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ÅÅÅÅ      vandre langs Mjøsa om ettermidda-
gen, sent eller tidlig, kan gi mange fine 
lysopplevelser. Dette bildet tok jeg 14. ok-
tober i fjor ved totiden. Bryggeriet, domkir-
ken og den høye pipen speiler seg i van-
net. Bak på parkeringsplassen kan du 
skimte flere biler – jeg er ikke den eneste 
som er ute og rusler en tur. Som regel har 
jeg kamera med meg når jeg går slike tu-
rer. Da kan det hende at jeg blir oppmerk-
som på en bestemt lysvirkning, et kjent  
motiv fremstår plutselig litt annerledes 
 

 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kanskje hadde jeg litt av en slik opplevel-
se denne tidlige etter middagen? Turstien 
langs Mjøsa er en perle – vi kan gå helt ut 
til Jessnes. Jeg tror ikke det er mange 
byer som kan vise til noe lignende. Mjøsa 
er med å gi Hamar et eget preg med den 
store vannflaten og det åpne, brede land-
skapet.  Når jernbanen en gang legges 
om, håper jeg det blir på en slik måte at 
byens befolkning får uhindret adgang til 
sjøsiden. 
Simon W. BringelandSimon W. BringelandSimon W. BringelandSimon W. Bringeland 
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JJJJ    eg vil tro at sesongens advents-
fest kan klassifiseres som minneverdig. 
Vi var vel ca 70, og når så mange gode 
venner er samlet og ingen legger bånd 
på sin snakkeglede, blir lydnivået høyt, 
og faren for gnagsår i ørene ganske på-
trengende, men vi gjennomlider det 
med glede. 
 
Terje debuterte som møteleder hos 
oss, og han gjennomførte det med fast 
hånd, glimt i øyet, og et smil om mun-
nen. Utmerket, Terje! 
 
Det var sogneprest Trond Selvig som 
skulle ha vært festtaler, men så sluttet 
jo han. (Det er ikke til å forstå at han 
heller ville være prost i Moss enn fest-
taler på Adventsfesten.) Men festutval-
get fant en kompetent erstatter i Linn 
Hummelvoll.  
 
Datoen (13. desember) tatt i betrakt-
ning hadde hun valgt Sankta Lucia som 
tema. Feiringen av henne er jo stort 
sett innrettet mot barn, og den feiringen  
kom jo hit til landet lenge etter at de f 

 
leste av oss gikk på skole og i barneha-
ge, så vi lærte oss nok en del nytt den 
kvelden. Og vi tør kanskje si at det er et 
bittelite tilnærmende skritt når innbitte 
protestanter feirer helgener? 
 
Så var det musikk ved to fløytister fra 
Toneheim, og personlig vet jeg få ting 
som setter sjelen i bedre humør enn 
fløytespill.  
 
Prøysen måtte vi også ha. Han var et 
geni, et folkelig geni, og kan nytes når 
som helst og hvor som helst. Her had-
de Terje tatt med seg en utøver fra eget 
lager, Bjørg Herberg Gloppen (henne 
han pleier å være gift med, for å sitere 
ham selv), og hun gjorde slett ikke 
skam på Prøysen, snarere tvert imot. 
 
Som vanlig avsluttet vi i kirken. En god, 
rolig stille stund, ledet av Kåre. 
 
Vel møtt til ny Adventsfest om 8-9 må-
neder! 
 
HelgeHelgeHelgeHelge 

 

 

I dette nummeret av Stikka har jeg forsøksvis brukt en annen skifttype enn tidlige-
re. I tillegg har jeg gått opp ett punkt i størrelse for å øke lesbarheten. Om dette 
har lykkes vil vise seg når Stikka kommer fra trykkeriet. 
            John 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    

  
 
Mars 
Jan Kåre Hummelvoll   1. 
Tove Sellereite    2. 
Marit Svahn    3. 
Roar Paulsrud    5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Carl W. Krohn-Hansen   16. 
Karen Sigrid Vedum   19. 
Alf Jordheim    22. 
Helene Landheim   29. 
  
April 
Marit Wist Langmoen   2. 
Åse Gaarden    4. 
Johs. Kjørven    5. 
Hilda Mangrud    6. 
Bjørg Gloppen    9. 
Kristin Mosvold    22. 
Thorvald Sæhlie    27. 
 
Mai 
Sigvart Byberg    2. 
Gudmund Wien    7. 
Solveig Fjøsne Saltvik   8. 
Per Kjos     9. 
Randi Aschim    12. 
Trond Buraas    15. 
Johannes Johnson   19. 
Jofrid Wien    20. 
Astrid Rygh Eilifsen   22. 
Lillemor Langseth    26. 
Solveig Kjos    26.  
Jan Otto Langmoen   29.

 
 
 

V i er godt i gang med ett nytt år - år 
2012. Et nytt år bringer alltid med seg nye mu-
ligheter. Nå når dagene stadig blir lengre, er det 
kanskje lettere å se optimistisk fremover. Vi har 
mye å glede oss over og være takknemlige for. 
Vi har et fint fellesskap i klubben vår. Det er 
mange spennende temaer på møtene.  
Dette er skrevet dagen etter klubbmøtet vi had-
de 14. februar. Eneste post på programmet var 
valg. Likevel var vi 23 som møttes - imponeren-
de. Det sier noe om engasjementet som dere 
viser. Samtalen under bevertningen var intens 
og lydnivået høyt. Dette tyder på at vi trives i 
hverandres selskap.  
 I debatten rundt utvalgenes arbeid viste dere 
også stort engasjement. Dette viser at vi ønsker 
å ta i et tak for klubben, og ikke bare være pas-
sive medlemmer. Etableringen av et diakoniut-
valg, viser at vi ønsker å ta vare på hverandre 
og spesielt de som er alene. Jeg ønsker utval-
gets medlemmer lykke til! 

(Fortsetter på side 12) 

Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 
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HHHH    ENNING WINGE HANSEN, 
som han het fram til ekteskapsinngåel-
sen i 1987, var i likhet med underteg-
nede, en av ca. 280 sjuendeklassinger, 
fordelt på 11 klasser, som i 1966 gikk 
ut fra Lambertseter folkeskole. 
 Henning gikk i 7EG (Gutteklasse E). 
Jeg gikk i 7BG (Gutteklasse B). Bok-
staven F, var forbeholdt en ”
blandingsklasse”, mens bokstavene A 
til E var forbeholdt 5 rene gutteklasser 
og 5 rene jenteklasser. 
  
HENNING STAKK SEG IKKE AKKU-
RAT UT, men likevel har jeg noen sva-
ke forestillinger om hvem han var. 
Klasseforstanderne i våre respektive 
klasser hadde nemlig alliert seg med 
tanke på å løse problemet med  
”igjensitting”. ”Igjensitting” var en helt 
vanlig sanksjonsmetode når læreren 
skulle håndtere brudd på oppførsels- 
og ordensreglement. 
 

    
JEG KAN IKKE HUSKE at Henning 
noen gang kom til klassen vår. Til det 
var han en gjennomført skikkelig gutt.  
Men for mitt eget vedkomne husker jeg 
to utilsiktede opphold i E-klassen, uten 
at det plaget meg nevneverdig, eller 
satte sine spor. Hovedstraffen var jo å 
få melding med hjem. Men selve igjen-
sittingen ga jo en viss popularitetsge-
vinst, som kunne være en grei marke-
ring blant 140 jevnaldrede gutter. (En 
skikkelig straff ville jo ha vært å sitte 
igjen i en jenteklasse) 
  
 HENNING VAR  SPEIDER, KFUM-
speider. Av disse kjente jeg flere, siden 
min 5 år eldre søster hadde en venn 
som var leder i Hennings 
tropp.  Antakelig var det speider-
kontaktene som brakte Henning og 
meg sammen i det kristne skolelagsar-
beidet, som var aktiv på våre respekti-
ve realskoler. 
  
 BÅDE I SPEIDER- og skolelagsarbei-
det var man meget bevisst på å gi kris-
ten forkynnelse og å bedrive ledertre-
ning. Gjennom dette arbeidet ble Lillo-
markskapellet, Nordmarks-kapellet og i 
særlig grad Østmarkskapellet frekven-
tert av oss tenåringer svært så ofte, for 
å drifte kaffe-/vaffel-servering og for å 
legge til rette for gudstjenesteliv. I til-
legg var det jo gøy å være på tur, spe-
sielt inne i svarteste Oslomarka, hvor 
alt fra flørting med jenter i måneskinn 
til ”vitnemøter” hadde trygge rammer. - 
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NB: Uten at mor og far hadde mulig-
het til å blande seg inn. 
 
 SLIK ENDTE VI BEGGE opp som ” 
husfedre” på Østmarkskapellet etter 
endt gymnas, omtrent på samme ti-
den da vi skulle ta våre utdannings-
valg. Vi tilhørte den første generasjo-
nen hvor videregående og postgym-
nasial utdanning hadde åpnet seg for 
alle, uansett bakgrunn Vi kunne gjøre 
frie valg med tanke på hva vi ville ut-
danne oss til, og hvilket yrke vi ville 
satse på. Henning gjorde et relativt 
klart og sjokkerende valg, - teologien. 
– Og det uten noen pushende bak-
grunn fra familie eller venner. 
  
 GYMNASTIDEN MED SKOLELA-
GET og ungdomsklubben i den nye 
Lambertseter-kirken, med ungdoms-
prestene Aage Müller-Nilssen og se-
nere, Eirik Solaas, satte nok sitt preg 
på Henning. Trofast holdt han stø 
kurs med prestestudiene, og brukte 
sine tilmålte 7 år. I tillegg var han så-
pass klok at han jobbet som ”
hjemmehjelp” i Oslo kommune nesten 
et år på et tidspunkt da teologien kun-
ne ha tatt knekken på gutten. (Dette 
eller noe liknende burde vært obliga-
torisk i utdanningen av prester.) 
  
 DA VI SÅ MØTTES som kirkeansatte 
begge to i 1980, hadde vi vært nære 
venner i drøyt 10 år. Henning var blitt 
feltprest på Terningmoen i Elverum, 
og jeg var alt-muligkirkeansatt i Trysil. 
På hver vår måte, uten at vi da visste 
det, var altså Lambertsetergutta plas-
sert i Hedmark, og i særlig grad Ha-

mar for lang, lang tid fremover. 
 
  IKKE ENGANG da Henning gifta 
seg med Brith i 1987 ble det noe flyt-
ting. Brith er sørlending, og vi vet hvor 
sørlendinger ønsker å bo. Paradok-
salt nok så ble det familiens eneste 
fullblods hedmarking, Henrik f.1988, 
som brøt opp fra de brede bygder, for 
å gi seg i kast med sine medisinstudi-
er. 
  
 DET ER KANSKJE IKKE ALLE som 
vet at Henning er sann estetiker. – 
Ikke bare fordi han er gift med Brith 
(de som kjenner Brith forstår dette 
hintet), men fordi Henning alltid har 
hatt det pent omkring seg. Alltid kor-
rekt og velkledd. Men når han en 
gang omkring 1991 stilte i knallrød 
dynejakke på sykehjemsbesøk, var 
det noen som ymtet frampå om dette 
kunne sømme seg for en 
prest.    Dette ble selvsagt viselig pa-
rert, og siden både pasienter og per-
sonale på sykehjemmene er erstattet 
av folk som gjennomsnittlig er 20 år 
yngre enn den gang, så er ikke dette 
med knallrød dynejakke på en preste-
kropp, noe viktig tema lenger. – Og 
det synes både Henning og alle vi 
andre er bra. 
  
 FOR HENNING VET Å SONDRE 
mellom vesentlig og uvestlige ting i 
sin prestegjerning og forkynnelse, og 
med dette, griper jeg anledningen for 
å få sagt det. 
Takk skal du ha, Henning! 
 
Iver MosvoldIver MosvoldIver MosvoldIver Mosvold 
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SSSS    OM DERE VET så har fuglene 
og fuglenes liv for meg blitt både en 
hobby og et yrke. Jeg underviser i det 
som jeg er mest interessert i, holder fo-
redrag og jeg skriver om det. 
 
M ed årene har jeg blitt mer bevisst 

på hva som betyr mye for meg. 
Det er ikke å se nye fuglearter eller reise 
verden rundt på fuglesafari. Jeg vet ikke 
hvor mange fugler jeg har sett. Har aldri 
telt over det. Jeg er ingen krysser som 
kaster meg bilen hvis en sjelden fugl er 
observert ett eller annet sted. Nei. Jeg 
vet  hva som opptar meg og som betyr 
så utrolig mye. Det er å få oppleve fugle-
ne her i Norge i sitt miljø, med sine til-
pasninger til vinteren og til kalde dager. 
Det er å oppleve trekkfuglene , vente på 
dem og ønske dem velkommen. Jeg er 
så glad i Norge, i årstidenes vekslinger. 
Å, jeg er så glad for at jeg bor her. 
 
J eg har også blitt mer og mer klar over 

at det er stemningene i naturen som 
betyr mye for meg. Lyset som gradvis 

kommer tilbake i januar. Jeg følger in-
tenst med i hver dag nå i februar og 
mars  og merker meg når sola stiger opp 
over horisonten. Og med lyset kommer 
lydene.  
 
M idt i februar hørte jeg den første 

forsiktige sangen fra en kjøttmeis. 
Jeg stanset og lyttet lenge til kjøttmei-
sens sang, et vårtegn. Jeg lytter til 
grønnfinkes triller, merker meg at fugle-
ne er blitt mer aktive. Jeg gleder meg 
over skjæra som samler kvister til reiret 
og ikke minst går jeg lange måneskinns-
turer på ski i februar og mars. 
 
J eg lytter etter perleuglas hukring og 

spurveuglas sang. Det er om kvelden 
i skumringen jeg hører spurveuglas fløy-
tetoner fra den mørke granskogen. Når 
mørket for alvor siger på starter perleug-
la med sin hukring. Jeg kan stå stille i 
lange perioder bare å nyte stemningen, 
glitteret i skaren, de mørke skyggene og 
uglenes mystiske rop. 
 
O g det er ikke bare fuglene jeg hø-

rer. I februar og mars kan jeg høre 
rødrevens iltre bjeffing og noen ganger 
uling. Det er paringstid. Revens skrik i 
vinternatta setter meg i en spesiell stem-
ning. 
 
O g så kommer mars og april. Jeg 

venter og gleder meg over alle fug-
lene som kommer tilbake. En kveld 
synger svartrosten fra grantoppene i na-
bolaget, flaggspetten trimmer, og mål-

 

 
Årstidene.Årstidene.Årstidene.Årstidene. 



  STIKKA                        ���� STIKKA                                                                                                                       7    

AAAA    LLE HAR VI LAGT MERKE TIL at 

gudstjenestens liturgi er i endring. I Hamar, 

som har vært med på utprøving, er det allere-

de et par år siden forsøkene begynte. 

 

TIRSDAG 31. JANUAR var vi mange på 

møtet i klubben som fikk et møte med Fader 

Johannes i den Ortodokse kirke. Kirken som 

ikke endrer liturgi. Om jeg forstod ham rett 

var det ganske mange hundre år med samme 

liturgi. Ingen planer om endringer heller! 

Denne kirken har overlevd den kommunistis-

ke æra. Den lever og er blitt fornyet med sin 

gamle liturgi. 

 

2 DAGER SENERE kommer Vårt Land med 

stort bilde av en ung prest på forsiden. 

Skjærgårdspresten. Ikke et vondt ord om 

denne unge og tydeligvis svært engasjerte og 

initiativrike presten. Siste del av billedteks-

ten som bygde på ett av hennes utsagn var 

slik: 27-åringen tror gudstjenesten kunne 

tjent på å ha et mer fartsfylt festivalpreg 

over seg. At hun også trivdes bedre i felten 

enn på prekestolen, slik billedteksten også 

formidlet, skal jeg la ligge her. 

 

«GUDSTJENESTEN ER KJEDELIG» er 

opplest og vedtatt i Norge. Den meningen 

har kommet langt inn også i den aktive med-

lemsmassen som tilhører Den Norske kirke. 

Kanskje det er derfor mange som egentlig 

burde ha sin plass i kirken søndag formid-

dag, finner  

 

andre sam-

menhenger der det er 

mer «fart». 

 

MEN NÅ SKULLE DET BLI BEDRE. Ung-

dommens kirkemøte utfordret til fornyelse 

av liturgien. Vi skulle få lov til å lage liturgi-

er som passet på hvert enkelt sted. Stedegen-

gjøring. Hvert menighetsråd og hvert guds-

tjenesteutvalg skulle utarbeide den liturgi 

som passet på sitt sted. Riktignok ut fra for-

slag fra Kirkerådet. Taper vi det gjenkjenne-

lige selv om enkelte ledd skal være med? 

 

VARIASJONEN KAN BLI STOR. Vi risi-

kerer at vi ikke kjenner oss igjen om vi kom-

mer til nabokirken. Nå har det vel blitt for-

holdsvis moderate endringer – det fartsfylte 

festivalpreget er det nok de færreste som har 

havnet på. 

  

FOR MEG BLE DET ett (eller fem) 

«utropstegn» da jeg lyttet til Fader Johannes 

og hans trygghet i sin nesten 2000 år lange 

liturgiske tradisjon. Den bar og har båret 

gjennom skiftende tider.  

 

VÅR LITURGI BÆRER KNAPT ca. 30 år, 

så må den endres – ikke bare språklig!!!!! En 

fartsfylt festivalpreget gudstjenesteliturgi 

søndag etter søndag ville neppe holde 10 år! 

 

Kåre 

Liturgifornyelsen.Liturgifornyelsen.Liturgifornyelsen.Liturgifornyelsen.  I  Periskopet 
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trosten gjentar sine taktfaste rop. Jeg 
lever intenst med i alt dette. 
 
D e siste ukene i april vandrer jeg 

innover skogen for å oppleve tiu-
ren på spillplassen. En vårkveld med 
rugdetrekk og tyribål. Med rødstrupa 
som kvitrer fra en mørk granskog. Å, 
det gjør så godt. Mot skogbrynet hører 
jeg rugda pistrende trekke forbi. Vel-
kommen tilbake. Jeg ligger alltid ved 
bålet. Stirrer inn i flammene og gleder 
meg over livet. 
 
H ar du ikke sett dette før, sier 

kona mi når jeg kaster sekken 
på ryggen den siste uka i april. Jo, 
hver vår i alle fall i 50 år. Det er akku-
rat det. Det er disse vårnettene jeg vil 
oppleve på ny og på ny. Jeg må ikke 
miste våren. Vårnatta på skogen er 
like vellykket om jeg bare hører tiu-
rens knepp bak noen mørke furuer 
som om den svinger seg rundt i mor-
gensola foran kamuflasjen min. Jeg 
har sett tiuren mange ganger før. Det 
er vårnatta jeg søker. Når sola sender 
de første strålene innover furukronene 
kryper jeg ut av soveposen og fyrer 
opp bålet. Jeg tar i mot dagen og har 
god tid ved bålet før jeg vandrer for-
nøyd ned til bygda. Jeg har fått det jeg 
var ute etter. Jeg må være tilstede der 
det skjer. 
 
O g så nyter jeg april og mai. Da 

kommer jo linerla, tårnseileren 
og fluesnapperen tilbake. Jeg venter 
på dem og blir kanskje litt urolig hvis 

dagene går, og de burde ha vært her. 
Velkommen er dere fra Spania, Tunis 
og Sør Afrika. Jeg kjenner reiseruta, 
og jeg vil dele sommeren med dere og 
ikke minst sangen deres. Løvsange-
rens mjuke strofer i  grønt 
nyutsprunget bjørkeløv i mai.  Det er 
en vårsang og en stemning som betyr 
mer for meg enn det jeg får i en kon-
sertsal. 
 
O g jeg er glad i høsten. Når det 

hele roer seg ned. Jeg høster 
inn honning fra biene mine. Jeg gir 
dem sukkerlake, pakker dem ned og 
snakker med dem. Jeg takker for i år. 
 
N år rimet legger seg på høstløv 

og på vissent gras, rydder vi bort 
redskap og utstyr på garden. Da er 
tiden kommet for å roe seg ned og for-
telle og skrive om dyr og fuglene og 
hvor fantastisk natur vi har i Norge. 
Jeg undrer meg sammen med studen-
tene, ungene i barnehagene og bar-
nebarna mine. 
 
V i må fare varsomt fram og være 

ydmyke i forhold til livet rundt 
oss. Vi må oppleve livet i naturen og 
peke på de små liv.  Å, jeg er så glad i 
årstidene. De skaper forventning og 
variasjon og gjør livet rikere. 
    
Trond VidarTrond VidarTrond VidarTrond Vidar    
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JJJJ    EG VIL TRO AT MANGE av 
oss har gode leseminner fra barne- 
og oppvekstårene – fra foreldre som 
leste høyt for oss til bøker vi selv les-
te mens vi satt i en god stol, eller 
kanskje vi leste en stund på sengen 
før mor eller far kom inn og slukket 
lyset. Da var gode råd dyre, iallfall 
dersom boken var spennende og vi 
ville vite hvordan det gikk. Lomme-
lykten ble hentet fram slik at lesning-
en kunne fortsette uten at mor eller 
far merket det. Noen leseminner har 
festnet seg ekstra godt fordi boken 
ble lest under spesielle omstendighe-
ter; kanskje ble den knyttet til en spe-
siell hendelse, eller den traff oss på 
akkurat det riktige tidspunktet. 
 
SOM SÅ MANGE i min generasjon 
stiftet jeg bekjentskap med de mange 
seriebøkene som ble gitt ut og som 

var skrevet for barn allerede i ut-
gangspunktet. Bøker som ’Gullivers 
reiser’ og ’Robinson Crusoe’ var jo 
tilrettelegginger av bøker som opprin-
nelig var skrevet for voksne. Slik var 
det også med indianerbøkene til Ja-
mes Fenimore Cooper – eksempelvis 
’Den siste mohikaner’. Indianerne og 
kampen mot de hvite kunne vi møte i 
Hjortefot-serien, med handling lagt til 
1700-tallet. Her leste vi om blokkhu-
set i skogen og skumle skoger hvor 
både rødjakker – engelske soldater – 
og indianere lurte bak trærne. Det 
var vel her inspirasjonen til å leke in-
dianer og hvit ble hentet – leker som 
var populære i min barndom. I leke-
butikken fikk man både prangende 
fjærpryd og revolvere med kruttlap-
per.  
 
HADDE DU SANS FOR spennende 
detektivbøker, kunne du lese bøkene 
om Hardyguttene, sønner av politi-
mannen Fenton Hardy. Det var ikke 
måte på hvilke spennende eventyr 
disse to guttene kunne havne i. Bak 
forfatternavnet skjulte det seg et for-
fatterkollektiv – men det visste ikke vi 
den gang. Spennende var det selv-
sagt også å lese om Tarzan – junge-
lens hersker og løvenes konge – i de 
mange bøkene om ham. At Tarzan 
egentlig var engelsk lord, gjorde det 
hele enda litt mer spennende. Et mo-

Et annet ark av en dannelseshistorie Et annet ark av en dannelseshistorie Et annet ark av en dannelseshistorie Et annet ark av en dannelseshistorie –––– noen le- noen le- noen le- noen le-
seinntrykk fra gutteåreneseinntrykk fra gutteåreneseinntrykk fra gutteåreneseinntrykk fra gutteårene 
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derne kulturteoretisk skolert blikk 
ville nok se i unåde på disse bøke-
ne, men de fylte sin misjon; det var 
ikke det verste vi kunne lese, for å si 
det sånn – bare du kom deg videre. 
 

VED SIDEN AV SERIEBØKENE var 
det mange enkeltstående bøker jeg 
husker, og noen av disse kan jeg 
trekke fram fra glemselen – flere le-
ses sikkert den dag i dag, det kom-

mer jo stadig nyutgivelser fra forla-
gene (iallfall så lenge papirbøkene 
selger). En av de bøker som virkelig 
bet seg fast i meg og gjorde et sterkt 
inntrykk, var ’Frendeløs’ av Hector 
Malot. Den kom allerede i 1878, men 

den fengsler nok 
like sterkt i dag 
som den gang. 
Jeg tror unge 
lesere liker at 
denne sørgelige 
historien har en 
lykkelig slutt.  
 
HELT ANDRE 
bøker var 
’Skatten på sjø-
røverøya’, en 
spennende bok 
av Robert L. 
Stevenson. Den 
gang skjønte jeg 
ikke at denne 
boken kunne le-
ses som en 
slags dannel-
sesroman, hvor 
det dreier seg 
om den unge 
gutten Jim Haw-
kins og hans 
”oppdragelse” 
som sjørøveren 

Long John Silver gir ham. Bøker 
som ble lest som spennende even-
tyrromaner, var eksempelvis 
’Ivanhoe’ av Walter Scott, med 
handling fra den engelske middelal-
der, og ’Den sorte tulipan’ av Alex-
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andre Dumas d.e. Jeg kunne nevne 
eventyrromaner som ’Greven av Monte 
Cristo’, også av Dumas, og ’Jorden 
rundt på 80 dager’ av Jules Verne. 
Også bøkene om de tre musketerer 
fant veien til meg. Jeg leste deler av 
Herman Melvilles roman ’Moby Dick’, 
vel egentlig uten å skjønne så meget 
av den. I tegneserieversjonen 
(Illustrerte Klassikere) var det bare 
spenningen som kom til uttrykk. 
 
JEG LESTE IKKE BARE skjønnlitteræ-
re bøker. Som mange andre hadde jeg 
ulike interesser, og av en eller annen 
grunn var jeg svært interessert i passa-
sjerskipene som seilte over Atlanterha-
vet og som kjempet om Det blå bånd – 
hvilket skip var raskest over havet til 
Amerika? Det var ingen sjømenn i min 
familie, bortsett fra et par som hadde 
vært hvalfangere – blant dem min mor-
far (men han bodde i en helt annen del 
av landet og jeg så ham svært sjelden). 
En onkel seilte dessuten som maskin-
sjef i utenriksfart. Så egentlig vet jeg 
ikke helt hvor denne interessen kom 
fra…. den bare var der. Den førte til at 
jeg slukte alt av bøker som handlet om 
disse store skipene. Jeg husker en bok 

om den engelske ingeniøren som bygde 
det store skipet ’Great Eastern’ på midten 
av 1800-tallet. Det var så stort at man med 
datidens hjelpemidler knapt maktet å få 
sjøsatt det. Det skulle gå mer enn 50 år 
før det ble bygget like store skip.  
 
’DEN NORSKE AMERIKALINJE’ seilte 
på Atlanterhavet – dette var før flytrafik-
ken begynte å overta fra begynnelsen 
av 1950-årene. Det som gjorde Atlan-
terhavstrafikken så omfattende, var alle 
emigrantene som skulle til Amerika. 
Det var de som utgjorde flertallet av de 
reisende, selv om disse skipene også 
var bygget med luksuslugarer for dem 
som hadde råd til å reise på 1. klasse. 
Dette syntes jeg det var fascinerende å 
lese om. Slik er det faktisk fremdeles, 
men nå er interessen mer historisk ori-
entert. 
 
NOEN VIL KANSKJE SAVNE andakts-
bøker, kristne bøker og julehefter – vel, 
jeg var ikke ukjent med dem heller, 
men det var ikke den historien jeg ville 
fortelle her.  
 
Simon W. BringelandSimon W. BringelandSimon W. BringelandSimon W. Bringeland    

   

KLUBBENS FORSKERE 
  Rett som det er finner vi omtale av 

en eller annen av våre medlemmer i 
avisene, og de som er ansatt på 
høyskolen ligger jo langt fremme i 
løypa der. Nå sist var det Trond Vidar 
og Sigmund som fortalte om sin  

 
forskning på barn i naturbarnehage, 
hvilken virkning det har på deres 
senere skolegang, f.eks. Så nå er jeg 
enda mer glad for at noen av våre 
barnebarn har den bakgrunnen. 
 
    HelgeHelgeHelgeHelge 



12    ����                                                                                                               ����  STIKKA                      12    ����                                                                                                           ����     STIKKA           

 

 

VALGMØTE 
 
Dette skal ikke være 
noe fullstendig referat 
fra valgene, men litt 
om utvalgene, for der 
ble det jo noen forand-
ringer. Det viktigste 
var at det ble opprettet 
et nytt utvalg - Diako-
niutvalget, som fikk 
følgende sammenset-
ning: Carl Wollert, 

Johs, Sverre. Det er 
ikke meningen at disse 
skal utføre all diakoni-
tjeneste innen klubben, 
både de og andre med-
lemmer gjør allerede 
mye, Men de skal 
være ekstra oppmerk-
somme på behovene, 
og engasjere andre  
også i arbeidet. 
 

 
 
 
Så fikk Familie- og 
festutvalget endret 
navn til Tur- og fest-
utvalget . Medlems- 
og rekrutteringsutval-
get ble Medlemsut-
valget, og Kontakt- og 
presseutvalget ble til 
Informasjonsutval-
get.  
 
Det ble nok litt end-
ringer i arbeidsoppga-
vene, uten at det ble 
formalisert nå. Det er 
nok en oppgave for 
Presidiet. Så får vi 
vente til programmet 
for høstsemesteret 
kommer for å få alle 
detaljer.  

Vi har hverandres liv i våre hender, 
Vi kjenner livets fordring, livets bud. 
Med ildskrift lyser kravet meg i møte: 
Du har en annens liv i dine hender. 
    Svein Ellingsen 
 
 Selv om det fortsatt er vinter, kan vi 
høre at blåmeisen og kjøttmeisen har 
begynt å synge, det går mot vår! På 
bakgrunn av dette ønsker jeg å dele 
noen små ord om kjærlighet med dere. 
 
 Sann kjærlighet er gaven som Gud har 
gitt til mennesket alene under himmelen 
    Sir Walter Scott 
 

  
Alt, alle ting som jeg forstår, 
forstår jeg utelukkende fordi jeg elsker 
    Leo Tolstoj 
 
 La meg bringe kjærlighet der hatet rå-
der. La meg bringe tilgivelse der urett er 
begått. 
  Fra Franz av Assisis bønn 
 
 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske 
hverandre. Som jeg har elsket dere, skal 
dere elske hverandre. 
Har dere kjærlighet til hverandre,  
da skal alle se at dere er mine disipler. 
    Joh. 13, 34-35 
 SigmundSigmundSigmundSigmund 

(Fortsatt fra side 3) 

SKUMRINGSTIMEN. 
  
Det er skumringstimen jeg liker best. 
  
Det er den gode timen på døgnet. 
Det er timen til ettertanke. 
  
Det er eventyrtimen. 
Timen for den fortrolige samtalen. 
Det er timen da tårer tørkes. 
  
Det er det nyvaskede hårets time 
Og de tørre bleiers time. 
Det er timen da godnattklemmer deles ut. 
  
Og det er timen da kvinanda samler ungene rundt 
seg på en stein i et stille skogstjern. 
  
Og det er timen da rødstrupa kvitrer den siste 
kveldsstrofen før den stikker holdet under ving-
en. 
  
Trond Vidar Vedum 


