burde så fort som mulig i 
større grad utfordre flere av kirkens med-
lemmer til innsats fremfor å rope på kom-
munen? 

Kåre S. 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

     
     Mars 
     Jan Kåre   1.  
     Tove Sellereite  2.  
     Marit Svahn  3. 
     Astrid Stana  8.  
     Ole-Jacob   10.  
     Carl W.   16.  
     Karen Sigrid Vedum  19.  
     Alf   22.  
     Helene Landheim  29. 
  
    April 
    Åse Gaarden   4.  
    Johs.      5.  
    Hilda Mangrud   6.  
    Kristin Mosvold   22.  
    Thorvald    27.  
  
     Mai 
     Sigvart     2.  
     Gudmund     7.  
     Solveig Fjøsne Saltvik 8.  
     Per      9.  
     Randi Aschim   12.  
     Trond B.    15.  
     Johannes     19.  
     Jofrid Wien    20.  
     Astrid Rygh Eilifsen  22.  
     Solveig Kjos   26.  
     Lillemor Langseth Søvig 26.  
       

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     

Kjære Y’ s Men. 
 
Et nytt og et godt år ønsker jeg til hele Y’s famili-
en.  

 
I kuldeperioden her på Hamar dro vi til Syden, for 
oss er det Danmark. Vi søkte varme og snøfrie gater. 
Det vi fikk, var masse snø og is og eventyrlig natur 
med is på Kattegat. Dette var ikke normalt i Dan-
mark, men danskene gjør som de alltid har gjort, de 
venter på at snøen smelter.  Så kan de kjøre bil igjen. 
Men mange steder smeltet snøen ikke, snøfonnene lå 
der, og danskene ventet fortsatt da vi var der. 
  
Jeg lærte noe av dette. For det første: Det går an å 
vente, det går an å være tålmodig. Det vil komme en 
forandring som kommer av seg selv, akkurat som 
Guds rike.  For det andre: Hva er normalt når det 
gjelder været? 
 
Vi skal begynne et normalt Y’s men halvår med mø-
ter, dugnad og turer. I god Y’s Men ånd har vi et 
bredt spekter av emner, alt fra forkynnelse til orien-
tering om forskjellige emner. Det er viktig at vi får 
innspill om temaer og foredragsholdere til høstens 
program.  Er det noe du savner?  

En annen sak er at vi må ta stilling til hva vi skal ha 
som inntektsgivende prosjekt framover. På  klubb-
møtet 2. mars vil vi ta opp dette. Hvilken rolle skal 
dugnader ha i klubbens liv?  Vi er mange i klubben 
og her er det mye å ta av, og derfor er det viktig å 
finne noe som passer flest mulig. Vi må avpasse far-
ten etter forholdene. 

Johannes 
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 Foran meg på skrivepulten ligger et kurs-
bevis i radiotelefoni. Jeg har fått gode karak-
terer i alle disipliner, men jeg er ikke sikker 
på at det var fortjent. Beviset er underskre-
vet med sirlig håndskrift, Sigvald Normann-
Hanssen. Det er datert 20/9- 1966 i Kirke-
nes. Det er altså over 40 år siden kurset ble 
holdt, men lite viste jeg da hva dette kurset 
ville bety for livet mitt. 
 
 Jeg var ung sersjant dette året, stasjonert 
ved Garnisonen i Sør Varanger, og jeg had-
de søkt meg dit på grunn av fugleinteressene 
mine. Jeg ville oppsøke fugleforskeren Hans 
Schaaanings  rike i Passvikdalen. Jeg hadde 
slukt bøkene hans om Jægerliv nordpå og 
Norges fuglefauna. Jeg hadde lest om lapp-
ugler, sangsvaner og dramatiske og eksotis-
ke opplevelser langt mot nord. 
 
 I Sør-Varanger avis så jeg en annonse om 
kurs i radiotelefoni. Det virket spennende, 
og jeg meldte meg på. Forventningsfull  
møtte jeg opp i Kirkenes den første dagen. 
Kursholderen var en mann i 50 årene, fint 
antrukket, med glatt tilbakestrøket hår, en 
ledertype.  Han fortalte om radiotelefoni, om 
bruken av utstyret, om koder og regelverk. 
Men i tillegg til det han skulle undervise om 
fortalte han fra 2. verdenskrig. Han beskrev 
levende bombingen av Kirkenes, hvordan 
folk rømte inn i gruvene i Bjørnevatn, kam-
pene på Østfronten og historie og kultur i 
Finnmark. Han fortalte med glød i stemmen 
om bjørnestammen i Passvikdalen, skoltesa-
mer og finsk innvandring. 
 
I løpet av denne første kurskvelden ble jeg 
dratt inn i Nordkalottens historie på en måte 
jeg aldri hadde drømt om. Etter kurset ble 
jeg sittende igjen, og Sigvald fortalte. Sig-
vald inviterte meg hjem og inn i historiemil 

 
jøet i Kirkenes. Han tok meg med til Skolte-
boplassene i Neiden, til Grense Jakobselv og 
inn i urskogen i Passvikdalen. Til tross for 
den store aldersforskjellen  ble vi svært for-
trolige. Vi fant snart ut at vi delte et stort na-
turengasjement og et kristent livssyn. 
Sigvald fortalte meg at han omgikk mange 
mennesker, men ingen han kunne dele sine 
innerste tanker med, om tvil og tro og sine 
religiøse lengsler. Sigvald hadde et brennen-
de hjerte for naturen i nord. Han stiftet Sør-
Varanger naturvern og Finnmark naturvern. 
Han skrev glødende innlegg mot vassdrags-
utbyggingen og for vern av bjørnestammen i 
Passvik. Han møtte motstand og trengte en å 
snakke med. 
 
Etter dette første året som sersjant vendte 
jeg i mange år tilbake til Passvikdalen som 
stasjonssjef på grensestasjonene. Sigvald var 
den første jeg besøkte, og vi hadde mye å 
snakke om. Men en sommerdag jeg arbeidet 
i Passvikdalen ringte Sigvald. Trond, jeg må 
snakke meg deg. Da vi traff hverandre, for-
talte han sorgtungt hva som hadde skjedd. 
Stillingen som telegrafbestyrer i Kirkenes 
ville bli nedlagt. Han hadde ikke fått  tilbud 
om alternative stillinger i Finnmark. De vil 
bli kvitt meg. Jeg er blitt for brysom, sa Sig-
vald med smerte i stemmen.  Jeg orker ikke 
å forlate Finnmark. Jeg er tilbudt en stilling 
som personalsjef for Telenors Sør-
Teledistrikt som omfatter landets fem sør-
ligste fylker. Det er kontor  i Arendal. Jeg 
orker det ikke. Men til sist så ikke Sigvald 
andre muligheter. Han måtte ta ved stilling-
en på Sørlandet. 
  
 Noen dager senere var Sigvald på ny i tele-
fonen. Trond, jeg orker ikke å dra i fra alt 
dette. Jeg må ha med meg noe Finnmark-
natur. Noen timer senere plukket han  meg 

LENGSELEN MOT NORD 
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opp på grensestasjonen,  og vi kjørte opp 
gjennom Passvikdalen. På Elgryggen, et 
høydedrag i Øvre Passvik, stanset vi og 
vandret inn gjennom skogen. Det var en 
varm sommerdag. Sigvald hadde på seg kon-
torklærne sine med hvit nylonskjorte og 
småsko, og jeg gikk i feltuniformen min. I 
løpet av en time hadde vi valgt oss ut flere 
små furuer. Vi pakket dem inn i  plastposer 
med jord rundt røttene. I den gråhvite reinla-
ven satt vi lenge og snakket om hvor sårbart 
naturmiljøet er langt mot nord. 
 
 Jeg besøkte flere ganger Sigvald i hjem-
met hans ved Hisøy utenfor Arenedal. Han 
viste meg stolt furuene fra Passvikdalen. 
Utrolig nok hadde de slått rot og trivdes. 
Sigvald engasjerte seg i kampen for å frede 
Tovdalsvassdraget i Aust Agder og i fred-
ningssaker på Sørlandskysten. Men tankene 
hans var daglig langt mot nord. 
 
 Vennskapet med  Sigvald og opplevelsene 
i naturen i nord hadde satt dype spor i meg. 
Etter at jeg var ferdig med lærerskolen dro 
jeg sammen med kona mi, Karen Sigrid, til-
bake til Passvikdalen. Der arbeidet vi som 
lærere.  
Vi flyttet snart sørover igjen, men når våren 
kommer får jeg en uro i meg. Jeg drømmer 
meg bort til lyse sommernetter ved Ellen-
vann, Mutkavarre og Ødevann. Etter at gren-
sene mot Sovjet ble  åpnet har jeg fått til-
gang til nye villmarker. I vinter har jeg lest 
en bok om Kolahalvøya. Får jeg det til, blir 
turen i sommer den syvende turen til Russ-
land. 
 
 Jeg sitter i et kontor på Høgskolen i Bio-
huset og minnes og skriver. Kontorene rundt 
meg er fylt opp av forskere med doktorgra-
der. Det er professorer, doktorgradstipendia-
ter i bioteknologi, kjemi og fysikk. På skri-

vepulten min ligger det en tykk bunke med 
brev. Det øverste brevet begynner slik: 
Kjære Trond – gode venn. Så leser jeg stilt 
for meg selv et dikt Sigvald har skrevet. Det 
får en helt spesiell betydning i dette miljøet. 
  
Gjennom livet jeg så det spire, 
jeg så det gro selv i karrig jord. 
Hvem står bak kraften til dette livet 
som ingen forsker kan si med ord. 
 
 For skaperverket er skjult for tanken, 
og ingen forsker vet klar beskjed 
Det hjelper ei om man visdom sanker: 
Alene troen gir svar på det. 
 
 I Arendal står det noen stor flotte furuer i 
en villahage. Forskerne i Biohuset ville bli 
overasket hvis de tok en DNA-prøve av dis-
se trærne. Det er ikke Sørlandsfuru. Men 
hvorfor de kom til Arendal vil aldri vises i 
en DNA-analyse. 
Det handler om såre opplevelser og lengse-
len mot nord. Det handler om naturglede og 
omsorg for en sårbar natur. 
 
 På kirkegården på Hisøy i  Arendal står 
det en gravstøtte. Øverst på støtta er det hog-
get inn tre hvite sangsvaner i flukt.  -  De 
flyr  mot nord! 

 
Trond Vidar 
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For det første overlevde vi å bli født av mødre 
som røkte og/eller drakk mens de var gravide med 
oss og levde i hus fulle av asbestmateriale. De 
brukte aspirin, spiste muggost, rå eggprodukter, 
mengder av bacon og fet mat, for ikke å snakke om 
mat tilsatt alskens farge og tilsetningsstoffer, tun-
fisk rett ut av boksen og ble ikke testet for diabetes 
eller alvorlige kreftsykdommer. 
 
Etter det marerittet ble barnesengene og trille-
vognene dekket med alskens blyholdige stoffer i 
pastellfarger. Det fantes ingen barnesikringer på 
medisinboksene eller på farlige vaskemidler eller 
barnelås på skap og skuffer, og når vi syklet på 
syklene våre hadde vi ingen hjelm eller sykkelsko 
på, for ikke å snakke om den risikoen vi tok ved all 
haikingen med fremmede. 
 
Som barn, satt vi i biler uten sikkerhetsbelter eller 
airbag. Vi drakk vann fra hageslangen og ikke fra 
flasker kjøpt på butikken. Take away food var be-
grenset til pølse & chips, eller pølse og brød. Ingen 
Pizza Hot, McDonalds, Tacos, Bagetter eller Ke-
bab. Butikkene stengte klokka fem på ettermidda-
gen og var stengt i helgene. På en eller annen måte 
var det  ingen som sultet i hjel på grunn av det. Vi 
delte ofte en flaske brus med våre venner og alle 
sammen drakk fra samme flaska uten at noen 
egentlig ble dødssyk av det. Vi kunne finne på å 
samle inn tomflasker og veksle dem inn på butik-
ken på hjørnet for å få nok penger til å kjøpe kara-
meller og tyggegummi eller kinaputter som vi 

smalt av inn i yttergangene til folk etter å ha ringt 
på døra. 
 
Vi spiste smørkaker, loff med ekte smør på, upa-
steurisert helmelk, brus med sukker i, og vi var 
ikke overvektige fordi vi var alltid ute og lekte! Vi 
kunne gå ut om morgenen og ikke komme hjem 
igjen før etter at gatelysene ble tent om kvelden 
Ingen kunne få tak i oss i løpet av hele dagen. Og 
vi var OK. 
 
Vi kunne bruke timer på å bygge en Olabil av 
gamle planker og vognhjul og sette utfor en kjem-
pebakke bare for å oppdage at vi hadde glemt å 
lage bremser. Vi bygde trehytter og demninger, 
lekte ved elvebredden/sjøkanten med selvlagde 
korkbåter eller lekebiler i sanden. 
 
Vi hadde ikke Playstasion, Nintendo Wii, X-Box. 
Ingen dataspill i det hele tatt, ingen TV med 999 
kanaler å velge i, ingen video eller DVD filmer. 
Ingen mobiltelefon, ingen bærbar datamaskin, ikke 
internett, blogg eller Chat-room på nettet. Vi had-
de venner, og vi gikk ut og traff dem! 
 
Vi falt ned fra trær, skar oss på tollekniver, brakk 
bein og tenner og det var ingen anmeldelser eller 
saksøkning etter slike skader. Bare jentene hadde 
hull i ørene. Vi spiste mark og leirekaker laget av 
søle, og marken levde ikke i oss i evig tid. 
 
Til jul og påske malte og lagde vi pynten selv. Vi 

Det var den gang det - og itte nå! 

Sånn hadde vi det som er født før 1960 
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fikk luftgevær og lagde sprettert i 10 års al-
deren. Vi syklet eller gikk til våre venners 
hus og banket eller ringte på døra, eller bare 
ropte på dem. Mor trengte ikke å gå på jobb 
for at endene skulle møtes.  
 
Fotball eller slåball-lagene hadde lagutvel-
gelse og ikke alle fikk være med på laget. 
De som ikke fikk være med måtte lære seg å 
takle det selv. Tenk deg det! Å komme seg 
på laget krevde dyktighet eller ry. Lærerne 
brukte å gi oss en lusing og bøllene på sko-
len regjerte i friminuttene. Tanken på at for-

eldrene skulle hente oss hvis politiet hadde 
tatt oss i å gjøre noe ulovlig var utenkelig. 
De sto faktisk på politiets side.  
Våre foreldre fant ikke på idiotiske navn på 
barna sine som de vi hører i dag. 
 
Vi hadde Frihet, Feiling, Suksess og An-
svar, og vi lærte å takle det, og du er en 
av dem! 
Gratulerer med å ha vokst opp! 

 
Sakset fra en e-post. 

 

Så fort ett år går! 
Plutselig var det tidlig desember og trivelig ad-
ventsfest igjen. Det er alltid fint å  samles i salen 
på Ynglingen og få hilse på og prate med kjære 
og kjente venner og slappe av i godt lag før en 
kanskje fanges av et raskere tempo før høytiden 
skal feires. Slik også denne gangen. 
 
For noen år siden var det litt opp og ned med 
antall deltagere. I de siste årene har det stabilisert 
seg på drøyt femti. Bra det, men enda bedre denne 
gangen: For første gang, tror jeg, møtte vel seksti 
feststemte gjester.  
 Vi la merke til at Familie- og festutvalget hadde 

vært i sving for å  gjøre oss glade og spente til 
samlingen. Vakkert pyntede bord gjorde oss for-
ventningsfulle.  
Derfor: Takk til Trond Vidar, Oddvar, Ole-Jacob, 
Morten og Jan Kåre for fin jobbing! 
 
Vi benket oss rundt bordene, og snart kunne 
toastmaster Trond Vidar ønske oss velkommen. 
Vi grep sangheftene, sang sterkt med til Johs’ ak-
kompagnement, og ja - følte oss velkommen! Og 
synge kan Y’s Men over alt - Hamar YMC er så 
visst ikke noe unntak!  
   Serveringen og ”oppfølging” ved bordene var 
overlatt to flotte og oppmerksomme Praising-
gutter som imponerte oss. Den velsmakende 
varmretten med tilbehør gikk unna, og så var prai-
singerne der med påfyll. Og den gode praten fikk 
sin plass... 
 
Etterpå var det tid for å gjøre litt stas på tre av 
medlemmene våre: 
Carl Wollert Krohn-Hansen 
for sin kjempejobb for å 
skaffe Hamar YMC ekstra 
kjærkomne inntekter ved 
”dugnadsinnsats”  - ofte i 
ensom majestet. I fjor sørget 
han for at klubben ble tilført 
over 30.000 kroner. Slå den! 

(Fortsetter på side 9) 

Adventsfesten 

De 3 nye medlemmer og 2 nye fra tidligere i høst: 
Iver Mosvold, Henning Winge, Bjørn Fjeldstad, Lars Viggo 

Berntsen og Arild Sørum Stana 

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Alle foto: Torbjørn Hummelvoll 
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     Et  fotografi  kan  
ikke lyve, heter det gjer-
ne.  Vi  ser  det  vi  ser. 
Portretter  viser  rynker 
og  leverflekker  –  kan-
skje. Men er det så en-
kelt? Nei, det er ikke så 
enkelt. Heller ikke i den 
før-digitale fotoverden.  
 
Foran  meg  ligger  en 
bok  som  heter 

’Vestlandsreisa’- ’Greetings from the fjords’, utgitt 
i 2009. Dette er ikke en rykende fersk bok beregnet 
på moderne turister som skal ha med seg en billed-
bok etter et Vestlandsbesøk. Nei, det handler om 
gjenopptrykk av kolorerte foto (behandlet gjennom 
en spesialmetode) omkring forrige århundreskifte. 
Disse bildene var beregnet på turistene, og de ble 
kjøpt og gjerne rammet inn eller satt inn i et album. 
 
Det som er det interessante med disse bildene, er 
blikket som ser. I dette tilfelle handler det om den 
som tok bildene. Men han  var ingen nøytral iaktta-
ger. Blikket var kulturbestemt utfra hva man ønsket 
å vise datidens turister. Denne fremvisningen var 
bestemt av en tolkning av det man så, og blikket 
som så, var opplært til å se etter bestemte ting. I 
denne sammenheng er det viktig å være klar over at 
det var den urbane byboer som ”oppdaget” den 
norske fjellheimen; det var ikke bonden som hadde 
bodd der i hundrevis av år.  
 
Men hva betyr det at byboeren oppdaget fjellhei-
men? For bonden var naturen en trussel – i en ofte 
marginal livssituasjon hvor det handlet om å over-
leve. Naturen kunne gi uår  og ras. Byboeren søkte 
etter rekreasjon, og for ham var det et begynnende 
velstandstegn at du fikk en klasse mennesker som 
kunne ta seg tid til dette. Samtidig hører turistreise-
ne og oppdagelsen av naturen sammen med roman-
tikken – naturen var besjelet. Romantikken igjen 
kan koples sammen med det nasjonale og bygging-
en av nasjonsidentiteten. I norsk sammenheng be-
tydde  det  samling  av  eventyr,  gjenreisning  av 
odelsbonden, og en nasjonsbygging hvor naturen 
som preget nordmannen stod sentralt.  En maler 
som J.C. Dahl var med på å forme blikket på natu-
ren. 
 

Det er dette som vises fram på de gamle prospekt-
kortene, og slik sett er det interessant å trekke linje-
ne frem til i dag. Hva vi viser turistene er ikke vel-
dig mye annerledes enn den gang. Men mens det 
som ble vist frem den gang, var de faktiske levefor-
hold for mange nordmenn, er det langt fra tilfelle i 
dag. Bunadskledde budeier og smilende seterjenter 
med et melkespann i hånden tilhører i dag den kon-
serverte nasjonalromantikken – et slags tablå som 
vises frem. Likevel er det naturen som trekker, men 
nå som uberørt natur, som opprinnelig natur. Stri-
den om kraftlinjer i Hardanger hører hjemme her. 
 
At blikket forandrer seg, er ikke originalt. Men 
ikke alle husker i farten at blikket er kulturhistorisk 
bestemt. Vi læres opp til  å tolke det vi ser rundt 
oss. Det handler ikke bare om å se våre omgivelser 
som ’bilder’, men om hvordan vi opplever og for-
står den verden vi lever i. Et eksempel kan belyse 
dette. I min barndom var det ikke uvanlig å være på 
misjonsmøter på bedehuset for å høre hjemvendte 
misjonærer fortelle om misjonsvirksomheten i et 
fjernt land – som oftest et afrikansk land. Misjonæ-
rene hadde med seg lysbilder som de viste frem, og 
slik kunne vi se hvordan evangeliet ble forkynt for 
hedningene. Ja, for det var jo hva de ble kalt, de 
som  ikke  hadde  hørt  evangeliet.  Slik  ble  ofte 
’neger’ – et ord som ikke lenger brukes og som for-
teller at blikket og tolkningen har endret seg – ens-
betydende med ’hedning’. Men heller ikke ordet 
’hedning’ brukes lenger. Både ’neger’ og ’hedning’ 
forbindes med en europeisk imperialisme som had-
de skapt verden i sitt eget bilde. Fra et afrikansk 
ståsted kan verden se ganske så annerledes ut.  
 
Den libanesisk fødte amerikaneren Edward Said 
skrev  for  noen  år  siden  en  bok  som  het 
’Orientalismen’, hvor han forsøkte å vise hvordan 
det europeiske blikket på Orienten var og hvilke 
konsekvenser dette fikk for europeernes holdning 
til menneskene i Midtøsten. Hvorfor var blikket 
slik det var? 
 
Et fotografi kan altså lyve, både fordi det bare 
viser et snitt av noe og fordi fotografiet er et ut-
trykk for fotografens blikk, som igjen er kulturhis-
torisk bestemt. Dette betyr ikke relativisme, men at 
vi skal være oppmerksom på denne kulturhistoriske 
dimensjon hos betrakteren og den som blir betrak-
tet. Det er slett ikke likegyldig hvilket blikk som 
ser. 

Simon W. Bringeland 

 

Blikket som ser 
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   De to andre var Alf Jordheim og Olav Land-
heim som gjennom så mange år har vært primus 
motorer med gjennomføringen  av vårt julegate-
prosjekt. All mulig ære for trofast ledelse her  -  
alltid med godt humør og stå-på-innstilling. Ing-
en av dem hadde anledning til å være til stede, 
men Helene var hjertelig til stede og represen-
terte sin Olav. (De som kjenner Helene vet hun 
ofte omtaler sin kjære Olav som ”Olav’en 
min.”)  
   Men altså: Varm takk til alle tre! 
 
Kveldens clou var selvsagt den fine seremonien 
med opptak av tre nye medlemmer i klubben: 
Bjørn Fjeldstad, Iver Mosvold og Henning 
Winge. Det vakte glede hos oss. Det er alltid 
hyggelig å ønske nye medlemmer velkommen 
inn i klubben, og her var det sågar tre på en 
gang. Klubbleder Johannes hadde den store gle-
de å overrekke  YMC-nålene. 

   Og ikke nok med det, gleden var så visst ikke slutt 
med dette. Før de fikk sette seg, ble to nylig opptatte 
medlemmer kalt fram.  Det var Lars-Viggo Berntsen 
og Arild Sørum Stana. Fem staute karer - og popu-
lært med foryngelse og forsterking av klubbmiljøet.   
 
En gruppe på fire fra Toneheim folkehøyskole 
gjorde sin entré med sine instrumenter  -  de tre 
jentene med sine fioliner og gutten med sin cello  
-  alle kledd i stilig sort, forresten. De unge var 
et friskt innslag som sjarmerte og musiserte med 
sin vellyd og høstet, selvsagt, solide klappsal-

ver. Jeg tror at de unge også satte pris på å spille 
for så takknemlige tilhørere… 
  
Kveldens tale sørget feltprest John Bjerkli for. 
Han tok oss med ut blant unge soldater i Tele-
mark bataljon og fortalte om den viktige jobben 
han har der. Han følger alltid med soldatene på 
trening og øvelser og deler dagene med sine sor-
ger og gleder med dem. Han brukte også film-
sekvenser for å vise oss litt av hverdagene deres 
- både i Afghanistan og på Rena. En stund til 
ettertanke for oss alle… 
    Selvsagt hører kaffe og kaker og gladsang  
alltid med i trivelig lag. Slik også på adventsfes-
ten. 
 
Samling i Domkirken er siste innslag i en vellykket 
adventsfest. Der var Ole-Jakob og Jan Kåre på plass. 
Ole-Jakob ledet stunden der, Jan Kåre leste bibel-
tekster, Olav (Svae) sang den vakre ”Solbarn, jord-
barn, bak din tynne hud” mens Carl-Christian sørget 
for tonefølge. Vi sang også den fine julesangen Ole-
Jacob skrev for noen år siden, og som organisten i 
Vang kirke, Johan Røsand, laget en sjelden fin me-
lodi til. Dessuten leste Ole-Jacob en av sine stillfer-
dige dikt.  
   Og helt til slutt var det godt å kunne synge vår 
kjære ”Deilig er jorden” sammen. 
 
Takknemlige gikk vi ut i den mørke desember-
kvelden. Men lyset og varmen fra adventsfesten 
bar vi med oss… 
 

Torbjørn Hummelvoll 

(Fortsatt fra side 7) 

Nye medlemmer: Iver Mosvold, Henning Winge og Bjørn 
Fjeldstad 

Dyktige  og unge musikere som gledet oss 
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Min salmeMin salmeMin salmeMin salme  
 

 For mitt indre øre hører jeg min fars vakre tenor -: ”Klippe du som 
brast for meg..!” - men - jeg hører også  ”Mitt hjerte alltid van-
ker..!” sunget med bevissthet om at julens budskap er SANT. Han 
lærte oss å se påskens budskap i lys av julens, derfor var også - ” 
Som den gylne sol frembryter..” med i dette repertoaret. Alle disse 
salmene er derfor kjære salmer. 
 
 Vi har for ikke lenge siden feiret jul og gått inn i et nytt år med for-
ventning.. Som misjonsinteressert ser vi med uro på at dette arbei-
det går tilbake både i ytre og indre misjon. Det er vanskelig å vekke 
misjonsinteressen hos den yngre garde. Mitt store ønske er at unge 
også skal kunne synge Kingos (1689) ”Som den gylne sol frembryter” og finne mening med livet 
- og døden - gjennom den, og bringe budskapet videre til andre. Det er en sterk salme. Jeg tar bare 
med tre vers her, men du finner den på nr.172 i Norsk Salmebok. 
 
  1. Som den gylne sol frembryter    2. Takk, du store seierherre, 
 Gjennom den kullsorte sky     takk, du livets himmelhelt, 
 Og sin stråleglans utskyter,    som ei døden kunne sperre 
 Så at natt og dag må fly,     i det helvedmørke telt! 
 Så min Jesus av sin grav     Takk fordi at opp du stod 
 Og det dype dødens hav     og fikk døden under fot! 
 Oppstod ærefull av døde     Ingen tunge kan den glede 
 Imot påskemorgenrøde.     med tilbørlig lovsang kvede. 
 

 7. Takk for all din fødselsglede,   
takk for alt ditt guddomsord,   
takk for dåpens hellig væte,   
takk for nåden ved ditt bord!   
Takk for dødens bitre ve,    
takk for din oppstandelse,    
takk for himlen du har inne,   
Der skal jeg deg se å finne.        

 
Salmen blir av mange betegnet som Kingos mestersalme. Den var opprinnelig på 10 strofer 
(vers). 
En ung, dansk student, Christian Ulrik Hansen, var sentral i den danske motstandskampen under 
krigen. I 1944 ble han dømt til døden. Han hadde et avklaret forhold til døden: 
  
”Når man som jeg er ung og elsker Livet, er det tungt at sige farvel. Tungt at sige farvel til den 
pige, man holder af, de kære der hjemme og vennene. Det er tungt men langt fra meningsløst. For 
at folk skal leve, må nødvendigvis nogen kunne dø.”  
  
Det hadde denne salmen lært ham. 

 Randi Aschim 
(som utfordrer Jofrid Wien) 
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Skje din vilje… 
 
Torbjørn har oppfordra meg til å skrive litt til Stik-
ka. Det var sumar 09. Det har tatt litt tid. Men nå 
fekk eg lyst til å dele med dykk nokre tankar om-
kring ei av bønene i Fader Vår. Det er bøna: ”Skje 
din vilje som i Himmelen så og på jorda”. 
       
Eg må tilstå at eg i alle år har gått lett over den. I 
litteraturen, bl. a. Nattens brød, av Johan Falkber-
get og andre tunge verk kjem gjerne den bøna fram 
der hovedpersonen mistar eller er i ferd med å mis-
te ein av sine kjære og strir med å ”bøye seg under 
Guds veldige hand”, som det heiter. I mange talar 
får ein inntrykk av at, ”skje din vilje”, det er noko 
strengt og ubehageleg som vi må finne oss i. 
 
     Då ser ein Gud som den som vil ha oss til store 
offer, gjev oss sjukdom, eller er ein tuktar. 
”Nei”, var det ein som sa: ”Gud vil oss vel.  Han er 
på parti når vi vil bli friske”. Det er i alle fall minst 
like sant å tenke slik. Det ligg ei kraft i å sjå det 
slik. 

 
 
 
Eg har gjennomgått harde cellegiftkurar for 12 år 
sidan og på nytt sumar og haust 08. Ei stund kom 
eg på sjukehuset midt i cellegiftkuren med kraftige 
lungeinfeksjonar. Ei stund låg eg og gispa etter luft 
og måtte ha ekstra surstoff. Då såg eg meg nøydd 
til å avbryte cellegiftkurane halvvegs, og tok den 
avgjerda sjølv og ikkje heilt som legen ville. Nå ser 
det ut til å ha gått bra, og prøvene i haust var heilt 
fine. I denne tida har det vore viktig, å sjå på det 
positive. I ei lita meditasjonsstund som eg har dei 
fleste morgonar tenker eg ofte på kva innhaldet i 
denne bøna eigentleg er. Eg har endra litt på ord-
stillinga og slik oppfattar eg bøna, det er eit ønskje 
og ei forventning vi har lov til å ha, og som det 
gjev meg glede å be: ”Skje din vilje så det blir som 
Himmelen på jorda”. Ja er det ikkje eigentleg det 
det står, på ein litt innfløkt måte? 
 

      Helsing Ådne 

Litt om Ådne i kortversjon 
 
Jeg har lyst til å si litt om akitekten, kunstneren og 
telemarkingen Ådne Naper, som for en god del av 
dere i klubben er  heller ukjent. Han var aktivt 
medlem i mange år etter at Unn Kaia og han hadde 
etablert seg i Hamar. Som arkitekt hadde han 
mange ulike oppdrag  -  både her i distriktet og 
andre steder i landet.  
     Synlige bevis for noe av det han utrettet i Ha-
mar er f. eks. barnehagen i Ole Bulls gate og huset 
han kjøpte og restaurerte og bygget ut i Fridtjof 
Nansens gate for sin egen familie som etter hvert 
ble til fem.  
     Men først og fremst må nevnes at han var en 
svært viktig brikke i utbyggingen av Ynglingen 
etter at kjelleren var gravd ut for hånd med spade 
og trillebår! Der tegnet han toalettene, speiderrom-
mene og kapellrommet  -  og ikke minst  - han ga 
salen i 2. etasje et flott løft da han utformet taket. 
Hver gang jeg kommer inn i salen, ser jeg opp i det 
særpregede taket med de ”pyramideformede” åp-
ningene der lyset får fritt spillerom i samspill med 
skyggevirkningen gjennom hele dagen. Helt spesi-
elt ble det  -  og det gjør at salen ”lever” over oss!  
 

 
 
Bare se selv neste gang du kommer inn der.  
     Han er kunstner. Han liker å forme i forskjellige 
materiale, kanskje særlig med tresnitt. Han maler 
akvareller. Han skriver fine og vare dikt. Og som 
god telemarking er han glad naturen som ofte re-
flekteres i arbeidene hans.  
 
I begynnelsen av 90-årene flyttet Unn Kaia og 
Ådne med de tre barna til heimtraktene i Vrådal i 
Telemark. Her ventet nye utfordringer på dem beg-
ge. Her har  han sine sterke røtter. Og her hører han 
heime. 
 
Vi Hamar YMC sender varme hilsener til Unn 
Kaia og Ådne. I år fyller Ådne 70 år  -  gratulerer! 
 

Torbjørn Hummelvoll 
 
Et lite PS: Bror Jan kåre fortalte at da han nylig var 
til stede ved en doktordisputas i Trondheim, var det 
en feststund etterpå. Der dukket Gunnstein Drau-
gedalen opp, og han sang også sanger Trygve Na-
per har diktet. Ådne er sønn av Trygve. Vi registre-
rer det berømmelige eplet og stammen…) 
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cccc    å  fellesmøtet for presidiet og økono-
mi- og prosjektutvalget hos Johannes 26. januar 
var den rådende oppfatning at tiden er kommet 
for å frasi oss ansvaret for julegatene i Hamar, 
hvilket da blir vår innstilling til klubbmøtet 2. 
mars. Det er viktig for både klubben og Sent-
rumsforeningen at saken avklares i god tid før 
"neste sesong"/jula 2010.  
 
 Av grunner til denne beslutning som kom fram 
på møtet, kan nevnes: 
 
►  Flere av nøkkel-/ressurspersonene i denne 
klubb-dugnaden har påtatt seg et omfattende 
ansvar gjennom svært mange år og føler oppga-
ven som en økende byrde. De samme medlem-
mene besitter en innsikt, erfaring og rutine 
som ikke uten videre lar seg overføre til 
"avløsere" (selv om det skulle finnes slike). 
Disse personer fortjener heller klubbens største 
takk enn en forventing om fortsatt innsats i 
denne tjenesten. 
 
►  Med klubbmedlemmenes stigende 
(gjennomsnitts-) alder er julegatedugnaden 
(med sine fysiske utfordringer) etter hvert blitt 
en oppgave som ikke alle kan forventes å delta 
i: Den delen av medlemmene som er villig/
skikket til å klatre i ustøe stiger (med eller uten 
sikring), samt rede til å rykke ut på kort varsel i 
all slags vær og temperatur, kan heller ikke for-
ventes å øke. (Vi bør være glad for at dette ar-
beidet ikke har medført flere ulykker/skader 
enn tilfellet er; noen har det vært!) 
 

►  Inntekten av dette arbeidet har vel stått 
"på stedet hvil" de senere årene, og foran jula 
2009 var Sentrumsforeningen ikke villig til å 
punge ut som før, hvilket skapte usikkerhet om 
Hamar skulle "julepyntes" til jula 2009. Iår blir 
da også fortjenesten vår bare ca. halvparten av 
det vi tidligere fikk. Derfor er både inntektspo-
tensialet og behovet for vår framtidige tjeneste 
mer usikre enn før. Det har vært nevnt at Sent-
rumsforeningen ser seg om etter andre estetis-
ke/økonomiske løsninger for julepyntingen i 
Hamar sentrum. 
 
►  Det kan tenkes at vårt innarbeidede jule-
gateopplegg/vår kompetanse kanskje kan ha 
verdi som "salgsvare" til eventuelle etterfølge-
re. 
 
►  Fellesmøtet drøftet også ideer for alterna-
tiv/ny/annen dugnadsinnsats & -inntekt. Realis-
men i disse vil det ta noe tid å bringe på det 
rene, og alle klubbmedlemmer oppfordres til å 
engasjere seg, slik at vi kan finne et passende 
og inspirerende nytt klubbprosjekt! 

Olav S. 

Slutt for julegatedugnaden 

En liten gladnyhet til slutt: 
Vi hører nytt om vår gamle venn Ashor, som dro til Ålesund for å bli bygnings-
ingeniør. Til jul dro han til Syria for å treffe sin forlovede, og det endte med 
bryllup. Hun heter Maria, og er fra samme område i Nord-Irak som Ashor. Fo-
reløpig får han henne ikke til Norge. Det er strenge regler for slikt. Han må visst 
ha en garantert årsinntekt først, men det klarer han nok snart - Ashor fikk til det 
han bestemte seg for! Og i hvert fall har han våre hjertelige gratulasjoner! 


