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REFERAT FRA ADVENTSFESTEN I Hamar Y's Men's Club  DESEMBER 2010 

Tirsdag 14. desember kunne Ole Jakob Tomter på vegne av festkomiteen ønske 75 medlemmer og gjester 
velkommen til adventsfest i Ynglingen i Hamar.  
 
Etter velkomstord tente Morten Saltvik adventslysene mens vi sang adventssangen "Tenn lys"  - med vakker 
tonefølge av vår eminente pianist ,Geir Bjørnar Smebye.  
 
Jan Kåre hilste fra sin bror Torbjørn, som for tiden er på sykehus. Med-
lemmene sendte en skriftlig julehilsen både til han og til venn-
skapsklubben i Varde, Danmark. 
 
Musiker Anne Lill Ree underholdt oss med vakker tverrfløytemusikk. 
Variert kost, alt fra ungarsk hyrdesang, folketoner fra Gudbrandsdalen 
til Fjell-lengt. 

 
To av klubbens 
medlemmer, 
Olav Svae og 

John Sellereite 

hadde vært medlemmer i Hamar Y's men i 40 år, 
og begge hadde lagt ned et stort arbeid i klubben. 
John som bl. a. webmaster. Olav med økonomiopp-
gaver, praktisk tilrettelegging og ledelse av interna-
sjonal komité. President Per hadde gleden av å gi 
disse et hedersmerke, ”Badge of Honour”, den høy-
este utmerkelse i Region Norge. John var forhindret 
fra å møte denne kvelden og vil få sin utmerkelse 
ved en senere anledning. 

 
Bordfellesskapet er viktig på en festkveld som denne, og etter bordvers, ble det servert kyllinggryte med ris.  
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Festtaler var Nils Kristian Lie. Han var nylig kommet tilbake fra et 
lengre opphold i Den Norske Sjømannskirken i London nå i høst, og 
vi fikk ferske inntrykk i ord og bilder fra ukene han og Ragnhild had-
de hatt der. Møte med mange interessante mennesker fra forskjellige 
generasjoner hadde gjort inntrykk og gitt gode minner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Det lyser i stille grender" er nesten obligatorisk i adventstiden. Den stod på programmet denne kvel-
den også før president  Per igjen hadde  en gledelig oppgave; å ta opp to nye medlemmer i klubben. 
Han ønsket Terje Gloppen og Bjørn Stengel, medlemmer nr. 44 og 45,  velkommen inn i fellesskapet i 
Y's Men's klubben.  
 
Olav Svae inviterte til tur til Varde 12.-14. august 2011. 
  
Etter enda en all-
sang;  "Oh come, all ye 
faithful.." ble vi servert 
deilig marsipankake og 
kaffe, og praten gikk 
livlig rundt bordene.  
 
Tradisjonen tro ble ad-
ventsfesten avsluttet i 
Hamar Domkirke med 
tekstlesing, musikk og 
bønn under ledelse av 
Henning og Geir Bjør-
nar. 
På kirketrappa ønsket 
vi hverandre  GOD 
JUL og takket for en 
hyggelig fest! 
  

Ref.: Marit Svahn         Foto: Simon W. Bringeland 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

 
Februar 

Eldbjørg Markussen    2.   
Ingegjerd Svae     2.   
Oddvar      10.  
Bodil Johnson    12.  
Svanhild Hummelvoll   14.  
Reidunn Dalby    18.  
Kari Ellen Berg    20.    

 
Mars 

Jan Kåre       1.  
Tove Sellereite     2.  
Marit Svahn     3.  
Roar        5.  
Astrid Stana     8.  
Ole Jacob      10.  
Carl W.      16.  
Karen Sigrid Vedum   19.  
Alf       22.  
Helene Landheim   29.  

 
April 

Marit Wist Langmoen     2.  
Åse Gaarden      4 .  
Johs.         5.  
Hilda Mangrud      6. 
Bjørg Gloppen      9.  
Kristin Mosvold    22.  
Thorvald      27.  
  

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     
 
 
 

Kjære Y's men i Hamar! 
 
Y'S MEN I HAMAR er i en positiv fase! Med-
lemstallet har økt i de siste årene med 5 -10 per-

soner. I dag er det 45 medlemmer og 5 gjester. Hamar-klubben er en 
av de største klubbene i Norge med bare mannlige medlemmer. Det 
viktigste er imidlertid ikke antallet medlemmer, men den flotte men-
taliteten som finnes blant medlemmene: En positivitet og optimisme 
om klubben som betyr mye for framtida. Det er en glede å komme på 
møtene og treffe smilende, deltakende og velmenende kamerater. 
 
PROGRAMPOSTER SOM STIMULERER til enda bedre miljø 
og kameratskap er viktig. I denne sammenhengen tror jeg klubbmø-
tet den 10. mai kan bidra. «Vi samtaler om tro» er temaet. Dette hå-
per jeg kan bli en åpen samtale mellom menn om et nært og vanske-
lig emne, som forhåpentligvis kan gi næring til vår egen tro.  Per 
Lønning spør: «Men hva er det å tro på Jesus? Er ikke det å stille seg 
åpen for Hans ord og løfter, og dermed overlate hovedrollen til Han 
som den som gir og den som handler. Ikke påberope seg selv en flik 
av egen tro som en regning jeg kan presentere overfor Gud. Troen er 
selve gavenes gave! Den eneste betingelse en gave stiller er den å ta 
imot!»  Det skal bli spennende å være med på samtalemøtet. 
Vel møtt også på de andre klubbmøtene. Det er mange interessante 
temaer som skal belyses. 
 
I TILLEGG TIL KLUBBMØTENE  er det flere aktiviteter vi har 
ansvaret for, og som vi kan se fram til med forventning og glede: 
Tjenesteoppgaven som vi tjener penger på, er søppelplukking langs 
en del hovedveger utenfor Hamar.  Dette må gjennomføres i april /
mai. Se informasjon et annet sted i Stikka. 
 
DISTRIKTSKONFERANSE FOR MJØSOMRÅDET. Medlem-
mer fra 7 klubber kommer til Hamar den 3. april for å samtale om 
Y's Men's situasjon i dag og i framtida. Norgesledelsen vil også være 
tilstede. Hamar Y's Men's klubb har ansvaret for det praktiske rundt 
arrangementet. Da håper jeg at vi stiller mannsterke opp. 
Tur til Varde 12. -14. august må vi allerede nå skrive opp i dagboka 
vår. Danmarks-turene pleier å være veldig hyggelige og minnerike. 
Våre kjekke venner i Varde vil ta i mot oss med varme og gjestfrihet. 
Jeg anbefaler dette på det varmeste. Informasjon om denne turen 
kommer et annet sted i Stikka. 
 
KLUBBENS STYRE MENER at vi trenger en materialforvalter 
som kan se etter teknisk utstyr og bidra til at det til enhver tid funge-
rer, dette er særlig viktig for høyttaler- og teleslyngeanlegget. Svein 
Sandsbakk har sagt seg villig til å ta denne jobben. Flott Svein, takk 
skal du ha!  
 
KJÆRE KLUBBVENNER! Vi står sammen i en unik bevegelse 
med et spesielt budskap: Y's Men er til syvende og sist en bevegelse 
basert på kjærlighet – en kjærlighet som springer like ut av evangeli-

ets kjerne. Vi blir oss selv bare i samspill med 
andre. Vi dør om vi låser oss inne og stenger alle 
andre ute fra våre liv. Kjærlighet er selve livet. 
Våre dypeste spørsmål gjelder kjærligheten. 
 
Jeg tror at Gud har store tanker om Hamar Y's 
Men's klubb.                                     

                            Per 
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Nytt fra presidiemøte 30. novem-
ber: 
 
Informasjon fra regionen 
 
APE Marit Torp ber om ideer som kan bidra til 
vekst og fornyelse i klubbene 
RSD/YL Robsam Kjørven informerer om det 
nye prosjektet Tweensing. 
RSD/IBC Jon Lindset forteller at vår tidligere 
vennskapsklubb Murmansk Fakel er gått inn. 
 
Medlemsutvalget 
 
Utvalgslederen  la fram problemstillingen om 
hvordan man best  skulle ta seg av de nye med-
lemmene. Han ønsker seg videre en medlemsliste  
med  passordbeskyttet informasjon som kunne 
legges ut på klubbens hjemmeside. Utvalget på-
tok seg å lage et forslag til en slik presentasjons-
mal. 
 
Pengegave til dominikanerne i  Oslo. 
 
Med bakgrunn i pater Arnfinn Harams besøk i 
klubben i høst, er det ønskelig å gi en gave til 
dominikanerne. Presidiet besluttet å gi kr. 1500,- 
. 
 
Økonomisk støtte 
 
Søknad fra Kirkens SOS 
Vedtak: Det tas opp kollekt på det aktuelle møtet 
til våren da Kirkens SOS er invitert. 
Søknad fra Vang menighet om kr. 20 000,- til 
arbeidet med nystartet barnekor. 
Vedtak: Det bevilges kr. 10 000,- i  støtte. 
Søknad fra KFUM/K-kretsen om økonomisk 
støtte 
Vedtak: Det bevilges kr. 10 000 i støtte  (som 
også inkluderer støtte til prosjektet Tweensing. 
 
Tildeling av æresbevisningen Badge of Ho-
nour 
 
Badge of Honour tildeles på adventsfesten til to 
av klubbens medlemmer som gjennom mer enn 
40 års medlemskap har gjort en stor innsats for 
klubben på mange måter: 
 
 k Olav Svae 
 k John Sellereite 

Smånytt 
 

v   Internasjonal kirkedag 
Presidenten skriver at Y’s Men i Hamar er i en 
positiv fase. I så måte har det nye semesteret hatt 
en lovende start. Riktignok sendte vi bare åtte 
deltagere til Internasjonal kirkedag på Gjøvik 30. 
januar, men vi som var der fikk oppleve en me-
get godt besøkt familiegudstjeneste i Gjøvik kir-
ke og hyggelig uformell kirkekaffe på Ynglingen 
med god deltagelse fra de andre klubbene med 
Håkon Holstad og gode medhjelpere som vert-
skap. 
 

v   Klubbmøtene 
På møtene hittil har det vært meget godt oppmø-
te. Både Frank Strypes illustrerte pilegrimsferd 
til Santiago og Anne Marie Stenmarks kulturhis-
toriske perspektiv på Hamar vakte stor interesse. 
Årsmøtet 15. februar samlet 28 medlemmer. 
Mesteparten av tiden gikk med til DG Arne Nor-
borgs orientering om distriktets virksomhet og 
spesielt om TT som igjen skal arrangeres på Gjø-
vik til sommeren. Alle valg ble gjennomført etter 
valgkomiteens forslag. Ny president blir Sig-
mund Lie, og han får med seg Kjell Linkjendal, 
Lars Viggo Berntsen, Kåre Skagestad, Roar 
Paulsrud og Per Kjos i klubbstyret. Nye medlem-
mer er plassert i utvalgene. I kontakt- og presse-
utvalget er vi glade for å bli forsterket med to 
nye medlemmer. 
 

v   Torbjørn 
Etter en hyggelig telefonsamtale med Torbjørn i 
dag (16/2) er det godt å kunne konstatere at han 
etter sitt lange og alvorlige sykeleie er hjemme 
igjen og i god bedring. Vi som har stått litt på 
sidelinjen og fulgt med i omtanke og forbønn, 
gleder oss med Torbjørn og Ragnhild og Hilde 
og Hans Ole over at pasienten hadde konstitusjon 
til å komme tilbake til livet. Velkommen snart 
iblant oss igjen, Torbjørn! 
 

v   Geir Bjørnar 
På årsmøtet fikk vi også en sterk påminnelse om 
hva det har å si at vi har omtanke for hverandre 
og ber for hverandre, da Geir Bjørnar takket oss 
for den støtte de hadde følt i forbindelse med dat-
teren Maris alvorlige tilfelle av barselfeber. Nå 
ser det heldigvis til å gå bra med både mor og 
barn! 

red. 
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Arne Thoresen til minne 
 
Noen av oss var til stede i Arne Thoresens 
bisettelse i Prestrudsenterets kapell 10. 
februar.  
 
Arne var i mange år et aktivt medlem av 
klubben, men på grunn av sykdom måtte 
han til slutt trekke seg tilbake. I sitt yr-
kesaktive liv var han salgssjef hos Lang-
moen i Brumunddal og til slutt eksportdi-
rektør i Norske Skog.  

 
 
 
Hans store hobby som pensjonist var ved-
hogst så lenge kreftene rakk. Så lenge han 
bodde i Parkgården hadde vi kontakt 
med ham.  
 
I takknemlighet over hva han var for oss, 
lyser vi fred over Arne Thoresens minne. 
 

 
Jeg har nettopp vært med på å feire 150 års jubileum for Lillehammer Misjons-
forening. En representant for Kulturkontoret i kommunen hadde en hilsen. En setning 
i hennes innlegg ble en tankevekker: ”Dette ante jeg ingenting om”- Hva ante hun ikke? Jo, 
noe av det som tidligere prost på Lillehammer nettopp hadde fortalt, og der var innholdet bl.a.: 
 

1. En gang på slutten av 1800-tallet hadde Morgenbladet, som landets største avis, vel 2.000 
abonnenter, Aftenposten ca. 500 og Norsk Misjonstidende 6500. Det siste et blad/tidsskrift 
med fokus på andre nasjoner og deres befolkninger. Utviklingshjelp var en naturlig del av 
misjonsoppdraget, egentlig mer enn 100 år før Norge som samfunn så dette som en oppga-
ve. 

2. Omtrent på samme tid vokste kvinneforeningsbevegelsen fram. Innen Det Norsk Misjons-
selskap hadde denne foreningsvirksomheten opptil 90.000 medlemmer. Disse og misjons-
foreningene generelt hadde innført demokratisk valg på ledere. 

3. Til Stortinget fikk kvinner stemmerett i 1913. I Det Norske Misjonsselskaps generalfor-
samling fikk kvinnene stemmerett i 1904, og de kunne også velges til styreverv. 

 
 
”Dette må gjøres kjent” var hennes sterke oppfordring. I Stikka og i Y’s Men har vi ikke sjelden 
info / møte om denne siden av det som har med misjon å gjøre. Vi trekker fram litt fra det som 
er kirkens internasjonale oppdrag. Et oppdrag som i stor grad gjennomføres av frivillige organi-
sasjoner. 4 av disse er: Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonssel-
skap og Kirkens Nødhjelp, men også en rekke andre. Kirkenes arbeid i andre deler av verden er 
annerledes organisert, men fra norsk side er en stor del av det internasjonale arbeidet kanalisert 
gjennom forskjellige organisasjoner og trenger vår støtte.  
 

Kåre   S. 

Kirkens oppdrag 

I  Periskopet
 

jjjjjjjjjjjjj 
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ERINDRINGSSTEDER 

BÅDE  PÅ  FELLESSKAPETS  OG  EN-
KELTMENNESKETS  NIVÅ  spiller  erind-
ringssteder en viktig rolle som bærer av identi-
tets- og kontinuitetsskapende innhold. For en 
del år siden  ble det i Franrike, og senere i Tysk-
land, utgitt store bokverk som handlet om erind-
ringssteder. Dette var steder som hadde spilt en 
viktig rolle i nasjonens historie, og dermed ste-
der som bidro til å holde en historisk orientert 
erindring levende. Det er ikke vanskelig å finne 
slike steder i Norge heller; her kan jeg nøye 
meg med å nevne tre: Stiklestad – Nidaros - 
Eidsvoll. Mange flere kan nevnes, og jeg kan i 
denne sammenheng minne om de tusenårssteder 
som ble valgt omkring årtusenskiftet – viktige 
steder i samfunnets og lokalsamfunnets historie 
– og dermed identitet.  
 
SLIK ER DET OGSÅ MED OSS som indivi-
der. Kanskje er det med mange av dere som 
med meg – vi har bodd flere forskjellige steder 
gjennom årene. Enten fordi våre foreldre flyttet, 
eller fordi vi flyttet for å studere eller arbeide et 
annet sted enn der vi vokste opp. En linje av 
slike steder ville for meg se slik ut: Flisa – Sta-
vanger – Bergen – Oslo – Alta – Nesna – Ha-
mar. Dersom jeg skulle begynne med min erind-
ringshistorie knyttet til selvopplevde steder, er 
det denne listen som vil utgjøre linjen. Hvert 
sted har formet meg på sin måte, der lærte jeg 
avgjørende ting, der møtte jeg mennesker som 
har påvirket meg – og som kanskje jeg har på-
virket. Arten av opplevelsen endret seg også i 
takt med økende alder. Nå har jeg snart bodd 
lenger på Hamar enn jeg har gjort på noen av de 
andre stedene – Stavanger inkludert. Likevel er 

det Stavanger som kanskje har preget meg mest 
avgjørende. Hvorfor? Jo, der hadde jeg de av-
gjørende ungdomsårene, der hadde jeg min sko-
legang, der opplevde jeg by og landskap med en 
annen oppmerksomhet enn barnets. Derfor er 
Stavanger på mange måter et omdreiningspunkt 
i min erindringshistorie. 
 
DETTE BRINGER MEG VIDERE til et an-
net viktig punkt i erindringshistorien, nemlig at 
erindringssteder ikke bare er fysiske steder, eller 
materielle  gjenstander,  men  også  metaforer, 
symboler, kunst – fenomener som har preget 
deg og som du kanskje møtte eller erfarte på de 
geografiske  stedene  som utgjør  dine  kierke-
gaardske stadier på livets vei. Men ikke alt har 
preget deg like avgjørende, noen mennesker ble 
noe mer enn et flyktig bekjentskap, mens andre 
bare streifet deg som en forbipasserende bil. 
Slik sett er steder – både i geografisk og metafo-
risk forstand – viktige støttepunkter i din erind-
ringshistorie.  
 
TRÅDEN FRA DE STORE FRANSKE og 
tyske bokverkene med erindringssteder er også 
grepet av historikere og teologer som har laget 
tilsvarende bøker for den greske og romerske 
antikken, samt for kristendommen. La oss se 
nærmere på den boken som tar for seg kristen-
dommens erindringssteder. Innledningsvis slås 
det fast at kristendommen er en erindringsreligi-
on – det handler om å fastholde og å minnes. 
Tenk bare på nattverdsliturgien i denne sam-
menheng. Kristendommen er også knyttet  til 
geografiske steder – først og fremst i dagens 
Israel, dernest andre steder i Europa (og verden) 
etter hvert som den spredte seg.  
 
AV ”STORE” STEDER som boken lister opp 
for kristendommens erindringshistorie er: Betle-
hem, Jerusalem, Sinai, Roma, Konstantinopel, 
Wittenberg, Geneve. I disse stedene er både jø-
dedommen, kristendommen – med konfesjone-
ne katolisisme, lutherdom, og reformert inklu-
dert. Konturene av det første rammeverket er 
lagt. Disse stedene finnes som geografiske ste-
der, men – og det er det vesentlige her – de har 
også fått en metaforisk betydning fordi de peker 
utover seg selv, de er blitt symboler. Det finnes 
selvsagt mange andre steder vi også kunne stan-
se ved, slik det gjøres i denne boken. Eksemp-
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Varde YMC har fått ny hjemmeside. 
 
Vi  gratulerer Varde YMC med  ny hjemmeside. Den er foreløpig 
under utarbeidelse, men starten ser lovende ut. 
 
På førstesiden står det: 
 
”Hjemmesiden er med til at markere klubbens 40 års jubilæum - 
idet det fortæller om at klubben meget gerne vil følge med tiden.” 
 
Adressen er: http://varde-ysmen.dk 
 
E-mailadressen er : vardeysmen@g.mail.com 

ler: Canossa – Assisi – Santiago de Compostela. 
Steder  i  overført  betydning  tas  opp:  Bibel  – 
Kristusbilder – salmebok – inkvisisjon – preken. 
Dermed er det gitt minst tre nivåer inn til kristen-
dommens erindringshistorie i form av erindrings-
steder. I et nasjonalt perspektiv kan et fjerde nivå 
introduseres – som i og for seg kan omfatte alle de 
tre foregående. Som det femte – din egen livshis-
torie som skrives inn i denne store historien. 
 
REDAKTØRENE AV BOKEN jeg har liggende 
foran meg, skriver at kristendommen som åpenba-
ringsreligion ikke kan tenkes som noe annet enn 
en erindringsreligion. Erindringen tilhører kristen-
dommens vesen, og erindringssteder var kjent i 
kristendommen lenge før humanvitenskapene tok 
opp samme perspektiv på et profant grunnlag. Tid-
ligere var all erindringshistorie religiøs – den var 
knyttet til religionen, og det nasjonale og religiøse 

utgjorde en enhet. I denne sammenhengen forstår 
vi kanskje først hvilken identitetsskapende funk-
sjon erindringsstedene (som geografisk sted og 
som metafor) har. Når moderne humanvitenskaper 
tar opp denne tanken i et sekulært perspektiv, 
overtar de egentlig en opprinnelig religiøs forståel-
se, og da er også erindring som identitetsbærer 
med. Akkurat det kunne være et nyttig perspektiv 
å ta med seg i diskusjonen om nasjonal og kultu-
rell identitet i dagens Norge. Kutter den altomfat-
tende toleransen de ankerfester som erindringsste-
dene er? 
 
Simon W. Bringeland 
 

Boken det er henvist til: 
Christoph Markschies/Hubert Wolf 
(Herausgeber): Erinnerungen des Christentums,  

Hilsen fra Varde 
 
Fra Vardeklubbens adventsfest, har vi tradisjonen tro, fått hyggelig hilsen med underskifter 
av alle deltagerne. Lindy forteller om en vellykket fest, og at klubbmøtene har god oppslut-
ning. De tradisjonelle prosjektene med salg av julemerker og juletrær har også i år fungert 
tilfredsstillende. Han avslutter med å ønske alle i Hamar YMC et godt og velsignet nytt år. 
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V i over 60 – Norge på  
    langs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trond Vidar Vedum 
 

J EG HAR EN GOD VENN SOM HETER 
OLE. En dag ringte telefonen. Skal vi gå Norge 
på langs? Er du gal, sa jeg. Det er jeg jo ikke i 
form til, og jeg er jo i full jobb. Men i løpet av 
samtalen så dro det litt etter med meg. Jeg kan jo 
bli med deg på noen korte etapper, sa jeg. Ei uke 
om gangen hvis jeg får ordnet meg fri fra jobben. 
 
JA, OG SLIK BLE DET. Det er vel 3 – 4 år si-
den vi startet. Vi avtalte å starte i Halden og padle 
Haldenkanalen. Jeg skaffet tilveie en sammen-
leggbar kano. Men uka før vi skulle starte, ringte 
telefonen. Det var Ole. Jeg får det ikke til. Må ta 
en brokkoperasjon. Så stod jeg der da med sekken 
og kanoen klar. Jeg var så innstilt på å dra at jeg 
ringte til en tidligere folkehøgskoleelev av meg, 
Arild, som nå er kommunelege i Hurdal. Blir du 
med på kanotur? Han svarte ja på sparket, og slik 
gikk det til at Arild og jeg fikk en nydelig kanotur 
gjennom Haldenvassdraget. Det var mye spennen-
de historie, store sluser, hyggelige mennesker og 
etter ei uke var vi framme i Ørje. 
 
SOMMEREN ETTER STARTET OLE og jeg 
på sykkel fra Ørje og syklet gjennom Østfold, de-
ler av Akershus og inn i Hedmark. Målet var å 
komme til Hamar. Men vi brukte lengre tid  
 

 
 
 
 
 
 
enn beregnet. Sykkelen min slengte jeg inn i ha-
gen til en bekjent på Flisa, og derfra tok jeg bus-
sen hjem. Skulle på jobb neste dag. Noen uker se-
nere var jeg tilbake på Flisa og brukte en dag på å 
komme meg hjem til Ilseng. 
 
NESTE ETAPPE PLANLA VI PÅ SKI. Gåsbu 
- Hjerkinn. En marskveld kjørte Karen Sigrid meg 
til Gåsbu. Det var mørkt da jeg slengte en tung 
sekk på ryggen. Da husker jeg hun sa: 
”Og dette gjør du frivillig.” I Gåsbubakken traff 
jeg en lærerskolekollega, og han spurte hvor jeg 
skulle. Da jeg sa at jeg skulle til Hjerkinn, så han 
på meg med store øyne. 
 
 AVTALEN VAR AT JEG SKULLE GÅ fram 
til selvbetjeningshytta på Målia denne første kvel-
den. Fyre opp i ovnen og ordne litt mat, så skulle 
Ole med et par som ville være med en liten etappe 
komme etter. Tor, som jeg tidligere har jobbet 
sammen med i folkehøgskolen, hadde også sagt at 
han ville være med oss på turen og skulle møte 
der. Problemet var at da jeg kom fram til Målia, 
var allerede hytta full av en skoleklasse. Men vi 
hadde ikke noe alternativ, og de fleste fikk ei 
seng. Da jeg til slutt skulle legge meg, fant jeg en 
løsning. Vedkassa var så stor at hvis jeg krøkte 
meg sammen, så fikk jeg plass. Jeg har godt sove-
hjerte, så det gikk bra. 
 
NESTE NATT OVERNATTET vi på Skolla i 
Ringsakerfjellet. Jeg våknet midt på natta og måtte 
ut et nødvendig ærend. Jeg kan jo ikke stå rett 
utenfor døra, tenkte jeg, og løp barbent noen meter 
i snøen. Det jeg ikke så var et dypt hull som var 
gravd i snøen av noen skoleelever. Ned i dette hul-
let trillet jeg og kravlet meg opp igjen i bare un-
derbuksa ganske forkavet midt på natta. 
Ser vi bort fra dette fallet så hadde vi en flott tur 
med neste overnatting på Sjusjøen. Her må jeg 
skyte inn at tempoet er rolig, ca. 15 til 25 kilome-
ter om dagen. Med Ole på tur er kaffekjelen med, 
og også denne dagen kokte vi kaffe på bål. 
 

NATURHJØRNET 
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  JEG KAN IKKE GÅ I DETALJ på alle  
dagsetapper og overnattingshytter. Men på 
grunn av litt dårlig vær fikk vi en dag i minus, 
og vi måtte jo på arbeid igjen. Fra Dørålsæter i 
Rondane hadde vi tenkt oss videre til Hjerkinn, 
men vi gikk da ned til Folldal. Ved hjelp av en 
drosje kom vi oss på et tog. 
 
NESTE SOMMER SYKLET VI fra Folldal  
og til Støren langs E – 6. Det gikk egentlig 
utrolig bra. Følte at vi nesten trillet fra Dovre 
til Støren. Noen måneder senere var vi tilbake 
på Støren og syklet til Trondheim og derfra til 
Levanger. 
 
PÅ LEVANGER BODDE VI HOS en jeg 
kjenner fra studietida. Han hadde fortalt til en 
nabo om prosjektet vårt. Og da vi vinteren etter 
startet fra Levanger, hadde Arvid spurt om å få 
være med. En seig trønder med bakgrunn fra 
skoleadministrasjon.   Vi hadde en flott skitur 
gjennom Nord-Trøndelag og Snåsafjellene. Det 
var utrolig spennende å møte folka på de avsi-
desliggende fjellgårdene. Gjestfrie og kloke 
mennesker. Møte med folk, som bor slik til, har 
kanskje vært den største opplevelsen på turen. 
På denne etappen fikk vi uvær mot slutten. Den 
siste dagen sprutregna det i fjellet, og vi ble 
helt gjennomvåte. Det var tett tåke og vanskeli-
ge forhold. Jeg fant ut at vi ikke kunne sette oss 
ned og spise. Det ville vært farlig. Da vi kom 
fram til veien mot Lierne, var vi ganske utmat-
tede. Arvid, som egentlig er en utrolig sprek 
kar, var så nedkjølt at vi måtte hjelpe han å få 
av sekken og få kledd han opp med noe tørt. 
 
UTROLIG NOK, ARVID SIGNALISERTE 
at han ville være med videre, og neste vinter 
var vi på plass i Lierne og gikk gjennom Bør-
gefjell og fram til Hattfjelldal. Nå fikk vi drøm-
mevær, og Børgefjell var et utrolig fjellplatå 
med hvitkledde tinder helt til topps.   Må nevne 
at når etappene blir for lange, overnatter vi i 
telt. Teltet, soveposer, liggeunderlag, reserve-
proviant og stormkjøkken må være med som en 
sikring. 
 
 
SIST SOMMER STARTET VI FRA Hatt-
fjelldal og gikk på bena gjennom flotte fjellom-

råder. Okstindane, som er Nord-Norges høyeste 
fjelltopp, var utrulig fin med sine mange isbre-
er. Vi gikk i flere dager lang Røssvatnet som  
er en av Norges største innsjøer. Også på denne 
etappen overnattet vi på noen fjellgårder og 
fikk perspektiver på livet ved å snakke med 
folk som bor slik til, og som har valgt bort hek-
tisk byliv og lever tett på naturen. En fin juli-
dag nå i september 2010 kom vi fram til Om-
bukta fjellstue nær svenskegrensa et par mil fra 
Mo i Rana. 
 
OG NÅ STUDERER JEG KARTET over 
Saltfjellet. Vi har planlagt dagsetappene og satt 
av siste uke før påske. Jeg både gleder og gruer 
meg. Slik er det bare. Uka før påske kan bli 
fantastisk med skarasnø og flotte forhold. Det 
kan bli stormkast, snøfokk, tjukk tåke og gjen-
nomslagsføre. 
 
HVORFOR GJØR JEG DA DETTE? Det er 
ikke for å imponere noen. Men jeg tror jeg kan 
sette dette opp i fire punkter: 
 
1. Det motiverer meg til å trene og holde meg 
i form. 
 
2.   Jeg blir kjent i Norge, og kommer til steder 
jeg aldri ville kommet ellers. 
 
3.   Det er en utrolig god følelse når du har 
gjennomført en tur.  En liten seier for meg sjøl 
— jeg klarte det. 
 
 4.   Men det viktigste punktet er det jeg allere-
de har vært inne på, og som jeg ikke tenkte på 
på forhånd. Det er møtene med mennesker som 
har bosatt seg i villmarka. Turen gjør meg rike-
re, gir meg tanker om livet og evigheten, om 
verdier og hva som betyr noe i livet. 
 
DU FÅR GOD TID TIL Å TENKE når du i 
time etter time beveger deg over fjellviddene. 
Du blir glad, og det gjør godt å møte mennes-
ker som enda ser klart og som er bevisst de vir-
kelige verdiene i livet. 
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Min salme Min salme Min salme Min salme  
 

 Min salme har fulgt meg fra barneår i min oppvekst i Vestre Gausdal, eller 
rettere i min egen grend og skolekrets, Øvre Svatsum. Vi sang trolig denne 
salmen allerede i småskolen hos lærerinne Karen, men det er helst fra stor-
skolen med lærer Olav Fløene jeg husker denne og mange andre salmer 
som vi lærte. De ble flittig brukt ved skoledagens begynnelse og avslut-
ning. Olav Fløene flyttet fra Gausdal til Ottestad, og noen i Hamar Y’s 
Men’s Club husker han som medlem i klubben.  
 
Jeg er svært glad i salmer og åndelige sanger brukt både i den kristne for-
samling og til egen oppbyggelse. Når det i perioder av livet har blitt så 
som så med bibellesing, har det vært godt å komme tilbake til sang- og sal-
mesnutter med sentralt kristent innhold. De har vært god og nærende niste 
på veien fram til i dag.  

 
Elias Blix sin salme har jeg gjort til min bønn. Jeg ønsker og ber om at vandringen min kunne være 
slik. Jeg trenger en å gå sammen med som er større enn meg, og som har gått veien til endes. Fra livets 
begynnelse til livets slutt. Hvor skulle jeg vandre trygt uten i dette følge? Han sa: ”Jeg er veien, sann-
heten og livet.” Dette er sant for meg. 
 

 

Med Jesus vil eg fara 

 
Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. 

Gud lat den samferd vara alt til min døyand dag! 

Det er mi høgste æra, det er mi største ros 

hans fylgjesvein å vera, og vandra i hans ljos. 

 

Min Jesus, sannings stjerna, lys upp min myrke 

veg! 

Mitt hjarta vil so gjerna få fylgja etter deg. 

Du lyser enn i verdi som fyrr frå Betlehem. 

Ver du mitt ljos på ferdi til heim med deg eg 

kjem! 

 

Min Jesus, gjævast givnad, min eignalut og skatt! 

I all min gang og livnad meg stødt for auga statt! 

Som vesle blomen trugen ser upp mot sol og dag, 

til deg so vender hugen, til deg kvart andedrag. 

 

 

 

 

Min Jesus, Sarons lilja, bløm fagert upp i meg! 

Lat ingen ting meg skilja og riva burt frå deg! 

Du vintre i Guds hage, min kjære Herre Krist, 

unn også meg den lage å veksa som din kvist! 

 

Du til di grein meg sette alt i min fyrste vår, 

med livsens dogg meg vætte, gav sol og signa år. 

Du vil og vokster gjeva alt til min siste slutt, 

lat meg i deg få leva, i deg få anda ut! 

 
 
 
 
 
Elias Blix 
M. B. Landstads Kirkesalmebok 1962 
 

Landstads salmebok har 886 salmer. Av dem er 98 skrevet av Elias Blix. Norsk Salmebok inneholder 
ca 50 av hans salmer. Dette forteller mye om hans posisjon som salmedikter. Vi som hadde nynorsk 
som opplæringsmål, satte nok særlig pris på salmene til Elias Blix. 
 
Jeg foreslår at Johs. Kjørven  presenterer sin salme i neste nummer av Stikka. 
 

Roar 
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BRODERKLUBBTREFF I VARDE 12. - 14.  AUGUST 
 
 Våre kjære venner i Varde YMC firer ikke på vennskapets tradi-
sjoner og innbyr til broderklubbtreff i   Varde 12. - 14. august. Vi 
kjenner ikke detaljene i programmet ennå, men danskene sier de 
vil ta imot oss i sine hjem, og vi som har vært der tidligere, vet at 
da venter det oss overveldende gjestfrihet og hjertelig berikende 
samvær. 
 
Vi håper vi kan gjøre ære på innbydelsen ved å mobilisere et stort 
antall deltakere fra vår klubb. Vi foreslår også denne gang en fel-
les framreise (i ”individuelle” privatbiler) med avreise fra Hamar 
torsdag 11. august, besøk underveis f. eks. på Blåfarveverket 
( Odd Nerdrum—utstilling), felles overnatting et sted i Vestfold 
(Knattholmen?, Gjennestad?, Fredtun?) og avreise fra Larvik med 
Color Line kl. 8.00 fredag morgen (med ankomst Hirtshals kl. 11.45). 
 
Vi har allerede reservert plass på den avgangen (med grupperabatt) for 6 biler og 20 personer, med 
forsikring om at tallene lar seg justere inntil 1. juli. Overfarten koster kr. 398 pr. pers., bilene går 
gratis. Det serveres buffet-frokost om bord for kr. 130. Dersom det er interesse for gruppebestilling 
av hjemreise på søndag eller mandag, lar det seg lett ordne. 
 
Man trenger selvsagt ikke delta i noe fellesreiseopplegg for å være hjertelig velkommen til treffet. 
Nærmere informasjon vil komme på klubbmøtene framover. Nå gjelder det å innlemme treffet i 
sommerplanene og melde seg innen 1. april! 
 
På vegne av Internasjonalt utvalg: Olav S. 
 

Etter fjorårets suksess med vårt nye klubb-
prosjekt, der vi mobiliserte over 20 av våre 
medlemmer, tjente kr. 60.00,- (Vi håper på 
et høyere ”honorar” i år), og alle uttrykte 
glede over å ha deltatt i et greit arbeid og 
trivelige økter, ser vi med forventning fram 
til årets klubbdugnad.  
 
Vår kontaktmann i Kolo Veidekke, Thomas 
Oustad, sier han tror at etter den harde vin-
teren, blir det neppe søppelplukking langs 
”våre ” veistrekninger før etter påske, dvs. 
fra og med 27. april. (Det er klubbmøte 26 
april.)  
 
Det  viktige  nå er at flest mulig av oss inn-

stiller oss på antydningsvis 3  4-timers øk-
ter i perioden 27. april - 17. mai. Tallet 3 på 
økter må absolutt forstås fleksibelt: Alle 
som kan avse tid og krefter blir selvsagt 
hjertelig involvert, uansett ”tjenestetid”. 
Øktene vil gå både som dagøkter (ca. kl. 10 
-14) og kveldsøkter (ca. 17- 21). 
 
Øktplaner vil komme til å sirkulere på 
klubbmøtene i mars og april, så det blir ri-
kelig anledning til å skrive seg på. Et viktig 
poeng er at hver økt/hvert arbeidslag vil 
trenge bil m/tilhenger for ”innkjøring” av 
søppelsekkene til Gålås (det vil øke våre 
inntekter betraktelig). 

Olav S. 

SØPPELDUGNADEN:  
FULL INNSATS OVER PÅSKE 
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Internasjonalt nytt: 
 
Mr Philip Mathai fra Cochin, India, har blitt valgt til  International President Elect  
fra 1. juli 2011. Fra  1. juli 2012 vil han overta som International President. 

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

Nytt fra presidiemøte 1. februar: 
 
Fra DG Arne Norborgs referat fra distriktsmøte 
med presidentene 24. januar 2011: 
 
Det synes som at virksomheten i klubbene i det alt 

vesentlige går bra. Jeg synes at det er gode pro-

grammer med mange interessante temaer. Pro-

grammene for hele distriktet fins i vedlegget. Dist-

ribuer det til medlemmer og ta dere gjerne en tur 

på besøk til en klubb med et tema som dere gjerne 

vil høre nærmere om! Vi kan godt besøke hverand-

re og ha kontakt utenom distriktssamlinger og kir-

kedager. Det er mange hyggelige mennesker over-

alt. 

Av temaene som var oppe vil jeg spesielt referere: 
 

r   Prosjektene 
Det er nødvendig å få mer regelmessig, klarere og 
bedre informasjon om de ulike prosjektene som 
YM er med på, både nasjonalt og internasjonalt. 
Jeg ringte til Tore Bergseng som er RSD/TOF for 
Fasteprosjektet. Han hadde ventet på en oversettel-
se av det som ligger på internett, se vedlegg. Det er 
i alt 11 prosjekter. Det hadde han ikke fått. Han 
kunne fortelle at de fleste prosjektene rettet seg mot 
ungdom og opplæring. De lokale finansierte mye 
av prosjektet selv og YMs bidrag var stort sett un-
der halvparten av totalen. Det betyr at vi får mye 
igjen for kronene. Prosjektene er i gjennomsnitt på 
ca 200.000. Norge bidrar med ca 10 % av totalen. 
Viktig at penger som sendes fra klubbene og er 
ment til Time of fast blir "øremerket" fra avsender. 
Temaet prosjekter skal opp på Midtvintermøtet. 
 

r   Medlemspleie 
Viktig å følge opp på en hyggelig måte de medlem-
mene som er til stede litt sjeldnere på møtene enn 
de kan. Dette har stor betydning, særlig i de små 
klubbene at oppmøtet er godt og stabilt. 
 

r   Ny klubb? 
Ny klubb på Elverum. Det blir arbeidet for å finne 

ut om det er mulig å starte opp igjen med en YMC 
på Elverum. 
 

r   Samarbeidsprosjekt 
Et samarbeidsprosjekt mellom KM event og YM 
kan bidra til at vi kan informere ledere på TT og 
deltakere om mulighetene for å samarbeide med 
YM lokalt. YMC kan f.eks. støtte deltakelse på TT 
på ulike måter: Spandere buss, delta som som lede-
re, være med i forarbeid, etc. etc. Holstad følger 
opp dette på vegne av distriktet sammen med DG. 
 

r   Blandet eller ren mannsklubb? 
Spørsmålet om blandet klubb eller ren mannsklubb 
ble også drøftet. Det er viktig at dette temaet blir 
taklet på en god måte!       
 

 r  Areakonferanse i Danmark 17.-19. juni  
Dette informerer presidenten om på klubbmøte. 
Det deles ut konvolutt med aktuell informasjon. 
Klubben kan bidra med reisestøtte (for eksempel 
kr. 1000 pr. person for 2 personer). 
 

 r   Mal for medlemsopplysninger 
Det vises til forrige møte hvor medlemsutvalget tok 
opp mal for informasjon om medlemmene med tan-
ke på en presentasjon med bilde. Presidiet mener at 
eksemplene som ble fremlagt kanskje ikke var helt 
treffende, og anbefaler at man heller standardiserer 
slik at det blir likt for alle (fødselsdato, hvor kom-
mer du fra. Når ble du medlem?). 
 

 r   Høyttaleranlegget 
Klubben trenger en materialforvalter som kan se 
etter teknisk utstyr og bidra til at det til enhver tid 
fungerer; dette er særlig viktig for høyttaler- og te-
leslyngeanlegget. Det er enighet om å spørre Svein 
Sandsbakk , eventuelt Bjørn Fjeldstad eller Carl 
Chr. Jensen. 
  
Svein Sandsbakk har sagt seg villig til å påta seg 
oppgaven.                                       Red. anm.  

 


